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CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA

Estado do Paraná

PROCESSO ADMINISTRATIVO - DG N° 21/2018 

AUTUAÇÃO

Aos 16 de Maio de 2018, na cidade de Londrina, autuo a
documentação juntada na Fase 1 - Cotação, para contratação do
seguinte objeto: Locação de climatizadores evaporativos.
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C.I.n° 13/2018 - DAP

CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

Londrina, 26 de janeiro de 2018.

DE: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO PREDIAL

PARA: DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E PATRIMÔNIO

Prezado Gerente,

Encaminhamos Termo de Referência para locação de climatizadores

para a Sala de Sessões da Câmara. A data final de vigência da Ata de Registro de

Preços n° 9/2017 é 3 de maio de 2018.

Atenciosamente.

*--Y1k.kyv
Virginia Barb a Reis de Oliveira

Departamento d Administração Predial
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TERMO DE REFERÊNCIA

SEÇÃO I — DO OBJETO

0 presente termo de referência tem como objeto o registro de preços para eventual
contratação de empresa especializada em locação de climatizadores evaporativos que
serão utilizados na Sala de Sessões da Camara Municipal de Londrina.

A existência de preços registrados não obriga a Camara Municipal de Londrina a firmar
as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação
especifica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a
preferência de contratação em igualdade de condições.

SEÇÃO II — DA DEMANDA DA CONTRATANTE E DAS ESPECIFICAÇÕES
DO SERVIÇO

A locação de climatizadores compreende a disponibilização de aparelhos de
climatização com tecnologia evaporativa, incluindo as manutenções e substituições que
se fizerem necessárias a continuidade dos serviços, respeitados os prazos do presente
Termo de Referência.

A Contratante encaminhará Nota de Empenho à Contratada com o quantitativo de
locações.

A instalação inclui mão de obra especializada, materiais necessários, adaptadores de
tomadas, recolhimento de resíduos, colocação dos aparelhos e testes necessários.

A Contratada sera responsável pela instalação de equipamentos de substituição e pela
manutenção (preventiva e corretiva) dos aparelhos enquanto permanecerem no prédio
da Contratante.

A contratada terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para entregar, instalar e colocar em
funcionamento os climatizadores, contados a partir do envio da Nota de Empenho pela
Fiscal do Contrato por e-mail.

A expectativa é de que nos meses de calor intenso na cidade de Londrina a locação seja
continua e no quantitativo máximo de aparelhos registrados;
0 quantitativo registrado (o máximo que poderá ser contratado) é de 4 (quatro)
equipamentos;

O calculo do valor devido mensalmente a titulo de remuneração pelo serviço de locação
sera aferida por dia de equipamento efetivamente disponível para utilização da
Contratante;
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0 valor mínimo devido por equipamento locado é o equivalente a locação pelo período
de 7 (sete) dias.

A remuneração é devida a partir do dia do recebimento provisório, até o envio da
notificação, por e-mail, de que o equipamento está à disposição para retirada.

Não será remunerada a locação do equipamento indisponível no interstício entre o dia
da notificação (inclusive) de que o equipamento não esta indisponível para uso, por
retirada para manutenção, por defeito ou por qualquer outro motivo, até a data da
integralização do quantitativo.

A Contratada é responsável pela reposição e manutenção de aparelhos que apresentarem
defeitos e não puderem ser utilizados.

A contratada é responsável pela limpeza dos equipamentos e todos os itens necessários
para sua realização, e deverá ocorrer semanalmente, contados da data de entrega do
aparelho.

Caso o aparelho apresente algum defeito que impossibilite o uso, a empresa terá prazo
máximo de 2 dias Ateis, a contar do pedido por e-mail, para conserto ou retirada do
equipamento.

Em todos os casos em que equipamento fique indisponível para uso, por retirada para
manutenção, por defeito ou por qualquer outro motivo, a Contratada deverá substitui-los
no prazo de 5 (cinco) dias Ateis, exceto quando o mínimo de 2 (dois) equipamentos não
estiverem em funcionamento — caso em que a integralização desse quantitativo mínimo
deverá ser feito em, no máximo, um dia útil.

A manutenção preventiva deverá ocorrer conforme as especificações do fabricante.

Quando um ou mais equipamentos se apresentarem desnecessários o Fiscal do Contrato
notificará a Contratada por e-mail, informando que o equipamento encontra-se
disposição.

Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, caso a Contratada queira deixar o
equipamento nas dependências da Contratante, no local onde fora instalado, poderá
fazê-lo, sem remuneração — desde que a presença do equipamento não prejudique as
atividades da Casa.

Quando do encerramento da vigência da Ata de Registro de Preços ou quando a
presença do equipamento prejudicar as atividades da Casa, a notificação que informa da
disponibilidade concederá prazo de 5 (cinco) dias Ateis para a retirada dos
equipamentos.

A entrega, instalação, manutenção e retirada dos equipamentos não poderá ser realizada
em nos horários em que houverem sessões ou outros eventos — os dias em que horários
de entrega forem restritos não serão considerados Ateis.



SEÇÃO HI — DA ESPECIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

O climatizador evaporativo deve apresentar as seguintes características:

Móvel;

Com grade móvel que possibilite o direcionamento de ar;

Controle de velocidade do ar;

Nível de ruído em pleno funcionamento de no máximo 65 decibéis;

Fluxo de ar de pelo menos 12.000 m3/h;

Capacidade total do reservatório de água de no mínimo 80 litros;

Consumo de água de no máximo 10 litros/h;

Caso a voltagem seja de 220v, é necessário o aparelho transformador.

As medidas máximas do climatizador deverão ser de:

- largura de frente: 86cm.

- largura de fundo: 1,12m.

- altura sem reservatório: 1,40m.

- altura com reservatório: 1,97m.

- profundidade: 67cm.

Caso o aparelho tenha um reservatório complementar, as medidas máximas deverão ser:

- largura: 75cm.

- altura: 31cm.

- profundidade: 1,0m.

Caso o aparelho fornecido possua as medidas superiores às das portas, a Contratada
poderá desmontá-lo e remontá-lo no local onde serão instalados. No entanto, o aparelho
e/ou o reservatório depois de montados não poderão ser maiores do que a profundidade
de 1,0m (local onde serão instalados).

SEÇÃO IV — DA JUSTIFICATIVA

A locação dos climatizadores visa amenizar o calor suportado pelos servidores,
Vereadores, convidados e imprensa na Sala de Sessões no período compreendido entre
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os meses de outubro a junho, caracterizado por altas temperaturas.

O ambiente em que serão instalados os aparelhos é utilizado para sessões e reuniões.
Portanto, o nível de ruído exigido é de no máximo 65 decibéis.

O fluxo de ar de 12.000 m3/h é exigido em razão da Sala de Sessões possuir
aproximadamente 386 m2.

Capacidade minima do reservatório de água de 80 litros e o consumo de água de no
máximo 10 litros/hora são exigidos em virtude de dois aspectos: necessidade de
climatizar o ambiente antes de sua utilização e duração minima das sessões ser de 6
horas.

As medidas máximas dos aparelhos e dos reservatórios foram solicitadas para que os
aparelhos sejam instalados na parte superior da Sala de Sessões, com portas de 86cm de
largura e 2,0 metros de altura. Além disso, o local onde os aparelhos serão instalados
tem uma profundidade máxima de 1,0m, e se for maior, poderá ocasionar acidentes.

SECA() V — DA VISTORIA

As vistorias deverão ser agendadas com o Departamento de Administração Predial, pelo
telefone (43) 3374-1340, de segunda à sexta feira, das 8 horas as 14 horas e sera()
acompanhadas pela servidora Virginia Barboza Reis de Oliveira.

Realizada a vistoria, será fornecido atestado de que o representante da empresa
interessada visitou as instalações da central telefônica da Camara.

Caso a empresa interessada opte por não realizar vistoria, deverá apresentar declaração
no sentido de que os elementos fornecidos pela Camara Municipal de Londrina, no
edital e seus anexos, foram suficientes para o correto dimensionamento da proposta.

SECA() VI - DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO DOS
SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS

O recebimento provisório ocorrerá nos casos em que o equipamento for devidamente
instalado e testado diante de qualquer servidor do Departamento de Administração
Predial — e será proferido por mero recebimento da Nota Fiscal, com assinatura em
canhoto ou envio de e-mail.

O recebimento definitivo será efetuado pelo servidor designado a atuar como Fiscal do
Contrato no prazo de 5 (cinco) dias úteis a partir do recebimento da Nota Fiscal, e
implicará no reconhecimento de que o serviço foi prestado nos termos da Ata de
Registro de Preços, sem prejuízo da garantia do serviço.

0 recebimento definitivo proferido sem que o equipamento esteja em posse da
Contratante é nulo, sem prejuízo de qualquer responsabilidade.
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0 prazo para proferir recebimento definitivo fica suspenso enquanto não entregues
provisoriamente o quantitativo total de equipamentos previstos na ordem de serviço que
o vincula.

SEÇÃO VII— DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

A contratação sera feita com base nos preços registrados na Ata de Registro de Preços —
considerando o valor por semana, por equipamento, licitado.

0 prazo para pagamento sera de 5 (cinco) dias Ateis, contados do recebimento
definitivo, pelo servidor designado a atuar como Fiscal do Contrato, da Nota Fiscal
apresentada pela Contratada.

A Nota Fiscal deverá ser apresentada até 5 dias Ateis após o término do período de
locação.

0 recebimento definitivo fica condicionado à verificação da conformidade da Nota
Fiscal apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas
neste Termo de Referência.

Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal 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.

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.

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

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

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

SECA() VIII— DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE

A Contratada obriga-se a:

Efetuar a manutenção e a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local
indicado pela Contratante, em estrita observância das especificações do Termo de
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Referência.

Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto e dos serviços, de
acordo com as normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);

A critério da Contratante, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, as suas
expensas, no mesmo prazo previsto para a entrega, o produto com avarias ou defeitos;

Atender prontamente a quaisquer exigências da Contratante, inerentes ao objeto da
contratação;

Prestar todos os esclarecimentos e informações que forem solicitados de maneira clara,
concisa e lógica, bem como atendendo de imediato as reclamações;

Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a
data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a
devida comprovação;

Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas
condições autorizadas no Termo de Referência ou na Ata de Registro de Preços;

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;
Manter seu endereço de e-mail e fac-símile (se houver) atualizado e apto a receber
mensagens da Contratante, caso não seja informado e-mail especifico, o endereço
utilizado para envio de notificações e outros documentos serão os presentes nos autos
do processo licitatório, notadamente eventual e-mail utilizado para orçamento na fase de
instrução do procedimento, expresso na proposta ou outros documentos apresentados
pela Contratante durante a licitação.

A Contratante obriga-se a:
Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de
aceitação e recebimento definitivos;

Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de
servidor especialmente designado;

Efetuar o pagamento no prazo previsto.

SEÇÃO IX — DAS PENALIDADES

As penalidades deverão ser aplicadas, conforme descumprimento dos seguintes itens:

Penalidade alta: entrega fora do prazo, não reposição de aparelhos retirados para
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manutenção ou por defeito, não atendimento da solicitação de conserto no prazo.

Penalidade média: limpeza com prazo maior que uma semana.

Penalidade baixa: outras

Londrina, 26 de janeiro de 2018.

--mCk i(VWCÀ-;

Virginia Ba oza Reis de Oliveira

Departamento de Administração Predial
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MAGMA DO BRASIL
Câmara Municipal de Londrina — CML

Att.: Sr. Anderson

Técnico Legislativo

Ref.: Cotação de Pregos — Solicitação em 02.04.18 (Via e-mail)

*Locação de Climatizadores Evaporativos

qco).(,517
at4.10)

A empresa MAGMA Com. Mat. Const. Ltda - ME, pessoa jurídica
de direito privado, inscrita sob o CNPJ n° 12.407.860/0001- 23, vem
através deste, apresentar sua cotação de preços junto â Câmara
Municipal de Londrina, em conformidade com o Termo de
Referência encaminhado de acordo com solicitação datada de
02.04.18 (Sr. Anderson — CML).

1-Do Objeto:

Locação de Equipamentos de Climatização Evaporativa em conformidade
com o Termo de Referência.

2-Do Modelo de Equipamento:

*Em atendimento ao Termo de Referência.

3-Das Informações Técnicas:

*Em atendimento ao Termo de Referência.

4-Do Prego - Por Equipamento — Por Semana:

V. Unit. (por semana):R$ 295.00 (Duzentos e noventa e cinco reais);

5-Da Validade da Proposta: 90 dias, â contar da data desta proposta;

6-Da Forma de Pagamento e Demais condições: Conforme Termo de
Referência.
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MAGMA DO BRASIL
7-Dos Contatos / Depto de Engenharia:

Eng. João Carlos — Cel.:(43) 9.9991-6517 - E-mail: joaoirsbol.com.br.

Sem mais para o momento, agradecemos antecipadamente a atenção
dispensada e nos colocamos 5 inteira disposição.

Londrina, 04 de abril de 2018.

Joao

Atenciosamente,

.410
r4oxsi • 

utul Silva.

AV DO BRASIL

CNPJ n° 12.407.860/0001-23

Representante Legal

RECEBIDO: 

DATA: / /



CML/ORÇAMENTO/CLIMATIZADOR

Assunto: CML/ORÇAMENTO/CLIMATIZADOR
De: Anderson Abe <andersonabe@cml.pr.gov.br>
Data: 02/04/2018 08:37
Para: andersonabe@cml.pr.gov.br
BCC: comercial@mrmaq.com.br, assistencia@artsistem.com.br,
orcamento.mgt@enclimar.com.br, alex@climaplus.com.br, contatobrisabrasil@gmail.com,
joaojr.s@bol.com.br, ventosulclimatizacao@hotmail.com,
joaopaulo@brasilclimatizacao.com.br, contato@climaeventos.com.br,
contato@locaclima.com.br, contato@ventofrioclimatizadores.com.br,
sandro.cunha@estampar.com.br,lidiamariadecarvalho@gmail.com

Bom dia,

A Camara Municipal de Londrina (CML) realizará locação de climatizadores, conforme
termo de referência em anexo. Caso tenham interesse na contratação, favor encaminhar
orçamento.

Cordialmente,

Anderson Abe
Técnico Legislativo
Camara Municipal de Londrina
Tel.: 43 3374-1273

- - Anexos:

2. TRO2 - Cl.pdf

•
1 67KB

1 de 1 16/05/2018 13:47



CML/ORÇAMENTO/CLIMATIZADOR

Assunto: CML/ORÇAMENTO/CLIMATIZADOR
De: Anderson Abe <andersonabe@cml.pr.gov.br>
Data: 02/05/2018 10:40
Para: Clima Eventos <contato@climaeventos.com.br>

Bom dia,

A Camara Municipal de Londrina (CML) realizará locação de climatizadores, conforme
termo de referência em anexo. Caso tenham interesse na contratação, favor encaminhar
orçamento.

Cordialmente,

Anderson Abe
• Técnico Legislativo

Câmara Municipal de Londrina
Tel.: 43 3374-1273

Anexos:

2. TRO2 - Cl.pdf

•

167KB

16/05/2018 13:52



Fwd: CML/ORÇAMENTO/CLIMATIZADOR

014L
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Assunto: Fwd: CML/ORÇAMENTO/CLIMATIZADOR
De: Anderson Abe <andersonabe@cml.pr.gov.br>
Data: 02/05/2018 10:41
Para: contato@locaclima.com.br, joaoecobrisa@gmail.com

Cordialmente,

Anderson Abe
Técnico Legislativo
Câmara Municipal de Londrina
Tel.: 43 3374-1273

 Mensagem encaminhada 
Assunto:CML/ORÇAMENTO/CLIMATIZADOR

Data:Mon, 2 Apr 2018 08:37:52 -0300
De:Anderson Abe <andersonabe@cml.pr.gov.br>

Para:andersonabe@cml.pr.gov.br 

Bom dia,

A Câmara Municipal de Londrina (CML) realizará locação de climatizadores, conforme
termo de referência em anexo. Caso tenham interesse na contratação, favor encaminhar
orçamento.

Cordialmente,

Anderson Abe
Técnico Legislativo
Câmara Municipal de Londrina
Tel.: 43 3374-1273

Anexos:

2. TRO2 - Cl.pdf 167KB

1 de 1 16/05/2018 13:53



Fwd: Fwd: CML/ORÇAMENTO/CLIMATIZADOR

015k.
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Assunto: Fwd: Fwd: CML/ORÇAMENTO/CLIMATIZADOR
De: Anderson Abe <andersonabe@cml.pr.gov.br>
Data: 11/05/2018 15:42
Para: art artsistem.com.br

Bom dia,

A Câmara Municipal de Londrina (CML) realizará locação de climatizadores, conforme
termo de referência em anexo. Caso tenham interesse na contratação, favor encaminhar
orçamento.

Cordialmente,

Anderson Abe
Técnico Legislativo
Câmara Municipal de Londrina
Tel.: 43 3374-1273

Anexos:

2. TRO2 - Cl.pdf 167KB

1 de 1 16/05/2018 13:53



Fwd: Fwd: CML/ORÇAMENTO/CLIMATIZADOR
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Assunto: Fwd: Fwd: CML/OKAMENTO/CLIMATIZADOR
De: Anderson Abe <andersonabe@cml.pr.gov.br>
Data: 11/05/2018 15:43
Para: arts istem@artsistem. com .br

Bom dia,

A Camara Municipal de Londrina (CML) realizará locação de climatizadores, conforme
termo de referência em anexo. Caso tenham interesse na contratação, favor encaminhar
orçamento.

Cordialmente,

Anderson Abe
Técnico Legislativo
Camara Municipal de Londrina
Tel.: 43 3374-1273

Anexos:

2. TRO2 - Cl.pdf 167KB

1 de 1 16/05/2018 13:53



CML/ORÇAMENTO/CLIMATIZADOR

017/
Assunto: CMUORÇAMENTO/CLIMATIZADOR
De: Anderson Abe <andersonabe@cml.pr.gov.br>
Data: 11/05/2018 15:53
Para: climabolt@gmail.com

Bom dia,

A Câmara Municipal de Londrina (CML) realizará locação de climatizadores, conforme
termo de referência em anexo. Caso tenham interesse na contratação, favor encaminhar
orçamento.

Cordialmente,

Anderson Abe
io Técnico Legislativo

Câmara Municipal de Londrina
Tel.: 43 3374-1273

Anexos:

2. TRO2 - Cl.pdf

•

167KB

I tic 1 16/05/2018 13:53



Fwd: CML/ORÇAMENTO/CLIMATIZADOR

018
Assunto: Fwd: CML/ORÇAMENTO/CLIMATIZADOR
De: Anderson Abe <andersonabe@cml.pr.gov.br>
Data: 11/05/2018 16:05
Para: contato@ventofrioclimatizadores.com.br, sandro.cunha@estampar.com.br

Bom dia,

A Camara Municipal de Londrina (CML) realizará locação de climatizadores, conforme
termo de referência em anexo. Caso tenham interesse na contratação, favor encaminhar
orçamento.

Cordialmente,

Anderson Abe

• Técnico Legislativo
Camara Municipal de Londrina
Tel.: 43 3374-1273

— Anexos:

2. TRO2 - Cl.pdf

•

167KB

1 de 1 16/05/2018 13:53



CML/ORÇAMENTO/CLIMATIZADOR

Assunto: CML/ORÇAMENTO/CLIMATIZADOR
De: Anderson Abe <andersonabe@cml.pr.gov.br>
Data: 14/05/2018 14:05
Para: lidia carvalho <lidiamariadecarvalho@gmail.com>

Bom dia,

A Camara Municipal de Londrina (CML) realizará locação de climatizadores, conforme
termo de referência em anexo. Caso tenham interesse na contratação, favor encaminhar
orçamento.

Cordialmente,

• Anderson Abe
Técnico Legislativo
Câmara Municipal de Londrina
Tel.: 43 3374-1273

Anexos:

2. TRO2 - Cl.pdf

•
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167KB

1 de 1 16/05/2018 13:53



Re: CML/ORÇAMENTO/CLIMATIZADOR

Assunto: Re: CMUORÇAMENTO/CLIMATIZADOR
De: lidia carvalho <lidiamariadecarvalho@gmail.com>
Data: 14/05/2018 18:37
Para: Anderson Abe <andersonabe@cml.pr.gov.br>

Boa tarde Anderson infelizmente estarei com minhas máquinas locada nessa data dez de já
agradeço

Em seg, 14 de mal de 2018 ás 14:06, Anderson Abe <andersonabe@cml.pr.gov.br> escreveu:

Bom dia,

A Câmara Municipal de Londrina (CML) realizará locação de climatizadores, conforme
termo de referência em anexo. Caso tenham interesse na contratação, favor encaminhar
orçamento.

•
Cordialmente,

Anderson Abe
Técnico Legislativo
Câmara Municipal de Londrina
Tel.: 43 3374-1273

•

1 de 1 16/05/2018 13:53



Re: CML/ORÇAMENTO/CLIMATIZADOR
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Assunto: Re: CML/ORÇAMENTO/CLIMATIZADOR
De: ADEMIR MARTINEZ <ventosulclimatizacao@hotmail.com>
Data: 02/04/2018 08:57
Para: Anderson Abe <andersonabe@cml.pr.gov.br>

Bom dia,
Não trabalhamos com esse modelo de climatizador de caixa para locação,
Nosso modelo é o anexo.

Ademir.

VENTO SUL CLIMATIZAZAÇÃO LTDA
VENDAS - LOCAÇÕES - MANUTENÇÃO

FONE: 3356-9431 - 8456-0162 - whats 9826-1060

De: Anderson Abe <andersonabe@cml.prgov.br>
Enviado: segunda-feira, 2 de abril de 2018 07:37
Para: andersonabe@cml.pr.gov.br
Assunto: CML/ORÇAMENTO/CLIMATIZADOR

Bom dia,
A Camara Municipal de Londrina (CML) realizará locação de climatizadores, conforme termo de
referência em anexo. Caso tenham interesse na contratação, favor encaminhar orçamento.

Cordialmente,
Anderson Abe
Técnico Legislativo
Camara Municipal de Londrina
Tel.: 43 3374-1273

cli jpg

1 de 2 02/05/2018 10:34
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Assunto: Re: CML/ORÇAMENTO/CLIMATIZADOR
De: Brisa Brasil Climatizadores <contatobrisabrasil@gmail.com>
Data: 02/04/2018 15:31
Para: Anderson Abe <andersonabe@cml.pr.gov.br>

Boa Tarde Sr. Anderson,

Segue em anexo o orçamento conforme solicitado.

Qualquer dúvida estou à disposição.

Att,

Danielle

•
BR 369 - KM 131 - Estrada da Jacutinga, S/N - Baixada Jacutinga (Barracão Azul)
Bairro Rural Norte - Ibipor5 - Pr
CEP 86.200-000 (43) 3321-2244 / 3259-2436
Caixa Postal 1320

Em 2 de abril de 2018 08:37, Anderson Abe <andersonabe@cml.pr.gov.br> escreveu:

Bom dia,

A Camara Municipal de Londrina (CML) realizará locação de climatizadores, conforme
termo de referência em anexo. Caso tenham interesse na contratação, favor encaminhar
orçamento.

•
Cordialmente,

Anderson Abe
Técnico Legislativo
Camara Municipal de Londrina
Tel.: 43 3374-1273

Anexos:

Orçamento Camara Municipal de Londrina - 02.04.2018.doc 73,0KB

1 de 1 02/05/2018 10:35
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DOFFED
FERRAMENTAS E PEÇAS PARA CLIMATIZAÇÃO

Câmara Municipal de Londrina - CML

Att.: Sr. ANDERSON ABE

Ref.: *Locação de Climatizadores Evaporativos

Conforme solicitação, estamos apresentando nossa proposta / cotação de
preços, para Locação de Climatizadores Evaporativos, de acordo com o Termo
de Referência de 26,01.18 enviado e de nosso conhecimento, para
atendimento a Sala de Sessões da Câmara Municipal de Londrina, â seguir:

*Quanto ao Prego (por equipamento):

V. Unit. (por semana):R$ 343,00 (Trezentos e quarenta e três reais);

V. Unit. (por dia):R$ 49,00 (Quarenta e nove reais);

*Validade: 60 (sessenta) dias;

Londrina, 02 de abril de 2018.

Rosangela Fernandes Ferreira Sanches

Roffer Ind. Com. Climatizadores

CNPJ n° 23.058.461/0001-10

CPF N. 836.929.839-72
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Go g e locação de climatizadores

Todas Imagens Maps Shopping Mais

Seu local: Petrápolis, Londrina -
PR

Mostrar apenas

Disponíveis nas proxi...

!tens novos

• Prego

Até R$ 450
R$ 450 — R$ 900

R$ 900 — R$ 2.500

Acima de R$ 2.500

R$

R$

IR

Vendedor

Casas Bahia

• Extra.com.br

Magazine Luiza

Pontofrio.com

Walmart

MAIS

até

CLASSIFICAR POR: PADRÃO

025 IAA,

Confiç

MINHA L

Climatizador Evaporativo tipo
110V
R$ 769,99 em mais 10 lojas

Climatizador de Ar Ventisol Eva porati
climatizador evaporativo CLI da Venti
refrescar da

Outras opções de estilo: 220 Volts (R!

Climatizador de Ar Revolution
Benz Actros Axor Atego Cam

tk. R$ 638,90 em mais 5 lojas

Produzido com motor de alta tecnologl
• baixo ruído quando em funcionamentc

Climatizador de Ar Revolution
Benz Hpn Caminhão 12V
R$ 698,90 em mais 10 lojas

Climatizador de Ar Revolution Bepo 1\
Caminhão 12V Reservatório Externo
temperaturas mais ...

Ventilador Climatizador Umidi.
n?voa de ?gua 110V ou 220V
R$ 764,90 em mais 5 lojas

Ventilador Climatizador Umidificador
névoa de aguaCom uma capacidade r

https://www.google.com.bilsearch?q=loca%C3%A7%C3%A3o+de+climatizadores&tbm=shop&source=lnms&sa=nved=0ahUKEwiJ3tv12YrbAhUBh5AKHaC
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Climatizador de Ar Eterny Fric
Umidifica e Resfria ET48001P
Escuro 110V
R$ 179,90 em 2 lojas

Função umidificadora, controle eletrôn
botão liga e desliga, função "mode" qu

Climatizador De Ar Elegance
3 Velocidades - Mg Eletro - 11
R$ 269,99 em mais 10 lojas

Multi-funcional: purifica, umidifica, clim
Possui 3 velocidades e painel de conti

Philco PCL1F Umidificador/pL
Móvel
R$ 289,00 em mais 10 lojas

O Climatizador de ar PCL1F da PHIL
Chegou a hora de dizer adeus ao clim
casa Mais do ...

Outras opções de estilo: 220 Volts (R:

Climatizador de Ar Consul Be
Velocidades e Controle Remo
R$ 398,99 em mais 10 lojas

O Climatizador Consul Bem Estar é 4
amenizando os desconfortos do ar sec
quentes ...

Outras opções de estilo: Titânio (R$ 5

https://www.google.com.br/search?q=loca%C3%A7%C3%A3o+de+climatizadores&tbm=shop&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwiJ3tv12YrbAhUBh5AKHaC
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Climatizador De Ar 3 Em 1 Ac
110V
R$ 231,99 em mais 5 lojas

Se refresque nos dias de calor com o
da Amvox. Ele é um produto 3 em 1: c
circula o ...

Outras opções de estilo: Branco/Pretc

Climatizador Umidificador E k
Acf-5A Branco
R$ 378,30 em mais 5 lojas

Reservatório de água com espaço par
removível para limpeza Fio da tomada
comprimento ...

Climatizador Joape Bob Supe
Preto - Reduz a Temperatura
Energia
R$ 1.361,60 em 3 lojas

0 Bob Super Rh Foi Projetado Para R
Pequenos Ambientes, Agregando Van
Custos, Quando

Outras opções de estilo: Branco (R$ '

Climatizador Amvox Acl
R$ 254,08 em mais 10 lojas

Climatizador ACL - 650 Para o seu IN
conheça o climatizador ACL 650, evil
e

Climatizador Joape Bob Portá
1.3.1.2
R$ 990,00 em mais 10 lojas

Dados Do Produto Climatizador Bob I
7 Litros E 148w - Branco - 220v Descr

https://www.google.com.br/search?q=loca%C3%A7%C3%A3o+de+climatizadores&tbm=shop&source=lnms&sa=X&ved.OahUKEwiJ3tv12YrbAhUBh5AKHaC
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De ...

Outras opções de estilo: Preto (R$ 99

MG Eletro MG0LI3802 Ar cor
R$ 269,99 em mais 5 lojas

O Climatizador Slim Frio conta com ti
com desligamento automático. São 3 r
(normal ...

Climatizador de Ar Phaser Fri'
PH 0001A
R$ 189,90 em mais 5 lojas

Climatizador de Ar Phaser Frio 3 Velc
Climatizador Phaser vem com uma g.
gelo, possui ...

Climatizador de Ar Parede c/C
0I001 Ventisol
R$ 849,00 em mais 10 lojas

Deixe o ambiente mais fresco e saudá
Climatizador por Aspersão Ventisol C
grandes ...

Outras opções de estilo: 220 Volts (R:

Climatizador Splendid Branco
R$ 475,91 de Camicado

https://www.google.com.br/search?q=loca%CY/A7%C3%A3o+de+climatizadores&tbm=shop&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwiJ3tv12YrbAhUBh5AKHaE
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[Anúncio)

Climatizador Joape Cassino 8
2.1.1.2.1 -220v
R$ 3.400,00 em mais 5 lojas

O sistema Joape de climatização cons
linha de climatizadores evaporativos
residencial ...

Outras opções de estilo: Azul (R$ 3.1,

Climatizador De Ar Elegancel
3 Velocidades - Mg Eletro - 2`z.
R$ 269,90 em mais 10 lojas

O Climatizador de Ar Portátil Eleganc
Eletro climatiza, aquece, umidifica, ver

Climatizador Joape Guarujá A
R$ 2.971,60 em 4 lojas

O sistema Joape de climatização cons
linha de climatizadores evaporativos
residencial ...

Outras opções de estilo: Branco (R$

Locação de Climatizadores I Para Todos os Tipos de EVE
www.ecobrisa.com.br/Locação/Climatizadores v

Alugueis Diários ou Temporários. Fazemos o Transporte, a Instalação e a Rem
Onde Se Aplica - Locação de Climatizadores - Nossos Modelos - Acompanhe (

(Anúncio)

Locação - Ar Condicionado I Solução completa. ligue agc
www.5i.com.bri

Ar Portátil. Split e Central. Eventos e Empresas. Alugue já.

Kurt Sol Locação para Eventos I Sistema Climatização. C
www.kurtsol.com.bri v

Venda, Locação, Manutenção Ar Condicionado. Temos todas as Marcas e Cal
Solicite Orçamento Conheça Linha de Produtos - Nossos Eventos

(Anúncio

https://www.google.com.br/search?q=locacY0C3%A7/0C3%A3o+de+climatizadores&tbm=shop&source=lnms&sa=X8Ned=0ahUKEwiJ3tv12yrbAhUBh5AKHaC
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1 2 3 4 5 6 7 8
OltA"

Mais

O Google é pago por esses comerciantes. 0 pagamento é um dos vários fatorE
esses resultados. Os preços mostrados incluem tributos e outras taxas aplicá,

podem variar de acordo com o destino e com o método de envio s

Brasil

Ajuda Enviar feedback Privacidade Termos Informações para comerciantes

https://www.google.com.br/search?q=loca%CY/ATY0CY/0A3o+de+climatizadores&tbm=shop&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwiJ3tv12YrbAhUBh5AKHaC
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RELATÓRIO DE PRECOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 21/2018. OBJETO:

REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL LOCAÇÃO

DE CLIMATIZADORES EVAPORATIVOS.

0 Departamento de Administração Predial enviou termo de referência,
devidamente fundamentado, para a contratação em epígrafe. Após a consolidação desse
documento (fls. 02-09), ele foi encaminhado para cotação.

A pesquisa de preços diretamente com fornecedores (fl. 10-24) culminou em

apenas dois valores semanais (por equipamento):

Magma do Brasil Roffer
R$ 295,00 R$ 343,00

As pesquisas diretamente em valores da internet não mostraram bons

resultados, tendo em vista que é dificil encontrar equipamentos similares (com mesmas

dimensões e vasão de ar) com anúncios para aluguel semanal (fls. 25-30). A pesquisa pelo

sistema de Banco de Preços também se mostrou pouco frutífera, pelas mesmas razões (fl. 31).

Diante disso, sugere-se a fixação de preço máximo equivalente ao menor

preço encontrado. Pois nota-se que trata-se de prego não muito superior ao de R$ 272,33

fixado no Pregão Presencial n°. 03/2017, da Camara Municipal de Londrina

(http://www2.cml .pr.gov.br/docs/2017/web/licitacao/PPO3RE01.pdf).

0 aceite da sugestão implica em contratação com prey) máximo total de R$

61.528,62 (sessenta e um mil, quinhentos e vinte e oito reais e sessenta e dois centavos) — com

arredondamento feito apenas no valor total.

R$ 295,00 Valor médio fixado para locação semanal
52,1429 Quantidade de semanas em ano-calendário
R$ 15.382,16 Valor da locação de um climatizador por ano

03211»-
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•

•

R$ 61.528,62
Valor do contrato [(valor anual)x4]; considerando que a quantidade máxima
de climatizadores a ser locado é 4

Assim, encaminha-se o processo para pareceres.

Londrina 16 de maio de 20,401 140,
...,Arrder ‘104,, - a- re Abe

Depart ente • Suprimentos e Patrimônio

Luiz ern o Moias Mar az
Departamento e Suprimentos e Patrim nio



Câmara Municipal de Londrina
034Estado do Paraná

Requisição N°: 2599/ 2018

De: Departamento de Suprimentos e Patrimônio

Para: Diretoria Geral

Aquisição de: Móveis

Especificação: Locação de climatizadores evaporativos.

Justificativa: Climatizagão da sala das sessões.

Em: 16/05/2018• Tramitação
Cotações do Departamento de Suprimentos e Patrimônio:

Cotação 1 Cotação 2 Cotação 3

Valor:

Data:

Fornecedor:

0,00 Valor:

Data:

Fornecedor:

0,00 Valor:

Data:

Fornecedor:

0,00
1

Obs: 0 prego máximo sugerido é de R$ 61.528,62. Ao Dep. Financeiro, para informar classificação da dotação orçamentaria
e existência de saldo.

Saldo orgamentario p/ a cobertura da(s) despesa(s) desta requisição (Material) 0,00
Saldo orçamentario p/ a cobertura da(s) despesa(s) desta requisição (Serviços) 579.806,70

Ilk 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) 0,00
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) 11.280,00
'Saldo Previsto na WO? I Sim I Qtde.: 0 1 Valor:10,00

Obs: Funcional programática: 01.010.01.031.0001.2001
Natureza da despesa: 3390.391200 - Locação de máquinas e equipamentos.

Em: 16/05/2018

Her -clef a Barbeta- --
DepartsOnto Financeiro

•,,f`PC-PR u4198010-5

Despesa Autorizada: Aguardando

Obs:

Em: null

Mark Sandro So 
.. Geral

zo de Almeida - Matricula 817
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TERMO DE FIXAÇÃO DE PREÇO MÁXIMO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 21/2018. OBJETO: REGISTRO DE PREÇO

PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES EVAPORATIVOS.

A partir das informações apresentadas no relatório de preços dos autos

em epígrafe, fixo como preço máximo para registro de prego para eventual locação de

climatizadores evaporativos o valor unitário de R$ 295,00 (duzentos e noventa e cinco reais),

que culmina no montante de R$ 61.528,62 (sessenta e um mil, quinhentos e vinte e oito reais

e sessenta e dois centavos).

lton antes
Presidente

Londrina, 16 de maio de 2018.

035
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N°. ***MINUTA***/2018
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/EPP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6/2018

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

A Camara Municipal de Londrina torna público que realizará licitação, para
exclusiva participação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, na modalidade
pregão presencial do tipo menor preço por item, para Registro de preço para eventual locação
de climatizadores evaporativos, objeto da Requisição 2599/2018, cujas despesas correrão por
conta de dotação própria, na classificação: Funcional programática: 01.010.01.031.0001.2001,
Natureza da despesa: 3390.391200 - Locação de máquinas e equipamentos.

0 procedimento licitatário reger-se-á pela Lei 10.520 de 17 de julho de
2002, pela Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006, bem como pelas disposições
da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e Ato da Mesa n°. 11/2013, e ao disposto neste Edital e
anexos.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE CLIMAT1ZADORES
lEVAPORATIVOS.
PREÇO MÁXIMO: R$ 61.528,62 (SESSENTA E UM MIL, QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS
E SESSENTA E DOIS CENTAVOS).

Atuará como Pregoeiro do presente certame o servidor Anderson Rafael
Delattre Abe ou, substitutivamente, o servidor Felipe Werlang Paim, ambos designados e
autorizados pela Portaria n°. 108/2016, a convocar membros da Equipe de Apoio.

Os envelopes serão abertos no dia ***MINUTA***, às 9h e 15min, na sala
de reuniões desta Camara Municipal de Londrina, situada na Rua Governador Parigot de
Souza, n°. 145, Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto, com o credenciamento dos
representantes de licitantes presentes.

O Edital e as especificações estarão à disposição dos interessados no site da Camara
Municipal de Londrina: http://wwwl .cml.pr.gov.br/cml/site/index.jspx - "Licitações", ou
poderão ser solicitados através do endereço eletrônico: licitacao@cml.pr.gov.br.
0 Edital encontra-se no mural público da Camara Municipal de Londrina para consulta, no
endereço acima mencionado e, poderá ser adquirido no mesmo local — gratuitamente.

SERVIDORES RESPONSÁVEIS PELOS ESCLARECIMENTOS (DE SEGUNDA ik SEXTA, DAS 13H ÀS
18H): ANDERSON ABE (TEL.: 3374-1273), FELIPE PAIM (TEL.: 3374-1265), Jost BALERA
(TEL.: 3374-1273) E LUIZ MARENDAZ (TEL.: 3374-1312).
***SUMARIO***



Pregão Presencial n°.
IEDITALP/2018

SEÇÃO I — DO OBJETO

037t1k

2

1 0 objeto desta licitação é Registro de preço para eventual locação de climatizadores
evaporativos, para atender As necessidades da Camara Municipal de Londrina, conforme
especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência, neste Edital e seus
Anexos.

2 0 preço a ser pago pela locação dos climatizadores obedecerá aos seguintes critérios:
2.1 A periodicidade da locação será semanal e de até 4 (quatro) equipamentos ao mesmo

tempo.
2.2 0 valor máximo unitário será o de R$ 295,00, correspondente A locação de 1 (um)

equipamento pelo período mínimo estabelecido (semana).
2.3 0 valor máximo total do certame será de R$ 61.528,62 (sessenta e um mil,

quinhentos e vinte e oito reais e sessenta e dois centavos)., conforme a seguinte
memoria de cálculo:

R$ 295,00 Valor médio fixado para locação semanal
52,1429 Quantidade de semanas em ano-calendário
R$ 15.382,16 Valor da locação de um climatizador por ano

R$ 61.528,62
Valor do contrato [(valor anual)x4]; considerando que a quantidade máxima
de climatizadores a ser locado é 4

3 Os produtos/serviços serão adquiridos por meio do Sistema de Registro de Preço e terão
sua contratação formalizada por meio de Nota de Empenho, nos termos do art. 62 da
Lei 8.666/1993.

3.1 A existência de preços registrados não obriga a Camara Municipal de Londrina a
firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a utilização de outros
meios, respeitada a legislação relativa As licitações, para a contratação pretendida,
sendo assegurada ao beneficiário do registro a preferência de contratação em
igualdade de condições.

3.2 A vigência da Ata de Registro de Preço e seu termo inicial estão previstos na minuta
da Ata de Registro de Preço (Anexo VI).

4 As especificações do objeto, os prazos e condições para sua execução estão dispostas no
Termo de Referência anexo a este Edital (Anexo I deste Edital) e na minuta da Ata de
Registro de Preço (Anexo VI deste Edital).

SEÇÃO II— DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR
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5 As despesas com a execução do objeto referente ao presente certame, correrão a conta
de dotação própria, na classificação: Funcional programática: 01.010.01.031.0001.2001,
Natureza da despesa: 3390.391200 - Locação de máquinas e equipamentos.

SEÇÃO III — DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

6 Poderão participar deste Pregão os interessados que atenderem a todas as exigências
constantes deste Edital e seus Anexos.

7 A participação na licitação sera exclusiva para Microempresas (ME) e Empresas de
Pequeno Porte (EPP) e equiparados (pessoa física em empresário individual) nos termos
dos art. 3°, 48, I da Lei Complementar n°. 123/2006, com redação dada pela Lei
Complementar n°. 147/2014.

8 É vedada a participação nesta licitação de:
8.1 Consórcios de empresas, qualquer que seja a forma de constituição;
8.2 Empresas não enquadradas como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte

(EPP) nos termos do art. 3° da Lei Complementar n°. 123/2006;
8.3 Pessoas jurídicas que estejam suspensas de participar de licitações realizadas pela

Camara;
8.4 Pessoas jurídicas que estejam impedidas de licitar e contratar com o Município de

Londrina, nos termos do artigo 7° da lei 10.520/2002;
8.5 Pessoas jurídicas que tenham sido declaradas inidõneas para licitar ou contratar com

a Administração Pública, enquanto perdurarem os efeitos da punição ou até que seja
promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;

8.6 Pessoas jurídicas estrangeiras que não funcionem no pais;
8.7 Pessoas jurídicas que tenham, como sócio-gerente, administrador ou integrante de

conselho, servidor do Município de Londrina, por força do art. 204, I, II, III e IV da
Lei Municipal 4.928/1992 - Estatuto do Regime JurídicoIjnico dos Servidores
Públicos Civis do Município de Londrina — PR.

8.8 Pessoas jurídicas em processo de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, sob
concurso de credores ou em dissolução.

8.9 Pessoas jurídicas que possuam em seu quadro de pessoal empregados com menos de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou com menos de dezesseis
anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.

SEÇÃO IV — DA ABERTURA DA SESSÃO
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9 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, na data, horário e local
indicados no preâmbulo deste Edital, quando o representante do licitante deverá
apresentar ao Pregoeiro os seguintes documentos:

9.1 Fora de qualquer envelope, para imediata apresentação na ocasião do
credenciamento:
9.1.1 Documento de identificação do representante — oficial com foto;
9.1.2 Documento que lhe dê poderes para manifestar-se durante a sessão pública em

nome do licitante (ato constitutivo e, se for o caso, procuração);
9.1.3 A declaração de que a empresa cumpre com todos os requisitos de habilitação

do Edital (Anexo III).
9.1.4 A declaração de que se enquadra na Lei Complementar 123/2006 (Anexo IV);
9.1.5 Certidão emitida pela Junta Comercial, conforme o art. 8° da Instrução

Normativa DNRC n° 103/2007, ou de outro documento equivalente, a depender
do modo de constituição da licitante.

9.2 0 envelope n°. 1 (Proposta);
9.3 0 envelope n°. 2 (Documentação).

SEÇÃO V — DO CREDENCIAMENTO

10 0 credenciamento é o ato pelo qual se possibilita aos interessados manifestarem-se, em
nome da empresa, na sessão pública do pregão, bem como participar de todos os atos
concernentes ao certame, como apresentar lances, formular intenção de recurso ou se
manifestar, de qualquer forma, durante a sessão.

11 0 representante do licitante deverá, no local, data e horário indicados no preâmbulo
deste Edital, apresentar-se ao Pregoeiro para efetuar seu credenciamento como
participante deste Pregão, munido de documento oficial com foto, e do documento que
lhe dê poderes para manifestar-se durante a sessão pública em nome do licitante.

12 São documentos que conferem ao representante do licitante poderes para manifestar-se
durante a sessão pública em nome do licitante:

12.10 estatuto, o contrato social ou o registro como empresário individual nos casos em
que o representante do licitante é designado como administrador capaz de representar
o licitante isoladamente.

12.20 documento do subitem anterior, acompanhado de procuração por instrumento
público, ou particular com firma reconhecida (modelo no Anexo II), com poderes
necessários para formulação de propostas, para a prática dos demais atos inerentes ao
certame, caso o representante do licitante não sej a designado como administrador
capaz de representar o administrador isoladamente.
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13 Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa licitante e cada empresa
licitante poderá ter apenas um representante.

14 Encerrada a fase de credenciamento, não se admitirá:

14.1 0 credenciamento de licitante que se apresentar após o encerramento desta fase;
14.2 A desistência das propostas apresentadas.

SEÇÃO VI— DA APRESENTAÇÃO E RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS

15 A proposta e a documentação devem estar em envelopes opacos separados, lacrados e
conter em sua parte externa frontal identificação assim sugerida:

15.1"A Camara Municipal de Londrina, Pregão Presencial n° [número do pregão]/[ano],
Envelope n°1: Proposta, Proponente (nome da empresa), CNPJ [CNPJ da empresa
licitante]".

15.2"A Camara Municipal de Londrina, Pregão Presencial n° [número do pregão]l[ano],
Envelope n°2: Documentação, Proponente (nome da empresa), CNPJ: [CNPJ da
empresa licitante]".

16 Sera admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio similar de
entrega, mediante recibo ou aviso de recebimento.

16.1Para a participação por via postal o licitante deverá enviar em invólucro único:
16.1.1 Os dois envelopes (documentação e proposta);
16.1.2 A declaração de que a empresa cumpre com todos os requisitos de

habilitação do Edital (anexo III);
16.1.3 A declaração e de que se enquadra como Microempresa (ME) ou

Empresa de Pequeno Porte (EPP) (Anexo IV), acompanhada da certidão da
Junta Comercial,

16.2 Se os documentos referentes à condição de Microempresa e Empresa de Pequeno
Porte não forem apresentados ou estiverem dentro dos envelopes de proposta ou de
habilitação, o licitante somente terá sua proposta e documentação analisada caso não
compareçam outros interessados, pois tais documentos constituem requisito mínimo
para participação na licitação.

16.30 invólucro único deve ser endereçado diretamente a. Comissão, com a seguinte
identificação: "A. Camara Municipal de Londrina, Pregão Presencial n° [número do
pregão]/[ano], Sessão em [data da sessão, com dia, mês e ano], as [hora da
realização da sessão]".

16.4 Os envelopes que não forem entregues nas condições acima estipuladas não gerarão
efeitos como proposta.
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17 A proposta comercial constante do Envelope n°. 1 devera ser redigida em papel com
identificação da empresa (timbre, carimbo ou outra inscrição que a caracterize), em
lingua portuguesa, com clareza, sem emendas, sem acréscimos, sem entrelinhas, sem
rasuras, datada, assinada, e rubricada em todas as suas folhas pelo licitante ou seu
representante, e devem apresentar:

17.1As características do objeto de forma clara e precisa e todas as informações
necessárias para verificação da adequação da cotação com o objeto do certame,
observadas as especificações constantes do Termo de Referencia.

17.20 preço em algarismo, expresso em moeda corrente nacional (real), no qual devem
estar incluidos todos os custos decorrentes da execução contratual, tais como
despesas com impostos, taxas e quaisquer outros que incidam na contratação do
objeto, inclusive os custos de entrega no local indicado pela Camara Municipal de
Londrina.

17.3 Atestado de vistoria ou declaração no sentido de que os elementos fornecidos pela
Camara Municipal de Londrina, no edital e seus anexos, foram suficientes para o
correto dimensionamento da proposta.
17.3.1 As vistorias deverão ser agendadas com o Departamento de

Administração Predial, pelo telefone (43) 3374-1340, de segunda a sexta-feira,
das 8 horas às 14 horas e serão acompanhadas pela servidora Virginia Barboza
Reis de Oliveira.

17.3.2 Realizada a vistoria, sera fornecido atestado de que o representante da
empresa interessada visitou as instalações da central telefônica da Camara.

17.3.3 A declaração de que os elementos fornecidos pela Camara Municipal
de Londrina, no edital e seus anexos, foram suficientes para o correto
dimensionamento da proposta pode ser feita por escrito, à mão, em sessão
pública.

18 A apresentação da proposta implica:
18.10 conhecimento e aceitação de todos os termos do Edital;
18.2Validade de 90 (noventa) dias, se outra, de maior prazo, não for designada na

proposta;
18.3 Obrigação de cumprir sua proposta, caso seja declarada vencedora do certame, nas

condições e prazos máximos previstos no Termo de Referência;
18.4Submissão ao regime de penalidades estabelecido na minuta da Ata de Registro de

Preço (Anexo VI), em especial a referente A. recusa em assinar a Ata de Registro de
Preço no prazo de 7 (sete) dias Ateis após regularmente convocada.

19 No caso de conflito entre as informações constantes na proposta, sempre que possível o
Pregoeiro promoverá o saneamento, mediante a interpretação que amplie a disputa entre
os interessados, desde que não haja comprometimento de interesse da Camara
Municipal de Londrina, da finalidade e da segurança da contratação.
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20 É facultado ao licitante apresentar catálogos para imediata apresentação ao Pregoeiro,
com o intuito de esclarecer dúvidas quanto à adequação do objeto apresentado na
proposta e o objeto do certame, sendo vedada a suspensão da sessão para apresentação
posterior.

21 Em hipótese alguma poderá haver alteração no conteúdo da proposta apresentada,
ressalvados os casos de evidente erro material, modificação essa que será avaliada pelo
Pregoeiro quanto à sua admissibilidade.

22 A falta de data, de assinatura ou de rubrica nas páginas da proposta, conforme o caso,
poderá ser sanada pelo representante da empresa presente à sessão.

SEÇÃO VII — DA CLASSIFICAÇÃO, DA ANÁLISE PRELIMINAR DE
ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS E DA ETAPA DE LANCES

23 0 Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificará aquelas que não
tenham ofertado objetos compatíveis com os requisitos estabelecidos neste Edital, que
sejam omissas, apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o
julgamento.

24 A compatibilidade do objeto será verificada em face das exigências mínimas de
especificação impostas as propostas e, ainda, pela inexistência de qualquer alusão a
especificação incompatível com o Termo de Referência.

25 Serão levadas para a fase de lances as que estiverem com seu preço até 10% (dez por
cento) acima do valor da melhor proposta apresentada.

25.1Caso não haja no mínimo 3 (três) propostas na condição do item anterior, serão
selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3
(três).

25.1Em caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas.

26 Classificadas as propostas, de acordo com o Edital, o Pregoeiro dará inicio à etapa de
apresentação de lances verbais pelos licitantes, que deverão ser formulados de forma
sucessiva, em valores distintos e inferiores ao menor lance ofertado.

27 0 julgamento será realizado pelo valor unitário por item e somente serão aceitas duas
casas decimais.
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28 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará
exclusão do licitante da etapa de lances e na manutenção do último prep apresentado
pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.

29 Caso não se realizem lances verbais pelos licitantes selecionados e a proposta de menor
preço vir a ser desclassificada ou, ainda, inabilitada, o Pregoeiro restabelecerá a etapa
competitiva de lances entre os licitantes, com obediência aos critérios estabelecidos nos
itens anteriores.

SEÇÃO VIII— DA ACEITAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

30 0 Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao valor e
decidirá motivadamente a respeito da sua aceitabilidade.

31 Sera desclassificada a proposta final que:
31.1 Contenha vícios ou ilegalidades.
31.2Ndo apresente as especificações exigidas pelo Termo de Referência.
31.3Deixar de apresentar as comprovações e declarações exigidas.
31.4Apresentar preços finais superiores ao valor máximo estabelecido neste Edital para o

respectivo item.
31.5 Apresentar pregos manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que,

comprovadamente, forem insuficientes para a cobertura dos custos decorrentes da
contratação pretendida.

31.6Ndo vier a comprovar sua exequibilidade, em especial em relação ao preço e à
produtividade apresentada.

32 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do §3° do
artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993, para efeito de comprovação de sua exequibilidade.

33 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, caso em que deverá apresentar as provas ou
os indícios que fundamentam a suspeita.

34 Se a proposta não for aceitável, o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a
qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a
apuração de uma que atenda ao edital.

35 0 pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido prego
melhor nas seguintes situações:
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35.1Quando identificada a licitante classificada em primeiro lugar;
35.2Quando o pregoeiro convocar o licitante que apresentou a proposta subsequente, em

caso de desclassificação ou inabilitação do licitante com proposta classificada em
primeiro lugar.

36 No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem
sua substância, mediante despacho fundamentado, registrado na Ata da Sessão e
atribuir-lhes validade e eficácia para fins de classificação.

37 Aceita a proposta classificada em primeiro lugar o licitante deverá comprovar sua
condição de habilitação, na forma determinada neste Edital.

• SEÇÃO IX — DA HABILITAÇÃO

•

38 0 Pregoeiro procederá A. abertura do envelope "Documentação" (envelope n°. 2) do
licitante classificado em primeiro lugar para a verificação das condições de Habilitação.

39 Será inabilitado o licitante que não apresentar sua documentação em situação regular ou
fora do prazo de vigência, ressalvadas as faculdades conferidas pelo art. 43 da Lei
Complementar n° 123/2006.

40 Em caso de inabilitação do licitante mais bem classificado, proceder-se-á à análise das
condições de habilitação do classificado em segundo lugar, e assim sucessivamente, até
que se encontre licitante em condições de ser habilitado.

41 Para a habilitação jurídica deve-se apresentar ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor e atualizado (original e todas as alterações ou consolidação),
devidamente registrado na Junta Comercial ou em outro órgão competente, na forma da
lei, com indicação dos atuais administradores ou dirigentes.

41.1Caso o ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor tenha sido apresentado
na ocasião do credenciamento para que seja juntado aos autos, é facultada a não
apresentação dentro do envelope n°. 2 (Documentos).

42 Para a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista deve-se apresentar:
42.1 Prova de regularidade perante a Fazenda Federal e Seguridade Social (Certidão

Conjunta — conforme Portaria RFB/PGFN n°. 1.751/2014);
42.2 Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual;
42.3 Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal (relativa a Tributos Mobiliários e

Imobiliários);
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42.4 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
mediante a apresentação da CRF (Certidão de Regularidade do FGTS, expedido pela
Caixa Econômica Federal — CEF);

42.5 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, por
meio da apresentação da certidão negativa, nos termos do art. 642-A da CLT
(Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT).

43 Para a qualificação econômico-financeira a empresa deverá apresentar certidão
Negativa de Falência ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial expedida pelo cartório
distribuidor da sede do licitante.

44 A empresa deverá apresentar uma declaração de que não há em seu quadro de
funcionários menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso,
nem menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer tipo de trabalho, salvo na condição de
aprendiz, conforme Anexo V deste Edital.

45 Os documentos, com exceção daqueles que contenham determinação especifica para
apresentação em original, poderão ser entregues em original ou fotocópia autenticada
por tabelião ou por integrante da Equipe de Apoio do Pregoeiro, por servidor do
Departamento de Suprimentos e Patrimônio ou pelo próprio Pregoeiro designado para o
certame.

46 A. Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que estiver com alguma restrição na
comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco)
dias úteis, a contar da data da declaração de que é vencedora, prorrogável, a
requerimento da interessada e a critério da Administração, por igual período, para a
regularização de sua situação ou para a emissão de certidão positiva com efeitos de
negativa, nos termos do art. 43 da Lei Complementar n°. 123/2006.

46.1A não inserção da certidão no envelope de habilitação, mesmo que apresente
restrição, no Envelope n°. 2 impede a concessão do beneficio acima referido, nos
termos do art. 43 da Lei Complementar n°. 123/2006.

46.2 Caso a empresa não se regularize, poderá a Câmara Municipal de Londrina, sem
prejuízo das sanções cabíveis, convocar os outros licitantes, respeitada a ordem de
classificação.

47 Os documentos emitidos via internet estão sujeitos à confirmação no site do órgão
emissor.

48 As certidões ou certificados que não contenham prazo de validade somente sell()
aceitos quando expedidos no prazo máximo de 90 (noventa) dias anteriores á. data limite
para o recebimento das propostas, ressalvado o ato constitutivo, cuja aceitação
independe do prazo de expedição.
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SEÇÃO X — DOS RECURSOS

11

49 Declarado o licitante vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três)
dias para a apresentação das razões do recurso, os demais licitantes consideram-se
desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que
começarão a correr do término do prazo do recorrente, assegurada vista imediata dos
autos.

50 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer,
devidamente registrada em ata, importará a preclusdo da pretensão recursal.

51 Não serão conhecidos:

51.10 recurso que tenha conteúdo incompatível com o suscitado na sessão e registrado
na Ata da Sessão.

51.20 recurso escrito e as contrarrazões encaminhados ao protocolo intempestivamente,
ou sej a, fora do prazo.

51.30s recursos imotivados ou insubsistentes.

52 As razões recursais podem ser enviadas via fac-símile ou no e-mail
licitacao@cml.pr.gov.br, desde que os originais sejam protocolizados em até 3 (três)
dias após o registro do recebimento.

53 Expirado o prazo para apresentação de razões recursais, sejam apresentadas ou não, o
Pregoeiro poderá reconsiderar sua decisão ou encaminhar os autos, com as devidas
informações, para a análise do Presidente da Camara Municipal de Londrina, que
decidirá em 5 (cinco) dias úteis.

54 0 provimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.

SEÇÃO XI — DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO E HOMOLOGAÇÃO DO
PROCEDIMENTO

55 0 objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor:
55.1Por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso; ou
55.2Por ato da autoridade competente após a regular decisão dos recursos apresentados.
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56 0 Pregoeiro remeterá os autos para a homologação da Presidência da Camara Municipal
de Londrina diante das seguintes condições cumulativas:

56.1Se não houver intenção de interpor recurso manifestada por licitante na sessão.
56.2 Se o licitante vencedor não necessitar do prazo para regularização de restrições junto

ao fisco previsto no art. 43, § 10 da Lei Complementar n°. 123/2006.
56.3 Se o licitante vencedor não figurar no cadastro dos impedidos de licitar do Tribunal

de Contas do Paraná ou no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de
Improbidade Administrativa do CNJ.

57 Constatado o impedimento de licitar, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente,
verificará sua aceitabilidade e procederá à habilitação do proponente, e assim
sucessivamente, respeitada a ordem de classificação, até a apuração de uma proposta
que atenda ao Edital.

58 0 Pregoeiro manterá sob seu poder os envelopes de habilitação ainda não abertos dos
demais licitantes, pelo prazo de 15 (quinze) dias corridos após a homologação do
certame.

59 Encerrado o prazo do item anterior, automaticamente se dará inicio ao prazo de 5
(cinco) dias corridos para os interessados retirarem a documentação, sob pena de
inutilização dos envelopes, independentemente de notificação.

SEÇÃO XII — DA FORMALIZAÇÃO E DO CONTEÚDO DA ATA DE REGISTRO
DE PREÇO

60 Após a homologação do certame, o vencedor será convocado para, no prazo de 7 (sete)
dias úteis, assinar a Ata de Registro de Preço (Anexo VI deste edital).

61 Ante a solicitação da empresa e concordância da Diretoria Geral da Camara Municipal
de Londrina, o prazo definido para a assinatura do instrumento é prorrogável, uma vez,
por igual período.

62 As eventuais contratações decorrentes do Sistema de Registro de Preço serão
formalizadas por meio de Nota de Empenho, nos termos do art. 62 da Lei 8.666/1993.

63 Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não
assinar a Ata de Registro de Preço, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa
exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do objeto, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidõneo ou
cometer fraude fiscal, poderá ser impedido de licitar e contratar com o Município de
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Londrina, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas e das
demais cominações legais, conforme art.7° da Lei 10.520/2002.

63.10 disposto acima é aplicável ao participante da licitação que deixar de entregar ou
apresentar documentação falsa exigida para o certame ou se comportar de modo
inidõneo.

64 Encontra-se no Termo de Referência (Anexo I) e na Ata de Registro de Preço (Anexo
VI), partes integrantes do presente Edital, a disciplina detalhada sobre: vigência do
contrato, especificações do objeto, condições de execução, recebimento do objeto, preço
e condições de pagamento, rescisões, obrigações das partes, fiscalização contratual,
regime de penalidades e demais questões pertinentes à contratação.

• SEÇÃO XIII — DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

•

65 Qualquer cidadão é parte legitima para impugnar edital de licitação, cujo protocolo
deverá ocorrer em até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das
propostas e a Administração julgará e responderá à impugnação em até 3 (três) dias
úteis.

65.1A impugnação protocolada intempestivamente será admitida como exercício do
direito de petição.

65.2A autoridade competente, por razões de interesse público, poderá suspender a sessão
pública para garantir a segurança da contratação.

66 Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de
publicação em que se deu o texto original, com reabertura do prazo legal nos casos em
que a alteração afeta a formulação das propostas.

67 Das sessões públicas serão lavradas atas, as quais serão assinadas pelo Pregoeiro e pelos
licitantes presentes que aceitarem assiná-la, com registro das ocorrências.

68 Todos os fechos de envelopes, documentos e propostas serão necessariamente
rubricados pelo Pregoeiro, facultado aos licitantes presentes o direito de rubricá-los.

69 Se não houver expediente ou se ocorrer qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido,
desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

70 É facultada ao Pregoeiro ou 5. Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do
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processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar
dos envelopes.

71 Na análise preliminar das propostas, na habilitação ou no julgamento das propostas, o
Pregoeiro poderá sanar fatos qualificados ou não no presente Edital como erros, falhas
ou vícios que não alterem sua substância das propostas, dos documentos e sua validade
jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado na Ata da Sessão e acessível a
todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.

72 0 desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da
isonomia, de economia e do interesse público.

73 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Câmara Municipal de Londrina, o principio da isonomia, a finalidade e a segurança da
contratação.

74 A autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatório poderá revogá-lo
em face de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por
ilegalidade, de oficio ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito e
devidamente fundamentado.

75 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e
a Câmara Municipal de Londrina não será, em nenhum caso, responsável por esses
custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

76 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do
inicio e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Camara Municipal de Londrina.

77 0 foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da comarca de Londrina,
com exclusão de qualquer outro.

SEÇÃO XIV — DOS ANEXOS

78 Fazem parte do presente edital os seguintes anexos:
78.1Anexo I: Termo de Referência;
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78.2Anexo II: Modelo de Carta de Credenciamento;
78.3 Anexo III: Modelo declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação do

Edital;
78.4Anexo IV: Declaração de enquadramento como Microempresa (ME) ou Empresa de

Pequeno Porte (EPP);
78.5Anexo V: Modelo de declaração relativa à proibição do trabalho do menor (Lei n°

9.854/99);
78.6Anexo VI: Minuta da Ata de Registro de Preço.

Londrina, em 16 de maio de 2018.

Mark Almeida

Diretor-Geral
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ANEXO I — TERMO DE REFERÊNCIA

SEÇÃO I — DO OBJETO

16

1 0 presente termo de referência tem como objeto o registro de preços para eventual
contratação de empresa especializada em locação de climatizadores evaporativos que
serão utilizados na Sala de Sessões da Camara Municipal de Londrina.

2 A existência de preços registrados não obriga a Camara Municipal de Londrina a firmar
as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação
especifica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a
preferência de contratação em igualdade de condições.

SEÇÃO II— DA DEMANDA DA CONTRATANTE E DAS ESPECIFICAÇÕES
DO SERVIÇO

3 A locação de climatizadores compreende a disponibilização de aparelhos de
climatização com tecnologia evaporativa, incluindo as manutenções e substituições que
se fizerem necessárias à continuidade dos serviços, respeitados os prazos do presente
Termo de Referência.

4 A Contratante encaminhará Nota de Empenho à Contratada com o quantitativo de
locações.

5 A instalação inclui mão de obra especializada, materiais necessários, adaptadores de
tomadas, recolhimento de resíduos, colocação dos aparelhos e testes necessários.

6 A Contratada sera responsável pela instalação de equipamentos de substituição e pela
manutenção (preventiva e corretiva) dos aparelhos enquanto permanecerem no prédio
da Contratante.

7 A contratada terá o prazo de 5 (cinco) dias ateis para entregar, instalar e colocar em
funcionamento os climatizadores, contados a partir do envio da Nota de Empenho pela
Fiscal do Contrato por e-mail.

8 A expectativa é de que nos meses de calor intenso na cidade de Londrina a locação seja
continua e no quantitativo máximo de aparelhos registrados;
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9 0 quantitativo registrado (o máximo que poderá ser contratado simultaneamente) é de 4
(quatro) equipamentos;

10 0 cálculo do valor devido mensalmente a titulo de remuneração pelo serviço de locação
será aferida por dia de equipamento efetivamente disponível para utilização da
Contratante;

11 0 valor mínimo devido por equipamento locado é o equivalente a locação pelo período
de 7 (sete) dias.

12 A remuneração é devida a partir do dia do recebimento provisório, até o envio da
notificação, por e-mail, de que o equipamento está à disposição para retirada.

13 Não será remunerada a locação do equipamento indisponível no interstício entre o dia
da notificação (inclusive) de que o equipamento não está indisponível para uso, por
retirada para manutenção, por defeito ou por qualquer outro motivo, até a data da
integralização do quantitativo.

14 A Contratada é responsável pela reposição e manutenção de aparelhos que apresentarem
defeitos e não puderem ser utilizados.

15 A contratada é responsável pela limpeza dos equipamentos e todos os itens necessários
para sua realização, e deverá ocorrer semanalmente, contados da data de entrega do
aparelho.

16 Caso o aparelho apresente algum defeito que impossibilite o uso, a empresa terá prazo
máximo de 2 dias Ateis, a contar do pedido por e-mail, para conserto ou retirada do
equipamento.

17 Em todos os casos em que equipamento fique indisponível para uso, por retirada para
manutenção, por defeito ou por qualquer outro motivo, a Contratada deverá substitui-los
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, exceto quando o mínimo de 2 (dois) equipamentos não
estiverem em funcionamento — caso em que a integralização desse quantitativo mínimo
deverá ser feito em, no máximo, um dia útil.

18 A manutenção preventiva deverá ocorrer conforme as especificações do fabricante.

19 Quando um ou mais equipamentos se apresentarem desnecessários o Fiscal do Contrato
notificará a Contratada por e-mail, informando que o equipamento encontra-se
disposição.

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

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR



PregAo Presencial n°.
IEDITALP/2018

5 3 kiv

18

20 Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, caso a Contratada queira deixar o
equipamento nas dependências da Contratante, no local onde fora instalado, poderá
fazê-lo, sem remuneração — desde que a presença do equipamento não prejudique as
atividades da Casa.

21 Quando do encerramento da vigência da Ata de Registro de Preços ou quando a
presença do equipamento prejudicar as atividades da Casa, a notificação que informa da
disponibilidade concederá prazo de 5 (cinco) dias Ateis para a retirada dos
equipamentos.

22 A entrega, instalação, manutenção e retirada dos equipamentos não poderá ser realizada
em nos horários em que houverem sessões ou outros eventos — os dias em que horários
de entrega forem restritos não serão considerados ateis

SEÇÃO III — DA ESPECIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTO

23 0 climatizador evaporativo deve apresentar as seguintes características:
23.1Móvel;
23.2 Com grade móvel que possibilite o direcionamento de ar;
23.3 Controle de velocidade do ar;
23.4Nivel de ruído em pleno funcionamento de no máximo 65 decibéis;
23.5 Fluxo de ar de pelo menos 12.000 m3/h;
23.6Capacidade total do reservatório de água de no mínimo 80 litros;
23.7Consumo de água de no máximo 10 litros/h;
23.8 Caso a voltagem seja de 220v, é necessário o aparelho transformador.

24 As medidas máximas do climatizador deverão ser de:
24.11argura de frente: 86cm.
24.21argura de fundo: 1,12m.
24.3altura sem reservatório: 1,40m.
24.4altura com reservatório: 1,97m.
24.5 pro fundi dade : 67cm.

25 Caso o aparelho tenha um reservatório complementar, as medidas máximas deverão ser:
25.11argura: 75cm.
25.2altura: 31cm.
25.3 profundidade: 1,0m.

26 Caso o aparelho fornecido possua as medidas superiores às das portas, a Contratada
poderá desmontá-lo e remontá-lo no local onde serão instalados. No entanto, o aparelho
e/ou o reservatório depois de montados não poderão ser maiores do que a profundidade
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de 1,0m (local onde serão instalados).

SEÇÃO IV — DA JUSTIFICATIVA

19

27 A locação dos climatizadores visa amenizar o calor suportado pelos servidores,
Vereadores, convidados e imprensa na Sala de Sessões no período compreendido entre
os meses de outubro a junho, caracterizado por altas temperaturas.

28 0 ambiente em que serão instalados os aparelhos é utilizado para sessões e reuniões.
Portanto, o nível de ruído exigido é de no máximo 65 decibéis.

29 0 fluxo de ar de 12.000 m3/h é exigido em razão da Sala de Sessões possuir
aproximadamente 386 m2.

30 Capacidade minima do reservatório de água de 80 litros e o consumo de água de no
máximo 10 litros/hora são exigidos em virtude de dois aspectos: necessidade de
climatizar o ambiente antes de sua utilização e duração minima das sessões ser de 6
horas.

31 As medidas máximas dos aparelhos e dos reservatórios foram solicitadas para que os
aparelhos sej am instalados na parte superior da Sala de Sessões, com portas de 86cm de
largura e 2,0 metros de altura. Além disso, o local onde os aparelhos serão instalados
tem uma profundidade máxima de 1,0m, e se for maior, poderá ocasionar acidentes.

SEÇÃO V - DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO DOS
SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS

32 0 recebimento provisório ocorrerá nos casos em que o equipamento for devidamente
instalado e testado diante de qualquer servidor do Departamento de Administração
Predial — e será proferido por mero recebimento da Nota Fiscal, com assinatura em
canhoto ou envio de e-mail.

33 0 recebimento definitivo será efetuado pelo servidor designado a atuar como Fiscal do
Contrato no prazo de 5 (cinco) dias úteis a partir do recebimento da Nota Fiscal, e
implicará no reconhecimento de que o serviço foi prestado nos termos da Ata de
Registro de Preços, sem prejuízo da garantia do serviço.

34 0 recebimento definitivo proferido sem que o equipamento esteja em posse da
Contratante é nulo, sem prejuízo de qualquer responsabilidade.
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35 0 prazo para proferir recebimento definitivo fica suspenso enquanto não entregues
provisoriamente o quantitativo total de equipamentos previstos na ordem de serviço que
o vincula.

SEÇÃO VI — DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

36 A contratação será feita com base nos preços registrados na Ata de Registro de Preços —
considerando o valor por semana, por equipamento, licitado.

37 0 prazo para pagamento será de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento
definitivo, pelo servidor designado a atuar como Fiscal do Contrato, da Nota Fiscal
apresentada pela Contratada.

38 A Nota Fiscal deverá ser apresentada até 5 dias úteis após o término do período de
locação.

39 0 recebimento definitivo fica condicionado à verificação da conformidade da Nota
Fiscal apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas
neste Termo de Referência.

40 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes A.
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.

41 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.

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

43 A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada
pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato.

44 A Contratante poderá motivadamente adotar providencias acauteladoras, inclusive
retendo o pagamento, como forma de prevenir a ocorrência de dano de dificil ou
impossível reparação.
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SEÇÃO VII— DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE

45 A Contratada obriga-se a:
45.1Efetuar a manutenção e a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local

indicado pela Contratante, em estrita observância das especificações do Termo de
Referência.

45.2Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto e dos serviços, de
acordo com as normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);

45.3A critério da Contratante, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, as suas
expensas, no mesmo prazo previsto para a entrega, o produto com avarias ou
defeitos;

45.4Atender prontamente a quaisquer exigências da Contratante, inerentes ao objeto da
contratação;

45.5 Prestar todos os esclarecimentos e informações que forem solicitados de maneira
clara, concisa e lógica, bem como atendendo de imediato As reclamações;

45.6 Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo
previsto, com a devida comprovação;

45.71\1do transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada,
exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na Ata de Registro de
Preços;

45.8Ndo 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;

45.9Manter seu endereço de e-mail e fac-símile (se houver) atualizado e apto a receber
mensagens da Contratante, caso não seja informado e-mail especifico, o endereço
utilizado para envio de notificações e outros documentos serão os presentes nos
autos do processo licitatório, notadamente eventual e-mail utilizado para orçamento
na fase de instrução do procedimento, expresso na proposta ou outros documentos
apresentados pela Contratante durante a licitação.

46 A Contratante obriga-se a:
46.1Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos

provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins
de aceitação e recebimento definitivos;

46.2Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de
servidor especialmente designado;

46.3 Efetuar o pagamento no prazo previsto.

SEÇÃO VIII— DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE
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47 Além das penalidades que serão previstas na Ata de Registro de Prego, a Contratada
responderá pelas seguintes infrações contratuais:

47.1Multa por atrasos que prejudiquem o quantitativo de equipamentos em
funcionamento: nos casos de descumprimento dos prazos contratuais previstos para
entrega, reposição, não atendimento da solicitação de conserto no prazo ou outras
razões que prejudiquem o quantitativo de equipamentos em perfeito funcionamento,
a Contratada responderá por:
47.1.1 Multa moratória de 10% (dez por cento) por dia útil de atraso

injustificado sobre valor equivalente a 4 (quatro) semanas de locação, até o
limite de 7 (sete) dias úteis — quando o atraso permita a climatização com o
mínimo de 2 (dois) equipamentos.

47.1.2 Multa moratória de 20% (vinte por cento) por dia útil de atraso
injustificado sobre o valor equivalente a 4 (quatro) semanas de locação, até o
limite de 7 (sete) dias ateis — quando o atraso prejudique a climatização com o
mínimo de 2 (dois) equipamentos.

47.2Multa por atraso limpeza com prazo maior que uma semana: caso a empresa
descumpra o prazo para limpeza do equipamento responderá por multa moratória de
2,5% (dois virgula cinco por cento) por dia útil de atraso injustificado sobre valor
equivalente a 4 (quatro) semanas de locação, até o limite de 14 (quatorze) dias úteis.

47.3 Após o atingimento do prazo máximo de Multa por atraso na limpeza com prazo
maior que uma semana, ele será desativado e passará a correr Multa por atrasos que
prejudiquem o quantitativo de equipamentos em funcionamento.

47.4Multa por atraso na retirada dos equipamentos no vencimento da Ata de Registro de
Prego: em caso de atraso na retirada dos equipamentos no vencimento da Ata de
Registro de Preço responderá por multa moratória de 1,5% (um virgula cinco por
cento) por dia útil de atraso injustificado sobre valor equivalente a 4 (quatro)
semanas de locação, até o limite de 14 (quatorze) dias Ateis — após esse período a
Contratante poderá pôr o equipamento em uso a titulo de ressarcimento pela guarda.

Londrina, 26 de janeiro de 2018.

Virginia Barboza Reis de Oliveira
Departamento de Administração Predial
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ANEXO II— MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO (PROCURAÇÃO)

A Camara Municipal de Londrina
Pregão Presencial n°. [número do pregão]/[ano]

Através da presente, autorizo o(a) Sr.(a) [nome do outorgado], portador(a)
da Cédula de Identidade, Registro Geral (RG) n°. [número], e inscrito no Cadastro de Pessoas
Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o n°. [número] a participar do procedimento
licitatório acima referido, na qualidade de representante de (Razão Social), pessoa jurídica
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob
o n°. [número]. Para tanto, outorgo à pessoa fisica supramencionada amplos poderes para
praticar todos atos inerentes ao pregão Presencial n° [número do pregão]/[ano].

Estou ciente, de que responderei em juizo ou fora dele, se for o caso, por
todos os atos que venham a ser praticados por nosso Representante Legal.

de de [ano].

Assinatura do Diretor ou Representante Legal
Nome:
RG:
CPF:

Cargo:
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ANEXO III — DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO DO EDITAL

A empresa [nome da empresa], pessoa jurídica de direito privado inscrita no
Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o n°.
[número], para fins de participação no Pregão Presencial n° [número do pregão]/[ano]
realizado pela Câmara Municipal de Londrina, declara, sob as penas da Lei e nos termos do
art. 4°, inciso VII da Lei 10.520/2002, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e
concorda com as disposições do Edital do Pregão Presencial n°. [número do pregão]/[ano] e
seus Anexos.

Em de

Assinatura do Diretor ou Representante Legal
Nome:
RG:

CPF:

Cargo:

[ano].
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ANEXO IV — DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

A empresa (Razão Social), pessoa jurídica inscrita no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o n°. [número], declara, sob as
sanções administrativas previstas e sob as penas da Lei, ser [microempresa ou empresa de
pequeno porte, conforme o caso] nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos
impedimentos previstos no §4° do art. 3° da Lei Complementar n° 123/2006.

Local e data.

Assinatura do Diretor ou Representante Legal
Nome:
RG:
CPF:
Cargo:

Observações:
a) Esta declaração deve ser preenchida somente por empresa que se

enquadrar na Lei Complementar 123 de 2006, para que possa se valer dos beneficios da Seção
VII e item 41 deste Edital.

b) A não apresentação desta declaração será interpretada como não
enquadramento do licitante como ME ou EPP ou como a renúncia do direito de tratamento
diferenciado conferido pela LC 123/2006.
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ANEXO V — MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA A PROIBIÇÃO DO
TRABALHO DO MENOR (LEI N° 9.854/99)

Eu (nome), portador(a) da Cédula de Identidade, Registro Geral (RG) n°.
[número], na qualidade de Representante Legal da empresa (Razão Social), pessoa jurídica
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob
o n°. [número] interessada em participar da licitação modalidade Pregão presencial n°
[número do pregão]/[ano], da Camara Municipal de Londrina, Estado do Paraná, em
cumprimento as determinações da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, DECLARO, sob as
penas da lei, que em meu quadro de pessoal não há menor de 18 anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e menor de 16 anos em qualquer outro tipo de trabalho, conforme inciso
XXXIII do Artigo 7° da Constituição Federal.

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente.
(cidade, data).

de de [ano].

Assinatura do Diretor ou Representante Legal
Nome:
RG:
CPF:
Cargo:
(Obs.: Este documento deverá constar no envelope n° 2 'Documentação')
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ANEXO VI— MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°. [número sequencial de atas e contratos1/2018
PREGÃO PRESENCIAL N°. [n úmero e ano]
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6/2018

27

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES
EVAPORATIVOS
VALOR: [PREÇO] ([VALOR POR EXTENSO])

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

A CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA, com sede na Rua Gov.
Parigot de Souza, 145, Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto, Londrina — PR, inscrita
no CNPJ sob o n° 78.316.064/0001-93, neste ato representado por seu Presidente, Vereador
AiIton da Silva Nantes, portador da Cédula de Identidade n° [número do RG] e CPF n°
[número do CPF];

Em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial
em epígrafe, conforme Relatório Final de Licitação e Termo de Homologação ratificados pelo
Presidente da Camara Municipal de Londrina;

Resolve firmar Ata de Registro de Prego com [nome da licitante vencedora],
inscrita no CNPJ sob o n° [número do CNPJ], com sede na [endereço completo], CEP n°.
[número do cep], no Município de [município], neste ato representada pelo(a) Sr(a).
[designado em ato constitutivo ou em instrumento de mandato], portador(a) da Cédula de
Identidade n° [número do RG] e CPF n° [número do CPF], nos seguintes termos:
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CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

78

1 0 objeto deste instrumento é Registro de preço para eventual locação de climatizadores
evaporativos, para atender às necessidades da Câmara Municipal de Londrina, conforme
especificações e quantidades estabelecidas no presente instrumento, no Termo de
Referência, no Edital e seus Anexos.

2 A disciplina da demanda da contratante e das especificações do serviço, da
especificação dos equipamentos, do recebimento provisório e definitivo dos serviços e
equipamento, do preço e das condições de pagamento, das obrigações da contratada e
da contratante estão previstas no Termo de Referência, documento que integra o
presente instrumento, como se nele estivesse transcrito.

3 A existência de preços registrados não obriga a Câmara Municipal de Londrina a firmar
as contratações que deles poderão advir, facultando-se a utilização de outros meios,
respeitada a legislação relativa às licitações, para a contratação pretendida, sendo
assegurada ao beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de
condições.

CLÁUSULA SEGUNDA — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4 As despesas com a execução dos contratos decorrentes do presente instrumento,
correrão à conta da dotação Funcional programática: 01.010.01.031.0001.2001,
Natureza da despesa: 3390.391200 - Locação de máquinas e equipamentos.

CLÁUSULA TERCEIRA — DA CONTRATAÇÃO E EMISSÃO DE NOTA DE
EMPENHO

5 A contratação será realizada conforme a ordem de classificação, de acordo com as
disposições do presente instrumento, e será executada por emissão de Nota de
Empenho.

6 A Nota de Empenho deverá ser solicitada, pelo Fiscal do Contrato.
6.1 0 preço a ser empenhado deverá constar expressamente do pedido de empenho e

deverá observar o preço registrado no presente instrumento.
6.2 0 Fiscal do Contrato enviará, no endereço de e-mail ou no número de fac-símile da

Contratada, a Nota de Empenho a cada solicitação.
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7 A Contratada deverá manter durante toda a execução da contratação, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA QUARTA — DA VIGÊNCIA

8 A Ata de Registro de Preço terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua
publicação.

CLAUSULA QUINTA — DO PREÇO UNITÁRIO E DO VALOR DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇO

9 0(s) preço(s) unitário(s) é(são):

[TABELA].

10 0 presente instrumento possui valor total de [preço].

CLÁUSULA SEXTA — DO PAGAMENTO

11 0 prazo para pagamento será de 5 (cinco) dias Ateis, contados do recebimento
definitivo, pelo servidor designado a atuar como Fiscal do Contrato, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada.

12 A Nota Fiscal será mensal e deverá ser apresentada até o primeiro dia útil do mês
subsequente ao da prestação.

13 Se houver erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes A
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.

14 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.

15 Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
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bancária para pagamento.
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16 A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada
pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada na Ata de Registro de Preço.

CLÁUSULA SÉTIMA — DA FISCALIZAÇÃO

17 A fiscalização da contratação será exercida por representante da Câmara Municipal de
Londrina, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução e,
quando necessário, dará ciência ao Gestor da contratação para tomar as medidas
cabíveis.

17.10 representante da Câmara Municipal de Londrina deverá ter a experiência
necessária para o acompanhamento e controle da execução do contrato.

17.2A fiscalização da Ata de Registro de Preço será feita pelo servidor que assina o
Termo de Referência (Anexo I).

18 Ao Fiscal do contrato ficam designadas as seguintes atribuições:
18.1 Somente solicitar prestações da Contratada 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 Verificar se o valor discriminado na Nota Fiscal é o contratado, antes de remetê-la ao

Departamento Financeiro.
18.4Notificar o Gestor do contrato caso identifique qualquer irregularidade para eventual

instauração de procedimento administrativo para aplicação de penalidade.

19 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, de conformidade com o art. 70 da Lei n°
8.666, de 1993.

20 0 Fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com
a execução do mesmo, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas
ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para
as providências cabíveis.

CLÁUSULA OITAVA — DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES
ADMINISTRATIVAS
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21 A Contratada que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do presente
Contrato ficará sujeita As penalidades do Art. 7° da Lei 10.520/2002, bem como As
previstas no arts. 86 e 87 da Lei 8.666/1993, observando-se o direito ao contraditório e
ampla defesa.

22 Nos termos do art. 87 da Lei 8.666/1993 e do art. 7° da Lei 10.520/2002, pela
inexecução total ou parcial deste contrato, a Contratada, garantida a defesa prévia, ficará
sujeita As seguintes sanções:

22.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretarem
prejuízos significativos ao objeto da contratação.

22.2 Multa.
22.2.1 Multa de 15% por dia de atraso injustificado sobre o valor da Nota de

Empenho ou do valor proporcional do produto em mora na Nota de Empenho,
até o limite de 75% por entregar fora do prazo, não reposição de aparelhos
retirados para manutenção ou por defeito, não atendimento da solicitação de
conserto no prazo.

22.2.1 Multa de 10% por dia de atraso injustificado sobre o valor da Nota de
Empenho ou do valor proporcional do produto em mora na Nota de Empenho,
até o limite de 50% para atrasos no prazo previsto para limpeza do equipamento.

22.2.2 Compensatória de até 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da Ata
de Registro de Preços ou do valor proporcional do item a ser objeto da rescisão,
no caso de inexecução total ou inexecução parcial de que decorra rescisão da
Ata de Registro de Preços, podendo ser cumulada com a multa moratória, desde
que o valor cumulado das penalidades não supere valor equivalente ao total da
Ata de Registro de Preços.

22.3 Impedimento de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou
Municípios pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em
edital e no contrato e das demais cominações legais.

23 Comete infração administrativa punível com impedimento de licitar, nos termos da Lei
n° 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

23.1.1 Não assinar a Ata de Registro de Preço quando convocado dentro do
prazo de validade da proposta, não aceitar/retirar a nota de empenho ou não
assinar o termo de contrato decorrente da ata de registro de preços;

23.1.2 Apresentar documentação falsa;
23.1.3 • Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
23.1.4 Ensejar o retardamento da execução do objeto;
23.1.5 Não mantiver a proposta;
23.1.6 Cometer fraude fiscal;
23.1.7 Comportar-se de modo inidõneo.

24 Considera-se comportamento inidõneo, entre outros, a declaração falsa quanto As
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condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre
os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de
lances.

25 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

26 A entrega de objeto em desacordo ao Edital não descaracteriza a mora, que continuará
sendo contada sem interrupção até a entrega de objeto adequado ao especificado pela
Administração no instrumento convocatório.

27 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade
da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado A.
Administração, observado o principio da proporcionalidade.

28 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, instaurado por despacho
do Diretor-Geral e julgado pelo Presidente da Câmara Municipal de Londrina.

28.10s pedidos de reconsideração serão recebidos como simples petições e não terão
efeitos suspensivos em relação à decisão proferida, contudo não desobriga a
Contratante de proferir resposta devidamente fundamentada.

29 Aplica-se subsidiariamente ao procedimento de penalização previsto no presente edital,
o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e analogicamente o previsto na Lei n°
9.784, de 1999.

30 Previamente à aplicação de qualquer penalidade poderá a Contratada apresentar defesa,
no prazo de 5 (cinco) dias ateis, contado a partir da data em que for notificada a
respeito.

31 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), constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato será
registrado em cadastro correspondente.

32 0 prazo para pagamento da multa sera de 10 (dez) dias após o recebimento da
notificação para recolhimento do valor.

33 A importância relativa ao valor da multa sera corrigida pelo IPCA-E (Índice Nacional
de Preços ao Consumidor Amplo Especial), a partir dos respectivos fatos geradores.
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CLÁUSULA NONA — DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
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34 A Ata de Registro de Preço poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas
no artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993, exceto no que se refere ao §1° do referido artigo.

35 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens
registrados, cabendo ao Departamento de Suprimentos e Patrimônio promover as
negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do
inciso II do caput do art. 65 da Lei n. 8.666, 1993, e submeter a decisão A. Presidência.

• 36 Quando os preços registrados tornarem-se superiores aos preços praticados no mercado
por motivo superveniente, o Departamento de Suprimentos e Patrimônio convocará o
prestador para negociar a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

37 Se o prestador não aceitar reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado, será
liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, mediante despacho
da Presidência.

38 Quando os preços de mercado tornarem-se superiores aos preços registrados e o
prestador não puder cumprir o compromisso, a Presidência decidirá por:

38.1Liberar o prestador do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do
pedido do objeto, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos
motivos e comprovantes apresentados;

38.2Convocar os demais prestadores para assegurar igual oportunidade de negociação;
38.3Proceder a revisão dos preços registrados a fim de possibilitar o cumprimento das

obrigações, desde que o requerimento do fornecedor/prestador seja devidamente
documentado (por exemplo, Notas Fiscais e documentos de fabricantes), de forma
suficiente para comprovar: (a) Elevação dos encargos do particular; (b) Ocorrência
de evento posterior à assinatura da Ata de Registro de Preços; (c) Nexo causal entre o
evento ocorrido e a majoração dos encargos; (d) Imprevisibilidade da ocorrência do
evento ou dos efeitos do evento.

39 Se não houver êxito nas negociações, o Departamento de Suprimentos e Patrimônio,
mediante decisão da Presidência, deverá proceder à revogação da Ata de Registro de
Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA DEZ — DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
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40 A Contratada terá o seu registro cancelado, por intermédio de processo administrativo
especifico, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando:

40.1Ndo cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
40.2 Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;
40.3 Não mantiver as condições de habilitação durante a vigência da Ata de Registro de

Preços.
40.4A Contratada poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preços na ocorrência

de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual,
decorrente de caso fortuito ou de força maior.

CLÁUSULA ONZE — DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS

41 Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, 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.

CLÁUSULA DOZE — DOS ANEXOS E DOS CASOS OMISSOS

42 Constituem documentos anexos a este instrumento: o Edital, os anexos que o compõem
— principalmente o Termo de Referência —, a proposta e quaisquer informações
prestadas por escrito pelo Prestador com preço registrado.

43 Nos casos omissos aplicar-se-do as disposições constantes da Lei n° 10.520, de 2002,
Lei n° 8.078, de 1990 — Código de Defesa do Consumidor, Lei Complementar n° 123,
de 2006, e da Lei n° 8.666, de 1993, subsidiariamente.

CLÁUSULA TREZE — DA PUBLICAÇÃO

44 Incumbirá A. Contratante providenciar a publicação do extrato deste Contrato no Jornal
Oficial do Município de Londrina, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua
assinatura.

CLÁUSULA QUATORZE — DO FORO

45 0 foro para dirimir questões relativas ao presente instrumento será o da Comarca de
Londrina, Estado do Paraná, com exclusão de qualquer outro.
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E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado
conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e
forma, para um só efeito.

Ailton da Silva Nantes
Presidente da Câmara Municipal de Londrina

Londrina, [dia, mês e ano].

[nome completo da signatária]
[cargo]
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Câmara Municipal de Londrina
Estado do Parana

Comunicacão Interna n.° 055/2018

Data: 05 de junho de 2018.

De: Controladoria

Para: Departamento de Suprimentos e Patrimônio

Assunto: Análise Prévia — Proc. Adm. n° 21/2018 — Pregão Presencial — Reg.Preços
para eventual locação de Climatizadores Evaporativos.

Prezado Gerente,

Os autos do processo administrativo em referência foi encaminhado para
que esta Controladoria proceda ao controle prévio.

Compulsando-se os autos (fls. 01 a 70) constata-se que, tendo já sido fixado
o preço máximo (fls. 35), a documentação no que se refere ao Edital e anexos (incluído a Ata
de Registro de Preços), se encontra ainda como minutas, assim, anotamos alguns pontos que
precisam ser corrigidos e adequados, como segue:

1) Número errado do Processo Administrativo nas minutas do Edital e da Ata de
Registro de Preços:

• Consta como Processo Administrativo n° 06/2018 nos preâmbulos das minutas do Edital
(fl. 36) e, da Ata de Registro de Preços (fl. 62), devendo ser corrigido, sendo o correto
Processo Administrativo n° 21/2018;

2) Repetição de titulo de seção no Termo de Referência — Anexo I (fl. 56):
0 titulo da Seção VII — Das Obrigaço3es da Contratada e da Contratante está repetido na

seção VIII, se referindo o teor dessa última como de Penalidades, devendo ser providenciada
a correção;

3) Do Pagamento — Divergência no prazo para apresentação da Nota Fiscal:

Na minuta do Termo de Referência — Anexo I (fl. 55):

Item 38 — A Nota Fiscal deverá ser apresentada até 5 dias após o término do período
de locação.

Na minuta da Ata de Registro de Preço (fl. 64):



•

•

Camara Municipal de Londrina
Estado do Paraná

- 072

Item 12 — A Nota Fiscal sera mensal e deverá ser apresento& até o primeiro dia útil
do mês subsequente ao da prestação.

Deve ser feita a adequação, nivelando os dois instrumentos da licitação;

4 Penalidades — Divergências:

Na minuta do Termo de Referência — Anexo I, (fl. 57), tanto os percentuais das multas
como as hipóteses em que serão aplicadas as penalidades divergem do que consta na minuta
da Ata de Registro de Prego (fl. 66), devendo ser feita a adequação nivelando os dois
instrumentos da licitação.

Após atendida as orientações desta Controladoria o processo devera ser
encaminhado à Assessoria Jurídica da Casa para parecer, em observância ao disposto no
Parágrafo único, art. 38, da Lei 8.666/93.

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: 05/06/2018:

Silvio
Gerent

eira
o oladoria

as tier I a
Contador

fri Santos
Contri lador
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N°. ***MINUTA***/2018
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/EPP /

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 21/2018/
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

A Camara Municipal de Londrina torna público que realizará licitação, para
exclusiva participação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, na modalidade
pregão presencial do tipo menor preço por item, para Registro de preço para eventual locação
de climatizadores evaporativos, objeto da Requisição 2599/2018, cujas despesas correrão poi
conta de dotação própria, na classificação: Funcional programática: 01.010.01.031.0001.2001,
Natureza da despesa: 3390.391200 - Locação de máquinas e equipamentos.

0 procedimento licitatório reger-se-á pela Lei 10.520 de 17 de julho de
2002, pela Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006, bem como pelas disposições
da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e Ato da Mesa n°. 11/2013, e ao disposto neste Edital e
anexos.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES
EVAPORATIVOS.
PREÇO MÁXIMO: R$ 61.528,62 (SESSENTA E UM MIL, QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS
E SESSENTA E DOIS CENTAVOS).

Atuará como Pregoeiro do presente certame o servidor Anderson Rafael
Delattre Abe ou, substitutivamente, o servidor Felipe Werlang Paim, ambos designados e
autorizados pela Portaria n°. 108/2016, a convocar membros da Equipe de Apoio.

Os envelopes sera() abertos no dia ***MINUTA***, as 9h e 15min, na sala
de reuniões desta Camara Municipal de Londrina, situada na Rua Governador Parigot de
Souza, n°. 145, Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto, com o credenciamento dos
representantes de licitantes presentes.

0 Edital e as especificações estarão à disposição dos interessados no site da Camara
Municipal de Londrina: http://www 1 .cml.pr.gov.br/cml/site/index.jspx - "Licitações", ou
poderão ser solicitados através do endereço eletrônico: licitacao@cml.pr.gov.br.
0 Edital encontra-se no mural público da Camara Municipal de Londrina para consulta, no
endereço acima mencionado e, poderá ser adquirido no mesmo local — gratuitamente.

SERVIDORES RESPONSÁVEIS PELOS ESCLARECIMENTOS (DE SEGUNDA Á SEXTA, DAS 1311 ÁS
18H): ANDERSON ABE (TEL.: 3374-1273), FELIPE PAIM (TEL.: 3374-1265), Jost BALERA
(TEL.: 3374-1273) E LUIZ MARENDAZ (TEL.: 3374-1312).
***SUMÁRIO***
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SECA() I — DO OBJETO

2

1 0 objeto desta licitação é Registro de preço para eventual locação de climatizadores
evaporativos, para atender às necessidades da Camara Municipal de Londrina, conforme
especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência, neste Edital e seus
Anexos.

2 0 preço a ser pago pela locação dos climatizadores obedecerá aos seguintes critérios:
2.1 A periodicidade da locação será semanal e de até 4 (quatro) equipamentos ao mesmo

tempo.
2.2 0 valor máximo unitário será o de R$ 295,00, correspondente à locação de 1 (um)

equipamento pelo período mínimo estabelecido (semana).
2.3 0 valor máximo total do certame será de R$ 61.528,62 (sessenta e um mil,

quinhentos e vinte e oito reais e sessenta e dois centavos)., conforme a seguinte
memória de cálculo:

R$ 295,00 Valor médio fixado para locação semanal
52,1429 Quantidade de semanas em ano-calendário
R$ 15.382,16 Valor da locação de um climatizador por ano

R$ 61.528,62
Valor do contrato [(valor anual)x4]; considerando que a quantidade máxima
de climatizadores a ser locado é 4

3 Os produtos/serviços serão adquiridos por meio do Sistema de Registro de Preço e terão
sua contratação formalizada por meio de Nota de Empenho, nos termos do art. 62 da
Lei 8.666/1993.

3.1 A existência de preços registrados não obriga a Camara Municipal de Londrina a
firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a utilização de outros
meios, respeitada a legislação relativa às licitações, para a contratação pretendida,
sendo assegurada. ao beneficiário do registro a preferência de contratação em
igualdade de condições.

3.2 A vigência da Ata de Registro de Preço e seu termo inicial estão previstos na minuta
da Ata de Registro de Preço (Anexo VI).

4 As especificações do objeto, os prazos e condições para sua execução estão dispostas no
Termo de Referência anexo a este Edital (Anexo I deste Edital) e na minuta da Ata de
Registro de Preço (Anexo VI deste Edital).

SEÇÃO II— DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR
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5 As despesas com a execução do objeto referente ao presente certame, correrão à conta
de dotação própria, na classificação: Funcional programática: 01.010.01.031.0001.2001,
Natureza da despesa: 3390.391200 - Locação de máquinas e equipamentos.

SEÇÃO III — DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

6 Poderão participar deste Pregão os interessados que atenderem a todas as exigências
constantes deste Edital e seus Anexos.

7 A participação na licitação será exclusiva para Microempresas (ME) e Empresas de
Pequeno Porte (EPP) e equiparados (pessoa física em empresário individual) nos termos
dos art. 30, 48, I da Lei Complementar n°. 123/2006, com redação dada pela Lei
Complementar n°. 147/2014.

8 É vedada a participação nesta licitação de:

8.1 Consórcios de empresas, qualquer que seja a forma de constituição;
8.2 Empresas não enquadradas como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte

(EPP) nos termos do art. 30 da Lei Complementar n°. 123/2006;
8.3 Pessoas jurídicas que estejam suspensas de participar de licitações realizadas pela

Câmara;
8.4 Pessoas jurídicas que estejam impedidas de licitar e contratar com o Município de

Londrina, nos termos do artigo 7° da lei 10.520/2002;
8.5 Pessoas jurídicas que tenham sido declaradas inidõneas para licitar ou contratar com

a Administração Pública, enquanto perdurarem os efeitos da punição ou até que seja
promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;

8.6 Pessoas jurídicas estrangeiras que não funcionem no pais;
8.7 Pessoas jurídicas que tenham, como sócio-gerente, administrador ou integrante de

conselho, servidor do Município de Londrina, por força do art. 204, I, II, III e IV da
Lei Municipal 4.928/1992 - Estatuto do Regime Jurídico Único dos Servidores
Públicos Civis do Município de Londrina — PR.

8.8 Pessoas jurídicas em processo de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, sob
concurso de credores ou em dissolução.

8.9 Pessoas jurídicas que possuam em seu quadro de pessoal empregados com menos de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou com menos de dezesseis
anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.

SEÇÃO IV — DA ABERTURA DA SESSÃO

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

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR
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9 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, na data, horário e local
indicados no preambulo deste Edital, quando o representante do licitante deverá
apresentar ao Pregoeiro os seguintes documentos:

9.1 Fora de qualquer envelope, para imediata apresentação na ocasião do
credenciamento:
9.1.1 Documento de identificação do representante — oficial com foto;
9.1.2 Documento que lhe dê poderes para manifestar-se durante a sessão pública em

nome do licitante (ato constitutivo e, se for o caso, procuração);
9.1.3 A declaração de que a empresa cumpre com todos os requisitos de habilitação

do Edital (Anexo III).
9.1.4 A declaração de que se enquadra na Lei Complementar 123/2006 (Anexo IV);
9.1.5 Certidão emitida pela Junta Comercial, conforme o art. 8° da Instrução

Normativa DNRC n° 103/2007, ou de outro documento equivalente, a depender
do modo de constituição da licitante.

9.2 0 envelope n°. 1 (Proposta);
9.3 0 envelope n°. 2 (Documentação).

SEÇÃO V — DO CREDENCIAMENTO

10 0 credenciamento é o ato pelo qual se possibilita aos interessados manifestarem-se, em
nome da empresa, na sessão pública do pregão, bem como participar de todos os atos
concernentes ao certame, como apresentar lances, formular intenção de recurso ou se
manifestar, de qualquer forma, durante a sessão.

11 0 representante do licitante deverá, no local, data e horário indicados no preambulo
deste Edital, apresentar-se ao Pregoeiro para efetuar seu credenciamento como
participante deste Pregão, munido de documento oficial com foto, e do documento que
lhe dê poderes para manifestar-se durante a sessão pública em nome do licitante.

12 Sao documentos que conferem ao representante do licitante poderes para manifestar-se
durante a sessão pública em nome do licitante:

12.10 estatuto, o contrato social ou o registro como empresário individual nos casos em
que o representante do licitante é designado como administrador capaz de representar
o licitante isoladamente.

12.20 documento do subitem anterior, acompanhado de procuração por instrumento
público, ou particular com firma reconhecida (modelo no Anexo II), com poderes
necessários para formulação de propostas, para a prática dos demais atos inerentes ao
certame, caso o representante do licitante não seja designado como administrador
capaz de representar o administrador isoladamente.

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto
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13 Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa licitante e cada empresa
licitante poderá ter apenas um representante.

14 Encerrada a fase de credenciamento, não se admitirá:
14.1 0 credenciamento de licitante que se apresentar após o encerramento desta fase;
14.2 A desistência das propostas apresentadas.

SEÇÃO VI — DA APRESENTAÇÃO E RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS

15 A proposta e a documentação devem estar em envelopes opacos separados, lacrados e
conter em sua parte externa frontal identificação assim sugerida:

15.1"ik Camara Municipal de Londrina, Pregão Presencial n° [número do pregão]l[ano],
Envelope n°1: Proposta, Proponente (nome da empresa), CNPJ [CNPJ da empresa
licitante]".

15.2"A Camara Municipal de Londrina, Pregão Presencial n° [número do pregelo]l[ano],
Envelope n°2: Documentação, Proponente (nome da empresa), CNPJ: [CNPJ da
empresa licitante]".

16 Seth admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio similar de
entrega, mediante recibo ou aviso de recebimento.

16.1Para a participação por via postal o licitante deverá enviar em invólucro
16.1.1 Os dois envelopes (documentação e proposta);
16.1.2 A declaração de que a empresa cumpre com todos os requisitos de

habilitação do Edital (anexo III);
16.1.3 A declaração e de que se enquadra como Microempresa (ME) ou

Empresa de Pequeno Porte (EPP) (Anexo IV), acompanhada da certidão da
Junta Comercial,

16.25e os documentos referentes à. condição de Microempresa e Empresa de Pequeno
Porte não forem apresentados ou estiverem dentro dos envelopes de proposta ou de
habilitação, o licitante somente terá sua proposta e documentação analisada caso não
compareçam outros interessados, pois tais documentos constituem requisito mínimo
para participação na licitação.

16.30 invólucro único deve ser endereçado diretamente à Comissão, com a seguinte
identificação: "A Camara Municipal de Londrina, Pregão Presencial n° [número do
pregão]/[ano], Sessão em [data da sessão, com dia, mês e ano], as [hora da
realização da sessão]".

16.4 Os envelopes que não forem entregues nas condições acima estipuladas não gerarão
efeitos como proposta.

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto
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17 A proposta comercial constante do Envelope n°. 1 deverá ser redigida em papel com
identificação da empresa (timbre, carimbo ou outra inscrição que a caracterize), em
lingua portuguesa, com clareza, sem emendas, sem acréscimos, sem entrelinhas, sem
rasuras, datada, assinada, e rubricada em todas as suas folhas pelo licitante ou seu
representante, e devem apresentar:

17.1As características do objeto de forma clara e precisa e todas as informações
necessárias para verificação da adequação da cotação com o objeto do certame,
observadas as especificações constantes do Termo de Referência.

17.20 preço em algarismo, expresso em moeda corrente nacional (real), no qual devem
estar incluídos todos os custos decorrentes da execução contratual, tais como
despesas com impostos, taxas e quaisquer outros que incidam na contratação do
objeto, inclusive os custos de entrega no local indicado pela Camara Municipal de
Londrina.

17.3 Atestado de vistoria ou declaração no sentido de que os elementos fornecidos pela
Camara Municipal de Londrina, no edital e seus anexos, foram suficientes para o
correto dimensionamento da proposta.
17.3.1 As vistorias deverão ser agendadas com o Departamento de

Administração Predial, pelo telefone (43) 3374-1340, de segunda a sexta-feira,
das 8 horas as 14 horas e serão acompanhadas pela servidora Virginia Barboza
Reis de Oliveira.

17.3.2 Realizada a vistoria, será fornecido atestado de que o representante da
empresa interessada visitou as instalações da central telefônica da Câmara.

17.3.3 A declaração de que os elementos fornecidos pela Camara Municipal
de Londrina, no edital e seus anexos, foram suficientes para o correto
dimensionamento da proposta pode ser feita por escrito, à mão, em sessão
pública.

18 A apresentação da proposta implica:
18.10 conhecimento e aceitação de todos os termos do Edital;
18.2Validade de 90 (noventa) dias, se outra, de maior prazo, não for designada na

proposta;
18.3 Obrigação de cumprir sua proposta, caso seja declarada vencedora do certame, nas

condições e prazos máximos previstos no Termo de Referência;
18.4 Submissão ao regime de penalidades estabelecido na minuta da Ata de Registro de

Preço (Anexo VI), em especial a referente à recusa em assinar a Ata de Registro de
Preço no prazo de 7 (sete) dias úteis após regularmente convocada.

19 No caso de conflito entre as informações constantes na proposta, sempre que possível o
Pregoeiro promoverá o saneamento, mediante a interpretação que amplie a disputa entre
os interessados, desde que não haja comprometimento de interesse da Camara
Municipal de Londrina, da finalidade e da segurança da contratação.

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto
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20 É facultado ao licitante apresentar catálogos para imediata apresentação ao Pregoeiro,
com o intuito de esclarecer dúvidas quanto à adequação do objeto apresentado na
proposta e o objeto do certame, sendo vedada a suspensão da sessão para apresentação
posterior.

21 Em hipótese alguma poderá haver alteração no conteúdo da proposta apresentada,
ressalvados os casos de evidente erro material, modificação essa que será avaliada pelo
Pregoeiro quanto à sua admissibilidade.

22 A falta de data, de assinatura ou de rubrica nas páginas da proposta, conforme o caso,
poderá ser sanada pelo representante da empresa presente A. sessão.

SEÇÃO VII — DA CLASSIFICAÇÃO, DA ANALISE PRELIMINAR DE
ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS E DA ETAPA DE LANCES

23 0 Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificará aquelas que não
tenham ofertado objetos compatíveis com os requisitos estabelecidos neste Edital, que
sejam omissas, apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o
julgamento.

24 A compatibilidade do objeto será verificada em face das exigências mínimas de
especificação impostas às propostas e, ainda, pela inexistência de qualquer alusão a
especificação incompatível com o Termo de Referência.

25 Serão levadas para a fase de lances as que estiverem com seu preço até 10% (dez por
cento) acima do valor da melhor proposta apresentada.

25.1Caso não haja no mínimo 3 (três) propostas na condição do item anterior, serão
selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3
(três).

25.1Em caso de empate nos pregos, serão admitidas todas as propostas empatadas.

26 Classificadas as propostas, de acordo com o Edital, o Pregoeiro dará inicio à etapa de
apresentação de lances verbais pelos licitantes, que deverão ser formulados de forma
sucessiva, em valores distintos e inferiores ao menor lance ofertado.

27 0 julgamento será realizado pelo valor unitário por item e somente serão aceitas duas
casas decimais.

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto
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28 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará
exclusão do licitante da etapa de lances e na manutenção do último preço apresentado
pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.

29 Caso não se realizem lances verbais pelos licitantes selecionados e a proposta de menor
prego vir a ser desclassificada ou, ainda, inabilitada, o Pregoeiro restabelecerá a etapa
competitiva de lances entre os licitantes, com obediência aos critérios estabelecidos nos
itens anteriores.

SEÇÃO VIII— DA ACEITAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

30 0 Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao valor e
decidirá motivadamente a respeito da sua aceitabilidade.

31 Será desclassificada a proposta final que:
31.1Contenha vícios ou ilegalidades.
31.2Ndo apresente as especificações exigidas pelo Termo de Referência.
31.3 Deixar de apresentar as comprovações e declarações exigidas.
31.4Apresentar preços finais superiores ao valor máximo estabelecido neste Edital para o

respectivo item.
31.5Apresentar preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que,

comprovadamente, forem insuficientes para a cobertura dos custos decorrentes da
contratação pretendida.

31.6Ndo vier a comprovar sua exequibilidade, em especial em relação ao preço e
produtividade apresentada.

32 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do §3° do
artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993, para efeito de comprovação de sua exequibilidade.

33 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, caso em que deverá apresentar as provas ou
os indícios que fundamentam a suspeita.

34 Se a proposta não for aceitável, o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a
qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a
apuração de uma que atenda ao edital.

35 0 pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço
melhor nas seguintes situações:

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
Centro Civico Bento Munhoz da Rocha Neto
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35.1Quando identificada a licitante classificada em primeiro lugar;
35.2Quando o pregoeiro convocar o licitante que apresentou a proposta subsequente, em

caso de desclassificação ou inabilitação do licitante com proposta classificada em
primeiro lugar.

36 No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem
sua substância, mediante despacho fundamentado, registrado na Ata da Sessão e
atribuir-lhes validade e eficácia para fins de classificação.

37 Aceita a proposta classificada em primeiro lugar o licitante deverá comprovar sua
condição de habilitação, na forma determinada neste Edital.

• SEÇÃO IX — DA HABILITAÇÃO

•

38 0 Pregoeiro procederá à abertura do envelope "Documentação" (envelope n°. 2) do
licitante classificado em primeiro lugar para a verificação das condições de Habilitação.

39 Sera inabilitado o licitante que não apresentar sua documentação em situação regular ou
fora do prazo de vigência, ressalvadas as faculdades conferidas pelo art. 43 da Lei
Complementar n° 123/2006.

40 Em caso de inabilitação do licitante mais bem classificado, proceder-se-á à análise das
condições de habilitação do classificado em segundo lugar, e assim sucessivamente, até
que se encontre licitante em condições de ser habilitado.

41 Para a habilitação jurídica deve-se apresentar ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor e atualizado (original e todas as alterações ou consolidação),
devidamente registrado na Junta Comercial ou em outro órgão competente, na forma da
lei, com indicação dos atuais administradores ou dirigentes.

41.1Caso o ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor tenha sido apresentado
na ocasião do credenciamento para que seja juntado aos autos, é facultada a não
apresentação dentro do envelope n°. 2 (Documentos).

42 Para a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista deve-se apresentar:

42.1Prova de regularidade perante a Fazenda Federal e Seguridade Social (Certidão
Conjunta — conforme Portaria RFB/PGFN n°. 1.751/2014);

42.2Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual;
42.3 Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal (relativa a Tributos Mobiliários e

Imobiliários);

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
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42.4Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
mediante a apresentação da CRF (Certidão de Regularidade do FGTS, expedido pela
Caixa Econômica Federal — CEF);

42.5 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, por
meio da apresentação da certidão negativa, nos termos do art. 642-A da CLT
(Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT).

43 Para a qualificação econômico-financeira a empresa deverá apresentar certidão
Negativa de Falência ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial expedida pelo cartório
distribuidor da sede do licitante.

44 A empresa deverá apresentar uma declaração de que não há em seu quadro de
funcionários menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso,
nem menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer tipo de trabalho, salvo na condição de
aprendiz, conforme Anexo V deste Edital.

45 Os documentos, com exceção daqueles que contenham determinação especifica para
apresentação em original, poderão ser entregues em original ou fotocópia autenticada
por tabelião ou por integrante da Equipe de Apoio do Pregoeiro, por servidor do
Departamento de Suprimentos e Patrimônio ou pelo próprio Pregoeiro designado para o
certame.

46 A. Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que estiver com alguma restrição na
comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco)
dias úteis, a contar da data da declaração de que é vencedora, prorrogável, a
requerimento da interessada e a critério da Administração, por igual período, para a
regularização de sua situação ou para a emissão de certidão positiva com efeitos de
negativa, nos termos do art. 43 da Lei Complementar n°. 123/2006.

46.1 A não inserção da certidão no envelope de habilitação, mesmo que apresente
restrição, no Envelope n°. 2 impede a concessão do beneficio acima referido, nos
termos do art. 43 da Lei Complementar n°. 123/2006.

46.2Caso a empresa não se regularize, poderá a Camara Municipal de Londrina, sem
prejuízo das sanções cabíveis, convocar os outros licitantes, respeitada a ordem de
classificação.

47 Os documentos emitidos via internet estão sujeitos à confirmação no site do órgão
emissor.

48 As certidões ou certificados que não contenham prazo de validade somente serão
aceitos quando expedidos no prazo máximo de 90 (noventa) dias anteriores à data limite
para o recebimento das propostas, ressalvado o ato constitutivo, cuja aceitação
independe do prazo de expedição.
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SEÇÃO X — DOS RECURSOS

11

49 Declarado o licitante vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três)
dias para a apresentação das razões do recurso, os demais licitantes consideram-se
desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que
começarão a correr do término do prazo do recorrente, assegurada vista imediata dos
autos.

50 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer,
devidamente registrada em ata, importará a preclusão da pretensão recursal.

51 Não serão conhecidos:

51.10 recurso que tenha conteúdo incompatível com o suscitado na sessão e registrado
na Ata da Sessão.

51.20 recurso escrito e as contrarrazões encaminhados ao protocolo intempestivamente,
ou seja, fora do prazo.

51.30s recursos imotivados ou insubsistentes.

52 As razões recursais podem ser enviadas via fac-símile ou no e-mail
licitacao@cml.pr.gov.br, desde que os originais sejam protocolizados em até 3 (três)
dias após o registro do recebimento.

53 Expirado o prazo para apresentação de razões recursais, sejam apresentadas ou não, o
Pregoeiro poderá reconsiderar sua decisão ou encaminhar os autos, com as devidas
informações, para a análise do Presidente da Câmara Municipal de Londrina, que
decidirá em 5 (cinco) dias úteis.

54 0 provimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.

SEÇÃO XI — DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO E HOMOLOGAÇÃO DO
PROCEDIMENTO

55 0 objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor:

55.1Por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso; ou
55.2Por ato da autoridade competente após a regular decisão dos recursos apresentados.
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56 0 Pregoeiro remeterá os autos para a homologação da Presidência da Camara Municipal
de Londrina diante das seguintes condições cumulativas:

56.1Se não houver intenção de interpor recurso manifestada por licitante na sessão.
56.2 Se o licitante vencedor não necessitar do prazo para regularização de restrições junto

ao fisco previsto no art. 43, § 1° da Lei Complementar n°. 123/2006.
56.3 Se o licitante vencedor não figurar no cadastro dos impedidos de licitar do Tribunal

de Contas do Paraná ou no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de
Improbidade Administrativa do CNJ.

57 Constatado o impedimento de licitar, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente,
verificará sua aceitabilidade e procederá à habilitação do proponente, e assim
sucessivamente, respeitada a ordem de classificação, até a apuração de uma proposta
que atenda ao Edital.

58 0 Pregoeiro manterá sob seu poder os envelopes de habilitação ainda não abertos dos
demais licitantes, pelo prazo de 15 (quinze) dias corridos após a homologação do
certame.

59 Encerrado o prazo do item anterior, automaticamente se dará inicio ao prazo de 5
(cinco) dias corridos para os interessados retirarem a documentação, sob pena de
inutilização dos envelopes, independentemente de notificação.

SEÇÃO XII— DA FORMALIZAÇÃO E DO CONTEÚDO DA ATA DE REGISTRO
DE PREÇO

60 Após a homologação do certame, o vencedor será convocado para, no prazo de 7 (sete)
dias úteis, assinar a Ata de Registro de Prego (Anexo VI deste edital).

61 Ante a solicitação da empresa e concordância da Diretoria Geral da Câmara Municipal
de Londrina, o prazo definido para a assinatura do instrumento é prorrogável, uma vez,
por igual período.

62 As eventuais contratações decorrentes do Sistema de Registro de Preço serão
formalizadas por meio de Nota de Empenho, nos termos do art. 62 da Lei 8.666/1993.

63 Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não
assinar a Ata de Registro de Prego, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa
exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do objeto, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidemeo ou
cometer fraude fiscal, poderá ser impedido de licitar e contratar com o Município de
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Londrina, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas e das
demais cominações legais, conforme art.7° da Lei 10.520/2002.

63.10 disposto acima é aplicável ao participante da licitação que deixar de entregar ou
apresentar documentação falsa exigida para o certame ou se comportar de modo
inidôneo.

64 Encontra-se no Termo de Referência (Anexo I) e na Ata de Registro de Preço (Anexo
VI), partes integrantes do presente Edital, a disciplina detalhada sobre: vigência do
contrato, especificações do objeto, condições de execução, recebimento do objeto, preço
e condições de pagamento, rescisões, obrigações das partes, fiscalização contratual,
regime de penalidades e demais questões pertinentes à. contratação.

• SEÇÃO XIII — DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

•

65 Qualquer cidadão é parte legitima para impugnar edital de licitação, cujo protocolo
deverá ocorrer em até 5 (cinco) dias Ateis antes da data fixada para o recebimento das
propostas e a Administração julgará e responderá à impugnação em até 3 (três) dias
Ateis.

65.1A impugnação protocolada intempestivamente será admitida como exercício do
direito de petição.

65.2A autoridade competente, por razões de interesse público, poderá suspender a sessão
pública para garantir a segurança da contratação.

66 Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de
publicação em que se deu o texto original, com reabertura do prazo legal nos casos em
que a alteração afeta a formulação das propostas.

67 Das sessões públicas serão lavradas atas, as quais serão assinadas pelo Pregoeiro e pelos
licitantes presentes que aceitarem assiná-la, com registro das ocorrências.

68 Todos os fechos de envelopes, documentos e propostas serão necessariamente
rubricados pelo Pregoeiro, facultado aos licitantes presentes o direito de rubricá-los.

69 Se não houver expediente ou se ocorrer qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido,
desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

70 E facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do
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processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar
dos envelopes.

71 Na análise preliminar das propostas, na habilitação ou no julgamento das propostas, o
Pregoeiro poderá sanar fatos qualificados ou não no presente Edital como erros, falhas
ou vícios que não alterem sua substancia das propostas, dos documentos e sua validade
jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado na Ata da Sessão e acessível a
todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.

72 0 desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da
isonomia, de economia e do interesse público.

73 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Camara Municipal de Londrina, o principio da isonomia, a finalidade e a segurança da
contratação.

74 A autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatório poderá revogá-lo
em face de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por
ilegalidade, de oficio ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito e
devidamente fundamentado.

75 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e
a Camara Municipal de Londrina não sera, em nenhum caso, responsável por esses
custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

76 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do
inicio e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Camara Municipal de Londrina.

77 0 foro para dirimir questões relativas ao presente Edital sera o da comarca de Londrina,
com exclusão de qualquer outro.

SEÇÃO XIV — DOS ANEXOS

78 Fazem parte do presente edital os seguintes anexos:
78.1Anexo I: Termo de Referência;
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78.2 Anexo II: Modelo de Carta de Credenciamento;
78.3 Anexo III: Modelo declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação do

Edital;
78.4Anexo IV: Declaração de enquadramento como Microempresa (ME) ou Empresa de

Pequeno Porte (EPP);
78.5Anexo V: Modelo de declaração relativa à proibição do trabalho do menor (Lei n°

9.854/99);
78.6Anexo VI: Minuta da Ata de Registro de Preço.

Londrina, em 16 de maio de 2018.

Mark Almeida

Diretor-Geral
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ANEXO I — TERMO DE REFERÊNCIA

SEÇÃO I — DO OBJETO

16

1 0 presente termo de referência tem como objeto o registro de preços para eventual
contratação de empresa especializada em locação de climatizadores evaporativos que
serão utilizados na Sala de Sessões da Camara Municipal de Londrina.

2 A existência de preços registrados não obriga a Camara Municipal de Londrina a firmar
as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação
especifica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a
preferência de contratação em igualdade de condições.

SEÇÃO II — DA DEMANDA DA CONTRATANTE E DAS ESPECIFICAÇÕES
DO SERVIÇO

3 A locação de climatizadores compreende a disponibilização de aparelhos de
climatizaçâo com tecnologia evaporativa, incluindo as manutenções e substituições que
se fizerem necessárias à continuidade dos serviços, respeitados os prazos do presente
Termo de Referência.

4 A Contratante encaminhará Nota de Empenho à Contratada com o quantitativo de
locações.

5 A instalação inclui mão de obra especializada, materiais necessários, adaptadores de

• 
tomadas, recolhimento de resíduos, colocação dos aparelhos e testes necessários.

6 A Contratada sera responsável pela instalação de equipamentos de substituição e pela
manutenção (preventiva e corretiva) dos aparelhos enquanto permanecerem no prédio
da Contratante.

7 A contratada terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para entregar, instalar e colocar em
funcionamento os climatizadores, contados a partir do envio da Nota de Empenho pela
Fiscal do Contrato por e-mail.

8 A expectativa é de que nos meses de calor intenso na cidade de Londrina a locação seja
continua e no quantitativo máximo de aparelhos registrados;
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9 0 quantitativo registrado (o máximo que poderá ser contratado simultaneamente) é de 4
(quatro) equipamentos;

10 0 cálculo do valor devido mensalmente a titulo de remuneração pelo serviço de locação
será aferida por dia de equipamento efetivamente disponível para utilização da
Contratante;

11 0 valor mínimo devido por equipamento locado é o equivalente a locação pelo período
de 7 (sete) dias.

12 A remuneração é devida a partir do dia do recebimento provisório, até o envio da
notificação, por e-mail, de que o equipamento está à disposição para retirada.

13 Não será remunerada a locação do equipamento indisponível no interstício entre o dia
da notificação (inclusive) de que o equipamento não está indisponível para uso, por
retirada para manutenção, por defeito ou por qualquer outro motivo, até a data da
integralização do quantitativo.

14 A Contratada é responsável pela reposição e manutenção de aparelhos que apresentarem
defeitos e não puderem ser utilizados.

15 A contratada é responsável pela limpeza dos equipamentos e todos os itens necessários
para sua realização, e deverá ocorrer semanalmente, contados da data de entrega do
aparelho.

16 Caso o aparelho apresente algum defeito que impossibilite o uso, a empresa terá prazo
máximo de 2 dias úteis, a contar do pedido por e-mail, para conserto ou retirada do
equipamento.

17 Em todos os casos em que equipamento fique indisponível para uso, por retirada para
manutenção, por defeito ou por qualquer outro motivo, a Contratada deverá substitui-los
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, exceto quando o mínimo de 2 (dois) equipamentos não
estiverem em funcionamento — caso em que a integralização desse quantitativo mínimo
deverá ser feito em, no máximo, um dia útil.

18 A manutenção preventiva deverá ocorrer conforme as especificações do fabricante.

19 Quando um ou mais equipamentos se apresentarem desnecessários o Fiscal do Contrato
notificará a Contratada por e-mail, informando que o equipamento encontra-se à
disposição.
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20 Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, caso a Contratada queira deixar o
equipamento nas dependências da Contratante, no local onde fora instalado, poderá
fazê-lo, sem remuneração — desde que a presença do equipamento não prejudique as
atividades da Casa.

21 Quando do encerramento da vigência da Ata de Registro de Preços ou quando a
presença do equipamento prejudicar as atividades da Casa, a notificação que informa da
disponibilidade concederá prazo de 5 (cinco) dias úteis para a retirada dos
equipamentos.

22 A entrega, instalação, manutenção e retirada dos equipamentos não poderá ser realizada
em nos horários em que houverem sessões ou outros eventos — os dias em que horários
de entrega forem restritos não serão considerados úteis

SEÇÃO III — DA ESPECIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTO

23 0 climatizador evaporativo deve apresentar as seguintes características:
23.1Móvel;
23.2 Com grade móvel que possibilite o direcionamento de ar;
23.3 Controle de velocidade do ar;
23.4Nivel de ruído em pleno funcionamento de no máximo 65 decibéis;
23.5 Fluxo de ar de pelo menos 12.000 m3/h;
23.6Capacidade total do reservatório de água de no mínimo 80 litros;
23.7Consumo de água de no máximo 10 litros/h;
23.8 Caso a voltagem seja de 220v, é necessário o aparelho transformador.

24 As medidas máximas do climatizador deverão ser de:
24.11argura de frente: 86cm.
24.21argura de fundo: 1,12m.
24.3 altura sem reservatório: 1,40m.
24.4altura com reservatório: 1,97m.
24.5profundidade: 67cm.

25 Caso o aparelho tenha um reservatório complementar, as medidas máximas deverão ser:
25.11argura: 75cm.
25.2 altura: 31cm.
25.3 profundidade: 1,0m.

26 Caso o aparelho fornecido possua as medidas superiores às das portas, a Contratada
poderá desmontá-lo e remontá-lo no local onde serão instalados. No entanto, o aparelho
e/ou o reservatório depois de montados não poderão ser maiores do que a profundidade
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de 1,0m (local onde serão instalados).

SEÇÃO IV — DA JUSTIFICATIVA

19

27 A locação dos climatizadores visa amenizar o calor suportado pelos servidores,
Vereadores, convidados e imprensa na Sala de Sessões no período compreendido entre
os meses de outubro a junho, caracterizado por altas temperaturas.

28 0 ambiente em que serão instalados os aparelhos é utilizado para sessões e reuniões.
Portanto, o nível de ruído exigido é de no máximo 65 decibéis.

29 0 fluxo de ar de 12.000 m3/h é exigido em razão da Sala de Sessões possuir
aproximadamente 386 m2.

30 Capacidade minima do reservatório de água de 80 litros e o consumo de água de no
máximo 10 litros/hora são exigidos em virtude de dois aspectos: necessidade de
climatizar o ambiente antes de sua utilização e duração minima das sessões ser de 6
horas.

31 As medidas máximas dos aparelhos e dos reservatórios foram solicitadas para que os
aparelhos sejam instalados na parte superior da Sala de Sessões, com portas de 86cm de
largura e 2,0 metros de altura. Além disso, o local onde os aparelhos serão instalados
tem uma profundidade máxima de 1,0m, e se for maior, poderá ocasionar acidentes.

SEÇÃO V - DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO DOS
SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS

32 0 recebimento provisório ocorrerá nos casos em que o equipamento for devidamente
instalado e testado diante de qualquer servidor do Departamento de Administração
Predial — e será proferido por mero recebimento da Nota Fiscal, com assinatura em
canhoto ou envio de e-mail.

33 0 recebimento definitivo será efetuado pelo servidor designado a atuar como Fiscal do
Contrato no prazo de 5 (cinco) dias úteis a partir do recebimento da Nota Fiscal, e
implicará no reconhecimento de que o serviço foi prestado nos termos da Ata de
Registro de Preços, sem prejuízo da garantia do serviço.

34 0 recebimento definitivo proferido sem que o equipamento esteja em posse da
Contratante é nulo, sem prejuízo de qualquer responsabilidade.
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35 0 prazo para proferir recebimento definitivo fica suspenso enquanto não entregues
provisoriamente o quantitativo total de equipamentos previstos na ordem de serviço que
o vincula.

SEÇÃO VI— DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

36 A contratação será feita com base nos preços registrados na Ata de Registro de Preços —
considerando o valor por semana, por equipamento, licitado.

37 0 prazo para pagamento será de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento
definitivo, pelo servidor designado a atuar como Fiscal do Contrato, da Nota Fiscal
apresentada pela Contratada.

38 A Nota Fiscal deverá ser apresentada até 5 dias úteis após o término do período de
locação.

39 0 recebimento definitivo fica condicionado à verificação da conformidade da Nota
Fiscal apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas
neste Termo de Referência.

40 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal 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.

41 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.

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

43 A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada
pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato.

44 A Contratante poderá motivadamente adotar providências acauteladoras, inclusive
retendo o pagamento, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou
impossível reparação.
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SEÇÃO VII— DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE

45 A Contratada obriga-se a:
45.1Efetuar a manutenção e a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local

indicado pela Contratante, em estrita observância das especificações do Termo de
Referência.

45.2Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto e dos serviços, de
acordo com as normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);

45.3A critério da Contratante, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, as suas
expensas, no mesmo prazo previsto para a entrega, o produto com avarias ou
defeitos;

45.4Atender prontamente a quaisquer exigências da Contratante, inerentes ao objeto da
contratação;

45.5 Prestar todos os esclarecimentos e informações que forem solicitados de maneira
clara, concisa e lógica, bem como atendendo de imediato as reclamações;

45.6Comunicar a Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo
previsto, com a devida comprovação;

45.7Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada,
exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na Ata de Registro de
Pregos;

45.8Não 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;

45.9Manter seu endereço de e-mail e fac-símile (se houver) atualizado e apto a receber
mensagens da Contratante, caso não seja informado e-mail especifico, o endereço
utilizado para envio de notificações e outros documentos serão os presentes nos
autos do processo licitatório, notadamente eventual e-mail utilizado para orçamento
na fase de instrução do procedimento, expresso na proposta ou outros documentos
apresentados pela Contratante durante a licitação.

46 A Contratante obriga-se a:
46.1Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos

provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins
de aceitação e recebimento definitivos;

46.2Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de
servidor especialmente designado;

46.3 Efetuar o pagamento no prazo previsto.

Londrina, 26 de janeiro de 2018.
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ANEXO II— MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO (PROCURAÇÃO)

Câmara Municipal de Londrina
Pregão Presencial n°. [número do pregão]/[ano]

Através da presente, autorizo o(a) Sr.(a) [nome do outorgado], portador(a)
da Cédula de Identidade, Registro Geral (RG) n°. [número], e inscrito no Cadastro de Pessoas
Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o n°. [número] a participar do procedimento
licitatório acima referido, na qualidade de representante de (Ra7bo Social), pessoa jurídica
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob
o n°. [número]. Para tanto, outorgo à pessoa fisica supramencionada amplos poderes para
praticar todos atos inerentes ao pregão Presencial n° [número do pregão]/[ano].

Estou ciente, de que responderei em juizo ou fora dele, se for o caso, por
todos os atos que venham a ser praticados por nosso Representante Legal.

de de [ano].

Assinatura do Diretor ou Representante Legal
Nome:
RG:
CPF:
Cargo:
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ANEXO III — DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO DO EDITAL

A empresa [nome da empresa], pessoa jurídica de direito privado inscrita no
Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o n°.
[número], para fins de participação no Pregão Presencial n° [número do pregão]/[ano]
realizado pela Camara Municipal de Londrina, declara, sob as penas da Lei e nos termos do
art. 4°, inciso VII da Lei 10.520/2002, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e
concorda com as disposições do Edital do Pregão Presencial n°. [número do pregão}/[ano] e
seus Anexos.

Em de

Assinatura do Diretor ou Representante Legal
Nome:
RG:
CPF:
Cargo:

[ano].
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ANEXO IV — DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

A empresa (Razão Social), pessoa jurídica inscrita no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o n°. [número], declara, sob as
sanções administrativas previstas e sob as penas da Lei, ser [microempresa ou empresa de
pequeno porte, conforme o caso] nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos
impedimentos previstos no §40 do art. 3° da Lei Complementar n° 123/2006.

Local e data.

Assinatura do Diretor ou Representante Legal
Nome:

RG:

CPF:

Cargo:

Observações:

a) Esta declaração deve ser preenchida somente por empresa que se
enquadrar na Lei Complementar 123 de 2006, para que possa se valer dos beneficios da Seção
VII e item 41 deste Edital.

b) A não apresentação desta declaração será interpretada como não
enquadramento do licitante como ME ou EPP ou como a renúncia do direito de tratamento
diferenciado conferido pela LC 123/2006.
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ANEXO V — MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA 2k PROIBIÇÃO DO
TRABALHO DO MENOR (LEI N° 9.854/99)

Eu (nome), portador(a) da Cédula de Identidade, Registro Geral (RG) n°.
[número], na qualidade de Representante Legal da empresa (Raid() Social), pessoa jurídica
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob
o n°. [número] interessada em participar da licitação modalidade Pregão presencial n°
[número do pregão]/[ano], da Câmara Municipal de Londrina, Estado do Paraná, em
cumprimento às determinações da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, DECLARO, sob as
penas da lei, que em meu quadro de pessoal não há menor de 18 anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e menor de 16 anos em qualquer outro tipo de trabalho, conforme inciso
XXXIII do Artigo 7° da Constituição Federal.

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente.
(cidade, data).

 de de [ano].

Assinatura do Diretor ou Representante Legal
Nome:
RG:
CPF:
Cargo:
(Obs.: Este documento deverá constar no envelope n° 2 `Documentação')

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
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ANEXO VI— MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°. Inúmero sequencial de atas e contratos1/2018
PREGÃO PRESENCIAL N°. Inúmero e ano]
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 21/2018

27

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES
EVAPORATIVOS
VALOR: [PREÇO] ([VALOR POR EXTENSO])

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

A CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA, com sede na Rua Gov.
Parigot de Souza, 145, Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto, Londrina — PR, inscrita
no CNPJ sob o n° 78.316.064/0001-93, neste ato representado por seu Presidente, Vereador
Ailton da Silva Nantes, portador da Cédula de Identidade n° [número do RG] e CPF n°
[número do CPF];

Em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial
em epígrafe, conforme Relatório Final de Licitação e Termo de Homologação ratificados pelo
Presidente da Camara Municipal de Londrina;

Resolve firmar Ata de Registro de Preço com [nome da licitante vencedora],
inscrita no CNPJ sob o n° [número do CNPJ], com sede na [endereço completo], CEP n°.
[número do cep], no Município de [município], neste ato representada pelo(a) Sr(a).
[designado em ato constitutivo ou em instrumento de mandato], portador(a) da Cédula de
Identidade n° [número do RG] e CPF n° [número do CPF], nos seguintes termos:
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CLÁUSULA PRIMEIRA— DO OBJETO
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1 0 objeto deste instrumento é Registro de preço para eventual locação de climatizadores
evaporativos, para atender às necessidades da Câmara Municipal de Londrina, conforme
especificações e quantidades estabelecidas no presente instrumento, no Termo de
Referência, no Edital e seus Anexos.

2 A disciplina da demanda da contratante e das especificações do serviço, da
especificação dos equipamentos, do recebimento provisório e definitivo dos serviços e
equipamento, do preço e das condições de pagamento, das obrigações da contratada e
da contratante estão previstas no Termo de Referência, documento que integra o
presente instrumento, como se nele estivesse transcrito.

3 A existência de pregos registrados não obriga a Câmara Municipal de Londrina a firmar
as contratações que deles poderão advir, facultando-se a utilização de outros meios,
respeitada a legislação relativa às licitações, para a contratação pretendida, sendo
assegurada ao beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de
condições.

CLÁUSULA SEGUNDA — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4 As despesas com a execução dos contratos decorrentes do presente instrumento,
correrão à conta da dotação Funcional programática: 01.010.01.031.0001.2001,
Natureza da despesa: 3390.391200 - Locação de máquinas e equipamentos.

CLÁUSULA TERCEIRA — DA CONTRATAÇÃO E EMISSÃO DE NOTA DE
EMPENHO

5 A contratação será realizada conforme a ordem de classificação, de acordo com as
disposições do presente instrumento, e será executada por emissão de Nota de
Empenho.

6 A Nota de Empenho deverá ser solicitada, pelo Fiscal do Contrato.
6.1 0 prego a ser empenhado deverá constar expressamente do pedido de empenho e

deverá observar o prego registrado no presente instrumento.
6.2 0 Fiscal do Contrato enviará, no endereço de e-mail ou no número de fac-símile da

Contratada, a Nota de Empenho a cada solicitação.
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7 A Contratada deverá manter durante toda a execução da contratação, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA QUARTA — DA VIGÊNCIA

8 A Ata de Registro de Preço terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua
publicação.

CLÁUSULA QUINTA — DO PREÇO UNITÁRIO E DO VALOR DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇO

9 0(s) preço(s) unitário(s) é(sdo):

[TABELA].

10 0 presente instrumento possui valor total de [preço].

CLÁUSULA SEXTA — DO PAGAMENTO

11 0 prazo para pagamento sera de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento
definitivo, pelo servidor designado a atuar como Fiscal do Contrato, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada.

12 A Nota Fiscal deverá ser apresentada até 5 dias úteis após o término do período de
locação.

13 Se houver erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou, ainda, circunstancia 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.

14 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.

15 Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
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16 A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada
pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada na Ata de Registro de Preço.

CLAUSULA SÉTIMA — DA FISCALIZAÇÃO

17 A fiscalização da contratação será exercida por representante da Camara Municipal de
Londrina, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução e,
quando necessário, dará ciência ao Gestor da contratação para tomar as medidas
cabíveis.

17.10 representante da Câmara Municipal de Londrina deverá ter a experiência
necessária para o acompanhamento e controle da execução do contrato.

17.2A fiscalização da Ata de Registro de Preço será feita pelo servidor que assina o
Termo de Referência (Anexo I).

18 Ao Fiscal do contrato ficam designadas as seguintes atribuições:
18.1 Somente solicitar prestações da Contratada 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 Verificar se o valor discriminado na Nota Fiscal é o contratado, antes de remetê-la ao

Departamento Financeiro.
18.4Notificar o Gestor do contrato caso identifique qualquer irregularidade para eventual

instauração de procedimento administrativo para aplicação de penalidade.

19 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, de conformidade com o art. 70 da Lei n°
8.666, de 1993.

20 0 Fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com
a execução do mesmo, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas
ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para
as providências cabíveis.

CLAUSULA OITAVA — DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES
ADMINISTRATIVAS
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21 A Contratada que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do presente
Contrato ficará sujeita As penalidades do Art. 70 da Lei 10.520/2002, bem como As
previstas no arts. 86 e 87 da Lei 8.666/1993, observando-se o direito ao contraditório e A.
ampla defesa.

22 Nos termos do art. 87 da Lei 8.666/1993 e do art. 7° da Lei 10.520/2002, pela
inexecução total ou parcial deste contrato, a Contratada, garantida a defesa prévia, ficará
sujeita As seguintes sanções:

22.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretarem
prejuízos significativos ao objeto da contratação.

22.2Multa por atrasos que prejudiquem o quantitativo de equipamentos em
funcionamento: nos casos de descumprimento dos prazos contratuais previstos para
entrega, reposição, não atendimento da solicitação de conserto no prazo ou outras
razões que prejudiquem o quantitativo de equipamentos em perfeito funcionamento,
a Contratada responderá por:
22.2.1 Multa moratória de 10% (dez por cento) por dia útil de atraso

injustificado sobre valor equivalente a 4 (quatro) semanas de locação, até o
limite de 7 (sete) dias úteis — quando o atraso permita a climatização com o
mínimo de 2 (dois) equipamentos.

22.2.2 Multa moratória de 20% (vinte por cento) por dia útil de atraso
injustificado sobre o valor equivalente a 4 (quatro) semanas de locação, até o
limite de 7 (sete) dias ateis — quando o atraso prejudique a climatização com o
mínimo de 2 (dois) equipamentos.

22.3 Multa por atraso limpeza com prazo maior que uma semana: caso a empresa
descumpra o prazo para limpeza do equipamento responderá por multa moratória de
2,5% (dois virgula cinco por cento) por dia útil de atraso injustificado sobre valor
equivalente a 4 (quatro) semanas de locação, até o limite de 14 (quatorze) dias ateis.

22.4Após o atingimento do prazo máximo de Multa por atraso na limpeza com prazo
maior que uma semana, ele será desativado e passará a correr Multa por atrasos que
prejudiquem o quantitativo de equipamentos em funcionamento.

22.1Multa por atraso na retirada dos equipamentos no vencimento da Ata de Registro de
Preço: em caso de atraso na retirada dos equipamentos no vencimento da Ata de
Registro de Preço responderá por multa moratória de 1,5% (um virgula cinco por
cento) por dia útil de atraso injustificado sobre valor equivalente a 4 (quatro)
semanas de locação, até o limite de 14 (quatorze) dias úteis — após esse período a
Contratante poderá pôr o equipamento em uso a titulo de ressarcimento pela guarda.

22.2Impedimento de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou
Municípios pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em
edital e no contrato e das demais cominações legais.

23 Comete infração administrativa punível com impedimento de licitar, nos termos da Lei
n° 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:
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23.1.1 Não assinar a Ata de Registro de Preço quando convocado dentro do
prazo de validade da proposta, não aceitar/retirar a nota de empenho ou não
assinar o termo de contrato decorrente da ata de registro de preços;

23.1.2 Apresentar documentação falsa;
23.1.3 Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
23.1.4 Ensejar o retardamento da execução do objeto;
23.1.5 Não mantiver a proposta;
23.1.6 Cometer fraude fiscal;
23.1.7 Comportar-se de modo inidõneo.

24 Considera-se comportamento inidemeo, entre outros, a declaração falsa quanto as
condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre
os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de
lances.

25 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

26 A entrega de objeto em desacordo ao Edital não descaracteriza a mora, que continuará
sendo contada sem interrupção até a entrega de objeto adequado ao especificado pela
Administração no instrumento convocatório.

27 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade
da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à
Administração, observado o principio da proporcionalidade.

28 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, instaurado por despacho
do Diretor-Geral e julgado pelo Presidente da Câmara Municipal de Londrina.

28.10s pedidos de reconsideração serão recebidos como simples petições e não terão
efeitos suspensivos em relação à decisão proferida, contudo não desobriga a
Contratante de proferir resposta devidamente fundamentada.

29 Aplica-se subsidiariamente ao procedimento de penalização previsto no presente edital,
o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e analogicamente o previsto na Lei n°
9.784, de 1999.

30 Previamente A aplicação de qualquer penalidade poderá a Contratada apresentar defesa,
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado a partir da data em que for notificada a
respeito.

31 Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, far-se-á a comunicação escrita
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A. empresa e publicação no Jornal Oficial do Município (exceto nos casos de advertência
e multa), constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato será
registrado em cadastro correspondente.

32 0 prazo para pagamento da multa será de 10 (dez) dias após o recebimento da
notificação para recolhimento do valor.

33 A importância relativa ao valor da multa será corrigida pelo IPCA-E (Índice Nacional
de Pregos ao Consumidor Amplo Especial), a partir dos respectivos fatos geradores.

CLÁUSULA NONA — DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

34 A Ata de Registro de Preço poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas
no artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993, exceto no que se refere ao §1° do referido artigo.

35 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos
pregos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens
registrados, cabendo ao Departamento de Suprimentos e Patrimônio promover as
negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do
inciso II do caput do art. 65 da Lei n. 8.666, 1993, e submeter a decisão à Presidência.

36 Quando os preços registrados tornarem-se superiores aos preços praticados no mercado
por motivo superveniente, o Departamento de Suprimentos e Patrimônio convocará o
prestador para negociar a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

37 Se o prestador não aceitar reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado, será
liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, mediante despacho
da Presidência.

38 Quando os pregos de mercado tornarem-se superiores aos preços registrados e o
prestador não puder cumprir o compromisso, a Presidência decidirá por:

38.1Liberar o prestador do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do
pedido do objeto, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos
motivos e comprovantes apresentados;

38.2Convocar os demais prestadores para assegurar igual oportunidade de negociação;
38.3 Proceder a revisão dos preços registrados a fim de possibilitar o cumprimento das

obrigações, desde que o requerimento do fornecedor/prestador seja devidamente
documentado (por exemplo, Notas Fiscais e documentos de fabricantes), de forma
suficiente para comprovar: (a) Elevação dos encargos do particular; (b) Ocorrência
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de evento posterior à assinatura da Ata de Registro de Preços; (c) Nexo causal entre o
evento ocorrido e a majoração dos encargos; (d) Imprevisibilidade da ocorrência do
evento ou dos efeitos do evento.

39 Se não houver êxito nas negociações, o Departamento de Suprimentos e Patrimônio,
mediante decisão da Presidência, deverá proceder à revogação da Ata de Registro de
Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA DEZ — DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

40 A Contratada terá o seu registro cancelado, por intermédio de processo administrativo
especifico, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando:

40.1Ndo cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
40.2Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;
40.3Ndo mantiver as condições de habilitação durante a vigência da Ata de Registro de

Preços.
40.4A Contratada poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preços na ocorrência

de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual,
decorrente de caso fortuito ou de força maior.

CLAUSULA ONZE — DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS

41 Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá
motivadamente adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento,
como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.

CLÁUSULA DOZE — DOS ANEXOS E DOS CASOS OMISSOS

42 Constituem documentos anexos a este instrumento: o Edital, os anexos que o compõem
— principalmente o Termo de Referência —, a proposta e quaisquer informações
prestadas por escrito pelo Prestador com preço registrado.

43 Nos casos omissos aplicar-se-do as disposições constantes da Lei n° 10.520, de 2002,
Lei n° 8.078, de 1990 — Código de Defesa do Consumidor, Lei Complementar n° 123,
de 2006, e da Lei n° 8.666, de 1993, subsidiariamente.

CLÁUSULA TREZE — DA PUBLICAÇÃO

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

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR
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44 Incumbirá 6. Contratante providenciar a publicação do extrato deste Contrato no Jornal
Oficial do Município de Londrina, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua
assinatura.

CLÁUSULA QUATORZE — DO FORO

45 0 foro para dirimir questões relativas ao presente instrumento sera o da Comarca de
Londrina, Estado do Parana., com exclusão de qualquer outro.

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado
conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e
forma, para um só efeito.

Ailton da Silva Nantes
Presidente da Camara Municipal de Londrina

Londrina, [dia, mês e ano].

[nome completo da signatária]
[cargo]

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

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR
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Jornal Oficial n° 3108 Pig. 10 Quinta-feira, 20 de outubro de 2016

LOTE N° 13, arrematado pelo Sr. José Roque Cantoni, Carteira de Identidade Civil n° 1.249.421-2 — SSP-PR, CPF n° 205.597.399-15, pelo
valor de R$ 13.600,00 (treze mil e seiscentos reais);

LOTE N° 14, arrematado pelo Sr. Jose Roque Cantoni, Carteira de Identidade Civil n° 1.249.421-2 — SSP-PR, CPF n° 205.597.399-15, pelo
valor de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais);

LOTE N° 15, arrematado pelo Sr. Jose Odair Mota, Carteira de Identidade Civil n° 3.898.576-0 — SSP-PR, CPF n°520.166.849-68, pelo valor de
R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais);

LOTE N° 16, arrematado pelo Sr. José Odair Mota, Carteira de Identidade Civil n° 3.898.576-0 — SSP-PR, CPF n° 520.166.849-68, pelo valor de
R$ 1.400,00 (hum mil e quatrocentos reais);

Data e Assinaturas: Londrina, 17/10/2016; (Sercomtel S.A. — Telecomunicações: Eloiza Fernandes Pinheiro Abi Antoun e arrematantes.

INTIMAÇA0
A Sercomtel S.A Telecomunicações, torna público aos interessados do Edital de Credenciamento n° 001/2012, que tem por objeto credenciar
empresas para a prestação de serviços de prospecção de Clientes e a intermediação da comercialização de produtos/serviços, para a cidade de
Curitiba e demais cidades do Parana, conforme Anexo I, do contrato, dirigida a pessoas jurídicas e físicas que não pertençam a carteira de clientes
exclusivos da SERCOMTEL, conforme critérios e condições estipuladas na minuta de contrato, Anexo A, deste Edital, que a Comissão Especial de
Licitação nomeada pela Resolução Pres n.° 143/2013, julgou HABILITADA a empresa: R.O. DOS SANTOS — ME, por ter a mesma apresentado
todos os documentos exigidos no item 3.3, do Edital.

0 presente resultado sera publicado no Diário Oficial do Município de Londrina, em cumprimento ao item 5.2 do Edital, conforme registrado na ata
de abertura e julgamento datada de 19/10/2016, ficando os interessados devidamente intimados para cumprimento do disposto no item 5, do Edital.
Publique-se.

Londrina, 20 de outubro de 2016. Marcia Dolores Cruciol - Presidente da Comissão Especial de Licitação.

PROCON - NÚCLEO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA
DO CONSUMIDOR

EXTRATO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3694/2013.
REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO N° 084/2013.
DECISÃO ADMINISTRATIVA: 093/2013.

CONSUMIDOR: PROCON DE LONDRINA.
FORNECEDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Agência 1479).

DECISÃO:

"I- Pelo PROVIMENTO PARCIAL do Recurso Administrativo, interposto pelo recorrente CAIXA ECONÔMICA FEDERAL nos Autos do Processo
Administrativo sob n° 3694/2013, e pela conseqüente REFORMA da Decisão Administrativa n° 093/2013, proferida pelo PROCON-LD, a fim de
desconsiderar a MULTA I aplicada.

II- Fica mantida a ADVERTENCIA, em relação à infração ao disposto no art. 2 da Lei Municipal 7.614/98.".

Londrina, 28 de julho de 2016. Paulo Arcoverde Nascimento - Secretário Municipal de Governo

CÂMARA

JORNAL DO LEGISLATIVO
ATOS LEGISLATIVOS

PORTARIA
PORTARIA N°108/2016

0 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, especialmente do art. 30,
inc. IV, da Lei 10.520/2002.

RESOLVE:
Art. 1°. Designar, para exercer a função de Pregoeiro, os servidores desta Casa abaixo relacionados:

I. Anderson Rafael Delattre Abe — matricula 08111;
II. Felipe Werlang Paim — matricula 08713;
Ill. José Eduardo Ribeiro Balera — matricula 06813;
IV. Luiz Fernando Moraes Marendaz — matricula 02811.
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RESOLUÇÃO N.° 023/2016

Jornal Oficial n° 3108

Art. 2°. São atribuições do Pregoeiro:

Pág. 11 Quinta-feira, 20 de outubro de 2016

I. O credenciamento dos interessados;
II. 0 recebimento, a abertura, o exame e a classificação das propostas escritas de pregos;
III. A condução da sessão pública do pregão, incluindo procedimentos relativos aos lances verbais e à seleção da proposta e do lance de

menor prego;
IV. A abertura e a análise da documentação de habilitação do licitante vencedor;
V. 0 recebimento e o processamento da documentação do processo licitatório respectivo, com todos os atos essenciais do pregão, com vistas

â aferição de sua regularidade pelos órgãos de controle;
VI. 0 processamento dos recursos interpostos pelos licitantes;
VII. A adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor, caso não haja interposição de recurso;
VIII. A elaboração de ata;
IX. A direção dos trabalhos de sua Equipe de Apoio;
X. 0 encaminhamento dos autos do processo, devidamente instruido, à autoridade competente para o julgamento de recursos, seguindo-se a

adjudicação, a homologação e a contratação, ou, no caso de não haver interposição de recursos, para a homologação e a contratação
Xl. A prática dos demais atos pertinentes ao procedimento.

Art. 30. 0 Edital de Licitação determinará, em cada caso, qual será o Pregoeiro responsável.

Art. 4°. Podem atuar como membros da Equipe de Apoio do Pregoeiro, em licitações na modalidade de Pregão, no âmbito da Câmara Municipal de
Londrina, os seguintes servidores:

designados como Pregoeiros no art. 1°, desta Portaria, nos procedimentos de licitação em que não atuarem nesta qualidade;
Alex Gustavo da Silva — matricula 07512;
Bruna Fernandes Lonni — matricula 08613;
Débora Roque Martins Juliani _ matricula 05811;
Karolinne Zanlorenzi de Assunção Gehring — matricula 05412;
Lincoln Ross — matricula 13312;
Mitio Yoshida — matricula 04212;
Roberta Paiva da Silva — matricula 12613.

Art. 5°. 0 Pregoeiro fica autorizado a convocar membros da Equipe de Apoio, e, a depender da especificidade técnica do objeto ou da
documentação apresentada, outros servidores da Casa, técnicos da área, para auxiliar na análise das propostas e documentos.

Art. 6. Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial, a Portaria n°. 47/2015.

Registre-se e Afixe-se

Edifício da Câmara Municipal, em 11 de outubro de 2016. Fábio André Testa — Presidente

AVISO
PREGÃO PRESENCIAL N°25/2016
TIPO MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: Registro de pregos para eventual aquisição de lâmpadas, refletores e reatores.
RECURSOS: 01.010.01.031.0001.2001.3390.302600 — Material Elétrico e Eletrônico.
VALOR TOTAL MÁXIMO: R$ 9.263,98 (nove mil duzentos e sessenta e três reais e noventa e oito centavos).
CREDENCIAMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: às 09 horas e 15 minutos do dia 04/11/2016.
LOCAL: Rua Gov. Parigot de Souza, 145. Londrina/PR, na sala de reuniões.
RETIRADA DO EDITAL: diretamente no Setor de Suprimentos e Patrimônio ou no Site: http://www1.cml.pr.gov.br/cml/site/licitacoes.xhtml
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Poderão ser obtidas pelo e-mail licitacao@cml.pr.gov.br ou, por telefone, com os servidores Roberta Paiva
(Tel.: 3374-1265) e Luiz Marendaz (Tel.: 3374-1312).

Em 19/10/2016, Ronan Wielewski Botelho - Diretor Geral

CONSELHOS
CMDI - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

RESOLUÇÃO
0 CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - CMDI, no uso de suas atribuições previstas na Lei Municipal 7.841/99 (com alterações
subsequentes) e de acordo com a decisão de sua plenária proferida durante a reunião ordinária de 06/10/2016;

RESOLVE:

Art. 1° - Redefinir o calendário de reuniões ordinárias para o final do ano de 2016, conforme abaixo:

- 05 de novembro,
- 03 de dezembro.

Art. 2° - Definira calendário de reuniões ordinárias para o ano de 2017, conforme abaixo:

- 19 de janeiro;
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CI n° 115/2018 — DSP
De: Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Para: Assessoria Jurídica
Assunto: Parecer nos autos de locação de climatizadores

Londrina, 06 de junho de 2018.

Prezados,

Atendidas as sugestões exaradas na C.I. n°. 55/2018 — Controladoria,

seguem os autos para parecer jurídico.

Atenciosamente,

Anderso—
Departamento d

Airi?

.te:

:uprimentos e Patrimônio
la re Abe



409
Camara Municipal de Londrina

Estado do Paraná

ASSESSORIA JURÍDICA

ASSUNTO: licitação, na modalidade de pregão presencial com
registro de prego, para eventual locação de climatizadores evaporativos.

INTERESSADO: Departamento de Suprimentos e Patrimônio

0 Departamento de Suprimentos e Patrimônio da Casa envia, para
exame e aprovação, minuta de Licitação, na modalidade de pregão presencial, do tipo
menor prego por item, para registro de prego, visando eventual locação de
climatizadores evaporativos, ao valor máximo do certame de R$ 61.528,62.

1. De inicio, cumpre registrar que o exame realizado neste parecer se
restringe aos aspectos estritamente jurídicos, não cabendo A. Assessoria Jurídica
adentrar em aspectos relativos à conveniência e oportunidade dos atos administrativos,
que são reservados à esfera discricionária do administrador público, tampouco
examinar questões de natureza eminentemente técnica, administrativa e/ou financeira,
salvo hipóteses teratológicas.

Ademais, as manifestações da Assessoria Jurídica são de natureza
opinativa e, portanto, não são vinculantes para o gestor público, o qual pode, de forma
justificada, adotar orientação contrária ou diversa daquela emanada do órgão
consultivo. Ou seja, o presente parecer tem natureza obrigatória, porem não vinculante.

2. 0 Departamento de Suprimentos pretende efetivar registro de
preços para locação de climatizadores evaporativos pelo prazo de 12 meses.

O pregão é modalidade de licitação regulada pela Lei 10.520/2002
para aquisição de bens e serviços comuns em que a disputa pelo fornecimento é feita



Camara Municipal de Londrina
Estado do Paraná

em sessão pública, por meio de propostas e lances, para classificação e habilitação do

licitante com a proposta de menor prego.

A despeito de ser discricionária a opção da Administração pelo pregão

presencial, são inegáveis suas vantagens em relação as modalidades tradicionais da Lei
8.666/93, que justificam a sua utilização na maioria dos casos.

Analisando-se os autos do processo licitatório, verifica-se: a) a

elaboração do termo de referência; b) justificativa da necessidade de contratação; c)

• 
elaboração do edital; d) definição das exigências de habilitação e das sanções aplicáveis;
e) definição do pregoeiro.

•

3. Conforme se observa, o edital estabelece que a participação na
licitação é exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, o que vem ao
encontro dos artigos 30, 48, I, da Lei Complementar 123/2006.

4. Nas minutas de ata de registro de preços, esta Assessoria entende
indispensável o seguinte:

a) é preciso respeito ao prazo de validade do registro (12 meses);

b) os quantitativos máximos, previamente indicados pelo setor
requisitante, devem ser os mais próximos possíveis da realidade/necessidade da Camara
Municipal de Londrina;

c) a existência do registro não obriga a CML a firmar as contratações
(Lei 8.666/93, art. 15, § 4°);

d) Nos termos do 14 caput da Lei n°8.666, de 1993 e art. 16 da Lei de
Responsabilidade Fiscal, os recursos orçamentários indicados no Edital devem estar
disponíveis quando da efetiva contratação.



Câmara Municipal de Londrina
Estado do Paraná

Com relação às minutas do edital e anexos, especialmente quanto

Ata de Registro de Preços, consideramos que todas reúnem os elementos essenciais exi-

gidos pela legislação aplicável à espécie.

5. Cumpre salientar que a presente manifestação toma por base,

exclusivamente, os elementos que constam, até a presente data, nos autos do processo

administrativo encaminhado par dlise, em epígrafe.

•
Paulo A chieta da Silva

OAB 19.285 - PR.

•
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N°. 07/2018
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/EPP

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 21/2018
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

A Camara Municipal de Londrina torna público que realizará licitação, para
exclusiva participação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, na modalidade
prep() presencial do tipo menor preço por item, para Registro de preço para eventual locação
de climatizadores evaporativos, objeto da Requisição 2599/2018, cujas despesas correrão por
conta de dotação própria, na classificação: Funcional programática: 01.010.01.031.0001.2001,
Natureza da despesa: 3390.391200 - Locação de máquinas e equipamentos.

0 procedimento licitatório reger-se-á pela Lei 10.520 de 17 de julho de
2002, pela Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006, bem como pelas disposições
da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e Ato da Mesa n°. 11/2013, e ao disposto neste Edital e
anexos.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES
EVAPORATIVOS.
PREÇO MÁXIMO: R$ 61.528,62 (SESSENTA E UM MIL, QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS
E SESSENTA E DOIS CENTAVOS).

Atuará como Pregoeiro do presente certame o servidor Felipe Werlang
Paim, ou, substitutivamente, o servidor Anderson Rafael Delattre Abe ambos designados e
autorizados pela Portaria n°. 108/2016, a convocar membros da Equipe de Apoio.

Os envelopes serão abertos no dia 04 de julho de 2018, às 9h e 15min, na
sala de reuniões desta Camara Municipal de Londrina, situada na Rua Governador Parigot de
Souza, n°. 145, Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto, com o credenciamento dos
representantes de licitantes presentes.

0 Edital e as especificações estarão à disposição dos interessados no site da Câmara
Municipal de Londrina: http://wwwl .cml.pr.gov.br/cml/site/index.jspx - "Licitações", ou
poderão ser solicitados através do endereço eletrônico: licitacao@cml.pr.gov.br.
0 Edital encontra-se no mural público da Camara Municipal de Londrina para consulta, no
endereço acima mencionado e, poderá ser adquirido no mesmo local — gratuitamente.

SERVIDORES RESPONSÁVEIS PELOS ESCLARECIMENTOS (DE SEGUNDA A SEXTA, DAS 3H As
1811): ANDERSON ABE (TEL.: 3374-1273), FELIPE PAIM (TEL.: 3374-1265), Jost B LE
(TEL.: 3374-1273) E LUIZ MARENDAZ (TEL.: 3374-1312).



Pregão Presencial n°. 07/2018 2

SUMÁRIO

SEÇÃO I — DO OBJETO 3
SEÇÃO II— DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3
SEÇÃO III — DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 4
SEÇÃO IV — DA ABERTURA DA SESSÃO 4
SEÇÃO V — DO CREDENCIAMENTO 5
SEÇÃO VI— DA APRESENTAÇÃO E RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS 6
SEÇÃO VII— DA CLASSIFICAÇÃO, DA ANALISE PRELIMINAR DE
ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS E DA ETAPA DE LANCES 8
SEÇÃO VIII— DA ACEITAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 8
SEÇÃO IX — DA HABILITAÇÃO 9
SEÇÃO X — DOS RECURSOS 11
SEÇÃO XI— DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO E HOMOLOGAÇÃO DO

• PROCEDIMENTO 12

•

SEÇÃO XII — DA FORMALIZAÇÃO E DO CONTEÚDO DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇO 13
SEÇÃO XIII — DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 13
SEÇÃO XIV — DOS ANEXOS 15
ANEXO I — TERMO DE REFERÊNCIA 16
ANEXO II— MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO (PROCURAÇÃO) 22
ANEXO III — DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO DO EDITAL 23
ANEXO IV — DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO
PORTE 24
ANEXO V — MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA A. PROIBIÇÃO DO TRABALHO
DO MENOR (LEI N° 9.854/99) 25
ANEXO VI— MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO 26

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

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR



Pregão Presencial n°. 07/2018 3

SEÇÃO I — DO OBJETO

1 0 objeto desta licitação é Registro de preço para eventual locação de climatizadores
evaporativos, para atender as necessidades da Camara Municipal de Londrina, conforme
especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referencia, neste Edital e seus
Anexos.

2 0 preço a ser pago pela locação dos climatizadores obedecerá aos seguintes critérios:

2.1 A periodicidade da locação sera semanal e de até 4 (quatro) equipamentos ao mesmo
tempo.

2.2 0 valor máximo unitário sera o de R$ 295,00, correspondente A. locação de 1 (um)
equipamento pelo período mínimo estabelecido (semana).

2.3 0 valor máximo total do certame sera de R$ 61.528,62 (sessenta e um mil,
quinhentos e vinte e oito reais e sessenta e dois centavos)., conforme a seguinte
memoria de cálculo:

R$ 295,00 Valor médio fixado para locação semanal
52,1429 Quantidade de semanas em ano-calendário

R$ 15.382,16 Valor da locação de um climatizador por ano

R$ 61.528,62
Valor do contrato [(valor anual)x4]; considerando que a quantidade maxima
de climatizadores a ser locado é 4

3 Os produtos/serviços serão adquiridos por meio do Sistema de Registro de Preço e terão
sua contratação formalizada por meio de Nota de Empenho, nos termos do art. 62 da
Lei 8.666/1993.

3.1 A existência de preços registrados não obriga a Camara Municipal de Londrina a
firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a utilização de outros
meios, respeitada a legislação relativa as licitações, para a contratação pretendida,
sendo assegurada ao beneficiário do registro a preferência de contratação em
igualdade de condições.

3.2 A vigência da Ata de Registro de Preço e seu termo inicial estão previstos na minuta
da Ata de Registro de Preço (Anexo VI).

4 As especificações do objeto, os prazos e condições para sua execução estão dispostas no
Termo de Referência anexo a este Edital (Anexo I deste Edital) e na minuta da Ata de
Registro de Preço (Anexo VI deste Edital).

SEÇÃO II— DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5 As despesas com a execução do objeto referente ao presente certame, correrão à conta
de dotação própria, na classificação: Funcional programática: 01.010.01.031.0001.2001,

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

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR
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Natureza da despesa: 3390.391200 - Locação de máquinas e equipamentos.

SEÇÃO III — DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

4

6 Poderão participar deste Pregão os interessados que atenderem a todas as exigências
constantes deste Edital e seus Anexos.

7 A participação na licitação será exclusiva para Microempresas (ME) e Empresas de
Pequeno Porte (EPP) e equiparados (pessoa fisica em empresário individual) nos termos
dos art. 30, 48, I da Lei Complementar n°. 123/2006, com redação dada pela Lei
Complementar n°. 147/2014.

• 
8 É vedada a participação nesta licitação de:

8.1 Consórcios de empresas, qualquer que seja a forma de constituição;
8.2 Empresas não enquadradas como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte

(EPP) nos termos do art. 3° da Lei Complementar n°. 123/2006;
8.3 Pessoas jurídicas que estejam suspensas de participar de licitações realizadas pela

Câmara;
8.4 Pessoas jurídicas que estejam impedidas de licitar e contratar com o Município de

Londrina, nos termos do artigo 7° da lei 10.520/2002;
8.5 Pessoas jurídicas que tenham sido declaradas inidõneas para licitar ou contratar com

a Administração Pública, enquanto perdurarem os efeitos da punição ou até que seja
promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;

8.6 Pessoas jurídicas estrangeiras que não funcionem no pais;
8.7 Pessoas jurídicas que tenham, como sócio-gerente, administrador ou integrante de

conselho, servidor do Município de Londrina, por força do art. 204, I, II, III e IV da
Lei Municipal 4.928/1992 - Estatuto do Regime Jurídico Onico dos Servidores
Públicos Civis do Município de Londrina — PR.

8.8 Pessoas jurídicas em processo de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, sob
concurso de credores ou em dissolução.

8.9 Pessoas jurídicas que possuam em seu quadro de pessoal empregados com menos de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou com menos de dezesseis
anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.

SEÇÃO IV — DA ABERTURA DA SESSÃO

•

9 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, na data, horário e local
indicados no preâmbulo deste Edital, quando o representante do licitante deverá
apresentar ao Pregoeiro os seguintes documentos:

9.1 Fora de qualquer envelope, para imediata apresentação na ocasião do
credenciamento:
9.1.1 Documento de identificação do representante — oficial com foto;
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9.1.2 Documento que lhe dê poderes para manifestar-se durante a sessão pública em
nome do licitante (ato constitutivo e, se for o caso, procuração);

9.1.3 A declaração de que a empresa cumpre com todos os requisitos de habilitação
do Edital (Anexo III).

9.1.4 A declaração de que se enquadra na Lei Complementar 123/2006 (Anexo IV);
9.1.5 Certidão emitida pela Junta Comercial, conforme o art. 8° da Instrução

Normativa DNRC n° 103/2007, ou de outro documento equivalente, a depender
do modo de constituição da licitante.

9.2 0 envelope n°. 1 (Proposta);
9.3 0 envelope n°. 2 (Documentação).
SEÇÃO V — DO CREDENCIAMENTO

10 0 credenciamento é o ato pelo qual se possibilita aos interessados manifestarem-se, em
nome da empresa, na sessão pública do pregão, bem como participar de todos os atos
concernentes ao certame, como apresentar lances, formular intenção de recurso ou se
manifestar, de qualquer forma, durante a sessão.

11 0 representante do licitante deverá, no local, data e horário indicados no preâmbulo
deste Edital, apresentar-se ao Pregoeiro para efetuar seu credenciamento como
participante deste Pregão, munido de documento oficial com foto, e do documento que
lhe dê poderes para manifestar-se durante a sessão pública em nome do licitante.

12 São documentos que conferem ao representante do licitante poderes para manifestar-se
durante a sessão pública em nome do licitante:

12.10 estatuto, o contrato social ou o registro como empresário individual nos casos em
que o representante do licitante é designado como administrador capaz de representar
o licitante isoladamente.

12.20 documento do subitem anterior, acompanhado de procuração por instrumento
público, ou particular com firma reconhecida (modelo no Anexo II), com poderes
necessários para formulação de propostas, para a prática dos demais atos inerentes ao
certame, caso o representante do licitante não seja designado como administrador
capaz de representar o administrador isoladamente.

13 Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa licitante e cada empresa
licitante poderá ter apenas um representante.

14 Encerrada a fase de credenciamento, não se admitirá:
14.1 0 credenciamento de licitante que se apresentar após o encerramento desta fase;
14.2 A desistência das propostas apresentadas.
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SEÇÃO VI— DA APRESENTAÇÃO E RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS

15 A proposta e a documentação devem estar em envelopes opacos separados, lacrados e
conter em sua parte externa frontal identificação assim sugerida:

15.1"A Camara Municipal de Londrina, Pregão Presencial n° [número do pregão]/[ano],
Envelope n°1: Proposta, Proponente (nome da empresa), CNPJ [CNPJ da empresa
licitante]".

15.2"A Camara Municipal de Londrina, Pregão Presencial n° [número do pregão]/[ano],
Envelope n°2: Documentação, Proponente (nome da empresa), CNPJ: [CNPJ da
empresa licitante]".

16 Será admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio similar de
entrega, mediante recibo ou aviso de recebimento.

16.1Para a participação por via postal o licitante deverá enviar em invólucro
16.1.1 Os dois envelopes (documentação e proposta);
16.1.2 A declaração de que a empresa cumpre com todos os requisitos de

habilitação do Edital (anexo III);
16.1.3 A declaração e de que se enquadra como Microempresa (ME) ou

Empresa de Pequeno Porte (EPP) (Anexo IV), acompanhada da certidão da
Junta Comercial,

16.2Se os documentos referentes à condição de Microempresa e Empresa de Pequeno
Porte não forem apresentados ou estiverem dentro dos envelopes de proposta ou de
habilitação, o licitante somente terá sua proposta e documentação analisada caso não
compareçam outros interessados, pois tais documentos constituem requisito mínimo
para participação na licitação.

16.30 invólucro único deve ser endereçado diretamente A. Comissão, com a seguinte
identificação: "ik Câmara Municipal de Londrina, Pregão Presencial n° [número do
pregão]/[ano], Sessão em [data da sessão, com dia, mês e ano], às [hora da
realização da sessão]".

16.4 Os envelopes que não forem entregues nas condições acima estipuladas não gerarão
efeitos como proposta.

17 A proposta comercial constante do Envelope n°. 1 deverá ser redigida em papel com
identificação da empresa (timbre, carimbo ou outra inscrição que a caracterize), em
lingua portuguesa, com clareza, sem emendas, sem acréscimos, sem entrelinhas, sem
rasuras, datada, assinada, e rubricada em todas as suas folhas pelo licitante ou seu
representante, e devem apresentar:

17.1As características do objeto de forma clara e precisa e todas as informações
necessárias para verificação da adequação da cotação com o objeto do certame,
observadas as especificações constantes do Termo de Referência.
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17.20 preço em algarismo, expresso em moeda corrente nacional (real), no qual devem
estar incluidos todos os custos decorrentes da execução contratual, tais como
despesas com impostos, taxas e quaisquer outros que incidam na contratação do
objeto, inclusive os custos de entrega no local indicado pela Camara Municipal de
Londrina.

17.3 Atestado de vistoria ou declaração no sentido de que os elementos fornecidos pela
Camara Municipal de Londrina, no edital e seus anexos, foram suficientes para o
correto dimensionamento da proposta.
17.3.1 As vistorias deverão ser agendadas com o Departamento de

Administração Predial, pelo telefone (43) 3374-1340, de segunda a sexta-feira,
das 8 horas as 14 horas e serão acompanhadas pela servidora Virginia Barboza
Reis de Oliveira.

17.3.2 Realizada a vistoria, sera fornecido atestado de que o representante da
empresa interessada visitou as instalações da central telefônica da Camara.

17.3.3 A declaração de que os elementos fornecidos pela Camara Municipal
de Londrina, no edital e seus anexos, foram suficientes para o correto
dimensionamento da proposta pode ser feita por escrito, a mão, em sessão
pública.

18 A apresentação da proposta implica:
18.10 conhecimento e aceitação de todos os termos do Edital;
18.2Validade de 90 (noventa) dias, se outra, de maior prazo, não for designada na

proposta;
18.3 Obrigação de cumprir sua proposta, caso seja declarada vencedora do certame, nas

condições e prazos máximos previstos no Termo de Referência;
18.4 Submissão ao regime de penalidades estabelecido na minuta da Ata de Registro de

Preço (Anexo VI), em especial a referente à recusa em assinar a Ata de Registro de
Preço no prazo de 7 (sete) dias úteis após regularmente convocada.

19 No caso de conflito entre as informações constantes na proposta, sempre que possível o
Pregoeiro promoverá o saneamento, mediante a interpretação que amplie a disputa entre
os interessados, desde que não haja comprometimento de interesse da Camara
Municipal de Londrina, da finalidade e da segurança da contratação.

20 E facultado ao licitante apresentar catálogos para imediata apresentação ao Pregoeiro,
com o intuito de esclarecer dúvidas quanto a adequação do objeto apresentado na
proposta e o objeto do certame, sendo vedada a suspensão da sessão para apresentação
posterior.

21 Em hipótese alguma poderá haver alteração no conteúdo da proposta apresentada,
ressalvados os casos de evidente erro material, modificação essa que sera avaliada pelo
Pregoeiro quanto a sua admissibilidade.
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22 A falta de data, de assinatura ou de rubrica nas páginas da proposta, conforme o caso,
poderá ser sanada pelo representante da empresa presente A sessão.

SEÇÃO VII — DA CLASSIFICAÇÃO, DA ANALISE PRELIMINAR DE
ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS E DA ETAPA DE LANCES

23 0 Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificará aquelas que não
tenham ofertado objetos compatíveis com os requisitos estabelecidos neste Edital, que
sei am omissas, apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o
julgamento.

24 A compatibilidade do objeto será verificada em face das exigências mínimas de
especificação impostas As propostas e, ainda, pela inexistência de qualquer alusão a
especificação incompatível com o Termo de Referência.

25 Serão levadas para a fase de lances as que estiverem com seu preço até 10% (dez por
cento) acima do valor da melhor proposta apresentada.

25.1 Caso não haja no mínimo 3 (três) propostas na condição do item anterior, serão
selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3
(três).

25.1Em caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas.

26 Classificadas as propostas, de acordo com o Edital, o Pregoeiro dará inicio A etapa de
apresentação de lances verbais pelos licitantes, que deverão ser formulados de forma
sucessiva, em valores distintos e inferiores ao menor lance ofertado.

27 0 julgamento será realizado pelo valor unitário por item e somente serão aceitas duas
casas decimais.

28 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará
exclusão do licitante da etapa de lances e na manutenção do último preço apresentado
pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.

29 Caso não se realizem lances verbais pelos licitantes selecionados e a proposta de menor
preço vir a ser desclassificada ou, ainda, inabilitada, o Pregoeiro restabelecerá a etapa
competitiva de lances entre os licitantes, com obediência aos critérios estabelecidos nos
itens anteriores.

SEÇÃO VIII— DA ACEITAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

30 0 Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao valor e
decidirá motivadamente a respeito da sua aceitabilidade.
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31 Será desclassificada a proposta final que:
31.1Contenha vícios ou ilegalidades.
31.2Ndo apresente as especificações exigidas pelo Termo de Referência.
31.3Deixar de apresentar as comprovações e declarações exigidas.
31.4Apresentar preços finais superiores ao valor máximo estabelecido neste Edital para o

respectivo item.
31.5 Apresentar preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que,

comprovadamente, forem insuficientes para a cobertura dos custos decorrentes da
contratação pretendida.

31.6Ndo vier a comprovar sua exequibilidade, em especial em relação ao preço e
produtividade apresentada.

32 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do §30 do
artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993, para efeito de comprovação de sua exequibilidade.

33 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, caso em que deverá apresentar as provas ou
os indícios que fundamentam a suspeita.

34 Se a proposta não for aceitável, o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a
qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a
apuração de uma que atenda ao edital.

35 0 pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço
melhor nas seguintes situações:

35.1Quando identificada a licitante classificada em primeiro lugar;
35.2Quando o pregoeiro convocar o licitante que apresentou a proposta subsequente, em

caso de desclassificação ou inabilitação do licitante com proposta classificada em
primeiro lugar.

36 No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem
sua substância, mediante despacho fundamentado, registrado na Ata da Sessão e
atribuir-lhes validade e eficácia para fins de classificação.

37 Aceita a proposta classificada em primeiro lugar o licitante deverá comprovar sua
condição de habilitação, na forma determinada neste Edital.

SEÇÃO IX — DA HABILITAÇÃO

38 0 Pregoeiro procederá à abertura do envelope "Documentação" (envelope n°. 2) do
licitante classificado em primeiro lugar para a verificação das condições de Habilitação.
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39 Será inabilitado o licitante que não apresentar sua documentação em situação regular ou
fora do prazo de vigência, ressalvadas as faculdades conferidas pelo art. 43 da Lei
Complementar n° 123/2006.

40 Em caso de inabilitação do licitante mais bem classificado, proceder-se-á à análise das
condições de habilitação do classificado em segundo lugar, e assim sucessivamente, até
que se encontre licitante em condições de ser habilitado.

41 Para a habilitação jurídica deve-se apresentar ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor e atualizado (original e todas as alterações ou consolidação),
devidamente registrado na Junta Comercial ou em outro órgão competente, na forma da
lei, com indicação dos atuais administradores ou dirigentes.

41.1Caso o ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor tenha sido apresentado
na ocasião do credenciamento para que seja juntado aos autos, é facultada a não
apresentação dentro do envelope n°. 2 (Documentos).

42 Para a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista deve-se apresentar:
42.1Prova de regularidade perante a Fazenda Federal e Seguridade Social (Certidão

Conjunta — conforme Portaria RFB/PGFN n°. 1.751/2014);
42.2Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual;
42.3 Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal (relativa a Tributos Mobiliários e

Imobiliários);
42.4Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),

mediante a apresentação da CRF (Certidão de Regularidade do FGTS, expedido pela
Caixa Econômica Federal — CEF);

42.5Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, por
meio da apresentação da certidão negativa, nos termos do art. 642-A da CLT
(Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT).

43 Para a qualificação econômico-financeira a empresa deverá apresentar certidão
Negativa de Falência ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial expedida pelo cart6rio
distribuidor da sede do licitante.

44 A empresa deverá apresentar uma declaração de que não lid em seu quadro de
funcionários menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso,
nem menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer tipo de trabalho, salvo na condição de
aprendiz, conforme Anexo V deste Edital.
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45 Os documentos, com exceção daqueles que contenham determinação especifica para
apresentação em original, poderão ser entregues em original ou fotocópia autenticada
por tabelião ou por integrante da Equipe de Apoio do Pregoeiro, por servidor do
Departamento de Suprimentos e Patrimônio ou pelo próprio Pregoeiro designado para o
certame.

46 A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que estiver com alguma restrição na
comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, sera assegurado o prazo de 5 (cinco)
dias úteis, a contar da data da declaração de que é vencedora, prorrogável, a
requerimento da interessada e a critério da Administração, por igual período, para a
regularização de sua situação ou para a emissão de certidão positiva com efeitos de
negativa, nos termos do art. 43 da Lei Complementar n°. 123/2006.

46.1A não inserção da certidão no envelope de habilitação, mesmo que apresente
restrição, no Envelope n°. 2 impede a concessão do beneficio acima referido, nos
termos do art. 43 da Lei Complementar n°. 123/2006.

46.2Caso a empresa não se regularize, poderá a Camara Municipal de Londrina, sem
prejuízo das sanções cabíveis, convocar os outros licitantes, respeitada a ordem de
classificação.

47 Os documentos emitidos via internet estão sujeitos a confirmação no site do órgão
emissor.

48 As certidões ou certificados que não contenham prazo de validade somente serão
aceitos quando expedidos no prazo máximo de 90 (noventa) dias anteriores h. data limite
para o recebimento das propostas, ressalvado o ato constitutivo, cuja aceitação
independe do prazo de expedição.

SEÇÃO X — DOS RECURSOS

49 Declarado o licitante vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três)
dias para a apresentação das razões do recurso, os demais licitantes consideram-se
desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que
começarão a correr do término do prazo do recorrente, assegurada vista imediata dos
autos.

50 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer,
devidamente registrada em ata, importará a preclusdo da pretensão recursal.

51 Não serão conhecidos:
51.10 recurso que tenha conteúdo incompatível com o suscitado na sessão e re jstrado

na Ata da Sessão.
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51.20 recurso escrito e as contrarrazões encaminhados ao protocolo intempestivamente,
ou seja, fora do prazo.

51.30s recursos imotivados ou insubsistentes.

52 As razões recursais podem ser
licitacao@cml.pr.gov.br, desde que os
dias após o registro do recebimento.

enviadas via fac-símile ou no e-mail
originais sejam protocolizados em até 3 (três)

53 Expirado o prazo para apresentação de razões recursais, sejam apresentadas ou não, o
Pregoeiro poderá reconsiderar sua decisão ou encaminhar os autos, com as devidas
informações, para a análise do Presidente da Camara Municipal de Londrina, que
decidirá em 5 (cinco) dias fiteis.

54 0 provimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.

SEÇÃO XI — DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO E HOMOLOGAÇÃO DO
PROCEDIMENTO

55 0 objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor:
55.1Por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso; ou
55.2Por ato da autoridade competente após a regular decisão dos recursos apresentados.

56 0 Pregoeiro remeterá os autos para a homologação da Presidência da Camara Municipal
de Londrina diante das seguintes condições cumulativas:

56.1Se não houver intenção de interpor recurso manifestada por licitante na sessão.
56.2 Se o licitante vencedor não necessitar do prazo para regularização de restrições junto

ao fisco previsto no art. 43, § 10 da Lei Complementar n°. 123/2006.
56.3 Se o licitante vencedor não figurar no cadastro dos impedidos de licitar do Tribunal

de Contas do Parana ou no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de
Improbidade Administrativa do CNJ.

57 Constatado o impedimento de licitar, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente,
verificará sua aceitabilidade e procederá à habilitação do proponente, e assim
sucessivamente, respeitada a ordem de classificação, até a apuração de uma proposta
que atenda ao Edital.

58 0 Pregoeiro manterá sob seu poder os envelopes de habilitação ainda não abertos dos
demais licitantes, pelo prazo de 15 (quinze) dias corridos após a homologação do
certame.

59 Encerrado o prazo do item anterior, automaticamente se dará inicio ao prazo e
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(cinco) dias corridos para os interessados retirarem a documentação, sob pena de
inutilização dos envelopes, independentemente de notificação.

SEÇÃO XII — DA FORMALIZAÇÃO E DO CONTEÚDO DA ATA DE REGISTRO
DE PREÇO

60 Após a homologação do certame, o vencedor será convocado para, no prazo de 7 (sete)
dias úteis, assinar a Ata de Registro de Preço (Anexo VI deste edital).

61 Ante a solicitação da empresa e concordância da Diretoria Geral da Câmara Municipal
de Londrina, o prazo definido para a assinatura do instrumento é prorrogável, uma vez,
por igual período.

62 As eventuais contratações decorrentes do Sistema de Registro de Preço serão
formalizadas por meio de Nota de Empenho, nos termos do art. 62 da Lei 8.666/1993.

63 Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não
assinar a Ata de Registro de Preço, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa
exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do objeto, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou
cometer fraude fiscal, poderá ser impedido de licitar e contratar com o Município de
Londrina, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas e das
demais cominações legais, conforme art.7° da Lei 10.520/2002.

63.10 disposto acima é aplicável ao participante da licitação que deixar de entregar ou
apresentar documentação falsa exigida para o certame ou se comportar de modo
inidõneo.

64 Encontra-se no Termo de Referência (Anexo I) e na Ata de Registro de Preço (Anexo
VI), partes integrantes do presente Edital, a disciplina detalhada sobre: vigência do
contrato, especificações do objeto, condições de execução, recebimento do objeto, preço
e condições de pagamento, rescisões, obrigações das partes, fiscalização contratual,
regime de penalidades e demais questões pertinentes à contratação.

SEÇÃO XIII — DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

65 Qualquer cidadão é parte legitima para impugnar edital de licitação, cujo protocolo
deverá ocorrer em até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das
propostas e a Administração julgará e responderá à impugnação em até 3 (três) dias
úteis.

65.1A impugnação protocolada intempestivamente será admitida como exercício do
direito de petição.

65.2A autoridade competente, por razões de interesse público, poderá suspender a sessão
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pública para garantir a segurança da contratação.

14

66 Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de
publicação em que se deu o texto original, com reabertura do prazo legal nos casos em
que a alteração afeta a formulação das propostas.

67 Das sessões públicas serão lavradas atas, as quais serão assinadas pelo Pregoeiro e pelos
licitantes presentes que aceitarem assiná-la, com registro das ocorrências.

68 Todos os fechos de envelopes, documentos e propostas serão necessariamente
rubricados pelo Pregoeiro, facultado aos licitantes presentes o direito de rubricá-los.

69 Se não houver expediente ou se ocorrer qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão sera automaticamente transferida para o
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido,
desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

70 É facultada ao Pregoeiro ou 6. Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do
processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar
dos envelopes.

71 Na análise preliminar das propostas, na habilitação ou no julgamento das propostas, o
Pregoeiro poderá sanar fatos qualificados ou não no presente Edital como erros, falhas
ou vícios que não alterem sua substância das propostas, dos documentos e sua validade
jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado na Ata da Sessão e acessível a
todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.

72 0 desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da
isonomia, de economia e do interesse público.

73 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Camara Municipal de Londrina, o principio da isonomia, a finalidade e a segurança da
contratação.

74 A autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatório poderá revogá-lo
em face de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anuld- o por
ilegalidade, de oficio ou por provocação de terceiros, mediante ato esc ho e
devidamente fundamentado.
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75 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e
a Câmara Municipal de Londrina não será, em nenhum caso, responsável por esses
custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

76 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do
inicio e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Câmara Municipal de Londrina.

77 0 foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da comarca de Londrina,
com exclusão de qualquer outro.

SEÇÃO XIV — DOS ANEXOS

78 Fazem parte do presente edital os seguintes anexos:
78.1Anexo I: Termo de Referência;
78.2Anexo II: Modelo de Carta de Credenciamento;
78.3Anexo III: Modelo declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação do

Edital;
78.4Anexo IV: Declaração de enquadramento como Microempresa (ME) ou Empresa de

Pequeno Porte (EPP);
78.5Anexo V: Modelo de declaração relativa á. proibição do trabalho do menor (Lei n°

9.854/99);
78.6Anexo VI: Minuta da Ata de Registro de Preço.

Londrina, em 14 de junho de 2018.

meida

Diretor-Geral
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ANEXO I — TERMO DE REFERÊNCIA

SEÇÃO I — DO OBJETO

16

1 0 presente termo de referência tem como objeto o registro de preços para eventual
contratação de empresa especializada em locação de climatizadores evaporativos que
serão utilizados na Sala de Sessões da Câmara Municipal de Londrina.

2 A existência de preps registrados não obriga a Câmara Municipal de Londrina a firmar
as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação
especifica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a
preferência de contratação em igualdade de condições.

SEÇÃO II — DA DEMANDA DA CONTRATANTE E DAS ESPECIFICAÇÕES
DO SERVIÇO

3 A locação de climatizadores compreende a disponibilização de aparelhos de
climatização com tecnologia evaporativa, incluindo as manutenções e substituições que
se fizerem necessárias à continuidade dos serviços, respeitados os prazos do presente
Termo de Referência.

4 A Contratante encaminhará Nota de Empenho à Contratada com o quantitativo de
locações.

5 A instalação inclui mão de obra especializada, materiais necessários, adaptadores de
tomadas, recolhimento de resíduos, colocação dos aparelhos e testes necessários.

• 6 A Contratada será responsável pela instalação de equipamentos de substituição e pela
manutenção (preventiva e conetiva) dos aparelhos enquanto permanecerem no prédio
da Contratante.

7 A contratada terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para entregar, instalar e colocar em
funcionamento os climatizadores, contados a partir do envio da Nota de Empenho pela
Fiscal do Contrato por e-mail.

8 A expectativa é de que nos meses de calor intenso na cidade de Londrina a locação seja
continua e no quantitativo máximo de aparelhos registrados;

9 0 quantitativo registrado (o máximo que poderá ser contratado simultaneamente) é de 4
(quatro) equipamentos;
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10 0 cálculo do valor devido mensalmente a titulo de remuneração pelo serviço de locação
será aferida por dia de equipamento efetivamente disponível para utilização da
Contratante;

11 0 valor mínimo devido por equipamento locado é o equivalente a locação pelo período
de 7 (sete) dias.

12 A remuneração é devida a partir do dia do recebimento provisório, até o envio da
notificação, por e-mail, de que o equipamento está à disposição para retirada.

13 Não sera remunerada a locação do equipamento indisponível no interstício entre o dia
da notificação (inclusive) de que o equipamento não está indisponível para uso, por
retirada para manutenção, por defeito ou por qualquer outro motivo, até a data da
integralização do quantitativo.

14 A Contratada é responsável pela reposição e manutenção de aparelhos que apresentarem
defeitos e não puderem ser utilizados.

15 A contratada é responsável pela limpeza dos equipamentos e todos os itens necessários
para sua realização, e deverá ocorrer semanalmente, contados da data de entrega do
aparelho.

16 Caso o aparelho apresente algum defeito que impossibilite o uso, a empresa terá prazo
máximo de 2 dias úteis, a contar do pedido por e-mail, para conserto ou retirada do
equipamento.

17 Em todos os casos em que equipamento fique indisponível para uso, por retirada para
manutenção, por defeito ou por qualquer outro motivo, a Contratada deverá substitui-los
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, exceto quando o mínimo de 2 (dois) equipamentos não
estiverem em funcionamento — caso em que a integralização desse quantitativo mínimo
deverá ser feito em, no máximo, um dia útil.

18 A manutenção preventiva deverá ocorrer conforme as especificações do fabricante.

19 Quando um ou mais equipamentos se apresentarem desnecessários o Fiscal do Contrato
notificará a Contratada por e-mail, informando que o equipamento encontra-se à
disposição.

20 Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, caso a Contratada queira deixar o
equipamento nas dependências da Contratante, no local onde fora instalado, poderá
fazê-lo, sem remuneração — desde que a presença do equipamento não prejudique as
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atividades da Casa.

21 Quando do encerramento da vigência da Ata de Registro de Preços ou quando a
presença do equipamento prejudicar as atividades da Casa, a notificação que informa da
disponibilidade concederá prazo de 5 (cinco) dias úteis para a retirada dos
equipamentos.

22 A entrega, instalação, manutenção e retirada dos equipamentos não poderá ser realizada
em nos horários em que houverem sessões ou outros eventos — os dias em que horários
de entrega forem restritos não serão considerados úteis

SEÇÃO III — DA ESPECIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTO

23 0 climatizador evaporativo deve apresentar as seguintes características:
23.1 Móvel;
23.2 Com grade móvel que possibilite o direcionamento de ar;
23.3 Controle de velocidade do ar;
23.4Nivel de ruído em pleno funcionamento de no máximo 65 decibéis;
23.5Fluxo de ar de pelo menos 12.000 m3/h;
23.6Capacidade total do reservatório de água de no mínimo 80 litros;
23.7Consumo de água de no máximo 10 litros/h;
23.8Caso a voltagem seja de 220v, é necessário o aparelho transformador.

24 As medidas máximas do climatizador deverão ser de:
24.11argura de frente: 86cm.
24.21argura de fundo: 1,12m.
24.3 altura sem reservatório: 1,40m.
24.4altura com reservatório: 1,97m.
24.5profundidade: 67cm.

25 Caso o aparelho tenha um reservatório complementar, as medidas máximas deverão ser:
25.11argura: 75cm.
25.2altura: 31cm.
25.3profundidade: 1,0m.

26 Caso o aparelho fornecido possua as medidas superiores às das portas, a Contratada
poderá desmontá-lo e remontá-lo no local onde serão instalados. No entanto, o aparelho
e/ou o reservatório depois de montados não poderão ser maiores do que a profundidade
de 1,0m (local onde serão instalados).
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SEÇÃO IV — DA JUSTIFICATIVA

27 A locação dos climatizadores visa amenizar o calor suportado pelos servidores,
Vereadores, convidados e imprensa na Sala de Sessões no período compreendido entre
os meses de outubro a junho, caracterizado por altas temperaturas.

28 0 ambiente em que serão instalados os aparelhos é utilizado para sessões e reuniões.
Portanto, o nível de ruído exigido é de no máximo 65 decibéis.

29 0 fluxo de ar de 12.000 m3/h é exigido em razão da Sala de Sessões possuir
aproximadamente 386 m2.

30 Capacidade minima do reservatório de água de 80 litros e o consumo de água de no
máximo 10 litros/hora são exigidos em virtude de dois aspectos: necessidade de
climatizar o ambiente antes de sua utilização e duração minima das sessões ser de 6
horas.

31 As medidas máximas dos aparelhos e dos reservatórios foram solicitadas para que os
aparelhos sejam instalados na parte superior da Sala de Sessões, com portas de 86cm de
largura e 2,0 metros de altura. Além disso, o local onde os aparelhos sera) instalados
tem uma profundidade máxima de 1,0m, e se for maior, poderá ocasionar acidentes.

SEÇÃO V - DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO DOS
SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS

32 0 recebimento provisório ocorrerá nos casos em que o equipamento for devidamente
instalado e testado diante de qualquer servidor do Departamento de Administração
Predial — e será proferido por mero recebimento da Nota Fiscal, com assinatura em
canhoto ou envio de e-mail.

33 0 recebimento definitivo será efetuado pelo servidor designado a atuar como Fiscal do
Contrato no prazo de 5 (cinco) dias ateis a partir do recebimento da Nota Fiscal, e
implicará no reconhecimento de que o serviço foi prestado nos termos da Ata de
Registro de Preços, sem prejuízo da garantia do serviço.

34 0 recebimento definitivo proferido sem que o equipamento esteja em posse da
Contratante é nulo, sem prejuízo de qualquer responsabilidade.

35 0 prazo para proferir recebimento definitivo fica suspenso enquanto não entregues
provisoriamente o quantitativo total de equipamentos previstos na ordem de serviço que
o vincula.
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SEÇÃO VI— DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

36 A contratação será feita com base nos preços registrados na Ata de Registro de Preços —
considerando o valor por semana, por equipamento, licitado.

37 0 prazo para pagamento será de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento
definitivo, pelo servidor designado a atuar como Fiscal do Contrato, da Nota Fiscal
apresentada pela Contratada.

38 A Nota Fiscal deverá ser apresentada até 5 dias úteis após o término do período de
locação.

39 0 recebimento definitivo fica condicionado à verificação da conformidade da Nota
Fiscal apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas
neste Termo de Referência.

40 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal 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.

41 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.

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

43 A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada
pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato.

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

SEÇÃO VII— DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE

45 A Contratada obriga-se a:
45.1Efetuar a manutenção e a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local
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indicado pela Contratante, em estrita observância das especificações do Termo de
Referência.

45.2Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto e dos serviços, de
acordo com as normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);

45.3A critério da Contratante, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, as suas
expensas, no mesmo prazo previsto para a entrega, o produto com avarias ou
defeitos;

45.4Atender prontamente a quaisquer exigências da Contratante, inerentes ao objeto da
contratação;

45.5Prestar todos os esclarecimentos e informações que forem solicitados de maneira
clara, concisa e lógica, bem como atendendo de imediato As reclamações;

45.6 Comunicar A. Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo
previsto, com a devida comprovação;

45.7Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que esta obrigada,
exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na Ata de Registro de
Preços;

45.81\lao 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;

45.9Manter seu endereço de e-mail e fac-símile (se houver) atualizado e apto a receber
mensagens da Contratante, caso não seja informado e-mail especifico, o endereço
utilizado para envio de notificações e outros documentos sera() os presentes nos
autos do processo licitatório, notadamente eventual e-mail utilizado para orçamento
na fase de instrução do procedimento, expresso na proposta ou outros documentos
apresentados pela Contratante durante a licitação.

46 A Contratante obriga-se a:
46.1 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos

provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins
de aceitação e recebimento definitivos;

46.2Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de
servidor especialmente designado;

46.3 Efetuar o pagamento no prazo previsto.

Londrina, 14 de junho de I 1

Virginia B

o
-YXS4-) f\Ni-6)3oza Reis de Oliveira

Departamento e Administração Predial
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ANEXO II— MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO (PROCURAÇÃO)

A Camara Municipal de Londrina
Pregão Presencial n°. [número do pregão]/[ano]

Através da presente, autorizo o(a) Sr.(a) [nome do outorgado], portador(a)
da Cédula de Identidade, Registro Geral (RG) n°. [número], e inscrito no Cadastro de Pessoas
Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o n°. [número] a participar do procedimento
licitatório acima referido, na qualidade de representante de (Razão Social), pessoa jurídica
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob
o n°. [número]. Para tanto, outorgo à pessoa fisica supramencionada amplos poderes para
praticar todos atos inerentes ao pregão Presencial n° [número do pregtio]/[ano].

Estou ciente, de que responderei em juizo ou fora dele, se for o caso, por
todos os atos que venham a ser praticados por nosso Representante Legal.

de de [ono].

Assinatura do Diretor ou Representante Legal
Nome:
RG:
CPF:
Cargo:
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ANEXO III — DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO DO EDITAL

A empresa [nome da empresa], pessoa jurídica de direito privado inscrita no
Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o n°.
[número], para fins de participação no Pregão Presencial n° [número do pregão]/[ano]
realizado pela Câmara Municipal de Londrina, declara, sob as penas da Lei e nos termos do
art. 4°, inciso VII da Lei 10.520/2002, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e
concorda com as disposições do Edital do Pregão Presencial n°. [número do pregão]/[ano] e
seus Anexos.

Em de

Assinatura do Diretor ou Representante Legal
Nome:

RG:

CPF:

Cargo:

[ano].
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ANEXO IV — DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

A empresa (Razão Social), pessoa jurídica inscrita no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o n°. [número], declara, sob as
sanções administrativas previstas e sob as penas da Lei, ser [microempresa ou empresa de
pequeno porte, conforme o caso] nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos
impedimentos previstos no §4° do art. 3° da Lei Complementar n° 123/2006.

Local e data.

Assinatura do Diretor ou Representante Legal
Nome:
RG:

CPF:

Cargo:

Observações:

a) Esta declaração deve ser preenchida somente por empresa que se
enquadrar na Lei Complementar 123 de 2006, para que possa se valer dos beneficios da Seção
VII e item 41 deste Edital.

b) A não apresentação desta declaração será interpretada como não
enquadramento do licitante como ME ou EPP ou como a renúncia do direito de tratamento
diferenciado conferido pela LC 123/2006.
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ANEXO V — MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA À PROIBIÇÃO DO
TRABALHO DO MENOR (LEI N° 9.854/99)

Eu (nome), portador(a) da Cédula de Identidade, Registro Geral (RG) n°.
[número], na qualidade de Representante Legal da empresa (Razão Social), pessoa jurídica
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob
o n°. [número] interessada em participar da licitação modalidade Pregão presencial n°
[número do pregão]/[ano], da Camara Municipal de Londrina, Estado do Parana, em
cumprimento as determinações da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, DECLARO, sob as
penas da lei, que em meu quadro de pessoal não há menor de 18 anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e menor de 16 anos em qualquer outro tipo de trabalho, conforme inciso
XXXIII do Artigo 7° da Constituição Federal.

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente.
(cidade, data).

de de [ano].

Assinatura do Diretor ou Representante Legal
Nome:
RG:
CPF:
Cargo:
(Obs.: Este documento deverá constar no envelope n° 2 `Documentação')
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ANEXO VI — MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°. [número sequencial de atas e contratos]/2018

PREGÃO PRESENCIAL N°. [número e ano]
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 21/2018

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES
EVAPORATIVOS
VALOR: [PREÇO] ([VALOR POR EXTENSO])

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

A CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA, com sede na Rua Gov.
Parigot de Souza, 145, Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto, Londrina — PR, inscrita
no CNPJ sob o n° 78.316.064/0001-93, neste ato representado por seu Presidente, Vereador
Ailton da Silva Nantes, portador da Cédula de Identidade n° [número do RG] e CPF n°
[número do CPF];

Em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial
em epígrafe, conforme Relatório Final de Licitação e Termo de Homologação ratificados pelo
Presidente da Câmara Municipal de Londrina;

Resolve firmar Ata de Registro de Prego com [nome da licitante vencedora],
inscrita no CNPJ sob o n° [número do CNPJ], com sede na [endereço completo], CEP no.
[número do cep], no Município de [município], neste ato representada pelo(a) Sr(a).
[designado em ato constitutivo ou em instrumento de mandato], portador(a) da Cédula de
Identidade n° [número do RG] e CPF n° [número do CPF], nos seguintes termos:
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CLÁUSULA PRIME1RA — DO OBJETO

1 0 objeto deste instrumento é Registro de preço para eventual locação de climatizadores
evaporativos, para atender às necessidades da Camara Municipal de Londrina, conforme
especificações e quantidades estabelecidas no presente instrumento, no Termo de
Referência, no Edital e seus Anexos.

2 A disciplina da demanda da contratante e das especificações do serviço, da
especificação dos equipamentos, do recebimento provisório e definitivo dos serviços e
equipamento, do preço e das condições de pagamento, das obrigações da contratada e
da contratante estão previstas no Termo de Referência, documento que integra o
presente instrumento, como se nele estivesse transcrito.

3 A existência de preços registrados não obriga a Camara Municipal de Londrina a firmar
as contratações que deles poderão advir, facultando-se a utilização de outros meios,
respeitada a legislação relativa as licitações, para a contratação pretendida, sendo
assegurada ao beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de
condições.

CLAUSULA SEGUNDA — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4 As despesas com a execução dos contratos decorrentes do presente instrumento,
correrão A. conta da dotação Funcional programática: 01.010.01.031.0001.2001,
Natureza da despesa: 3390.391200 - Locação de máquinas e equipamentos.

CLAUSULA TERCEIRA — DA CONTRATAÇÃO E EMISSÃO DE NOTA DE
EMPENHO

5 A contratação será realizada conforme a ordem de classificação, de acordo com as
disposições do presente instrumento, e será executada por emissão de Nota de
Empenho.

6 A Nota de Empenho deverá ser solicitada, pelo Fiscal do Contrato.
6.1 0 preço a ser empenhado deverá constar expressamente do pedido de empenho e

deverá observar o preço registrado no presente instrumento.
6.2 0 Fiscal do Contrato enviará, no endereço de e-mail ou no número de fac-símile da

Contratada, a Nota de Empenho a cada solicitação.

7 A Contratada deverá manter durante toda a execução da contratação, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.
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CLÁUSULA QUARTA — DA VIGÊNCIA

28

8 A Ata de Registro de Preço tell vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua
publicação.

CLÁUSULA QUINTA — DO PREÇO UNITÁRIO E DO VALOR DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇO

9 0(s) preço(s) unitário(s) é(sdo):
[TABELA].

10 0 presente instrumento possui valor total de [prep].

• CLÁUSULA SEXTA — DO PAGAMENTO

•

11 0 prazo para pagamento será de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento
definitivo, pelo servidor designado a atuar como Fiscal do Contrato, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada.

12 A Nota Fiscal deverá ser apresentada até 5 dias úteis após o término do período de
locação.

13 Se houver 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.

14 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.

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

16 A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada
pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada na Ata de Registro de Preço.

CLÁUSULA SÉTIMA — DA FISCALIZAÇÃO

17 A fiscalização da contratação será exercida por representante da Câmara Municipal de
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Londrina, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução e,
quando necessário, dará ciência ao Gestor da contratação para tomar as medidas
cabíveis.

17.10 representante da Camara Municipal de Londrina deverá ter a experiência
necessária para o acompanhamento e controle da execução do contrato.

17.2A fiscalização da Ata de Registro de Preço será feita pelo servidor que assina o
Termo de Referência (Anexo I).

18 Ao Fiscal do contrato ficam designadas as seguintes atribuições:
18.1 Somente solicitar prestações da Contratada 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 Verificar se o valor discriminado na Nota Fiscal é o contratado, antes de remetê-la ao

Departamento Financeiro.
18.4Notificar o Gestor do contrato caso identifique qualquer irregularidade para eventual

instauração de procedimento administrativo para aplicação de penalidade.

19 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, de conformidade com o art. 70 da Lei n°
8.666, de 1993.

20 0 Fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com
a execução do mesmo, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário A regularização das faltas
ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para
as providências cabíveis.

CLÁUSULA OITAVA — DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES
ADMINISTRATIVAS

21 A Contratada que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do presente
Contrato ficará sujeita as penalidades do Art. 7° da Lei 10.520/2002, bem como às
previstas no arts. 86 e 87 da Lei 8.666/1993, observando-se o direito ao contraditório e h.
ampla defesa.

22 Nos termos do art. 87 da Lei 8.666/1993 e do art. 7° da Lei 10.520/2002, pela
inexecução total ou parcial deste contrato, a Contratada, garantida a defesa prévia, ficará
sujeita às seguintes sanções:
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22.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretarem
prejuízos significativos ao objeto da contratação.

22.2 Multa por atrasos que prejudiquem o quantitativo de equipamentos em
funcionamento: nos casos de descumprimento dos prazos contratuais previstos para
entrega, reposição, não atendimento da solicitação de conserto no prazo ou outras
razões que prejudiquem o quantitativo de equipamentos em perfeito funcionamento,
a Contratada responderá por:
22.2.1 Multa moratória de 10% (dez por cento) por dia útil de atraso

injustificado sobre valor equivalente a 4 (quatro) semanas de locação, até o
limite de 7 (sete) dias úteis — quando o atraso permita a climatização com o
mínimo de 2 (dois) equipamentos.

22.2.2 Multa moratória de 20% (vinte por cento) por dia útil de atraso
injustificado sobre o valor equivalente a 4 (quatro) semanas de locação, até o
limite de 7 (sete) dias ateis — quando o atraso prejudique a climatização com o
mínimo de 2 (dois) equipamentos.

22.3 Multa por atraso limpeza com prazo maior que uma semana: caso a empresa
descumpra o prazo para limpeza do equipamento responderá por multa moratória de
2,5% (dois virgula cinco por cento) por dia útil de atraso injustificado sobre valor
equivalente a 4 (quatro) semanas de locação, até o limite de 14 (quatorze) dias Ateis.

22.4Após o atingimento do prazo máximo de Multa por atraso na limpeza com prazo
maior que uma semana, ele sera desativado e passará a correr Multa por atrasos que
prejudiquem o quantitativo de equipamentos em funcionamento.

22.1Multa por atraso na retirada dos equipamentos no vencimento da Ata de Registro de
Preço: em caso de atraso na retirada dos equipamentos no vencimento da Ata de
Registro de Preço responderá por multa moratória de 1,5% (um virgula cinco por
cento) por dia útil de atraso injustificado sobre valor equivalente a 4 (quatro)
semanas de locação, até o limite de 14 (quatorze) dias Ateis — após esse período a
Contratante poderá pôr o equipamento em uso a titulo de ressarcimento pela guarda.

22.2 Impedimento de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou
Municípios pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em
edital e no contrato e das demais cominações legais.

23 Comete infração administrativa punível com impedimento de licitar, nos termos da Lei
n° 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

23.1.1 Não assinar a Ata de Registro de Preço quando convocado dentro do
prazo de validade da proposta, não aceitar/retirar a nota de empenho ou não
assinar o termo de contrato decorrente da ata de registro de preços;

23.1.2 Apresentar documentação falsa;
23.1.3 Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
23.1.4 Ensejar o retardamento da execução do objeto;
23.1.5 Não mantiver a proposta;
23.1.6 Cometer fraude fiscal;
23.1.7 Comportar-se de modo inidôneo.
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24 Considera-se comportamento inidõneo, entre outros, a declaração falsa quanto as
condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre
os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de
lances.

25 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

26 A entrega de objeto em desacordo ao Edital não descaracteriza a mora, que continuará
sendo contada sem interrupção até a entrega de objeto adequado ao especificado pela
Administração no instrumento convocatório.

27 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade
da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado
Administração, observado o principio da proporcionalidade.

28 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, instaurado por despacho
do Diretor-Geral e julgado pelo Presidente da Camara Municipal de Londrina.

28.10s pedidos de reconsideração serão recebidos como simples petições e não terão
efeitos suspensivos em relação à decisão proferida, contudo não desobriga a
Contratante de proferir resposta devidamente fundamentada.

29 Aplica-se subsidiariamente ao procedimento de penalização previsto no presente edital,
o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e analogicamente o previsto na Lei n°
9.784, de 1999.

30 Previamente à aplicação de qualquer penalidade poderá a Contratada apresentar defesa,
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado a partir da data em que for notificada a
respeito.

31 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), constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato será
registrado em cadastro correspondente.

32 0 prazo para pagamento da multa será de 10 (dez) dias após o recebimento da
notificação para recolhimento do valor.

33 A importância relativa ao valor da multa será corrigida pelo IPCA-E (Índice Nacional
de Preços ao Consumidor Amplo Especial), a partir dos respectivos fatos geradores.
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CLÁUSULA NONA — DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

34 A Ata de Registro de Preço poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas
no artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993, exceto no que se refere ao §1° do referido artigo.

35 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens
registrados, cabendo ao Departamento de Suprimentos e Patrimônio promover as
negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do
inciso II do caput do art. 65 da Lei n. 8.666, 1993, e submeter a decisão A. Presidência.

36 Quando os preços registrados tornarem-se superiores aos preços praticados no mercado

• por motivo superveniente, o Departamento de Suprimentos e Patrimônio convocará o
prestador para negociar a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

•

37 Se o prestador não aceitar reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado, será
liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, mediante despacho
da Presidência.

38 Quando os preços de mercado tornarem-se superiores aos preços registrados e o
prestador não puder cumprir o compromisso, a Presidência decidirá por:

38.1Liberar o prestador do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do
pedido do objeto, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos
motivos e comprovantes apresentados;

38.2Convocar os demais prestadores para assegurar igual oportunidade de negociação;
38.3Proceder a revisão dos preços registrados a fim de possibilitar o cumprimento das

obrigações, desde que o requerimento do fornecedor/prestador seja devidamente
documentado (por exemplo, Notas Fiscais e documentos de fabricantes), de forma
suficiente para comprovar: (a) Elevação dos encargos do particular; (b) Ocorrência
de evento posterior à assinatura da Ata de Registro de Preços; (c) Nexo causal entre o
evento ocorrido e a majoração dos encargos; (d) Imprevisibilidade da ocorrência do
evento ou dos efeitos do evento.

39 Se não houver êxito nas negociações, o Departamento de Suprimentos e Patrimônio,
mediante decisão da Presidência, deverá proceder A. revogação da Ata de Registro de
Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLAUSULA DEZ — DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

40 A Contratada terá o seu registro cancelado, por intermédio de processo administrativo
especifico, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando:
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40.1Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
40.2Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;
40.3Ndo mantiver as condições de habilitação durante a vigência da Ata de Registro de

Preços.
40.4A Contratada poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preços na ocorrência

de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual,
decorrente de caso fortuito ou de força maior.

CLÁUSULA ONZE — DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS

41 Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá
motivadamente adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento,
como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.

• CLÁUSULA DOZE — DOS ANEXOS E DOS CASOS OMISSOS

42 Constituem documentos anexos a este instrumento: o Edital, os anexos que o compõem
— principalmente o Termo de Referência —, a proposta e quaisquer informações
prestadas por escrito pelo Prestador com preço registrado.

43 Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei n° 10.520, de 2002,
Lei n° 8.078, de 1990 — Código de Defesa do Consumidor, Lei Complementar n° 123,
de 2006, e da Lei n° 8.666, de 1993, subsidiariamente.

CLÁUSULA TREZE — DA PUBLICAÇÃO

44 Incumbirá à Contratante providenciar a publicação do extrato deste Contrato no Jornal
Oficial do Município de Londrina, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua
assinatura.

410 CLÁUSULA QUATORZE — DO FORO

45 0 foro para dirimir questões relativas ao presente instrumento será o da Comarca de
Londrina, Estado do Paraná, com exclusão de qualquer outro.

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado
conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e
forma, para um só efeito.

Londrina, [dia, Ines e ano].
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Ailton da Silva Nantes
Presidente da Camara Municipal de Londrina

[nome completo da signatária]
[cargo]
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PREGÃO PRESENCIAL N° 07/2018

.... .. ' PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 21/2018

ri6sporisAvol
. ......... ................... TIPO MENOR PREÇO

AVISO DE LICITAÇÃO

OBJETO: Registro de preço para eventual locação de climatizadoreE
evaporativos
RECURSOS: Funcional programática: 01.010.01.031.0001.2001, Natureza da
despesa: 3390.391200 - Locação de máquinas e equipamentos.
VALOR TOTAL MÁXIMO: R$ 61.528,62 (sessenta e um mil, quinhentos e
vinte e oito reais e sessenta e dois centavos).
CREDENCIAMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: As 9h e 15min
do dia 04/07/2018.
LOCAL: Sede da Câmara Municipal de Londrina, Rua Gov. Parigot de Souza,
145, Londrina/PR, na Sala de Reuniões.
RETIRADA DO EDITAL: diretamente no Setor de Suprimentos e Patrimônio
Du no Site: http://wwwl.cml.pr.gov.br/cml/site/licitacoes.xhtml.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Poderão ser obtidas pelo e-mail
icitacao@cml.pr.gov.br ou nos telefones (43) 3374-1312 (Luiz) e (43) 3374-
1273 (Anderson).

Em 14/06/2018

eida
Diretrr-Geral
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CADOS FOLHA 1 3

NORPAVE SEMINOVOS
RESTA 1.6 FLEX 2013
BRANCA COMPLETO
CONFIRA!! 3376-2900

NORPAVE SEMINOVOS
RESTA HA 1.5L 2016
PRATA COMPLETO CON-
FIRAIITEL :3378-2900

A CALDARELU VEICU LOS!
GOIAS 16751 PL-A FOCUS
SEDAN 2013 PRATA APE-
NAS R$ 34.990T:3324-6001

NORPAVE SEMINOVOS
FOCUS SE AT 2.0 SEDAN
2015 PRATA COMPLETO
CONFIP" 3378-2900 

NORPAVE SEMINOVOS
FOCUS SE AT 2.0 SEDAN
2014 PRETA COMPLETO
CONFIRM IT: 3378-2900

CIPASA SEMINOVOS
KA SE 1.5 2017 BRANCA
COMPLETO OPORTUNI-
DADE!! T: 3294-1643

141,018861SMIAlriateltaéatettfaitéigétStaa

VOLKSWAGEM

CIPAP —'MINOVOS
AMARO. :4 Trendline
2016 BRANCA COMPL
BAIXO KM IT :3294-1645

CIPASA SEMINOVOS
AMAROK HIGHLINE 2016
PRETA TOP CONFIRA!!
TEL.: 3294-1643

CIPASA SEMINOVOS
AMAROK CAB. SIMPLES
2017 PRATA COMPLETA
CON F1RAII T: 3294-1643

NORPAVE SEMINOVOS
AMAROK HIGHUNE 4X4
2016 BRANCA COMPLE-
TA CONRRAT: 3378-2900

NORPAVE SEMINOVOS
AMAROK HIGHUNE 4X4
2013 COMPLETA BRAN-
CA CONRRAT: 3378-2900

NORPAVE SEMINOVOS
AMAROK HIGHUNE 4X4
2016 PRATA COMPLETA
CONFIRA! T: 3378-2900

NOR PAVE SEMINOVOS
AMAROK CD S 4X4 2015
BRANCA COMPLETA
CON FIRA!T: 3378-2900

CIPASA SEMINOVOS
CROSSFOX 1.6 2016
BRANCO COMPLETO
CONFIRA! -T: 3294-1645

A CALDARELU VEÍCULOS!
GOIAS 1675! PL-A FOX 1.0
Preto 2005 Apenas $18.900
T: 3324-6001 /3329-9001

CIPASA SEMINOVOS
FOX 1.6 PRIME GII 2011
PRATA COMPLETO CON-
F1RA IT: 3294-1645

CIPASA SEMINOVOS
FOX 1.0 BLUE MOTION
2015 BRANCO COMPL
CONFIRAIIT : 3294-1643

CIPASA SEMINOVOS
NOVO FOX TRACK 2016
BRANCO COMPLETO
CONFIRA! T: 3294-1645

FOX 2015 AUTOMÁTICO
NOVÍSSIMO, 42MIL KM
PRATA, 1.6, Único Dono.T :
(43) 99972-3452/ 3055-4040

2910 CORSATOX/GOUMOBI
Up/Uno. Entr. R$ 954 + parc
R$ 418 mensal à retirar.
(43)3323-1101/99982-1800.

CIPASA SEMINOVOS
GOL TRENDLINE 2015
PRATA COMPLETO CON-
ARA!! :3294-1645

NORPAVE SEMINOVOS
GOL COMFORTLINE 1.6
2015 COMPLETO PRETO
CONFIRA!! 3378-2900

CIPASA SEMINOVOS
GOLF HIGHUNE 2015
COMPLETO CONFIRA!!
TEL: 3294-1643

NORPAVE SEMINOVOS
GOLF COMFORTLINE
2014 COMPLETO PRETO
CON FIRAIT: 3378-2900

CIPASA SEMINOVOS
JETTA COMFORTIJNE
1.4 2016 PRETO COMPL
CON F1RAHT :3294-1643

CIPASA SEMINOVOS
POLO 1.6 2013 PRATA
COMPLETO CONFIRA!!
TEL (43) 3294-1645 

A CALDARELUVEICULOS!
JK 971! PL-A SAVEIRO
2013 BRANCA 1.6 apenas
24.900 Confira 3329-9001

SINDICATO RURAL DE CENTENÁRIO DO SUL
CGC: 7800E101810001-27 °

Õrgão Sindical reconhecido em 15.10.1969 pelo Ministério do trabalho,
em extensão corn os municípios de MIRASELVA, LUPION6POLI E CAFERA.

CENTENARIO DO SUL • PARANÁ
EDITAL, DE CONVOCACAO ELEIÇÕES SINDICAIS

Sera realizado Eleição Sindical, no dia 22 de Julho de 2018. das 8:00 as 17:00. na
Sede desta entidade, localizado na Av. Prefeito Wanderley Antunes de Moraes, 811,
nesta cidade de Centenário do Sul, Estado do Parana, sera realizado eleição para
composição da Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados Representantes, devendo
o requerimento de registro de chapas ser apresentado a Secretaria do sindicato
das 08:00 as 1 1:15 horas e das 13:00 s 17:30 horas, no penado de 15 (quinze)
dias a contar da publicação do presente aviso. 0 Edital da Convocação da Eleição
encontra-se afixado na sede desta Entidade e em outros locals públicos.

Centenário do Sul, 20 delünho de 2018

IN4LT6?,?FERREIRA -LIMA
Presidente do Sind1C'ato Rura de Centenário do Sul

CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANA'

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial n°07/2018

Processo Administrative n'. 21/2018
Tipo mener prep

OBJETO: Registro de preço para eventual locação de climatizadores evaporativos
RECURSOS: Funcional programático: 01.010.01.031.0001.2001, Natureza da despesa:
3390.391200 - Locação de máquinas e equipamentos.
VALOR TOTAL MÁXIMO: RS 61.528,62 (sessenta e um mil, quinhentos e vinte e eito reais e

J--

SAVEIRO CROS 2017
Branca, Cabine dupla,
Airbags, ABS, Completa
Nova. F: (43)99689-1967

A CALDARELLI VEICU LOS!
GOIAS 1675 PL-A TIGUAN
2.0 TS! 2010 Prata p/ ape-
nas 51.900.7 3324-6001

A CALDARELLI VEÍCULOS!
GOIAS 1675! VOYAGE
ComfortIline 1.6 MI 2017
R$44.900,00 43-3324-60011

CIPASA SEMINOVOS
VOYAGE COMFORTLJNE
2017 BRANCA COMPL
CONFIRA1T: 3294-1645

CIPASA SEMINOVOS
VOYAGE 1.6 CITY 2014
PRATA COMPLETO CON-
Fl RA T:3294-1645

MOTOS

A CALDARELLIVEICULOS!
GOIAS 1675 PL- A HONDA
BIZ 2017 Vermelha Apenas
R$ 10.790,0043-3324-6001

CASON MOMS VENCE;
Titan 150 ES 10, Fan 150 ESl 11,
Biz EX 14, Twister 07, Intruder 07.
XTZ 125 08. Biz es 11, Titan 150
ESD 07, Teas EX 15, até 480, ao J.
Casei 1432. Tel (4313325-0068.

MB 1113 ANO 78
Conservado, trucado, car-
moeria nova, Preso a com-
binar.Tel (43)3341-6401

VEN DE-SE CAIVINFIA0
WV 18.310Trucado, Boiadeiro, Ano
2004' 2034, Cor Branca, Desef.
Contato: (43) 9 9943-6365/
(43) 9 9969-6982 ('Mats App)

VENDE-SE
- FH440 6x2 Shift 2910, au-
tom, completo, prata
- Scania R430 2013 6x4 au-
tomático, comp!, vermelho,
- Carreta bitren Randon
2011, Todos muito conser-
vados.Tel (44)99804-6213

MISRPROMIMPRAERSMitbnii

-ROAM - AVIAÇÃO
CAMINHÕES  

CAÇAMBA BASCUL 2012
6 meses de uso, Facchini
troca por carro + ou - vlor,
43)99111-0030/99621-8888

VENDE-SE AVIÃO
BONANZA V.35

Estado de zero e Hangar.
www.oportunidades.
vende-se.corn.br
Tel (44)99986-6348

GSLMALNI C ABA
O SINTRAPAV - Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Construção de Estradas, Pavimentação, Montagem,
Obras de Terraplenagem em Geral, Obras Públicas e Privadas, (Pontes, Portos, Canals, Viadutos, Túneis,
Saneamentos, Ferrovias, Barragens, Aeroportos, Hidrelétricas, TermoelétrIcas, Manutenção e Conservação de
Rodovias e Engenharia Consultiva) do Estado do Parana. COMUNICA através do presente, aos trabalhadores que em
vista da cerebra* da Convenção Coletiva de Trabalho para e penedo 46 2010/2019 e de acordo com a deliberação
dos trabalhadores nas assembleias gerais extraordinárias ocorrldas no periods de 05 de março a 09 de abril de 2018
nas diversas empresas e em vários canteiros de obras no estado, que foi aprovado o desconto da taxa assistencial
de 4% a ser descontado na folha de pagamento de junho e dezembro de 2018, respectivamente. Ficando assegurado
o Direito de Oposição ao desconto, estabelecendo-se assim, o prazo de 10 dias, desde a formalização/assinatura
da Convenças Coletiva de Trabalho, mediante manifestação em caráter pessoal e Individual da próprio punho,
dirigida A Entidade Sindical Laboral com identificação e assinatura do oponente, salvo em se tratando de empregado
analfabeto, quando poderá opor-se pessoalmente na sede ou sub-sede do sindicato, através de temo redigido por
outrem, o qual deverá constar sua time atestada, por duas testemunhas devidamente Identificadas, cabendo ao
sindicato laboral a comunicação junto as Empregador acerca da relação dos oponentes ao desconto assistencial.
Raimundo R. S. Filho - diretor Presidente.

GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPINA DA LAGOA
C.N.P.J. n° 76.950.070/0001-72

AV. Juscelino Kubdschek, n° 754 / Rua Vereador Homero Franco, n°851 —
CEP 87.345-000 — CAMPINA DA LAGOA - PR

MUNICIPIO DE CAMPINA DA LAGOA'
SEDURARANACIDADE - PAM

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 59/2018
o MUNICÍPIO de CAMPINA DA LAGOA, torna público que As 09:00 horas do dia 06/07/2018, na Rua Vereador Homero
Franco, 851, realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, do tips manor prego, de acordo cam as especifl-
cações do edital; para aquisição de 01 (um) caminhão caçamba no valor de R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil
reals), prazo de entrega de 120 dias. Informações e esclarecimentos relativos as edital, modelos e anexos poderão
ser solicitados junto ao Pregoeiro Adilson de Assis LebrAo, Parana, Brasil - Telefone: (044) 3542-2303 -
licitacoescampinadalagoa@gmail.com. A Pasta Técnica, com o intake teor do Edital e seus respectivos modelos,
adendos e anexos, poderá ser examinada no seguinte endereço Rua Vereador Homero Franco, 851, das 09:00 as
17:00 horas.

Campina da Lagoa-PR, 19 de junho /0 2018
Adilson de Assis Lebrlo

GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPINA DA LAGOA
C.N.P.J. n° 76.950.070/0001-72,

AV. Juscelino Kubitschek, n°754 / Rua Vereador Homero Franco, n°851 —
CEP 87.345-000 — CAMPINA DA LAGOA - PR

AVISO DE LICITAÇÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DA LAGOA - PARANA, faz saber que se encontra aberta a Licitação sob a Moda-
lidade PREGÃO PRESENCIAL 0063/2018 anotemos da Lei r 010.520 de 17/07/2002, Decreto Municipal n°120/2007 e Lei
Federal rét 8.666/93 e suas alterações, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE e que, As 14:00 horas do dia 06/e julho de 2018,
na sala de reuniões da Prefeitura, estara recebendo propostas e documentação para a contratação de empresa especializa-
da na tabricação e instalação /e moveis planejados e sob medida de acordo com projeto técnico e termo referenda parte
integrante deste editat, sendo utilizado os Programa Crescer em Familia/FA, Farnflia Paranaense, observadas as caracte-
dsticas e demais condições especificadas no Edjtal e em seus Anexos. 0 Edital contendo todas as Infomações poderá ser
adquirida através do fone/fax (44)3542-2303 nos horános, das 00:00 às 11:30 e das 13:30 As 17:00, no Departamento de
licitações da Prefeitura Municipal, atoada na Avenida Juscelino Kubitschek, 02754 / Rua Vereador Homero Franco, n2 851,
Centro, Campina da Lagoa, Parana, CEP:87345-000.

Campina da Lagoa, 19 de Junho /6 2015.
Adlison de Assis Lebrio -Pregoeiro

Prefeitura Municipal de São Pedro do Iva
Estado do Parana

EXTRATO 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0237/2017 - EMPREITADA'PARA. REDUÇÃO
DE META FISICA. CONTRATANTE MUNICIPIO DE Sik0 PEDRO DO IVAI, CNPI do MF sob
o n°. 75.771.311/0001-53, neste eta representado pelo Sr. Prefeito Municipal - José Donizele Isalberti.
CONTRATADACONSTRUTORALIOTTO LTDA. —El'?., CNPJ do MF soba n°. 02.651.304/0001A4, neste
ato representado pelo Representaste Legal, Sr. Bmno Luiz Liotto. Cláusula Primeira: O CONTRATANTE
expediu Edital de TOMADA DE PREÇOS N°. 002/2017 objetivando a Pavimentação em CBUQ - com
7.486,09 ml de Area sendo implantada no Jardim Santa Rita de Cassia, contendo os serviços de desloca de
Arvores, remoção da camada superficial, execução de galerias de Aguas pluviais, dissipador, meio fio com
sarjeta, regularização e compactação do subleito, base em brita graduada, imprimação cm CM-30,-pintura
de ligação ens RR-1C, CAPA em CBUQ, calçada em concreto, rampa confonne tonto, plantio de grama,

ninon ti nrnararna CIAlwnla SPIT intia! Através
It, u e-• 0
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Na ocasião da compra, a consumidora optou por efetuar o pagamento através do pagseguro. Ocorreu que os produtos não vieram a ser
entregues, logo a consumidora entrou em contato com a fornecedora via e-mail pare solicitar uma posição da entrega, no entanto a fornecedora
não vem a responder, o represente relata que a fornecedora somente emite uma resposta automática informando que a solicitação havia sido
recebida. A consumidora tentou entrar em contato via telefone, no entanto suas tentativas foram infrutíferas.

Tendo em vista a situação acima a consumidora recorre a este órgão para a solução de seu pleito.

DOS PEDIDOS
Ante o exposto, requer-se:
I) Esclarecimentos acerca dos fatos;
II) Haja a devolução do valor de R$1.922,17. Valor a ser depositado na conta do Representante da consumidora:
Banco Ibmissisr,

e que por este Edital fica NOTIFICADO para o prazo de 10 (dez) dias apresentar defesa, advertindo-se que não sendo impugnado o feito no prazo,
incorrerá em revelia e confissão.

E para que chegue ao conhecimento do interessado e não alegue ignorância, mandou passar o presente Edital que está sendo publicado no Jornal
Oficial do Município de Londrina.

Eu, Thiago Ricardo Elias, que fiz digitar e subscrevo.

Londrina, 20 de junho de 2018. Thiago Ricardo Elias - Diretor Administrativo Procon Ld

• DECISÃO N°29, DE 12 DE JUNHO DE 2018

•

EXTRATOS
Processo Administrativo n° 2204/2017
Fornecedor/Representado: LUCIO AGUIAR COSTA - ME (TRENDIMPORTS.COM.BR)
Assunto: Prática infrativa/Aplicação de sanção.

Em acolhimento As razões fáticas e técnicas consubstanciadas no Auto de Infração n° 044/2017, adotando-as como motivação, aplico ao
representado multa no valor de R$ 1.263,14 (um mil duzentos e sessenta e três reais e quatorze centavos), conforme Art.56, inc. I e Art.57 ambos
da Lei Federal 8.078/1990 devendo o valor ser recolhido em favor do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, nos termos
determinados pelos Artigos 22 e 23 do Decreto Municipal 436/07 c/c Art. 20 da Lei Municipal n° 9.291/03.

Intime-se o representado para ciência e cumprimento da presente decisão. Publique-se.

Gustavo Corulli Richa - Coordenador Executivo Procon Ld

DECISÃO N°30, DE 13 DE JUNHO DE 2018

Processo Administrativo n°2282/2017
Fornecedor/Representado: BANCO BRADESCO S.A. - AGENCIA 0053
Assunto: Prática infrativa/Aplicação de sanção.

Em acolhimento As razões táticas e técnicas consubstanciadas no Auto de Infração n° 045/2017, adotando-as como motivação, aplico ao
representado as sanções de: suspensão do alvará de licença para funcionamento pelo período de 03 (três) dias úteis, conforme artigo 5°, VII, da
Lei Municipal n° 7.614/98, por tratar-se da sexta infração As disposições de tal diploma legal e multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),
conforme Art.56, inc. I e Art.57 ambos da Lei Federal 8.078/1990 devendo o valor ser recolhido em favor do Fundo Municipal de Proteção e Defesa
do Consumidor, nos termos determinados pelos Artigos 22 e 23 do Decreto Municipal 436/07 c/c Art. 20 da Lei Municipal n°9.291/03.

Intime-se o representado para ciência e cumprimento da presente decisão. Publique-se.

Gustavo Corulli Richa - Coordenador Executivo Procon Ld

CÂMARA

JORNAL DO LEGISLATIVO

ATOS LEGISLATIVOS

AVISO
PREGÃO PRESENCIAL N°07/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 21/2018
TIPO MENOR PREÇO

OBJETO: Registro de preço para eventual locação de climatizadores evaporativos
RECURSOS: Funcional programática: 01.010.01.031.0001.2001, Natureza da despesa: 3390.391200 - Locação de máquinas e equipamentos.
VALOR TOTAL MÁXIMO: R$ 61.528,62 (sessenta e um mil, quinhentos e vinte e oito reais e sessenta e dois centavos).
CREDENCIAMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: As 9h e 15min do dia 04/07/2018.
LOCAL: Sede da Câmara Municipal de Londrina, Rua Gov. Parigot de Souza, 145, Londrina/PR, na Sala de Reuni6es.
RETIRADA DO EDITAL: diretamente no Setor de Suprimentos e Patrimônio ou no Site: http://www1.cml.pr.gov.br/cml/site/licitacoes.xhtml.
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INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Poderão ser obtidas pelo e-mail licitacao@cml.pr.gov.br ou nos telefones (43) 3374-1312 (Luiz) e (43)
3374-1273 (Anderson).

Em 14/06/2018. Mark Almeida - Diretor-Geral

ERRATA
REPUBLICAÇÁO DO BALANÇO PATRIMONIAL — ANEXO 14, DA ENTIDADE CAIXA DE ASSISTÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE LONDRINA, PUBLICADO EM 26 DE MARÇO DE 2018 —JORNAL OFICIAL N°3486.

RELATÓRIOS CONTÁBEIS E NOTAS EXPLICATIVAS DE 2016 DA ENTIDADE:
CAIXA DE ASSISTÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LONDRINA.

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO 2017
ANEXO 14

i ATIVO
ESPECIFICAÇÕES NE EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE 01 9.554.295,52 11.761.205,36
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA 1.408.768,58 35.661,69

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 1.408.768,58 35.661,69
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL— 1.408.768,58 35.661,69

CONSOLIDAÇÂO 712.26 31.868,64
BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.836,48 3.793,05
CONTA ÚNICA RPPS 1.836,48 3.793,05

BANCOS CONTA MOVIMENTO — TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 1.406.219,84 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 1.406.219,84 0,00

FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 0,00 0,00

ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 0,00 0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS — CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00
OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 0,00 0,00

ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS 8.145.526,94 11.725.543,67
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO 8.145.526,94 11.725.543,67
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 8.145.526,94 11.725.543,67
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS — CONSOLIDAÇÃO 2.975.812,99 5.900.150,91

APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA— RPPS 2.975.812,99 5.900.150,91
TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO 5.169.713,95 5.825.392,76

APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL — RPPS 5.169.713,95 5.825.392,76
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS 5.169.713,95 5.825.392,76

APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS 9.085.173,86 4.750.288,51
ATIVO NÃO CIRCULANTE 02 9.085.173,86 4.750.288,51
IMOBILIZADO 1.546.460,52 1.674.602,40
BENS MÓVEIS 1.546.460,52 1.674.602,40
BENS MÓVEIS CONSOLIDAÇÃO 117.072,23 239.170,07

MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 31.375,86 31.375,86
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 6.224,00 6.224,00
APAR. EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS 682,00 1.434,00

LAB. 39.197,50 39.197,50
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 735,00 735,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS 1.090,00 1.090,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS 7.235,81 14.253,81
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA 213,00 213,00
EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS 30.319,06 144.646,90
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS 966.615,25 965.880,07
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 966.615,25 965.880,07

BENS DE INFORMÁTICA 319.690,17 314.469,39
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3.343,63 1.982,65

MÓVEIS E UTENSÍLIOS 7.580,28 7.580,28
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 308.766,26 304.906,46
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 16.769,10 16.769,10
MOBILIÁRIO EM GERAL 16.769,10 16.769,10

MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 118.563,33 130.563,33
MÁQUINAS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 118.563,33 130.563,33

VEÍCULOS 7.750,44 7.750,44
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 7.750,44 7.750,44

DEMAIS BENS MOVEIS 7.691.344,21 3.163.446,21
OUTROS BENS MÓVEIS 7.691.344,21 3.163.446,21

BENS IMÓVEIS 7.691.344,21 3.163.446,21
BENS IMÓVEIS — CONSOLIDAÇÃO 7.691.344,21 3.163.446,21

BENS DOMINICAIS (152.630,87) (87.760,10)
EDIFÍCIOS (152.630,87) (87.760,10)

(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS (152.630,87) (87.760,10)
(-) DEP. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS — CONSOLIDAÇÃO

(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS
TOTAL 18.639.469,38 16.511.493,87
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MAGMA COM. MAT. CONST. LTDA - ME
CNPJ N. 12.407.860/0001-23

Câmara Municipal de Londrina — CML

Att.: Sr. Felipe W. Paim

Pregoeiro

Ref.: CREDENCIAMENTO — Edital PP N. 07/ 2018

*Locação de Climatizadores Evaporativos

Magma Com. de Mat. de Const. Ltda. - ME, pessoa jurídica de direito

privado, inscrita sob o CNPJ n° 12.407.860/0001-23, neste ato denominada

Proponente, vem apresentar seus documentos para seu

CREDENCIAMENTO, em atendimento ao Edital em referência.

Sem mais para o momento, agradecemos e nos colocamos ã inteira
disposição.

• Londrina, 04 de Julho de 2018.

Procurador
CPF. N. 568.711.049-68



MAGMA COM. MAT. CONST. LTDA - ME
CNPJ N. 12.407.860/0001-23

CARTA DE CREDENCIAMENTO / PROCURAÇÃO - REPRESENTANTE

Câmara Municipal de Londrina

Att.: Sr. Felipe W. Paim

*Pregoeiro Designado

Ref.: Pregão Presencial n° 07 / 2018 — Locação de Climatizadores Evaporativos

Através da presente, autorizo o Sr. João Carlos da Silva Jr., portador da Cédula de

Identidade, Registro Geral (RG) n2 3.434.740-9, e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do

Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o n2. 568.711.049-68 a participar do procedimento

licitatório acima referido, na qualidade de REPRESENTANTE / PROCURADOR da empresa

MAGMA Com. de Mat. de Const. Ltda. — ME., pessoa jurídica inscrita no Cadastro Nacional

de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o n2 12.407.860/0001-23.

Para tanto, outorgo à pessoa física supramencionada amplos poderes para praticar todos

os atos inerentes ao Pregão Presencial em referência.

Estou ciente, de que responderei em juizo ou fora dele, se for o caso, por todos os atos

que venham a ser praticados por nosso Representante aqui nominado.

Londrina, 28 de junho de 2018.

eV*
Joao Hutul Silva

do Brasil

Representante Legal

CPF N° 055.644.599-62

RG N° 8.975.484-4 - SESP-PR



60 ALTERAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI

MAGMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME
CNN 12.407.860/0001-23

NIRE: 41600628934
Fls- 1/6

João Eduardo Hutul Silva, brasileiro, solteiro, maior, natural de Londrina - PR,
nascido em 15/03/1991, empresário, inscrito no CPF sob n° 055.644.599-62, portador
da Carteira Nacional de Habilitação n°04844685140 DETRAN/PR, residente e
domiciliado a Rua Mario Diniz Oliveira no 717, Vale das Araucárias, Londrina, Parana —
CEP: 86047.320. Na condição de titular da Empresa Individual de Responsabilidade
Limitada — EIRELI, MAGMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
— ME, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o ri°
12.407.860/0001-23, com sede e foro jurídico na cidade de Londrina-PR, a Rua Pedro
Botelho de Resende n° 2187, Jardim Burle Marx, Londrina — Pr — CEP: 86.047-780,
com seu contrato social arquivado na MM Junta Comercial do Parana sob n°
41206821011 em 20/07/2010, primeira alteração sob n°20118286129 em 07/11/2011
segunda alteração sob o n° 20131554921 em 19/03/2013, terceira alteração de
transformação para EIRELI sob NIRE 41600148711 em 18/09/2014, primeira alteração
EIRELI sob n° 20145763196 em 24/09/2014, segunda alteração EIRELI sob n°
20160904790 em 10/03/2016, terceira alteração EIRELI sob n° 20163947791 ern
07/07/2016, quarta alteração sob n° 20164725890 em 12/09/2016 e quinta alteração
sob n° 41600628934 em 30/10/2017, resolve proceder a alteração do contrato social
para os seguintes atos:

CLAUSULA PRIMEIRA: O endereço do sócio JOÃO EDUARDO HUTUL SILVA que
era Rua Mario Diniz Oliveira n° 717, Vale das Araucárias, Londrina, Parana — CEP:
86047.320fica alterado para: Rua Mario Diniz Oliveira n° 717, Parque Residencial
Alcântara, Londrina, Parana — CEP: 86047.320.

CLAUSULA SEGUNDA: 0 objeto social da empresa que era: Comercio de
Argamassas polimericas, materiais de construção civil, materiais elétricos, materiais de
telecomunicações e materiais de limpeza, atacado e varejo, Fabricação e
comercialização de artefatos de cimento para uso na construção civil. Serviços de

• Pintura e aplicação de argamassas diversas para edificações em geral, Aluguel de
equipamentos de climatização e ventilação, Comercio, Instalação e manutenção de
sistemas centrais de ar condicionado, climatização e ventilação, Fabricação de outros
artefatos gesso e materiais semelhantes passa a ser: Comercio de Argamassas
poliméricas, materiais de construção civil, materiais elétricos, materiais de
telecomunicações e materiais de limpeza, atacado e varejo, Fabricação e

  lgr 
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6° ALTERAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI

MAGMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME
CNN 12.407.860/0001-23

NIRE: 41600628934
Fis-2/6

comercialização de artefatos de cimento para uso na construção civil, Serviços dePintura e aplicação de argamassas diversas para edificações em geral, Aluguel deequipamentos de ciimatização e ventilação, Comercio, Instalação e manutenção desistemas centrais de ar condicionado, climatização e ventilação, Fabricação de outrosartefatos gesso e materiais semelhantes, Fabricação de moveis com predominância demadeira e Comercio varejista de artigos para animais de estimação.

CNAES 
46.79-6-99 - Comercio atacadista de materiais de construção em geral
23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
23.30-3-99 — Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento,
fibrocimento, gesso, e materiais semelhantes
47.44-0-99 - Comercio varejista de materiais de construção em geral
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.52-1-00 - Comercio varejista especializado de equipamentos de telefonia ecomunicação
46.79-6-04 - Comercio atacadista especializado de materiais de construção nãoespecificados anteriormente
46.69-9-99 — Comercio atacadista de outras máquinas e equipamentos não
especificados anteriormente; partes e peças
47.53-9-00 — Comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos deaudio e video
43.30-4-04 — Serviços de Pintura de edifícios em geral
43.30-4-01 — Impermeabilização em obras de engenharia civil
77.39-0-99 — Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais nãoespecificados anteriormente, sem operador
43.22-3-02 — Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, deventilação e refrigeração.

• 31.01-2-00 — Fabricação de móveis com predominância de madeira47.89-0-99 — Comercio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

CLAUSULA TERCEIRA: Resolvem por este instrumento particular de alteraçãocontratual consolidar o contrato social que se regerá pelas clausulas e condições

[
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MAGMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME
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NIRE: 41600628934
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seguintes e nas omissões pela legislação especifica que disciplina a sociedade
anônima, tendo em vista a modificação ora ajustada no presente contrato social e de
acordo com a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

João Eduardo Hutul Silva, brasileiro, solteiro, maior, natural de Londrina - PR,
nascido em 15/03/1991, empresário, inscrito no CPF sob n° 055.644.599-62, portador

• da Carteira Nacional de Habilitação n°04844685140 DETRAN/PR, residente e
domiciliado a Rua Mario Diniz Oliveira n° 717, Parque Residencial Alcântara, Londrina,
Parana — CEP: 86047.320. Na condição de titular da Empresa Individual de
Responsabilidade Limitada — EIRELI, MAGMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO EIRELI — ME, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita
no CNPJ sob o n° 12.407.860/0001-23, com sede e foro jurídico na cidade de Londrina-
PR, a Rua Pedro Botelho de Resende n° 2187, Jardim Burle Marx, Londrina — Pr —
CEP: 86.047-780, com seu contrato social arquivado na MM Junta Comercial do
Parana sob n°41206821011 em 20/07/2010, primeira alteração sob n° 20118286129
em 07/11/2011, segunda alteração sob o n° 20131554921 em 19/03/2013, terceira
alteração de transformação para EIRELI sob NIRE 41600148711 em 18/09/2014,
primeira alteração EIRELI sob n° 20145763196 em 24/09/2014, segunda alteração
EIRELI sob n° 20160904790 em 10/03/2016, terceira alteração EIRELI sob ri°
20163947791 em 07/07/2016, quarta alteração sob n° 20164725890 em 12/09/2016e
quinta alteração sob n° 41600628934 em 30/10/2017, promove a Consolidação
Contratual, conforme as cláusulas a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA: 0 tipo jurídico da empresa será: EMPRESA INDIVIDUAL DE
• RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI, girara sob o nome empresarial MAGMA

COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI — ME e sua sede e domicilio
6 Rua Pedro Botelho de Resende n° 2187, Jardim Burle Marx, Londrina — Pr — CEP:
86.047-780 com inscrição no CNPJ sob n° 12.407.860/0001-23 podendo a qualquer

rv[IMMEMDAMMIlif
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60 ALTERAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELIMAGMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME

CNPJ 12.407.860/0001-23
NIRE: 41600628934

El s-4/6tempo a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais, em qualquer parte do territórionacional.

CLAUSULA SEGUNDA: Declara para os efeitos de enquadramento comomicroempresa que o valor da receita bruta anual da empresa não excedera no ano daconstituição, conforme Art. 32§ 14 e inciso II do caput ou no § 2-Q da Lei Complementarn° 123 de 2006.

CLAUSULA TERCEIRA: O capital social da empresa é de R$ 100.000,00 (cem milreais), dividido em 100.000,00 (cem mil) quotas, no valor de R$ 1,00 (um real), cadauma, o qual está totalmente integralizado em moeda corrente do pais, ficando assimdistribuído:

sÓcio
JOAO EDUARDO HUTUL SILVA
TOTAL

QUOTAS
100.000

100.000

• CNAES

CAPITAL — R$
100.000,00

100.000,00

CLAUSULA QUARTA: A empresa dedica-se a atividade de:Comércio de Argamassaspoliméricas, materiais de construção civil, materiais elétricos, materiais detelecomunicações e materiais de limpeza, atacado e varejo, Fabricação ecomercialização de artefatos de cimento para uso na construção civil, Serviços dePintura e aplicação de argamassas diversas para edificações em geral, Aluguel deequipamentos de climatização e ventilação, Comércio, Instalação e manutenção desistemas centrais de ar condicionado, climatizaçâo e ventilação, Fabricação de outrosartefatos gesso e materiais semelhantes, Fabricação de móveis corn predominância demadeira e Comércio varejista de artigos para animais de estimação.

46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
23.30-3-99 — Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento,
fibrocimento, gesso, e materiais semelhantes

JUNTA COMERCIAL
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NIRE: 41600628934
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47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.52-1-00 - Comercio varejista especializado de equipamentos de telefonia e
comunicação
46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não
especificados anteriormente
46,69-9-99 — Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não
especificados anteriormente: partes e peças
47,53-9-00 — Comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de
áudio e video

•
43.30-4-04 — Serviços de Pintura de edifícios em geral
43.30-4-01 — Impermeabilização em obras de engenharia civil
77.39-0-99 — Aluguei de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não
especificados anteriormente, sem operador
43.22-3-02 — Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de
ventilação e refrigeração.
31.01-2-00 — Fabricação de moveis com predominância de madeira
47.89-0-99 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

CLAUSULA QUINTA: O prazo de duração é por tempo indeterminado. È garantida a
continuidade da pessoa Jurídica diante do impedimento por força maior ou
impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada
para atender uma nova situação.

CLAUSULA SEXTA: A administração da sociedade será exercida pelo titular JOÃO
EDUARDO HUTUL SILVA a quem caberá dentre outras atribuições, a representação
ativa e passiva, judicial e extrajudicial dês EIRELI. A responsabilidade do titular é
limitada ao capital integralizado e a empresa será regida pelo regime jurídico da

• empresa limitada e supletivamente pelas leis das Sociedades Anônimas.

CLAUSULA SÉTIMA: O término de cada exercício social será encerrado em 31 de
dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado
econômico do ano fiscal.

JUNTA COMERCIAL
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CLAUSULA OITAVA: 0 titular declara sob as penas da lei, que não está impedido, por
lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o
proiba de exercer a administração desta EIRELI, bem como não está impedido, 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 crime falimentar, de
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular,
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contraas relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (Art 1.011, § 10, CC/2002).

CLAUSULA NONA: Fica eleito o Foro da Seção Judiciária da Comarca de Londrina,
Estado do Paraná para dirimir quaisquer dúvidas e/ou litígio oriundo da execução das
obrigações previstas neste contrato, com renúncia expressa de qualquer outro.

E, por assim estarem justos e contratados, lavra, data e assina, em uma via de igual
teor e forma, obrigando-se por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus
termos.

Londrina, 12 de Março de 2018

JOAO D4f DO HUTUL SILVA
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MAGMA COM. MAT. CONST. LTDA - ME
CNPJ N. 12.407.860/0001-23

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO DO EDITAL E

DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA (ME)

(Conf. Modelo —Anexo Ill e Anexo IV)

A empresa MAGMA Com. de Mat. de Const. Ltda. - ME, pessoa jurídica inscrita no

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o n°

12.407.860/0001-23, para fins de participação no Pregão Presencial n° 07 /2018 realizado

pela Câmara Municipal de Londrina, DECLARA, que:

1. Cumpre plenamente os requisitos de habilitação e concorda com as disposições do

Edital do Pregão Presencial n° 07 / 2018 e seus Anexos, tudo sob as penas da Lei e nos

termos do Art. 42. Inciso VII da Lei 10.520/2002.

2. É microempresa (ME), nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos

impedimentos previstos no §42 do Art. 3° da Lei Complementar n2 123/2006, tudo sob as

penas da Lei e suas sanções administrativas.

Londrina, 04 de Julho de 2018.

.4111e

Joil&ArdP. .os , ilva Jr.
‘ ,

--Fri:mu-Fa-di-3i

CPF. N° 568.711.049-68

RG. N° 3.434.740-9



GOVERNO DO PARANÁ
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
SISTEMA INTEGRADO DE AUTOMAÇÃO DO REGISTRO MERCANTIL - SIARCO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA Página: 001/ 001
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes
na data da sua expedição.
Nome Empresarial
MAGMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME,
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA
Número de Identificação do Registro de CNPJ
Empresas - NIRE (Sede)
41 6 0062893-4

Data de Arquivamento do Data de Inicio
Ato Constitutivo de Atividade

12.407.860/0001-23 20/07/2010 12/07/2010

Endereço Completo (Logradouro, N9 e Complemento, Bairro/Distito, Municipio, UF, CEP)
RUA PEDRO BOTELHO DE REZENDE, 2187, JARDIM BURLE MARX, LONDRINA, PR, 86.047-780
Objeto
Comércio de Argamassas poliméricas, materiais de construção civil, materiais elétricos, materiais de telecomunicações e
materiais de limpeza, atacado e varejo, Fabricação e comercialização de artefatos de cimento para uso na construção
civil, Serviços de Pintura e aplicação de argamassas diversas para edificações em geral, Aluguel de equipamentos de
climatização e ventilação, Comércio, Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, climatização e
ventilação, Fabricação de outros artefatos gesso e materiais semelhantes, Fabricação de móveis com predominância de
madeira e Comércio varejista de artigos para animais de estimação.

Capital: R$ 100.000,00
(CEM MIL REAIS)

Capital Integralizado: R$
(CEM MIL REAIS)

Titular
NomeiCPF

JOAO EDUARDO HUTUL SILVA
055.644.599-62

100.000,00

Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte

(Lei n° 123/2006)

Último Arquivamento
Data: 06/04/2018 Número: 20181141795

Ato: ALTERAÇÃO

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

CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO

18/171169-9

1817116

Para verificar a autenticidade acesse www.juntacomercial.or.govior
e [of orme o número 181711699 na Consulta de Autenticidade

Consulta disponivel por 30 dias

Microempresa

Administrador

Sim

CURITIBA - PR, 12 de abril de 2018

LIBERTAD BOGUS
SECRETARIA GERAL

Cent,pqn (4....cadora
.CertiNcAso prig .Stir N41(1.111 itOktli,la de kilillf 114.0

, Presidancia On República
Casa Civil

edida Provisdria N°2,200-2.
de 24 de agosio de 2001,

Prazo de Duração

Indeterminado

Inicio do Término do
Mandato Mandato

07/11/2011 XXXXXXXXXX

Situação
REGISTRO ATIVO

Status
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Documento Assinado Digitalmente 12/042018
Junta Comercial do Parana
CNPJ:77.968.170/0001-99

Você deve instalar o cert ,ficado da JUCEPAR
www.juntacomercial.pr gov.orrcertificado
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MAGMA COM. MAT. CONST. LTDA - ME
CNPJ N. 12.407.860/0001-23

Câmara Municipal de Londrina - CML

Att.: Sr. Felipe W. Palm

Pregoeiro

Ref.: PROPOSTA COMERCIAL — Edital PP N. 07 / 2018

*Locação de Climatizadores Evaporativos

MAGMA Com. de Mat. de Const. Ltda. - ME, pessoa jurídica de direito

privado, inscrita sob o CNPJ n° 12.407.860/0001-23, neste ato denominada

Proponente, vem através deste, apresentar sua Proposta Comercial junto â

Câmara Municipal de Londrina, em conformidade ao Edital em referência.

1-Quanto ao Objeto:

Locação de Equipamentos de Climatização Evaporativa.

2-Quanto ao Modelo de Equipamento:

• 
*Climatizador Evaporativo Móvel, MODELO: CY — 180 P (Vazão:18000 m3/h)

**www.megabrisa.com.br — para informações via site.

- Equipamento com Fluxo de Ar ou Vazão de Ar de 18000 m3/Hora, acima da
solicitação minima da Contratante que é de vazão de ar de 12000 m3/Hora.

3-Quanto as Informações Técnicas: DE ACORDO COM O TERMO
DE REFERÊNCIA — ANEXO "I", sEçÃo "III" - DA
ESPECIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS.

*Tipo de Climatizador: Móvel; *Vazão de Ar: 18000 m3/hora;

*Tipo de Vazão de Ar: Lateral; *Suporte para Equipamento: Sim;

*Equipamento em: Poliuretano (PU), na cor Cinza Claro;

*Capacidade Reservatório de Água: 40 Litros + Reservatório complementar
de 40 Litros; (Conf. possibilidade de atendimento);
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*Autonomia / Equipamento: Mínimo de 08 horas (sem reposição de agua),

com base na utilização da potência média do equipamento ofertado, visto que, o
equipamento possui fluxo de ar 33% acima do desejável, portanto,
apresentando uma alta eficiência quando em funcionamento, em atendimento

ao presente Edital.

*Nível de Ruído: até 65 decibéis, com base na utilização da potência média do
equipamento ofertado, visto que, o equipamento possui fluxo de ar 33% acima
do desejável, portanto, apresentando uma alta eficiência quando em
funcionamento, em atendimento ao presente Edital.

*Demais informações Técnicas: VER MANUAL (Em Anexo).

4-DECLARAÇÃO:

Declaramos para os devidos fins que, os modelos dos equipamentos ora

• propostos, os quais serão colocados a disposição, serão os MESMOS
equipamentos utilizados atualmente por parte da Contratante.

5-Quanto ao Prego (Por Climatizador: semanal e por ano):

V. Unit. (semanal):P.‘$ 280,00 (Duzentos e oitenta reais);

V. Unit. (por ano).:R$ 14.600,01;

6-Da Validade/Proposta: Validade de 90 dias, a serem contados a partir da
data da apresentação da mesma;

7-Da Forma de Pagamento e Demais condições: Conforme Edital.

8-Dos Contatos / Depto de Licitações:

• 
Eng. João Carlos — Cel.:(43) 9.9991-6517 - E-mail: joaojr.sbol.com.br.

Sem mais para o momento, agradecemos antecipadamente a atenção
dispensada e nos colocamos à inteira disposição.

Londrina, 04 de Julho de 2018.

Atenciosamente,

Silva Jr.

rocurador

CPF. N° 568.711.049-68

RG. N° 3.434.740-9

\P-



MAGMA COM. MAT. CONST. LTDA - ME
CNPJ N. 12.407.860/0001-23

DECLARAÇÃO DE SUFICIÊNCIA DE INFORMAÇÕES PARA CORRETO

DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA

A empresa MAGMA Com. de Mat. de Const. Ltda. - ME, pessoa jurídica inscrita no

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o n2

• 12.407.860/0001-23, para fins de participação no Pregão Presencial n° 07 /2018 realizado

pela Câmara Municipal de Londrina, e em cumprimento com a Seção VI - Da Apresentação

e Recebimento das Propostas, em seu item 17, subitens 17.3, DECLARA, que:

1. Os elementos fornecidos pela Câmara Municipal de Londrina, em seu edital e

respectivos anexos, foram suficientes para o correto dimensionamento da Proposta.

•

Londrina, 04 de Julho de 2018.

roc rador

CPF. N° 568.711.049-68

RG. N° 3.434.740-9



MANUAL
CY-180P

Climatizador Evaporativo

www.megabrisa.com.br



Painel de Controle

0•0

Controle Remoto

000
0 0000

FUNÇÕES DE CONTROLE

1. Aperte ON/OFF.

2. Aperte REFR para ativar a função de refrigeração, depois o
tanque de água irá colocar a refrigeração por um minuto, depois
o ventilador funcionará.

3. Aperte VELOC paraa velocidade desejada (baixa, média,
alta)

4. Aperte MOVI se desejar.

5. Aperte TEMPO, se você precisar mudar o tempo. Quando ligar
a máquina, aperte TEMPO, o qual desliga, depois pressione até
00, que liga a máquina quando você desligar, pressione até 00,
e cancelar.

LEMBRETES

1. Adicione água
-É necessário água limpa.
-Coloque água no ladcr esquerdo (entrada de agua) da unidade com
cuidado para evitar que derrame e previnir o risco de choque.
-Preencha até o nível MAX somente.

2. Plugue o cabo (220 volts/60Heriz, fase simples) indicador de
energia acenderá.

3. Se o cabo de fornecimento é danificado, deve ser trocado pelo
fabricante ou por um profissional.

4. Essa aplicação não 6 apropriada para uso de pessoas (incluindo
crianças) com reduçãofisica, sensorial ou capacidades mentais
reduzidas, a menos com supervisão de um profissional.

5. Crianças devem seilsupervisionadas para assegurar que elas não
brinquem com o prod _Ito.

5 6



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

PARÂMETRO/MODELO CY-180P

Maximo fluxo de ar (m3/hr) 18000
Fornecimento!de agua/frequência (V/HZ) 220-240 V/ 50HZ

Poder de consumo (w) 0.55

Estilo Axial

Consumo de agua (L/HR) 10-15
Capacidade agua (L) 40
Dimensão (L*W*H) (mm) 1120*600*1500

Peso (KG) 50
Area efetiva (M2) 140

• Novo climatizador, economiza energia e refresca o ambiente.

• Otimizanda'a qualidade do ar através do silêncio do vento.

• Tri-dimensidnal circulo de vento, mais confirtavel.

• Função de time-setting.

• Mais conveniente com controle remoto.

• 3 níveis de ivelocidade de vento (baixa, média e alta).

• 3 modos (normal, dormir e briza)

• Alta capacidade do tanque de agua, por longas horas de operação.

• Rodas corn trava de fácil transporte.

• Micro comutador controle remoto, claro e luxuoso painel LCD.

• Queda de tOtiperatura mais evidente e aumento do efeito de
umidade.

p Função de ranter a umidade fora, sentir a temperatura fresca em
climas secos,

NOTA:

Para assegurar o bom funcionamento do produto, sempre troque a
água quando a mesma estiver suja e limpe o filtro.
1. Remova o filtro removendo o parafuso e depois tranque. Exague
debaixo de agua corrente. Nunca use agua pressurizada.
2. Lave o cooler com agua mas nunca use agua pressurizada pois
pode danifica-lo. Lave dentro e fora. Nunca use qualquer
detergente.
3. Abra a válvula de dreno para remover a agua e depois limpe o
tanque com um pano macio. Também lave a sujeira do sensor do
tanque, cano de agua e válvula de dreno.
4. Use sabão neutro e pano macio ao limpar.

AVISO

1. Mantenha o aparelho longe de fogo durante o transporte,
instalação e operação.
2. Se algum problema anormal ocorrer durante a operação,
contate o distribuidor.
3. Por favor, use a máquina de acordo com as instruções. Se
algum problema ocorrer devido ao mau uso, o fornecedor não sera
responsável.
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MAGMA COM. MAT. CONST. LTDA - ME
CNPJ N. 12.407.860/0001-23

A

CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA

PREGA-0 PRESENCIAL N. 07 / 2018

ENVELOPE N. 02- DOCUMENTAÇÃO

PROPONENTE: Magma Com. de Mat. de Const. Ltda. - ME



MAGMA COM. MAT. CONST. LTDA - ME
CNPJ N. 12.407.860/0001-23

CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA

PREGÃO PRESENCIAL N. 07 / 2018

ENVELOPE N. 01— PROPOSTA

PROPONENTE: Magma Com. de Mat. de Const. Ltda. - ME



MAGMA COM. MAT. CONST. LTDA - ME
CNPJ N. 12.407.860/0001-23

Câmara Municipal de Londrina — CML

Att.: Sr. Felipe W. Paim

Pregoeiro

Ref.: HABILITAÇÃO (Envelope n. 02) — Edital PP N. 07 / 2018

*Locação de Climatizadores Evaporativos

Magma Com. de Mat. de Const. Ltda. - ME, pessoa jurídica de direito

privado, inscrita sob o CNPJ n° 12.407.860/0001-23, neste ato denominada

Proponente, vem apresentar sua Documentação — Habilitação, em

atendimento ao Edital em referência.

Sem mais para o momento, agradecemos e nos colocamos à inteira
disposição.

Londrina, 04 de Julho de 2018.

Joa- rlos

'dor
CPF. N. 568.711.049-68
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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 A DÍVIDA ATIVA
DA UNIÃO

Nome: MAGMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
CNPJ: 12.407.860/0001-23

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
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 à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 18:48:20 do dia 01/03/2018 <hora e data de Brasilia>.
Válida até 28/08/2018.
Código de controle da certidão: B5DC.07E4.F055.85E5
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

•



PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

Secretana Fazenda

Estado do Parana
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Divida Ativa Estadual

N°018265022-60

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 12.407.860/0001-23
Nome: MAGMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI

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 24/10/2018 - Fornecimento Gratuito

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

Página 1 de 1
Emitido via Internet Pública (26/06/2018 10:29:20)



26/06/2018 .: 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° 1104690 / 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:

MAGMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME
CPF/CNPJ: 12.407.860/0001-23

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, Inventario, Baixa, Transferência).

•

Londrina, 26 de junho 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
*Ga4ffb5QZ0XJ

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

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



26/06/2018 
https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp

IMPRIMIR VOLIAR

CAL•ILA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12407860/0001-23
Razão Social: MAGMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME
Nome Fantasia:MAGMA DO BRASIL
Endereço: R PEDRO BOTELHO DE REZENDE 2163 / JARDIM BURLE MARX /

LONDRINA / PR / 86047-780

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, aempresa acima identificada encontra-se em situação regular perante oFundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

0 presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquerdébitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentesdas obrigações com o FGTS.

Validade: 25/06/2018 a 24/07/2018

Certificação Número: 2018062506235177049169

Informação obtida em 26/06/2018, às 10:32:34.

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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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MAGMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 12 .407.860/0001-23Certidão n': 152691498/2018

Expedição: 2 6/06 / 2 018, As 10:33:40
Validade: 2 2 /12 /2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da datade sua expedição.

ID Certifica-se que MAGMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
(MmaRIz E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n°12 . 407 .860/0001-23, NÃO CONSTA do Banco Nacional de DevedoresTrabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis doTrabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, ena Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior doTrabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dosTribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) diasanteriores A data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relaçãoa 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 naInternet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dadosnecessários A identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto As obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou emacordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdencidrios, a honorários, a custas, aemolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentesde execução de acordos firmados perante o Ministério Público doTrabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

J.

0



PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO PARANÁ

COMARCA DE LONDRINA
CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS

MIDI I, 11111111110. 1.1101,4 
bearnmwerosumirm.u.niomairrantaa,

Tob.
Ary Iris tau

Titular

Empregados Juramentados

Ana Paula TrisOo
Lourival Danelutti

Edenilson Donisete Macri
Iwerlei Bueno Moraes

Ozeas Pinheiro de Goes
Marta Rocha
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CERTIDÃO
F!.001/001

Certifico a pedido verbal de pessoa interessada que.revendo os livros do Cartorio a meu cargo, deles não consta ter sidodistribuida a qualquer Vara desta Comarca„EALÊNCIA CONCORDATA,RECUPERAÇÃO JUDICIAL76 TRAJU1:61!#11'alguma em que fosseobrigado(a):
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Londrina, 12 de Abril de 2018.
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MAGMA COM. MAT. CONST. LTDA - ME
CNPJ N. 12.407.860/0001-23

DECLARAÇÃO RELATIVA À PROIBIÇÃO DO TRABALHO DO MENOR

(Conf. Modelo Anexo V)

Eu, João Eduardo Hutul Silva, portador da Cédula de Identidade, Registro Geral

(RG) N2 8.975.484-4 - SESP-PR, CPF N° 055.644.599-62 na qualidade de

Representantes Legal da empresa MAGMA Com. de Mat. de Const. Ltda. - ME,

pessoa jurídica inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério

da Fazenda (CNPJ/MF) sob o N2 12.407.860/0001-23, interessada em participar

da licitação modalidade Pregão Presencial N2 07/2018, da Câmara Municipal de

Londrina, Estado do Paraná, em cumprimento ás determinações da Lei 8.666, de

21 de junho de 1993, DECLARO, sob as penas da lei, que em meu quadro de

pessoal não há menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e

menor de 16 anos em qualquer outro tipo de trabalho, conforme inciso XXXIII

do Artigo 72 da Constituição Federal.

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente.

Londrina, 04 de Julho de 2018.

rlos

-Piocuraor -

CPF. N° 568.711.049-68

RG. N° 3.434.740-9

Obs.: Este documento deverá constar no envelope n2 2 'Documentação')



Júlia Saragoça Santos

Licitante

Câmara Municipal de Londrina
Estado do Parana

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL N° 07/2018

As 9 horas e 15 minutos do dia 04 de julho de 2018, no Plenário da Camara Municipal de Londrina,
foi realizada a primeira sessão pública do pregão presencial em epígrafe para a contratação de
climatizadores, com a presença do Pregoeiro, o Servidor Felipe Werlang Paim, e da Equipe de
Apoio, o Servidor Anderson Rafael Delattre Abe, designado pela Portaria n°. 108/2016 e pelo Edital
do referido certame. A sessão também foi acompanhada pela Servidora Júlia Saragoça Santos.
0 Pregoeiro abriu a sessão pública com o credenciamento do único licitante presente, a pessoa

• jurídica MAGMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME, inscrita no
CNPJ n°. 12.407.860/0001-23, representada pelo senhor JOÃO CARLOS DA SILVA JUNIOR.
Em seguida, foi aberto o envelope de proposta do único licitante presente. A proposta foi
classificada com o prego unitário inicial de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais), referente à locação
semanal de cada equipamento. Após negociação para redução de preços, o valor final unitário ficou
em R$ 272,00 (duzentos e setenta e dois reais).

Então, o Pregoeiro abriu o envelope de habilitação do único licitante presente: todos os documentos
apresentaram-se de acordo com o exigido no edital e as autenticidades daqueles expedidos pela
internet foram confirmadas. Por essa razão, o licitante presente foi declarado habilitado. Também
não houve impedimento encontrado no cadastro de impedidos de licitar e de condenados por
improbidade do Tribunal de Contas do Paraná e do Conselho Nacional de Justiça. Assim, o

• pregoeiro declarou o licitante MAGMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
EIRELI-ME vencedor do certame e adjudicou-lhe o objeto, não havendo interesse de recorrer.
A presente ata foi lida e assi a pelos presentee

Pregoeiro:

Felipe Werlang Paim 

Equipe de Apoio: 
(40/2 -1/

Anderson Rafael Delattre Abe 'fief/MOW 
014/rillir

•

João Carlos da Silva Junior



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (04/07/2018 às 09:55) não consta registro no Cadastro

Nacional de Condenações Civeis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao

CNPJ n° 12.407.860/0001-23.

•
Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço: http://www.cnj.jus.br
através do número de controle: 5B3C.C3D7.83C3.B951

•

Gerado em 04/07/2018 as 09:55:51 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Pagina 1/1



04/07/2018 Cadastro Impedidos Licitar e Contratar

TCE PR
• a. , ES.LIC

Consulta de Impedidos de Licitar

Pesquisa Impedidos de Licitar

Tipo documento CNPJ

Nome

Número documento 12407860000123

Período publica0o : de

Data de Início Impedimento: de

Data de Fim Impedimento: de

411 NENHUM ITEM ENCONTRADO!

e

até

até

até

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



RELATÓRIO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 07/2018. PROCESSO

ADMINISTRATIVO N° 21/2018. OBJETO: REGISTRO

DE PREÇO PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE

CLIMATIZADORES EVAPORATIVOS

1 SUMULA PARA PUBLICAÇÃO:

RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL n°07/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 21/2018-DG

0 Pregoeiro, designado pela Portaria n°. 108/2016, instaurou a sessão na data fixada. Aberta a
sessão pública, houve apenas um licitante credenciado: MAGMA COMÉRCIO DE
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME, inscrito no CNPJ n°. 12.407.860/0001-23,
com proposta classificada e negociada pelo Pregoeiro. Aberto o envelope de habilitação, a

documentação estava de acordo com o edital, inclusive com autenticidade verificada no site
dos órgãos emissores. Também não houve impedimento encontrado no cadastro de impedidos
de licitar e de condenados por improbidade do Tribunal de Contas do Paraná e do Conselho
Nacional de Justiça. Assim, a licitante habilitada foi declarada vencedora e o objeto do
certame foi lhe adjudicado pelo Pregoeiro. Não houve interesse de apresentar recurso. 0
processo foi homologado pelo Presidente da CML. Informa-se que a integra dos autos está
disponível para consulta.

Londrina, 04 de julho de 2018. Pregoeiro — Felipe Werlang Paim

2 DA FASE INTERNA

0 Processo Administrativo n° 21/2018 iniciou-se em 16 de maio de 2018
para atender à Requisição n° 2599/2018, conforme solicitação do Departamento de
Administração Predial.



Após consolidação do Termo de Referência e pesquisa mercadológica (fls.

02-34) o prey) máximo foi fixado pela Presidência na fl. 35 dos autos. Na sequência,

consolidou-se a minuta do edital, com manifestação preventiva da Controladoria às fls. 71-72.

e aprovação da Assessoria Jurídica às fls. 111-113.

Diante disso, o edital foi assinado pela Diretoria-Geral e publicado, tanto no

Jornal Oficial de Londrina, quanto no site da instituição e no quadro de avisos do prédio da

Câmara Municipal de Londrina (fls. 148-151), com sessão agendada para 04 de julho de 2018,

às 9 horas e 15 minutos.

3 DA FASE EXTERNA

A fase externa da licitação está narrada na Ata da Sessão Pública, conforme

fls. 180-182 dos autos.

Ao final, foi declarada vencedora a licitante MAGMA COMERCIO DE

MATERIAIS DE CONSTRUCAO LIDA ME, inscrita no CNPJ n°. 12.407.860/0001-23, pelo

preço unitário final de R$ 272,00, referente à locação semanal de cada climatizador.

Isto posto, encaminhamos o processo administrativo para análise da

licitação por V. Exa., conforme acima exposto.

Londrina, 04 de julho de 2018.

F ipe W rl ng Paim

regoe ro
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ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°. 08/2018
PREGÃO PRESENCIAL N°. 07/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 21/2018

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES
EVAPORATIVOS
VALOR: R$ 56.731,47 (CINQUENTA E SEIS MIL, SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E
QUARENTA E SETE CENTAVOS)
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

A CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA, com sede na Rua Gov.
Parigot de Souza, 145, Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto, Londrina — PR, inscrita
no CNPJ sob o n° 78.316.064/0001-93, neste ato representado por seu Presidente, Vereador
AILTON DA SILVA NANTES, portador do documento de identidade Registro Geral (RG) n°
3.419.976-0 SSP/PR e CPF n°501.975.769-15;

Em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial
em epígrafe, conforme Relatório Final de Licitação e Termo de Homologação ratificados pelo
Presidente da Câmara Municipal de Londrina;

Resolve firmar Ata de Registro de Preço com MAGMA COMERCIO DE
MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o n° 12.407.860/0001-
23, com sede na Rua Pedro Botelho de Rezende, n°. 2187, Jardim Burle Max, CEP n°. 86.047-
780, no Município de Londrina, neste ato representada pelo, neste ato representada pelo Sr.
JOÃO CARLOS DA SILVA JUNIOR, portador da Cédula de Identidade N° 3.434740-9 e
CPF n°568.711.049-68, nos seguintes termos:
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CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1 0 objeto deste instrumento é Registro de prego para eventual locação de climatizadores
evaporativos, para atender às necessidades da Camara Municipal de Londrina, conforme
especificações e quantidades estabelecidas no presente instrumento, no Termo de
Referência, no Edital e seus Anexos.

2 A disciplina da demanda da contratante e das especificações do serviço, da
especificação dos equipamentos, do recebimento provisório e definitivo dos serviços e
equipamento, do preço e das condições de pagamento, das obrigações da contratada e
da contratante estão previstas no Termo de Referência, documento que integra o
presente instrumento, como se nele estivesse transcrito.

3 A existência de pregos registrados não obriga a Câmara Municipal de Londrina a firmar
as contratações que deles poderão advir, facultando-se a utilização de outros meios,
respeitada a legislação relativa às licitações, para a contratação pretendida, sendo
assegurada ao beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de
condições.

CLÁUSULA SEGUNDA — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4 As despesas com a execução dos contratos decorrentes do presente instrumento,
correrão à conta da dotação Funcional programática: 01.010.01.031.0001.2001,
Natureza da despesa: 3390.391200 - Locação de máquinas e equipamentos.

CLÁUSULA TERCEIRA — DA CONTRATAÇÃO E EMISSÃO DE NOTA DE
EMPENHO

5 A contratação será realizada conforme a ordem de classificação, de acordo com as
disposições do presente instrumento, e será executada por emissão de Nota de
Empenho.

6 A Nota de Empenho deverá ser solicitada, pelo Fiscal do Contrato.
6.1 0 preço a ser empenhado deverá constar expressamente do pedido de empenho e

deverá observar o preço registrado no presente instrumento.
6.2 0 Fiscal do Contrato enviará, no endereço de e-mail ou no número de fac-símile da

Contratada, a Nota de Empenho a cada solicitação.

7 A Contratada deverá manter durante toda a execução da contratação, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
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qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA QUARTA — DA VIGÊNCIA

3

8 A Ata de Registro de Frew terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua
publicação.

CLÁUSULA QUINTA — DO PREÇO UNITÁRIO E DO VALOR DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇO

9 Os preços unitários são:

R$ 272,00 Valor médio fixado para locação semanal
52,1429 Quantidade de semanas em ano-calendário
R$
14.182,8688 Valor da locação de um climatizador por ano
R$ Valor do contrato [(valor anual)x4]; considerando que a quantidade maxima
56.731,47 de climatizadores a ser locado é 4

10 0 presente instrumento possui valor total de R$ 56.731,47 (cinquenta e seis mil,
setecentos e trinta e um reais e quarenta e sete centavos).

CLÁUSULA SEXTA — DO PAGAMENTO

11 0 prazo para pagamento será de 5 (cinco) dias ateis, contados do recebimento
definitivo, pelo servidor designado a atuar como Fiscal do Contrato, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada.

12 A Nota Fiscal deverá ser apresentada até 5 dias ateis após o término do período de
locação.

13 Se houver 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.

14 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
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por outro meio previsto na legislação vigente.

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

16 A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada
pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada na Ata de Registro de Prego.

CLÁUSULA SÉTIMA — DA FISCALIZAÇÃO

17 A fiscalização da contratação será exercida por representante da Camara Municipal de
Londrina, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução e,
quando necessário, dará ciência ao Gestor da contratação para tomar as medidas
cabíveis.

17.10 representante da Câmara Municipal de Londrina deverá ter a experiência
necessária para o acompanhamento e controle da execução do contrato.

17.2A fiscalização da Ata de Registro de Preço será feita pelo servidor que assina o
Termo de Referência (Anexo I).

18 Ao Fiscal do contrato ficam designadas as seguintes atribuições:

18.1Somente solicitar prestações da Contratada 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 Verificar se o valor discriminado na Nota Fiscal é o contratado, antes de remetê-la ao
Departamento Financeiro.

18.4Notificar o Gestor do contrato caso identifique qualquer irregularidade para eventual
instauração de procedimento administrativo para aplicação de penalidade.

19 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, de conformidade com o art. 70 da Lei n°
8.666, de 1993.

20 0 Fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com
a execução do mesmo, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas
ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos A. autoridade competente para
as providências cabíveis.

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

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR



Prep° Presencial n°. 07/2018 5

CLAUSULA OITAVA — DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES
ADMINISTRATIVAS

21 A Contratada que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do presente
Contrato ficará sujeita As penalidades do Art. 7° da Lei 10.520/2002, bem como As
previstas no arts. 86 e 87 da Lei 8.666/1993, observando-se o direito ao contraditório e A
ampla defesa.

22 Nos termos do art. 87 da Lei 8.666/1993 e do art. 7° da Lei 10.520/2002, pela
inexecução total ou parcial deste contrato, a Contratada, garantida a defesa prévia,
ficará sujeita As seguintes sanções:

22.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretarem
prejuízos significativos ao objeto da contratação.

22.2 Multa por atrasos que prejudiquem o quantitativo de equipamentos em
funcionamento: nos casos de descumprimento dos prazos contratuais previstos para
entrega, reposição, não atendimento da solicitação de conserto no prazo ou outras
razões que prejudiquem o quantitativo de equipamentos em perfeito funcionamento,
a Contratada responderá por:
22.2.1 Multa moratória de 10% (dez por cento) por dia útil de atraso

injustificado sobre valor equivalente a 4 (quatro) semanas de locação, até o
limite de 7 (sete) dias Ateis — quando o atraso permita a climatização com o
mínimo de 2 (dois) equipamentos.

22.2.2 Multa moratória de 20% (vinte por cento) por dia útil de atraso
injustificado sobre o valor equivalente a 4 (quatro) semanas de locação, até o
limite de 7 (sete) dias Ateis — quando o atraso prejudique a climatização com o
mínimo de 2 (dois) equipamentos.

22.3 Multa por atraso limpeza com prazo maior que uma semana: caso a empresa
descumpra o prazo para limpeza do equipamento responderá por multa moratória de
2,5% (dois virgula cinco por cento) por dia útil de atraso injustificado sobre valor
equivalente a 4 (quatro) semanas de locação, até o limite de 14 (quatorze) dias Ateis.

22.4Ap6s o atingimento do prazo máximo de Multa por atraso na limpeza com prazo
maior que uma semana, ele será desativado e passará a correr Multa por atrasos que
prejudiquem o quantitativo de equipamentos em funcionamento.

22.1Multa por atraso na retirada dos equipamentos no vencimento da Ata de Registro de
Preço: em caso de atraso na retirada dos equipamentos no vencimento da Ata de
Registro de Preço responderá por multa moratória de 1,5% (um virgula cinco por
cento) por dia útil de atraso injustificado sobre valor equivalente a 4 (quatro)
semanas de locação, até o limite de 14 (quatorze) dias úteis — após esse período a
Contratante poderá pôr o equipamento em uso a titulo de ressarcimento pela guarda.

22.2Impedimento de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou
Municípios pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em
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edital e no contrato e das demais cominações legais.

23 Comete infração administrativa punível com impedimento de licitar, nos termos da Lei
n° 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

23.1.1 Não assinar a Ata de Registro de Preço quando convocado dentro
prazo de validade da proposta, não aceitar/retirar a nota de empenho ou
assinar o termo de contrato decorrente da ata de registro de preços;

23.1.2 Apresentar documentação falsa;
23.1.3 Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
23.1.4 Ensejar o retardamento da execução do objeto;
23.1.5 Não mantiver a proposta;
23.1.6 Cometer fraude fiscal;
23.1.7 Comportar-se de modo inidôneo.

do
não

24 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto as
condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre
os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de
lances.

25 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

26 A entrega de objeto em desacordo ao Edital não descaracteriza a mora, que continuará
sendo contada sem interrupção até a entrega de objeto adequado ao especificado pela
Administração no instrumento convocatório.

27 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade
da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à
Administração, observado o principio da proporcionalidade.

28 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, instaurado por despacho
do Diretor-Geral e julgado pelo Presidente da Camara Municipal de Londrina.

28.10s pedidos de reconsideração serão recebidos como simples petições e não terão
efeitos suspensivos em relação à decisão proferida, contudo não desobriga a
Contratante de proferir resposta devidamente fundamentada.

29 Aplica-se subsidiariamente ao procedimento de penalização previsto no presente edital,
o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e analogicamente o previsto na Lei n°
9.784, de 1999.

30 Previamente à aplicação de qualquer penalidade poderá a Contratada apresentar defesa,
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado a partir da data em que for notificada a
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respeito.

31 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), constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato será
registrado em cadastro correspondente.

32 0 prazo para pagamento da multa será de 10 (dez) dias após o recebimento da
notificação para recolhimento do valor.

33 A importância relativa ao valor da multa será corrigida pelo IPCA-E (Índice Nacional
de Preços ao Consumidor Amplo Especial), a partir dos respectivos fatos geradores.

CLAUSULA NONA — DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

34 A Ata de Registro de Preço poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas
no artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993, exceto no que se refere ao §1° do referido artigo.

35 Os pregos registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos
pregos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens
registrados, cabendo ao Departamento de Suprimentos e Patrimônio promover as
negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do
inciso II do caput do art. 65 da Lei n. 8.666, 1993, e submeter a decisão à Presidência.

36 Quando os pregos registrados tornarem-se superiores aos preços praticados no mercado
por motivo superveniente, o Departamento de Suprimentos e Patrimônio convocará o
prestador para negociar a redução dos pregos aos valores praticados pelo mercado.

37 Se o prestador não aceitar reduzir seus pregos aos valores praticados pelo mercado, será
liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, mediante despacho
da Presidência.

38 Quando os pregos de mercado tornarem-se superiores aos pregos registrados e o
prestador não puder cumprir o compromisso, a Presidência decidirá por:

38.1Liberar o prestador do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do
pedido do objeto, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos
motivos e comprovantes apresentados;

38.2Convocar os demais prestadores para assegurar igual oportunidade de negociação;
38.3 Proceder a revisão dos preços registrados a fim de possibilitar o cumprimento das

obrigações, desde que o requerimento do fornecedor/prestador seja devidamente
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documentado (por exemplo, Notas Fiscais e documentos de fabricantes), de forma
suficiente para comprovar: (a) Elevação dos encargos do particular; (b) Ocorrência
de evento posterior à assinatura da Ata de Registro de Preços; (c) Nexo causal entre o
evento ocorrido e a majoração dos encargos; (d) Imprevisibilidade da ocorrência do
evento ou dos efeitos do evento.

39 Se não houver êxito nas negociações, o Departamento de Suprimentos e Patrimônio,
mediante decisão da Presidência, deverá proceder A. revogação da Ata de Registro de
Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA DEZ — DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

40 A Contratada terá o seu registro cancelado, por intermédio de processo administrativo
especifico, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando:

40.1Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
40.2Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;
40.3Não mantiver as condições de habilitação durante a vigência da Ata de Registro de

Preços.
40.4A Contratada poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preços na ocorrência

de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual,
decorrente de caso fortuito ou de força maior.

CLÁUSULA ONZE — DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS

41 Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, 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.

CLAUSULA DOZE — DOS ANEXOS E DOS CASOS OMISSOS

42 Constituem documentos anexos a este instrumento: o Edital, os anexos que o compõem
— principalmente o Termo de Referência —, a proposta e quaisquer informações
prestadas por escrito pelo Prestador com preço registrado.

43 Nos casos omissos aplicar-se-do as disposições constantes da Lei n° 10.520, de 2002,
Lei n° 8.078, de 1990 — Código de Defesa do Consumidor, Lei Complementar n° 123,
de 2006, e da Lei n° 8.666, de 1993, subsidiariamente.

CLÁUSULA TREZE — DA PUBLICAÇÃO

44 Incumbirá A. Contratante providenciar a publicação do extrato deste Contrato no Jornal
Oficial do Município de Londrina, até o quinto dia útil do Ines seguinte ao de sua
assinatura.
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CLÁUSULA QUATORZE — DO FORO

45 0 foro para dirimir questões relativas ao presente instrumento será o da Comarca de
Londrina, Estado do Paraná, com exclusão de qualquer outro.

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado
conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e
forma, para um só efeito.

A lton da Silva Nantes
Presidente da Câmara Municipal de Londrina

Londrina, 05 de julho de 2018.

Jod rlof,d4-S
epresen te
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ANEXO I — TERMO DE REFERÊNCIA

SEÇÃO I — DO OBJETO

lo

1 0 presente termo de referência tem como objeto o registro de preços para eventual
contratação de empresa especializada em locação de climatizadores evaporativos que
serão utilizados na Sala de Sessões da Camara Municipal de Londrina.

2 A existência de preços registrados não obriga a Camara Municipal de Londrina a firmar
as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação
especifica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a
preferência de contratação em igualdade de condições.

SEÇÃO II — DA DEMANDA DA CONTRATANTE E DAS ESPECIFICAÇÕES
DO SERVIÇO

3 A locação de climatizadores compreende a disponibilização de aparelhos de
climatização com tecnologia evaporativa, incluindo as manutenções e substituições que
se fizerem necessárias à continuidade dos serviços, respeitados os prazos do presente
Termo de Referência.

4 A Contratante encaminhará Nota de Empenho à Contratada com o quantitativo de
locações.

5 A instalação inclui mão de obra especializada, materiais necessários, adaptadores de
tomadas, recolhimento de resíduos, colocação dos aparelhos e testes necessários.

• 6 A Contratada sera responsável pela instalação de equipamentos de substituição e pela
manutenção (preventiva e conetiva) dos aparelhos enquanto permanecerem no prédio
da Contratante.

7 A contratada terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para entregar, instalar e colocar em
funcionamento os climatizadores, contados a partir do envio da Nota de Empenho pela
Fiscal do Contrato por e-mail.

8 A expectativa é de que nos meses de calor intenso na cidade de Londrina a locação seja
continua e no quantitativo máximo de aparelhos registrados;

9 0 quantitativo registrado (o máximo que poderá ser contratado simultaneamente) é de 4
(quatro) equipamentos;
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10 0 cálculo do valor devido mensalmente a titulo de remuneração pelo serviço de locação
será aferida por dia de equipamento efetivamente disponível para utilização da
Contratante;

11 0 valor mínimo devido por equipamento locado é o equivalente a locação pelo período
de 7 (sete) dias.

12 A remuneração é devida a partir do dia do recebimento provisório, até o envio da
notificação, por e-mail, de que o equipamento está à disposição para retirada.

13 Não será remunerada a locação do equipamento indisponível no interstício entre o dia
da notificação (inclusive) de que o equipamento não está indisponível para uso, por
retirada para manutenção, por defeito ou por qualquer outro motivo, até a data da
integralização do quantitativo.

14 A Contratada é responsável pela reposição e manutenção de aparelhos que apresentarem
defeitos e não puderem ser utilizados.

15 A contratada é responsável pela limpeza dos equipamentos e todos os itens necessários
para sua realização, e deverá ocorrer semanalmente, contados da data de entrega do
aparelho.

16 Caso o aparelho apresente algum defeito que impossibilite o uso, a empresa terá prazo
máximo de 2 dias úteis, a contar do pedido por e-mail, para conserto ou retirada do
equipamento.

17 Em todos os casos em que equipamento fique indisponível para uso, por retirada para
manutenção, por defeito ou por qualquer outro motivo, a Contratada deverá substitui-los
no prazo de 5 (cinco) dias Ateis, exceto quando o mínimo de 2 (dois) equipamentos não
estiverem em funcionamento — caso em que a integralização desse quantitativo mínimo
deverá ser feito em, no máximo, um dia útil.

18 A manutenção preventiva deverá ocorrer conforme as especificações do fabricante.

19 Quando um ou mais equipamentos se apresentarem desnecessários o Fiscal do Contrato
notificará a Contratada por e-mail, informando que o equipamento encontra-se
disposição.

20 Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, caso a Contratada queira deixar o
equipamento nas dependências da Contratante, no local onde fora instalado, poderá
fazê-lo, sem remuneração — desde que a presença do equipamento não prejudique as
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atividades da Casa.

21 Quando do encerramento da vigência da Ata de Registro de Preços ou quando a
presença do equipamento prejudicar as atividades da Casa, a notificação que informa da
disponibilidade concederá prazo de 5 (cinco) dias úteis para a retirada dos
equipamentos.

22 A entrega, instalação, manutenção e retirada dos equipamentos não poderá ser realizada
em nos horários em que houverem sessões ou outros eventos — os dias em que horários
de entrega forem restritos não serão considerados ateis

SEÇÃO III — DA ESPECIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTO

23 0 climatizador evaporativo deve apresentar as seguintes características:

23.1Móvel;
23.2 Com grade móvel que possibilite o direcionamento de ar;
23.3 Controle de velocidade do ar;
23.4Nivel de ruído em pleno funcionamento de no máximo 65 decibéis;
23.5 Fluxo de ar de pelo menos 12.000 m3/h;
23.6 Capacidade total do reservatório de água de no mínimo 80 litros;
23.7Consumo de água de no máximo 10 litros/h;
23.8 Caso a voltagem seja de 220v, é necessário o aparelho transformador.

24 As medidas máximas do climatizador deverão ser de:
24.11argura de frente: 86cm.
24.21argura de fundo: 1,12m.
24.3 altura sem reservatório: 1,40m.
24.4altura com reservatório: 1,97m.
24.5profundidade: 67cm.

25 Caso o aparelho tenha um reservatório complementar, as medidas máximas deverão ser:

25.11argura: 75cm.
25.2 altura: 31cm.
25.3profundidade: 1,0m.

26 Caso o aparelho fornecido possua as medidas superiores às das portas, a Contratada
poderá desmontá-lo e remontá-lo no local onde serão instalados. No entanto, o aparelho
e/ou o reservatório depois de montados não poderão ser maiores do que a profundidade
de 1,0m (local onde serão instalados).
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SEÇÃO IV — DA JUSTIFICATIVA

27 A locação dos climatizadores visa amenizar o calor suportado pelos servidores,
Vereadores, convidados e imprensa na Sala de Sessões no período compreendido entre
os meses de outubro a junho, caracterizado por altas temperaturas.

28 0 ambiente em que serão instalados os aparelhos é utilizado para sessões e reuniões.
Portanto, o nível de ruído exigido é de no máximo 65 decibéis.

29 0 fluxo de ar de 12.000 m3/h é exigido em razão da Sala de Sessões possuir
aproximadamente 386 m2.

30 Capacidade minima do reservatório de água de 80 litros e o consumo de água de no
máximo 10 litros/hora são exigidos em virtude de dois aspectos: necessidade de
climatizar o ambiente antes de sua utilização e duração minima das sessões ser de 6
horas.

31 As medidas máximas dos aparelhos e dos reservatórios foram solicitadas para que os
aparelhos sejam instalados na parte superior da Sala de Sessões, com portas de 86cm de
largura e 2,0 metros de altura. Além disso, o local onde os aparelhos serão instalados
tem uma profundidade maxima de 1,0m, e se for maior, poderá ocasionar acidentes.

SEÇÃO V - DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO DOS
SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS

32 0 recebimento provisório ocorrerá nos casos em que o equipamento for devidamente
instalado e testado diante de qualquer servidor do Departamento de Administração
Predial — e sera proferido por mero recebimento da Nota Fiscal, com assinatura em
canhoto ou envio de e-mail.

33 0 recebimento definitivo será efetuado pelo servidor designado a atuar como Fiscal do
Contrato no prazo de 5 (cinco) dias úteis a partir do recebimento da Nota Fiscal, e
implicará no reconhecimento de que o serviço foi prestado nos termos da Ata de
Registro de Preços, sem prejuízo da garantia do serviço.

34 0 recebimento definitivo proferido sem que o equipamento esteja em posse da
Contratante é nulo, sem prejuízo de qualquer responsabilidade.

35 0 prazo para proferir recebimento definitivo fica suspenso enquanto não entregues
provisoriamente o quantitativo total de equipamentos previstos na ordem de serviço que
o vincula.
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SEÇÃO VI—DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

36 A contratação será feita com base nos preços registrados na Ata de Registro de Preços —
considerando o valor por semana, por equipamento, licitado.

37 0 prazo para pagamento será de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento
definitivo, pelo servidor designado a atuar como Fiscal do Contrato, da Nota Fiscal
apresentada pela Contratada.

38 A Nota Fiscal deverá ser apresentada até 5 dias úteis após o término do período de
locação.

39 0 recebimento definitivo fica condicionado à verificação da conformidade da Nota
Fiscal apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas
neste Termo de Referência.

40 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes á.
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.

41 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.

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

43 A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada
pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato.

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

SEÇÃO VII— DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE

45 A Contratada obriga-se a:

45.1Efetuar a manutenção e a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local
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indicado pela Contratante, em estrita observância das especificações do Termo de
Referência.

45.2Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto e dos serviços, de
acordo com as normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);

45.3A critério da Contratante, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, as suas
expensas, no mesmo prazo previsto para a entrega, o produto com avarias ou
defeitos;

45.4Atender prontamente a quaisquer exigências da Contratante, inerentes ao objeto da
contratação;

45.5Prestar todos os esclarecimentos e informações que forem solicitados de maneira
clara, concisa e lógica, bem como atendendo de imediato as reclamações;

45.6Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo
previsto, com a devida comprovação;

45.7Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada,
exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na Ata de Registro de
Preços;

45.8Não 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;

45.9Manter seu endereço de e-mail e fac-símile (se houver) atualizado e apto a receber
mensagens da Contratante, caso não seja informado e-mail especifico, o endereço
utilizado para envio de notificações e outros documentos serão os presentes nos
autos do processo licitatório, notadamente eventual e-mail utilizado para orçamento
na fase de instrução do procedimento, expresso na proposta ou outros documentos
apresentados pela Contratante durante a licitação.

46 A Contratante obriga-se a:
46.1 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos

provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins
de aceitação e recebimento definitivos;

46.2Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de
servidor especialmente designado;

46.3 Efetuar o pagamento no prazo previsto.

Londrina. 14 de junho de 2018.

Virginia Barboza Reis de Oliveira
Departamento de Administração Predial
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 07/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 21/2018. OBJETO:

REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES EVAPORATIVOS

Diante da documentação constante nos autos, homologo o presente processo

administrativo e ratifico a adjudicação do objeto a. pessoa jurídica MAGMA COMERCIO DE

MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME, inscrita no CNPJ n° 12.407.860/0001-23, pelo

valor de locação semanal de R$ 272,00 (duzentos e setenta e dois reais), que culmina no

registro do total de R$ 56.731,47 (cinquenta e seis mil, setecentos e trinta e um reais e

quarenta e sete centavos), segundo sistemática de cálculo prevista no Edital.

Londrina, 05 de julho de 2018.

AiIto da Silva antes
Presidente da Camara Municipal de Londrina
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CONTRATO DE COMPRA E VENDA N° 005/2018-6; PROCESSO ADMINISTRATIVO N°005/2018.

Partes: Sercomtel S.A. — Telecomunicações e MPT Fios e Cabos Especiais S.A.

Quinta-feira, 19 de julho de 2018

Objeto: Constitui objeto deste contrato, o fornecimento à Sercomtel dos materiais constantes da tabela abaixo, conforme quantidades e
características constantes da mesma, devendo atender no mínimo a todas as condições descritas nas Especificações da Sercomtel (EMS), Anexo
VII do Edital de Pregão n°006/2018.

Lote 1 Descrição EMS Garantia Minima Quantidade (MT)
04 Cabo CTP APL xDSL-40 de 050 pares 556/09 02 anos 3.000
08 Cabo CTP APL xDSL-40 de 200 pares 556/09 02 anos 10.000

Preço: Pelo fornecimento dos materiais, objeto deste contrato, a Sercomtel pagará à Contratada, os valores unitarios constantes da tabela abaixo,
perfazendo o valor total de 420.200,00 (quatrocentos e vinte mil e duzentos reais).

Lote 1 Descrição Garantia Minima Quantidade (MT) Valor Unitário
04 Cabo CTP APL xDSL-40 de 050 pares 02 anos 3.000 R$ 12,00
08 Cabo CTP APL xDSL-40 de 200 pares 02 anos 10.000 R$ 38,42

Prazo/Vigéncia: A Contratada obriga-se a entregar o objeto descrito na cláusula primeira deste contrato, novo e em perfeitas condições de uso, em
até 45 (quarenta e cinco) dias corridos contados a partir da data de assinatura do Contrato ou recebimento da Ordem de Compra.

• Data e Assinaturas: Londrina, 18/07/2018; (Sercomtel S.A. — Telecomunicações: Hans Jürgen Willer e Flávio Luiz Borsato) e (MPT Fios e Cabos
Especiais S.A.: Constantino Scampini).

•

CÂMARA

JORNAL DO LEGISLATIVO
ATOS LEGISLATIVOS

EDITAL
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA

CONCURSO PÚBLICO N°1/2016
EDITAL DE coNvocAÇÃo N°2/2018

A Câmara Municipal de Londrina - CML, Estado do Paraná, por seu Presidente em Exercício, Vereador AiIton da Silva Nantes, usando de suas
atribuições legais, resolve

CONVOCAR:

Marcus Vinicius da Silva, classificado em 4° lugar no Concurso Público para provimento do cargo efetivo de Técnico Legislativo, do quadro
permanente da Câmara Municipal de Londrina, para apresentar-se ao Departamento de Recursos Humanos munido da documentação necessária

admissão, no prazo máximo de dez dias úteis, contados da data de publicação no Jornal Oficial do Município de Londrina, conforme dispõe o item
4 do Edital de Concurso Público n° 1/2016.

0 presente Edital estará disponível no endereço eletrônico da Cops/UEL: www.cops.uel.br, a partir das 17h do dia 18 de julho de 2018.

Londrina, 18 de junho de 2018. AiIton da Silva Nantes - Presidente (Em Exercício)

EXTRATO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Espécie: Ata de Registro de Pregos n°08/2018 — Pregão Presencial n°07/2018
Contratante: CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
Contratada: MAGMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME
CNPJ: 12.407.860/0001-23
Objeto: registro de preços para eventual locação de climatizadores evaporativos
Valor total: R$ 56.731,47 (cinquenta e seis mil, setecentos e trinta e um reais e quarenta e sete centavos).
Vigência: 12 meses, a contar da data de sua publicação.
Data da Assinatura: 05 de julho de 2018.

TERMO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 07/2018.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°21/2018.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES EVAPORATIVOS
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Diante da documentação constante nos autos, homologo o presente processo administrativo e ratifico a adjudicação do objeto à pessoa jurídica
MAGMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME, inscrita no CNPJ n° 12.407.860/0001-23, pelo valor de locação semanal de
R$ 272,00 (duzentos e setenta e dois reais), que culmina no registro do total de R$ 56.731,47 (cinquenta e seis mil, setecentos e trinta e um reais e
quarenta e sete centavos), segundo sistemática de cálculo prevista no Edital.

Londrina, 05 de julho de 2018. AiIton da Silva Nantes - Presidente da Camara Municipal de Londrina

RESULTADO
RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL N°07/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 21/2018-DG

0 Pregoeiro, designado pela Portaria n°. 108/2016, instaurou a sessão na data fixada. Aberta a sessão pública, houve apenas um licitante
credenciado: MAGMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME, inscrito no CNPJ n°. 12.407.860/0001-23, com proposta
classificada e negociada pelo Pregoeiro. Aberto o envelope de habilitação, a documentação estava de acordo com o edital, inclusive com
autenticidade verificada no site dos órgãos emissores. Também não houve impedimento encontrado no cadastro de impedidos de licitar e de
condenados por improbidade do Tribunal de Contas do Parana e do Conselho Nacional de Justiça. Assim, a licitante habilitada foi declarada
vencedora e o objeto do certame foi lhe adjudicado pelo Pregoeiro. Não houve interesse de apresentar recurso. 0 processo foi homologado pelo
Presidente da CML. Informa-se que a integra dos autos esta disponível para consulta.

Londrina, 04 de julho de 2018. Felipe Werlang Palm - Pregoeiro

EXPEDIENTE

JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeito do Município — Marcelo Belinati Martins

Jornalista Responsável — Carla Sehn

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 esta disponível no endereço www.londrina.pr.gov.br
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CI n° 185/2018 — DSP
De: Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Para: Departamento de Administração Predial
Assunto: Ata de Registro de Preços n° 08/2018 — Locação de Climatizadores Evaporativos

Londrina, 06 de agosto de 2018.

Prezados,

Estamos encaminhando cópia da Ata de Registro de Preço em epígrafe para

regular fiscalização do contrato e solicitação de Nota de Empenho junto ao Departamento

Financeiro.

De acordo:

-
L erna

Departamento

Atenciosamente,

)1;:a-(NtTP
lia Saragoça Santos

Departamento de Suprimentos e Patrimônio

o ora Marendaz
Suprimentos e Patrim nio
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Bruna Fernandes Lonni

Dept° de Adm. Predial


