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AUTUAÇÃO

Aos 21 de maio de 2018, nesta cidade e Comarca de Londrina,
autuo a solicitação com despacho e docume ção juntados na sequência.
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TERMO DE REFERÊNCIA

SEÇÃO I — DO OBJETO

1 0 objeto deste Termo de Referência é Ata de Registro de Pregos para prestação de
serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças,
acessórios e mão de obra, para os veículos oficiais da Camara, conforme Anexo I.

SEÇÃO II— DA JUSTIFICATIVA

2 Necessidade de manter os veículos oficiais em condições seguras de uso, garantindo a
normalidade das atividades inerentes à Camara e a preservação de patrimônio público.

3 Há conveniência em fixar a distância maxima entre a oficina mecânica e a Camara
Municipal de Londrina, em razão do custo e do tempo da locomoção. Os veículos
oficiais serão conduzidos ao estabelecimento do fornecedor para que se efetue o
conserto ou a manutenção preventiva, de modo que, quanto maior for a distancia, maior
sera o gasto com combustível.

4 Assim, ainda que eventualmente um fornecedor localizado fora do limite geográfico
pudesse oferecer um maior desconto sobre o objeto a ser contratado, o gasto de
combustível (somado aos demais custos de manutenção dos automóveis) seria maior do
que o beneficio econômico obtido com o eventual desconto.

5 Além disso, longas distâncias demandariam maior tempo de locomoção, diminuindo a
disponibilização dos veículos para as atividades da entidade.

6 Nesse contexto, o limite geográfico ficou fixado em 10 (dez) Km, pois, em breve no site
google maps, constatou-se a existência de no mínimo 10 oficinas neste perímetro
(Anexo II), o que possibilita, ainda, a ampla competitividade, sem prejuízo aos
princípios da eficiência e da economicidade.

SECA() III — DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

A manutenção preventiva deverá ser prestada de forma periódica, a cada 10.000
quilômetros ou um ano, conforme manual de cada fabricante. Compreende a
substituição de componentes com vida útil predeterminada, como óleos, filtros, correias,
velas, pastilhas e outros.

8 A manutenção conetiva devera ser prestada em razão de defeitos originados pelo uso
ou colisões, para normalizar o funcionamento do veiculo, com substituição de peças e
acessórios quando necessário.

A mão de obra mecânica deverá atender motores movidos a gasolina e etanol (flex) e, os
principais sistemas de veículos, como motor, hidráulico, lubrificação, alimentação,
transmissão, suspensão, direção, freios, pneus e rodas, elétrico e outros.

/IfO serviço de funilaria e pintura deverá abranger polimento e secagem rápida.



II 0 serviço de substituição ou restauração de estofados inclui a cobertura interna do
veiculo.

12 Serviço de substituição ou conserto da parte mecânica dos bancos, portas, cintos de
segurança e borracha das portas.

13 0 serviço de borracharia completa compreende aquisição, remendos e substituições de
pneus, com e sem câmara de ar, aquisição e substituição de bicos, colocação de rodas,
calotas e outros serviços.

14 Serviço de regulagem do sistema de rodagem do veiculo para alinhamento e
balanceamento.

15 Serviço de conserto ou substituição de peças e acessórios do ar condicionado, rádio e
outros que sejam indispensáveis ao funcionamento ou segurança dos veículos.

O serviço de vidraçaria abarca o conserto ou substituição dos vidros frontal, traseiro,
lateral, borrachas dos vidros e outros.

SEÇÃO IV — DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

17 As manutenções preventiva e corretiva serão solicitadas por e-mail à contratada, que
deverá agendar o recebimento do veiculo até 2 dias úteis após o recebimento do e-mail.

18 0 veiculo sera recebido em horário comercial pela oficina.

19 A contratada terá prazo máximo de 2 dias úteis, após o recebimento do veiculo, para
envio de orçamento, por e-mail, à contratante.

20 0 orçamento deverá apresentar todos os serviços, peças, acessórios e mão de obra
necessários, com os respectivos valores, o desconto individual ofertado na proposta de
preços e o valor total após o desconto, de forma clara e padronizada, conforme Anexo
III.

21 A partir da aprovação do orçamento, sera elaborada Nota de Empenho e encaminhada
oficina, por e-mail, para realização dos serviços.

22 Caso seja necessária a troca de peças ou acessórios, o orçamento deverá apresentar a
marca e o código da peça para verificação de preço de mercado pela fiscal do contrato.

23 A fiscal do contrato realizará no mínimo duas pesquisas de mercado, por e-mail, sendo
uma delas diretamente com a concessionária que comercializa o veiculo e, o prego
descrito no orçamento, sem a aplicação do desconto, ou a quantidade de horas de
serviço, não poderá ser superior ao preço da peça, acessório ou mão de obra utilizada
pela concessionária.
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24 t facultada à fiscal do contrato a utilização do Banco de Preços para realização de
orçamento de peças.

25 Caso a concessionária não responda o pedido de orçamento referente às peças,
acessórios ou a quantidade de horas de serviço, o valor de referência para esses itens
sera o maior valor informado A. fiscal durante a pesquisa de mercado.

26 Todos os serviços serão realizados somente após a aprovação do orçamento pela fiscal
do contrato.

27 0 prazo para execução dos serviços sera informado em cada orçamento, obedecendo o
prazo máximo de 10 dias úteis após a aprovação do respectivo orçamento.

28 Caso seja necessária a entrega de peps ou acessórios A contratada, o prazo de entrega
sera acrescido ao prazo estabelecido no item anterior e deverá estar especificado no
orçamento.

29 Caso o veiculo apresente problemas durante sua utilização em horário comercial
(período compreendido entre 8 horas e 18 horas), com possibilidade de dano de difícil
reparação, o motorista da Camara ou o serviço de guincho do seguro veicular conduzirá
o carro até a oficina para realização de orçamento.

30 A partir do recebimento do veiculo nas condições do item anterior, o prazo para emissão
de orçamento sera de 2 dias úteis após o recebimento do veiculo.

31 No caso de veiculo novo, serão realizados somente os serviços não cobertos pela
garantia.

32 0 quantitativo descrito no Anexo I poderá sofrer alterações com a aquisição de novo
veiculo para a Camara ou por motivo de devolução de bem A Prefeitura.

33 Todos os serviços deverão obedecer o disposto no manual de cada fabricante e serão
realizados no estabelecimento da contratada.

34 Os veículos deverão ser devolvidos limpos, sem sujidades decorrentes da execução dos
serviços, e em perfeitas condições de uso.

SEÇÃO V — DAS PEÇAS, ACESSÓRIOS E PNEUS

35 As peças deverão obedecer A Norma ABNT NBR 15296/2005 que define os termos
utilizados para peças de aplicação veicular (autopeças ou simplesmente peças).

/----



36 Seguindo a norma da ABNT, a Câmara aceitará somente peças de produção original ou
peças de reposição original.

37 Peça de produção original é a peça que integra um produto original (veiculo automotor)
em sua linha de montagem.

38 Peça de reposição original, também denominada peça genuína ou peça legitima,
destinada a substituir peça de produção original para efeitos de manutenção ou
reparação, caracterizada por ter sido concebida pelo mesmo processo de fabricação
(tecnologia), apresentando as mesmas especificações técnicas da peça que substituiu.

39 Em relação aos acessórios, deverá ser observada a norma da ABNT 15832/2010.

40 Seguindo a norma da ABNT, a Câmara aceitará somente acessório original ou acessório
certificado.

41 Acessório original é equipamento e/ou conjunto de componentes estéticos e/ou
funcionais, caracterizado por ter sido validado pelo fabricante do veiculo conforme a
sua especificação.

42 Acessório certificado é equipamento e/ou conjunto de componentes estéticos e/ou
funcionais caracterizado por ter sido submetido a processo de
certificação/homologação, compulsória ou voluntária, reconhecido por órgão nacional
competente.

43 As peças, acessórios e pneus serão adquiridos conforme demanda da contratante, sendo,
portanto, impossível qualquer tipo de relação ou descrição anterior.

44 A contratada deverá apresentar, junto com a nota fiscal dos serviços, a nota de aquisição
da peça ou do acessório, com a discriminação da marca.

45 Todos os pneus deverão ser novos (não serão aceitos pneus com materiais reciclados,
remanufaturados, recondicionados, remodelados, renovados, reformados recauchutados
ou oriundos de qualquer outro processo similar) e deverão atender as diretrizes e
critérios estabelecidos pelo INMETRO, corn selo de vistoria impresso no produto.
Marcas de Referência: Goodyear, Pirelli, Michelin, Continental, Firestone, Dunlop ou
superior, ou de melhor qualidade.

46 0 orçamento de aquisição e substituição de pneus deverá apresentar a marca para
verificação de preço de mercado pela fiscal do contrato.

47 Em relação a aquisição e substituição de pneus, a fiscal do contrato realizará no mínimo
duas pesquisas de mercado, por e-mail, sendo uma delas diretamente com a
concessionária que comercializa o veiculo e, o preço descrito no orçamento, sem a
aplicação do desconto, ou a quantidade de horas de serviço, não poderá ser superior ao
preço do pneu e mão de obra utilizados pela concessionária.



48 Caso a concessionária não responda o pedido de orçamento, o valor de referência será o
maior valor informado à fiscal, por e-mail, durante a pesquisa de mercado.

SEÇÃO VI— DA GARANTIA

49 Os serviços da contratada terão garantia de pelo menos 90 dias ou 5.000Icm rodados,
com prazo inicial da data de realização dos serviços.

50 A garantia dos serviços será acionada quando o evento ocorrer dentro do prazo de 90
dias ou quando a quilometragem rodada for igual ou inferior a 5.0001(m.

51 As peps e acessórios terão garantia minima de 90 dias ou período maior indicado pelo
fabricante e o prazo inicial será a data de aquisição.

52 Os pneus deverão ter garantia minima de cinco anos, contados também da data de
aquisição.

SEÇÃO VII— DA ESPECIFICAÇÃO DA LICITAÇÃO

53 Com o objetivo de otimizar a licitação, os itens 6 a 12 serão divididos em lotes.

54 A tabela a seguir mostra a divisão de lotes com descrição genérica dos serviços para
cada lote.

Lote Objeto Valor estimado
de peças

Quantidade
estimada de

horas

Valor estimado da
hora de serviço

I Manutenção preventiva e corretiva
(mecânica) inclui filtros, óleos,
correias, velas, pastilhas, alinhamento,
balanceamento, borracharia, freios,
suspensão e outros itens necessários
de Tanuténção geral do veiculo —
itens 3, 5, 9 e 10.

R$ 30.205,78 127 horas R$ 83,93

\2 Funilaria e pintura com mão de obra
especializada — item 6.

R$ 3.020,58 12 horas R$ 83,93

\3 Substituição e restauração de
estofados com mão de obra
especializada — item 7.

R$ 3.020,58 12 horas R$ 83,93

\I

\5

Substituição e conserto de bancos,
portas, cintos de segurança e borracha
das portas — item 8.

R$ 3.020,58 12 horas R$ 83,93

Manutenção corretiva do ar
condicionado e outros acessórios —
item 11.

R$ 7.55 1,45 32 horas R$ 83,93

\\.6 Conserto e substituição dos vidros e
borrachas, com mão de obra
especializada — item 12.

R$ 3.020,58 12 horas R$ 83,93

Total R$ 49.839,55 207 horas l'. / /
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55 A licitante poderá apresentar a proposta para cada lote, vedada a separação de qualquer
item.

SEÇÃO VIII— DA DEFINIÇÃO DOS VALORES

56 Com relação à estimativa de gastos com peças, considerando valores gastos pela
Camara de 2015 a fevereiro de 2018, pesquisas com concessionárias e oficina mecânica,
foi obtida a média de R$ 25.171,48 para os próximos 12 meses.

57 Considerando pesquisa realizada com concessionárias e oficinas mecânicas, estima-se
que sejam necessárias 106 horas de serviços de manutenção veicular para os próximos
12 meses.

58 Com relação ao valor da hora de serviços de manutenção veicular, realizou-se pesquisa
de preço entre concessionárias e oficinas mecânicas, fixando-se o valor médio da hora
de serviço em R$ 83,93 para os próximos 12 meses.

59 Considerando o desgaste da frota pelo tempo de uso, serão acrescidos 20% no valor de
peças e na quantidade de horas de serviço para manutenção. Assim, o novo valor sell
R$ 30.205,78 para peças e 127 horas para serviços de manutenção veicular.

60 Os itens 6, 7, 8 e 12 estão previstos neste termo para casos em que o pagamento da
franquia do seguro veicular não for necessário. Para não prejudicar a manutenção
mecânica do veiculo foi previsto o valor de R$ 3.020,58 para gasto com peças e 12
horas de mão de obra, considerando 10% do valor total de peças e mão de obra.

61 Em relação ao item 11, foi previsto um valor de R$ 7.551,45 para peças e 32 horas de
serviço, o que representa 25 % do valor de peças e da quantidade de horas mecânicas. A
previsão maior de gasto em relação aos outros itens é fundamentada no custo das peças
e da mão de obra para conserto de ar condicionado, acessório utilizado em todos os
veículos da Câmara.

62 Portanto, o custo total de peças será de R$ 49.839,55 e a quantidade de horas de serviço
será de 207 horas.

63 Desse modo, o valor global é de R$ 67.213,06.

SEÇÃO IX - DO CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS

64 A empresa deverá apresentar, separadamente, percentuais de desconto para os custos de
mão de obra e peças descritos na tabela da Seção VII (da especificação da licitação) e
informar o valor global corn os descontos aplicados.

65 No julgamento das propostas, atendidas as condições estabelecidas neste Termo de
Referência, será declarada vencedora a proposta que obtiver maior percentual de
desconto sobre o valor global, considerando os descontos individuais.

66 Nos preços cotados deverão estar inclusas as despesas legais e as resultantes da
prestação dos serviços.

mi
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SEÇÃO X — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

67 A Contratada obriga-se a:

67.1 Executar os serviços de acordo corn o Termo de Referência.

67.2 Substituir, toda e qualquer peça, que no momento da execução dos serviços seja
danificada por qualquer motivo, por outra da mesma qualidade ou superior, sem ônus
Contratante.

67.3 Apresentar à fiscal do contrato, quando solicitado, as peças substituidas ou suas
embalagens.

67.4 Informar à Contratante quaisquer danos causados aos veículos.

67.5 Fornecer todos os materiais, mão de obra, equipamentos e ferramentas necessários à
execução dos serviços.

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

67.7 Manter contatos sempre por escrito com a Contratante, ressalvados os entendimentos
verbais determinados pela urgência da situação, os quais deverão ser confirmados por
escrito, no prazo de dois dias úteis.

67.8 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.

67.9 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.

67.10 Responder pela existência de todo e qualquer vicio, irregularidade ou simples defeito
de execução, comprometendo-se a removê-lo ou repará-lo, sem ônus à Contratante,
desde que provenham de ma execução dos serviços ou ma qualidade de material.

67.11 Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdencidrios,
fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de
garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

67.12 Obedecer aos prazos estabelecidos neste Termo de Referência para a conclusão dos
trabalhos.

SEÇÃO XI— OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

68 A Contratante obriga-se a:

68.1 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade da execução dos serviços
com as especificações constantes no presente termo de referência, para fins de aceitação
e recebimento definitivo.



68.2 Emitir autorizações para a execução dos serviços.

68.3 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento do objeto e das condições de execução dos
serviços da Contratada, por meio de servidor especialmente designado.

68.4 Diante do cumprimento das obrigações contratuais, efetuar o pagamento no prazo
previsto.

68.5 Manter contatos sempre por escrito corn a Contratada, ressalvados os entendimentos
verbais determinados pela urgência da situação, os quais deverão ser confirmados por
escrito, no prazo de três dias úteis.

68.6 Atualizar a lista de veículos oficiais no caso de aquisição ou devolução de veiculo A
Prefeitura.

68.7 Fornecer os dados essenciais A perfeita execução dos serviços, quando solicitados pela
Contratada.

SEÇÃO XII — DA ACEITAÇÃO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

0 recebimento definitivo implica atestado de verificação da adequação dos serviços
realizados e As especificações.

Nenhuma espécie de recebimento prejudica a responsabilidade da empresa fornecedora
por vícios ocultos.

0 recebimento definitivo fica condicionado A verificação da conformidade da Nota
Fiscal apresentada pelo fornecedor corn prego registrado e do regular cumprimento das
obrigações assumidas na contratação.

A Nota Fiscal deverá ser apresentada após a realização de manutenção preventiva ou
conetiva.

A Nota Fiscal deverá se referir a todos os serviços e peças discriminadas na Nota de
Empenho.

Caso não seja possível conter na Nota Fiscal as informações do item anterior, o
fornecedor deverá encaminhar, junto a ela, um relatório que apresente tais informações,
com data e assinatura do responsável.

0 pagamento somente será efetuado após o recebimento definitivo, pelo fiscal do
contrato, da Nota Fiscal apresentada pela Contratada.

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

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-6 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 na Ata de Registro de Preços.

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

Londrina, 17 de maio de 2018.
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ANEXO I — DESCRIÇÃO DA FROTA

Veículo/modelo Marca Placa Ano/Modelo
Logan Expression Hi flex 1.6 8V Renault AYG 2676 2013/2014
Logan Expression Hi flex 1.6 8V Renault AYG 2733 2013/2014

Polo Sedan 1.6 MI Volkswagen ASB 8589 2009/2010
Polo Sedan 2.0 Comfort Line Volkswagen AUV 5795 2011/2012
Siena Essence 1.6 Flex 16V Fiat ATI-1054 2010/2011

f



ANEXO II- LISTA DE OFICINAS MECÂNICAS ENCONTRADAS EM RAIO IGUAL
OU MENOR A 10 (DEZ11CM, CONFORME PESOUISA NO SITE GOOGLE MAPS. 

ESTABELECIMENTO ENDEREÇO DISTÂNCIA

Bandeirantes Michelin Pneus Avenida Dez de Dezembro, 1403 3,22 km

Eletron Auto Center Avenida Duque de Caxias, 550 224,37m

Golono Auto Service Rua Paes Leme, 700 1,38 km

Lad l Centro Automotivo Rua Fernando de Noronha, 21 3,21 km
Mecânica Quatro Rodas Rua Rebouças, 133 4,521cm

MS Auto Center Rua Path, 60 2,331cm
Oficina Top Car Serviços

Automotivos
Avenida São Joao, 571 2,16km

Pneucar Centro Automotivo Avenida Duque de Caxias, 1005 251,49m
Serta Car Service Londrina Avenida Duque de Caxias, 2856 1,96 km

Vanzo Auto Center Rua Bahia, 881 4,02 km

•



ANEXO III - MODELO DE ORÇAMENTO

DATA DE RECEBIMENTO: 

RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO: 

VEÍCULO: 

PLACA: 

• KM:

•

PECA/PNEU: 

NOME FABRICANTE CÓDIGO VALOR SEM
DESCONTO

VALOR COM
DESCONTO

MÃO DE OBRA: 

DESCRIÇÃO DO
SERVIÇO

QUANTIDADE DE VALOR SEM
HORAS DESCONTO

TOTAL: 

i

VALOR COM
DESCONTO

VALOR SEM DESCONTO VALOR COM DESCONTO
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-4•"••• Câmara Municipal de Londrina

Estado do Paraná

Requisição N°: 2602/ 2018

De: Departamento de Suprimentos e Patrimônio

Para: Diretoria Geral

Aquisição de: Serviços

Especificação: Contratação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de automóveis, conforme
Termo de Referência da Administração Predial.

Justificativa: Para preservação patrimonial, conforme Termo de Referência da Administração Predial.

Em: 22/05/2018

41101 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

Obs: Valor total estimado: R$ 67.213,06, sendo R$ 49.839,55 para peças e R$ 17.373,51 para serviços.

Saldo orçamentario p/ a cobertura da(s) despesa(s) desta requisição (Material) 236.010,42
Saldo orçamentario p/ a cobertura da(s) despesa(s) desta requisição (Serviços) 579.520,28
Cll. realizadas no sub-elemento, até esta data, c/ disp. de licitação (Material)

,
80,00

Desp. realizadas no sub-elemento, até esta data, c/ disp. de licitação (Serviços) 20,00
Desp. realizadas no sub-elemento, até esta data, c/ proc licitatório (Material) 0,00
Desp. realizadas no sub-elemento, até esta data, c/ proc licitatório (Serviços) 1.543,10
'Saldo Previsto na LDO? I Sim 1 Qtde.: 0 I Valor: I 0,00

Obs: Funcional programática: 01.010.01.031.0001.2001
Naturezas de despesas:
3390.3039 Material para manutenção de veículos
3390.3919 - Manutenção e conservação de veículos.

Barbeta

partarn 
ante 

Finance \to

Coatadat • 01C-PR oal9B010-5

Em: 22/05/2018

Despesa Autorizada: Aguardando

Obs: P2

Em: null

1,.

Di na Geral
Mark Sandro Sorp zo de Almeida - Matricula 817
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CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

FIXA CÃO DE PREÇO MÁXIMO

PA-DG n°24/2018

A partir do histórico de manutenções desta Casa, fixo como preço máximo para manutenção de

automóveis oficiais o valor total de R$ 67.213,06, sendo RS 49.39,55 para peças e R$ 17.373,51

para serviços, conforme tabela seguinte:

Lote Objeto Valor máximo de
peças

Valor Máximo de
horas de serviço

I Manutenção preventiva e corretiva
(mecânica) inclui filtros, óleos, correias,
velas, pastilhas, alinhamento,
balanceamento. borracharia, freios,
suspensão e outros itens necessários de
manutenção geral do veiculo — itens 3, 5,
9 e 10.

R$ 30.205,78 R$ 10.659,11
(considerando o total de

127 horas e o valor de
R$ 83,93 por hora)

2 Funilaria e pintura com máo de obra
especializada — item 6.

R$ 3.020,58 R$ 1.007,16
(considerando o total de
12 horas e o valor de R$

83,93 por hora)
3 Substituição c restauração de estofados

com mão de obra especializada— item 7.
R$ 3.020,58 R$ 1.007,16

(considerando o total de
12 horas e o valor de R$

83,93 por hora)
4 Substituição e conserto de bancos, portas,

Cintos de segurança e borracha das portas
— item 8.

R$ 3.020,58 R$ 1.007,16
(considerando o total de
12 horas e o valor de R$

83,93 por hora)
5 Manutenção corretiva do ar condicionado

e outros acessórios — item 11.
R$ 7.551,45 R$ 2.685,76

(considerando o total de
32 horas e o valor de R$

83,93 por hora)

6 Conserto e substituição dos vidros e
borrachas, com mão de obra especializada
— item 12.

R$3.020,58 R$ 1.007,16
(considerando o total de
12 horas e o valor de R$

83,93 por hora)

Total R$ 49.839,55 R$ 17.373,51

oncirina, 23 de maio de 2018.

AiltndaS va a
Presidente
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N°. ***MINIITA***/2018
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/E PP

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 24/2018
TIPO: MAIOR DESCONTO GLOBAL POR LOTE

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 lote, para Contratação dos serviços de manutenção
preventiva e corretiva de automóveis, objeto da Requisição 2602/2018, cujas despesas
correrão por conta de dotação própria, na classificação: Funcional programática:
01.010.01.031.0001.2001, Natureza da despesa: 3390.3039 - Material para manutenção de
veiculos e Natureza de despesa: 3390.3919— Manutenção e conservação de veículos.

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: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE
AUTOMÓVEIS.

PREÇO MÁXIMO: RS 67.213,06 (SESSENTA E SETE MIL, DUZENTOS E TREZE MIL REAIS E
SEIS 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 ***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://wwwl.cml.prgov.br/cml/site/index.jspx - "Licitações", ou
poderão ser solicitados através do endereço eletrônico: licitacao@cml.prgov.br.
0 Edital encontra-se no mural público da Câmara Municipal de Londrina para consulta, no
endereço acima mencionado e, poderá ser adquirido no mesmo local — gratuitamente.

SERVIDORES RESPONSÁVEIS PELOS ESCLARECIMENTOS (DE SECUNDA Á SEXTA, DAS 13H As
18H): ANDERSON ABE (TEL.: 3374-1273), FELIPE PAIM (TEL.: 33741324) E LUIZ
MARENDAZ (TEL.: 3374-1312).
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SECA() I - DO OBJETO

3

1 0 objeto desta licitação é Contratação dos serviços de manutenção preventiva e
corretiva de automóveis, com fornecimento de peps, para atender As necessidades da
Câmara Municipal de Londrina, conforme especificações e quantidades estabelecidas
no •Fermo de Referência, neste Edital e seus Anexos.

2 0 contrato terá como limite os seguintes valores:

Lote

2

Objeto Valor máximo de
peças

Valor máximo de
horas de serviço

Manutenção preventiva e corretiva
(mecânica) inclui filtros, oleos, correias,
velas, pastilhas, alinhamento,
balanceamento, borracharia, freios,
suspensão e outros itens necessários de
manutenção geral do veiculo - itens 7, 8,
9, 13 e 14 do Termo de Referência.

RS 30.205,78 R$ 10.659,11
(considerando o total de

127 horas e o valor de
R$ 83,93 por hora)

Funilaria e pintura com mão de obra
especializada - item 10 do Termo de
Referencia.

3

4

Substituição e restauração de estofados
com mão de obra especializada - item 11
do Termo de Referência.

R$ 3.020,58 R$ 1.007,16
(considerando o total de
12 horas e o valor de R$

83,93 por hora)
R$ 3.020,58 R$ 1 007,16

(considerando o total de
12 horas e o valor de RS

83,93 por hora)
Substituição e conserto de bancos, portas,
cintos de segurança e borracha das portas
- item 12 do Termo de Referência.

5

RS 3.020,58

Manutenção corretiva do ar condicionado
e outros acessórios - item 15 do Termo de
Referencia.

R$ 7.551.45

RS 1.007,16
1 (considerando o total de
12 horas e o valor de RS

83,93 por hora)
R$ 2 685,76

(considerando o total de
32 horas e o valor de RS

83,93 por hora)
6

Total

Conserto e substituição dos vidros e
borrachas, com mão de obra especializada
- item 16 do Termo de Referência.

RS 3.020,58 R$ 1.007,16
(considerando o total de
12 horas e o valor de R$

83,93 por hora)
RS 49.839,55 R$ 17373,51

Rua Goo Pannot de Souza, 145
Centro Civic° Boma Munhoz de Roche Neto

Pone/FAX. 3374-1265 - Lonktne - PR

Prego Presencial n°
"'MINUTA"/2018 4

3 0 critério de julgamento será o maior desconto global por lote, segundo modelo de
proposta constante na seção VI deste Edital.

4 0 contratado deverá estar localizado em uma distância igual ou menor que 10 (dez) km,
considerado o percurso por via de acesso regular mais proximo da Câmara Municipal de
Londrina, conforme justificativas presentes no Termo de Referência (Anexo I).

5 As especificações do objeto, os prazos e condições para sua execução estão dispostas no
Termo de Referência anexo a este Edital (Anexo 1 deste Edital) e na minuta do Contrato
Administrativo (Anexo VI deste Edital).

SEÇÃO II- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

6 As despesas com a execução do objeto referente ao presente certame, correrão A conta _- -
de dotação própria, na classificação: Funcional programática: 01.010.01.03 I .0001.2001,
Natureza da despesa: 3390.3039 - Material para manutenção de veículos e Natureza_de-----
despesa: 3390.3919 - Manutenção e conservação de veículos.

SEÇÃO III - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

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

8 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. 3°, 48, 1 da Lei Complementar n°. 123/2006, com redação dada pela Lei
Complementar n°. 147/2014.

9 E vedada a participação nesta licitação de:
9.1 Consórcios de empresas, qualquer que seja a forma de constituição;
9.2 Empresas não enquadradas como Microcmpresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte

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

Câmara;
9.4 Pessoas jurídicas que estejam impedidas de licitar e contratar com o Municipio de

Londrina, nos termos do artigo 7° da lei 10.520/2002;
9.5 Pessoas jurídicas que tenham sido declaradas inielôneas 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;

Rue Goo Pulp' dc Souza. 145
Centro Chico Remo Munhoz da Roche Nero

Fone/FAX 3371-1265 Lannon 'IR
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9.6 Pessoas jurídicas estrangeiras que não funcionem no pais;
9.7 Pessoas jurídicas que tenham, como sócio-gerente, administrador ou integrante de

conselho, servidor do Município de Londrina, por força do art. 204, 1, II, III e IV da
Lei Municipal 4.928/1992 - Estatuto do Regime Jurídico Cfnico dos Servidores
Públicos Civis do Município de Londrina — PR.

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

9.9 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

10 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 devera
apresentar ao Pregoeiro os seguintes documentos:

10.1Fora dc qualquer envelope, para imediata apresentação na ocasião do
credenciamento:
10.1.1 Documento de identificação do representante — oficial com foto;
10.1.2 Documento que lhe dê poderes para manifestar-se durante a sessão

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

habilitação do Edital (Anexo III). —
10.1.4 A declaração de que se enquadra na Lei Complementar 123/2006

(Anexo IV);
10.1.5 Certidão emitida pela Junta Comercial, conforme o art. 80 da Instrução

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

10.20 envelope n°. 1 (Proposta);
10.30 envelope n°. 2 (Documentação).

SECA() V — DO CREDENCIAMENTO

II O 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.

Rua Gov. Parigot de $011411, 145
Centro Chico Bonn, Munlazz de Rocha Noto

Pone/FAX. 3374-1255 • Loncinna • PR
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12 0 representante do licitante devera, 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.

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

13.10 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.

13.20 documento do subitem anterior, acompanhado de procuração por instrumento
público, ou particular com firma reconhecida (modelo no Anexo 11)/(om 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.

14 Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa licitante e cada empresa
licitante poderá ter apenas um representante.

15 Encenada a fase de credenciamento, não se admitirá:

15.1 0 credenciamento de licitante que se apresentar após o encerramento desta fase;
15.2 A desistência das propostas apresentadas.

SEÇÃO VI— DA APRESENTAÇÃO E RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS

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

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

16.2"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]".

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

17.1Para a participação por via postal o licitante deverá enviar em invólucro único:
17.1.1 Os dois envelopes (documentação e proposta);
17.1.2 A declaração de que a empresa cumpre com todos os requisitos de

habilitação do Edital (anexo III); 7"

R,0 o, Pant.. dc Sou., 145
Cann° Chico Runto Muria. da Rocha Nato

Fone/FAX 5574.1265 - Loruhna • PR
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17.1.3 A declaração e de que se enquadra como Microempresa (ME) ou
Empresa de Pequeno Porte (EPP) (Anexo IV), acompanhada da certidão da
Junta Comercial,

17.2Se os documentos referentes â condição de Microempresa e Empresa de l'equeno
Porte não forem apresentados ou estiverem dentro dos envelopes de proposta ou de
habilitação, o licitante somente tell sua proposta e documentação analisada caso não
compareçam outros interessados, pois tais documentos constituem requisito mínimo
para participação na licitação.

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

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

18 A proposta comercial constante do Envelope n°. I 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:

18. I As 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.

18.20 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.

18.30s percentuais de desconto sobre o preço de tabela do contratado, o qual sera
limitado ao preço de tabela da concessionária, conforme sistemática estabelecida no
Teimo de Referencia e modelo abaixo:

Lote Objeto Desconto global
para peças e

serviços
1 Manutenção preventiva e corretiva (mecânica) inclui filtros, óleos, correias,

velas, pastilhas, alinhamento, balanceamento, borracharia, freios, suspensão
e outros itens necessários de manutenção geral do veículo— itens 7, 8, 9, 13
e 14 do Termo de Referência.

%

2 Funilaria e pintura com mão de obra especializada — item 10 do Termo de
Referencia.

%

3 Substituição e restauração de estofados com mão de obra especializada —
item 11 do Termo de Referencia_

%

Rua Gov. Perigee de Souza, 145
Conte, Chico Bento Munhoe da Roche Net*
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4 Substituição e conserto de bancos, portas, cintos de segurança e borracha
das portas — item 12 do Termo de Referencia.

5 Manutenção corretiva do ar condicionado e outros acessórios — item 15 do
Termo de Referencia.

6 Conserto e substituição dos vidros e borrachas, com mão de obra
especializada— item 16 do Termo de Referência

19 0 modelo de orçamento constante no Anexo I-C deste Edital não é parâmetro para a
elaboração das propostas deste Pregão Presencial, pois sera utilizado apenas para a
formulação de orçamento, após o inicio da vigência contratual, por ocasião de cada
manutenção. 

8

20 0 preço de tabela do contratado servirá como base de calculo para a incidência do
desconto, entretanto, em nenhuma hipotese esta base de cálculo (preço sem desconto)
poderá ser superior ao estabelecido pela concessionária. conforme orcamento obtido
mediante diligência do fiscal do contrato. 

21 A apresentação da proposta implica:

21.10 conhecimento e aceitação de todos os termos do Edital;
21.2 Validade de 90 (noventa) dias, se outra, de maior prazo, não for designada na

proposta:
21.30brigaçâo de cumprir sua proposta, caso seja declarada vencedora do certame, nas

condições e prazos máximos previstos no Termo de Referência;
21.4Submissao ao regime de penalidades estabelecido na minuta do Contrato

Administrativo (Anexo VI), em especial a referente a recusa em assinar o Contrato
Administrativo no prazo de 7 (sete) dias úteis após regularmente convocada.

22 No caso de conflito entre as informações constantes na proposta, sempre que possivel o
Pregoeiro promovera 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.

23 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.

24 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 a sua admissibilidade.

Rua Gov Partom 4, Souza, 145
Centro Chico Bee. Munhee da Roam Neto

Fonc/FAX 3574.1265. Londruta • PR
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25 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 ANALISE PRELIMINAR DE
ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS E DA ETAPA DE LANCES

26 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.

27 A compatibilidade do objeto sera 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.

28 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.

28.1Caso não haja no mínimo 3 (três) propostas na condição do item anterior, serão
selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, ate o máximo de 3
(três).

28.1Em caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas.

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

30 0 julgamento sera realizado pelo valor unitário por lote e somente serão aceitas duas
casas decimais.

31 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará
exclusão do licitante da etapa de lances e na manutenção do Ultimo preço apresentado
pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.

32 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.

Rua Gov Parigot de SOlialt. 143
Centro Clot.. BenW MUJI110Z da Rocha Neto
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SEÇÃO VIII— DA ACEITAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

10

33 0 Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanta ao valor e
decidirá motivadamente a respeito da sua aceitabilidade.

34 Será desclassificada a proposta final que:

34.1Contenha vícios ou ilegalidades.
34.2Não apresente as especificações exigidas pelo Termo de Referência.
34.3Deixar de apresentar as comprovações e declarações exigidas.
34.4Apresentar preços finais superiores ao valor máximo estabelecido neste Edital para o

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

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

34.6Não vier a comprovar sua exequibilidade, em especial em relação ao preço e
produtividade apresentada.

35 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.

36 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.

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

38 0 pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido prego
melhor nas seguintes situações:

38.IQuando identificada a licitante classificada em primeiro lugar;
38.2Quando o pregoeiro convocar o licitante que apresentou a proposta subsequente, em

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

39 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 c eficácia para fins de classificação.
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40 Aceita a proposta classificada em primeiro lugar o licitante deverá comprovar sua
condição de habilitação, na forma determinada neste Edital.

SECA() IX — DA HABILITAÇÃO

41 0 Pregoeiro procederá à abertura do envelope "Documentação" (envelope n°. 2) do
licitante classificado em primeiro lugar para a verificação das condições de Habilitação.

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

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

44 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 orgão competente, na forma da
lei, com indicação dos atuais administradores ou dirigentes.

44.1Caso 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).

45 Para a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista deve-se apresentar:
45.1Prova de regularidade perante a Fazenda Federal e Seguridade Social (Certidão

Conjunta — conforme Portaria RFB/PGFN n°. 1.751/2014);
45.2Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual;
45.3Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal (relativa a Tributos Mobiliários e

Imobiliários);
45.4Prova 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);

45.5 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).

46 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.
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47 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, con forme Anexo V deste Edital.

48 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.

49 À 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 IV. 123/2006.

49.1A 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

49.2Caso a empresa não se regularize, poderá a Câmara Municipal de I.ondrina, sem
prejuízo das sanções cabíveis, convocar os outros licitantes, respeitada a ordem de
classificação.

50 Os documentos emitidos via internei estão sujeitos it confirmação no site do órgão
emissor.

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

SEÇÃO X — DOS RECURSOS

52 Declarado o licitante vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe sera concedido o prazo de 3 (três)
dias para a apresentação das razões do recurso, os demais licitantes consideram-se
desde logo intimados para apresentar contrarrazdes em igual número de dias, que
começarão a correr do término do prazo do recorrente, assegurada vista imediata dos
autos.
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53 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer,
devidamente registrada em ata, importara a preclusão da pretensão recai-sal.

54 Não serão conhecidos:
54.10 recurso que tenha conteúdo incompatível com o suscitado na sessão e registrado

na Ata da Sessão.
54.20 recurso escrito e as contrarrazões encaminhados ao protocolo intempestivamente,

ou seja, fora do prazo.
54.30s recursos imotivados ou insubsistentes.

55 As razões recursais podem ser enviadas via Jac-simile ou no e-mail
licitacao@cml.prgov.br, desde que os originais sejam protocolizados em até 3 (tre's)
dias após o registro do recebimento.

56 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.

57 0 provimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

SEÇÃO XI — DA ADJUDICAÇÃO 1)0 011.1E10 E 1101,101.0(; kCÃO 1)0
PROCEDIMENTO

58 0 objeto da licitação sera adjudicado ao licitante declarado vencedor:
58.1Por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso; ou
58.2Por ato da autoridade competente após a regular decisão dos recursos apresentados.

59 0 Pregoeiro remetera os autos para a homologação da Presidência da Camara Municipal
de Londrina diante das seguintes condições cumulativas:

59.1Se não houver intenção de interpor recurso manifestada por licitante na sessão.
59.2Se o licitante vencedor não necessitar do prazo para regularização de restrições junto

ao fisco previsto no art. 43, § I° da Lei Complementar n°. 123/2006.
59.3Se o licitante vencedor não figurar no cadastro dos impedidos de licitar do Tribunal

de Contas do Parana ou no Cadastro Nacional de Condenações Civeis por Ato de
Improbidade Administrativa do CNJ.
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60 Constatado o impedimento de licitar, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente,
verificara sua aceitabilidade e procedera à habilitação do proponente, e assim
sucessivamente, respeitada a ordem de classificação, até a apuração de uma proposta
que atenda ao

61 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.

62 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 CONTErlD0 DO CONTRATO
ADMINISTRATIVO

63 Após a homologação do certame, o vencedor sera convocado para, no prazo de 7 (sete)
dias ateis, assinar o Contrato Administrativo (Anexo VI deste edital).

64 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.

65 Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não
assinar o Contrato Administrativo, 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 inidtineo 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.

65.10 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.

66 Encontra-se no Termo de Referencia (Anexo 1) e no Contrato Administrativo (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.
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SEÇÃO XIII — DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15

67 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 julgara e responderá à impugnação em até 3 (três) dias
úteis.

67.1A impugnação protocolada intempestivamente sera admitida como exercício do
direito de petição.

67.2A autoridade competente, por razões de interesse público, poderá suspender a sessão
pública para garantir a segurança da contratação.

68 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.

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

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

71 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 contrario.

72 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
processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar
dos envelopes.

73 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.

74 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.
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75 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.

76 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 dc terceiros, mediante ato escrito e
devidamente fundamentado.

77 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.

78 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do
inicio e incluir-se-6 o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Camara Municipal de Londrina.

79 0 foro para dirimir questões relativas ao presente Edital sera o da comarca de Londrina,
com exclusão de qualquer outro.

SEÇÃO XIV — DOS ANEXOS

80 Fazem parte do presente edital os seguintes anexos:

80.1 Anexo I: Termo de Referência; fr--
80.2Anexo II: Modelo de Carta de Credenciamento;
80.3Anexo Ill: Modelo declaração de cumprimento dos requisitos de habdita0o do

Edital;
80.4Anexo IV: Declaração de enquadramento como Microempresa (ME) ou I mpresa de ---

Pequeno Porte (EPP);
80.5Anexo V: Modelo de declaração relativa à proibição do trabalho do menor (Lei it' "-

9.854/99);
80.6Anexo VI: Minuta do Contrato Administrativo.

Londrina, em 25 de maio de 2018.

Mark Almeida
Diretor-Geral
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ANEXO I — TERMO DE REFERÊNCIA

SEÇÃO I — DO OBJETO

17

O objeto deste Termo de Referência é a prestação de serviços continuados de
manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peps, acessórios e mão de
obra, para os veículos oficiais da Camara, conforme Anexo I-A.

SEÇÃO li—DA JUSTIFICATIVA

2 Necessidade de manter os veículos oficiais em condições seguras de uso, garantindo a
normalidade das atividades inerentes à Camara e a preservação de patrimônio público.

3 Ha conveniência em fixar a distância maxima entre a oficina mecânica e a Camara
Municipal de Londrina, em razão do custo e do- tempo da locomoção. Os veículos
oficiais serão conduzidos ao estabelecimento do fornecedor para que se efetue o
conserto ou a manutenção preventiva, de modo que, quanto maior for a distância, maior
serãoo gasto com combustive],

4 Assim, ainda que eventualmente um fornecedor localizado fora do limite geográfico
pudesse oferecer um maior desconto sobre o objeto a ser contratado, o gasto de
combustive( (somado aos demais custos de manutenção dos automóveis) seria maior do
que o beneficio econômico obtido com o eventual desconto.

5 Além disso, longas distâncias demandariam maior tempo de locomoção, diminuindo a
disponibilização dos veículos para as atividades da entidade.

6 Nesse contexto, o limite geográfico ficou fixado em 10 (dez) Km, pois, em breve no site
google maps, constatou-se a existência de no mínimo 10 oficinas neste perimetro
(Anexo l-B), o que possibilita, ainda, a ampla competitividade, sem prejuízo aos
principios da eficiência e da economicidade.

SEÇÃO Ill — DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

7 A manutenção preventiva deverá ser prestada de forma periódica, a cada 10.000
quilômetros ou um ano, conforme manual de cada fabricante. Compreende a
substituição de componentes com vida útil predeterminada, como oleos, filtros, correias,
velas, pastilhas e outros.
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8 A manutenção conetiva devera ser prestada em razão de defeitos originados pelo uso
ou colisões, para normalizar o funcionamento do veiculo, com substituição de peças e
acessórios quando necessário.

9 A mão de obra mecânica deverá atender motores movidos a gasolina e etanol (flex) e, os
principais sistemas de veículos, como motor, hidráulico, lubrificação, alimentação,
transmissão, suspensão, direção, freios, pneus e rodas, elétrico e outros.

10 0 serviço de funilaria e pintura deverá abranger polimento e secagem rápida.

II 0 serviço de substituição ou restauração de estofados inclui a cobertura interna do
veiculo.

12 Serviço de substituição ou conserto da parte mecânica dos bancos, portas, cintos de
segurança e borracha das portas.

13 0 serviço de borracharia completa compreende aquisição, remendos e substituições de
pneus, com e sem câmara de ar, aquisição e substituição de bicos, colocação de rodas,
calotas e outros serviços.

14 Serviço de regulagem do sistema de rodagem do veiculo para alinhamento e
balanceamento.

15 Serviço de conserto ou substituição de peças e acessórios do ar condicionado, radio e
outros que sejam indispensáveis ao funcionamento ou segurança dos veiculos.

16 0 serviço de vidraçaria abarca o conserto ou substituição dos vidros frontal, traseiro,
lateral, borrachas dos vidros e outros.

SEÇÃO IV — DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

17 As manutenções preventiva e conetiva serão solicitadas por e-mail à contratada, que
devera agendar o recebimento do veiculo até 2 dias úteis após o recebimento do e-mail.

18 0 veiculo sera recebido em horário comercial pela oficina.

19 A contratada terá prazo máximo de 2 dias tads, após o recebimento do veiculo, para
envio de orçamento, por e-mail, à contratante.
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20 0 orçamento deverá apresentar todos os serviços, Degas acessórios e mão de obra
necessários, com os respectivos valores, o desconto individual ofertado na proposta de
preços e o valor total após o desconto, de forma clara e padronizada, conforme Anexo I-
C.

21 A partir da aprovação do orçamento, sera elaborada Nota de Empenho e encaminhada
oficina, por e-mail, para realização dos serviços.

22 Caso seja necessária a troca de pegas ou acessórios, o orçamento devera apresentar a
marca e o código da peça para verificação de preço de mercado pela fiscal do contrato.

23 A fiscal do contrato realizara no mínimo duas pesquisas de mercado, por e-mail, sendo
uma delas diretamente com a concessionária que comercializa o veiculo e, o preço
descrito no orçamento, sem a aplicação do desconto, ou a quantidade de horas de
serviço, não poderá ser superior ao preço da peça, acessório ou mão de obra utilizada
pela concessionária. 

24 É facultada à fiscal do contrato a utilização do Banco de Preços para realização de
orçamento de pecas.

25 Caso a concessionária não responda o pedido de orçamento referente as peças,
acessórios ou a quantidade de horas de serviço, o valor de referência para esses itens
sera o maior valor informado a fiscal durante a pesquisa de mercado.

26 Todos os serviços serão realizados somente após a aprovação do orçamento pela fiscal
do contrato.

27 0 prazo para execução dos serviços sera informado em cada orçamento, obedecendo o
prazo máximo de 10 dias úteis após a aprovação do respectivo orçamento.

28 Caso seja necessária a entrega de peças ou acessórios à contratada, o prazo de entrega
sera acrescido ao prazo estabelecido no item anterior e deverá estar especificado no
orçamento.

29 Caso o veiculo apresente problemas durante sua utilização em horário comercial
(período compreendido entre 8 horas e 18 horas), com possibilidade de dano de dificil
reparação, o motorista da Camara ou o serviço de guincho do seguro veicular conduzirá
o carro até a oficina para realização de orçamento.

30 A partir do recebimento do veiculo nas condições do item anterior, o prazo para emissão
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de orçamento sera de 2 dias úteis após o recebimento do veiculo.

20

31 No caso de veiculo novo, serão realizados somente os serviços não cobertos pela
garantia.

32 0 quantitativo descrito no Anexo I-A poderá sofrer alterações com a aquisição de novo
veiculo para a Camara ou por motivo de devolução de bem à Prefeitura.

33 Todos os serviços deverão obedecer o disposto no manual de cada fabricante e serão
realizados no estabelecimento da contratada.

34 Os veículos deverão ser devolvidos limpos, sem sujidades decorrentes da execução dos
serviços, e em perfeitas condições de uso.

SEÇ 'AO V — DAS PEÇAS, ACESSÓRIOS E PNEUS

35 As peças deverão obedecer a Norma ABNT NBR 15296/2005 que define os termos
utilizados para peças de aplicação veicular (autopeças ou simplesmente peças).

36 Seguindo a norma da ABNT, a Camara aceitara somente peças de produção original ou
peças de reposição original.

37 Peça de produção original é a peça que integra um produto original (veiculo automotor)
em sua linha de montagem.

38 Peça de reposição original, também denominada peça genuina ou peça legitima,
destinada a substituir peça de produção original para efeitos de manutenção ou
reparação, caracterizada por ter sido concebida pelo mesmo processo de fabricação
(tecnologia), apresentando as mesmas especificações técnicas da pega que substituiu.

39 Em relay-do aos acessórios, deverá ser observada a norma da ABNT 15832/2010.

40 Seguindo a norma da ABNT, a Camara aceitara somente acessório original ou acessório
certificado.

41 Acessório original é equipamento e/ou conjunto de componentes estáticos e/ou
funcionais, caracterizado por ter sido validado pelo fabricante do veiculo conforme a
sua especificação.
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42 Acessório certificado é equipamento e/ou conjunto de componentes estéticos e/ou
funcionais caracterizado por ter sido submetido a processo de
certificação/homologação, compulsória ou voluntária, reconhecido por órgão nacional
competente.

43 As peças, acessórios e pneus serão adquiridos conforme demanda da contratante, sendo,
portanto, impossível qualquer tipo de relação ou descrição anterior.

44 A contratada deverá apresentar, junto com a nota fiscal dos serviços, a nota de aquisição
da peça ou do acessório, com a discriminação da marca.

45 Todos os pneus deverão ser novos (não serão aceitos pneus com materiais reciclados,
remanufaturados, recondicionados, remodelados, renovados, reformados recauchutados
ou oriundos de qualquer outro processo similar) e deverão atender as diretrizes e
critérios estabelecidos pelo 1NMETRO, com selo de vistoria impresso no produto.
Marcas de Referência: Goodyear, Pirelli, Michelin, Continental, Firestone, Dunlop ou
superior, ou de melhor qualidade.

46 0 orçamento de aquisição e substituição de pneus deverá apresentar a marca para
verificação de preço de mercado pela fiscal do contrato.

47 Em relação a aquisição e substituição de pneus, a fiscal do contrato realizará no mínimo
duas pesquisas de mercado, por e-mail, sendo uma delas diretamente com a
concessionária que comercializa o veiculo e, o preço descrito no orçamento, sem a
aplicação do desconto, ou a quantidade de horas de serviço, não poderá ser superior ao
prego do pneu e mão de obra utilizados pela concessionária.

48 Caso a concessionária não responda o pedido de orçamento, o valor de referencia será o
maior valor informado a fiscal, por e-mail, durante a pesquisa de mercado.

SEÇÃO VI - DA GARANTIA

49 Os serviços da contratada terão garantia de pelo menos 90 dias ou 5 000km rodados,
com prazo inicial da data de realização dos serviços.

50 A garantia dos serviços sera acionada quando o evento ocorrer dentro do prazo de 90
dias ou quando a quilometragem rodada for igual ou inferior a 5.0001cm.

51 As peças e acessórios terão garantia minima de 90 dias ou período maior indicado pelo
fabricante e o prazo inicial sera a data de aquisição.

Rua Gov. Parigot de Soma, 143
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52 Os pneus deverão ter garantia minima de cinco anos, contados também da data de
aquisição.

SECA() VII- DA ESPECIFICAÇÃO DA LICITAÇÃO

53 Com o objetivo de otimizar a licitação, os itens 7 a 16 serão divididos em lotes.

54 A tabela a seguir mostra a divisão de lotes com descrição genérica dos serviços para
cada lote.

Lote Objeto Valor estimado
de peças

Quantidade
estimada de

horas

Valor estimado
da hora de

serviço
1 Manutenção preventiva e corretiva

(mecânica) inclui filtros, óleos,
correias, velas, pastilhas, alinhamento,
balanceamento, borracharia, freios,
suspensão e outros itens necessários
de manutenção geral do veiculo -
itens 7, 8, 9, 13 e 14 do Termo de
Referência.

R$ 30.205,78 127 horas R$ 83,93

2 Funilaria e pintura com mão de obra
especializada - item 10 do Termo de
Referencia.

R$ 3.020,58 12 horas R$ 83,93

3 Substituição e restauração de
estofados com mão de obra
especializada - item 11 do Termo de
Referência.

RS 3.020,58 12 horas RS 83,93

4 Substituição e conserto de bancos,
portas, cintos de segurança e borracha
das portas - item 12 do Termo de
Referência.

R$ 3.020,58 12 horas R$ 83,93

5 Manutenção corretiva do ar
condicionado e outros acessórios -
item 15 do Termo de Referência.

R$ 7.551,45 32 horas R$ 83,93

6 Conserto e substituição dos vidros e
borrachas, com mão de obra
especializada - item 16 do Termo de
Referência.

12$ 3.020,58 12 horas R$ 83,93

Total RS 49.839,55 207 horas
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55 A licitante poderá apresentar a proposta para cada lote, vedada a separação de qualquer
item.

SEÇÃO VIII— DA DEFINIÇÃO DOS VALORES

56 Com relação à estimativa de gastos com peças, considerando valores gastos pela
Camara de 2015 a fevereiro de 2018, pesquisas com concessionárias e oficina mecânica,
foi obtida a média de R$ 25.171,48 para os próximos 12 meses.

57 Considerando pesquisa realizada com concessionárias e oficinas mecânicas, estima-se
que sejam necessárias 106 horas de serviços de manutenção veicular para os próximos
12 meses.

58 Com relação ao valor da hora de serviços de manutenção veicular, realizou-se pesquisa
de preço entre concessionárias e oficinas mecânicas, fixando-se o valor médio da hora
de serviço em R$ 83,93 para os próximos 12 meses.

59 Considerando o desgaste da frota pelo tempo de uso, serão acrescidos 20% no valor de
peças e na quantidade de horas de serviço para manutenção. Assim, o novo valor sera
R$ 30.205,78 para peças e 127 horas para serviços de manutenção veicular.

60 Os itens 10, II, 12 e 16 deste Termo de Referência estão previstos neste termo para
casos em que o pagamento da franquia do seguro veicular não for necessário. Para não
prejudicar a manutenção mecânica do veiculo foi previsto o valor de R$ 3.020,58 para
gasto com peças e 12 horas de mão de obra, considerando 10% do valor total de peps e
mão de obra.

61 Em relação ao item 15 deste Termo de Referência, foi previsto um valor de R$ 7.551,45
para peças e 32 horas de serviço, o que representa 25 % do valor de peças e da
quantidade de horas mecânicas. A previsão maior de gasto em relação aos outros itens é
fundamentada no custo das peças e da mão de obra para conserto de ar condicionado,
acessório utilizado em todos os veículos da Câmara.

62 Portanto, o custo total de peças sera de R$ 49.839,55 e a quantidade de horas de serviço
sera de 207 horas.

63 Desse modo, o valor global é de R$ 67.213,06.

Res G. Pansot Souza. 145
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SEÇÃO IX -110 CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS
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64 A empresa devera apresentar, separadamente, percentuais de desconto para os custos de
mão de obra e peças descritos na tabela da Seção VII (da especificação da licitação) e
informar o valor global com os descontos aplicados.

65 No julgamento das propostas, atendidas as condições estabelecidas neste Termo de
Referência, sera declarada vencedora a proposta que obtiver maior percentual de
desconto sobre o valor global, considerando os descontos individuais.

66 Nos preços cotados deverão estar inclusas as despesas legais e as resultantes da
prestação dos serviços.

SEÇÃO X — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

67 A Contratada obriga-se a:

67.1 Executar os serviços de acordo com o Termo de Referência.

67.2 Substituir, toda e qualquer peça, que no momento da execução dos serviços seja
danificada por qualquer motivo, por outra da mesma qualidade ou superior, sem ônus
Contratante.

67.3 Apresentar à fiscal do contrato, quando solicitado, as peças substituidas ou suas
embalagens.

67.4 Informar à Contratante quaisquer danos causados aos veiculos.

67.5 Fornecer todos os materiais, mão de obra, equipamentos e ferramentas necessários
execução dos serviços.

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

67.7 Manter contatos sempre por escrito com a Contratante, ressalvados os entendimentos
verbais determinados pela urgência da situação, os quais deverão ser confirmados por
escrito, no prazo de dois dias úteis.

67.8 Não transferir a terceiros por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações
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assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas
condições autorizadas no Termo de Referência.

67.9 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.

67.10 Responder pela existência de todo e qualquer vicio, irregularidade ou simples defeito
de execução, comprometendo-se a removê-lo ou repará-lo, sem emus A Contratante,
desde que provenham de ma execução dos serviços ou ma qualidade de material.

67.11 Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de
garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

67.12 Obedecer aos prazos estabelecidos neste Termo de Referencia para a conclusão dos
trabalhos.

SEÇÃO XI— OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

68 A Contratante obriga-se a:

68.1 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade da execução dos serviços
com as especificações constantes no presente termo de referencia, para fins de aceitação
e recebimento definitivo.

68.2 Emitir autorizações para a execução dos serviços.

68.3 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento do objeto e das condições de execução dos
serviços da Contratada, por meio de servidor especialmente designado.

68.4 Diante do cumprimento das obrigações contratuais, efetuar o pagamento no prazo
previsto.

68.5 Manter contatos sempre por escrito com a Contratada, ressalvados os entendimentos
verbais determinados pela urgência da situação, os quais deverão ser confirmados por
escrito, no prazo de três dias Ateis.

68.6 Atualizar a lista de veículos oficiais no caso de aquisição ou devolução de veiculo A

Rua Gov. Parigot de S. 145
Centro Cívico Bento Munhoz da Roche Ncto
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Prefeitura.
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68.7 Fornecer os dados essenciais A perfeita execução dos serviços, quando solicitados pela
Contratada.

SEÇÃO XII — DA ACEITAÇÃO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

69 0 recebimento definitivo implica atestado de verificação da adequação dos serviços
realizados e As especificações.

70 Nenhuma espécie de recebimento prejudica a responsabilidade da empresa fornecedora
por vícios ocultos.

71 0 recebimento definitivo fica condicionado à verificação da conformidade da Nota
Fiscal apresentada pelo fornecedor com preço registrado e do regular cumprimento das
obrigações assumidas na contratação.

72 A Nota Fiscal deverá ser apresentada após a realização de manutenção preventiva ou
corretiva.

73 A Nota Fiscal deverá se referir a todos os serviços e peças discriminadas na Nota de
Empenho.

74 Caso não seja possível conter na Nota Fiscal as informações do item anterior, o
fornecedor deverá encaminhar, junto a ela, um relatório que apresente tais informações,
com data e assinatura do responsável.

75 0 pagamento somente sera efetuado após o recebimento definitivo, pelo fiscal do
contrato, da Nota Fiscal apresentada pela Contratada.

Londrina, 17 de maio de 2018.

Virginia Barboza Reis de Oliveira

Departamento de Administração Predial
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ANEXO I- — DESCRIÇÃO DA FROTA

Velculo/modelo
Logan Expression Hi flex 1.68V
Logan Expression Hi flex 1.68V

Polo Sedan 1.6 MI
Polo Sedan 2.0 Comfort Line
Siena Essence 1.6 Flex I6V

Marca Placa Ano/Modelo
Renault AYG 2676 2013/2014
Renault AYG 2733 2013/2014

Volkswagen ASB  8589 2009/2010 
Volkswagen AUV 5795 2011/2012

Fiat ATI-1054 2010/2011

27

ANEXO I-B - LISTA DE OFICINAS MECÂNICAS ENCONTRADAS EM RAIO 
IGUAL OU MENOR A 10 (DEZ)KM. CONFORME PESQUISA NO SITE GOOGLE

MAPS.

ESTABELECIMENTO
Bandeirantes Michelin Pneus

Eletron Auto Center

ENDEREÇO
Avenida Dez de Dezembro, 1403
Avenida Duque de Caxias, 550

DISTÂNCIA
3,22 km
224,37m

Golono Auto Service Rua Paes Leme, 700 1,38 km
Lad l Centro Automotivo Rua Fernando de Noronha, 21 3,21 km
Mecânica Quatro Rodas

MS Auto Center
Rua Rebouças, 133

Rua Para, 60
4,521an
2,331an

Oficina Top Car Serviços
Automotivos

Pneucar Centro Automotivo

Avenida Sao Joao, 571

Avenida Duque de Caxias, 1005

2,161m

251,49m
Serfs Car Service Londrina Avenida Duque de Caxias, 2856 1,96 km

Vanzo Auto Center Rua Bahia, 881 4,02 km

Rue Gov Pengto k Sot., 145
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ANEXO I-C — MODELO DE ORCAMENTO

DATA DE RECEBIMENTO: 

RESPONSÁVEL PELO ORCAMENTO:

VEÍCULO: 

PLACA: 

KM:

PECA/PNEU.
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NOME FABRICANTE CÓDIGO VALOR SEM
DESCONTO

VALOR COM
DESCONTO

MÃO DE OBRA:

DESCRIÇÃO DO
SERVIÇO

QUANTIDADE DE
HORAS

VALOR SEM
DESCONTO

VALOR COM
DESCONTO

TOTAL:

VALOR SEM DESCONTO VALOR COM DESCONTO

Rue Gov Pangot de Souza. 145
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ANEXO II— MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO (PROCURAÇÃO)

Câmara Municipal de Londrina
Pregão Presencial n°. [número do pregdo]l[ano]

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

Rua Coo Parteut de Soma, 145
Centro CIvico Bento Munhae de Roche Nal1

Fone/FAX 3374.1265. Londrine • PR

Pregão Presencial n°.
*•*MINUTA*•*/2018 30

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].

R,.00'. Pangot de Souza. 145
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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
Vile item 41 deste Edital.

b) A não apresentação desta declaração sera interpretada como não
enquadramento do licitante como ME ou EPP ou como a renúncia do direito de tratamento
diferenciado conferido pela LC 123/2006.

Rua Gov. Parivo( de Souca, 143
Centro Civic° Bento Munhoa da Roche New

Fonell'AX. 3574.1255. Londma - PR

Pregão Presencial if.
*••MINUTA*••/2018 32

ANEXO V — MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA À PROIBIÇÃO 1)0
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 juridica
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob
o n°. [nzimerv] interessada em participar da licitação modalidade Pregão presencial n°
[número do pregão]/[ano], da Câmara Municipal de Londrina, Estado do Parana, em
cumprimento is determinações da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, DECLARO, sob as
penas da lei, que em meu quadro de pessoal não hi 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 CONTRATO ADMINISTRATIVO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. Intimero sequencial de atas e contratosil2018
PREGÃO PRESENCIAL N°. linimero e anal
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 24/2018

OBJETO: CON URMAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE
AUTOMÓVEIS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS
VALOR: IPREÇOI(IVALOR POR EXTENSO])
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

A CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA, com sede na Rua Gov.
Parigot de Souza, 145, Centro Civico 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°
[numero do CPF];

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

Resolve firmar Contrato Administrativo 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:

Rua Gov Parigot de Souza, 145
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CLAUSULA PRIMEIRA—DO OBJETO
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1 0 objeto deste instrumento é Contratação dos serviços de manutenção preventiva e
corretiva de automóveis, com fornecimento de peças, para atender as necessidades da
Camara Municipal de Londrina, conforme especificações e quantidades estabelecidas
no presente instrumento, no Termo de Referencia, no Edital e seus Anexos.

2 A disciplina das obrigações da contratada e da contratante estão previstas no Termo de
Referência, documento que integra o presente instrumento, como se nele estivesse
transcrito.

CLAUSULA SEGUNDA — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

3 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: 3390.3039 - Material para manutenção de veículos e Natureza de
despesa: 3390.3919— Manutenção e conservação de veículos.

CLÁUSULA TERCEIRA — DA CONTRATAÇÃO E EMISSÃO DE NOTA DE
EMPENHO

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

5 A Nota de Empenho deverá ser solicitada, pelo Fiscal do Contrato.

5.1 0 preço a ser empenhe  constar expressamente do pedido de empenho e
deverá observar o'preço registrado n presente instrumento.

5.2 0 Fiscal do Contrai6-enviari, no endereço de e-mail ou no número de fac-simile da
Contratada, a Nota de Empenho a cada solicitação.

6 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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CLAUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA

35

7 0 Contrato Administrativo terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua
assinatura.

8 0 Contrato Administrativo pode, por interesse da Contratante, ser prorrogado por
periodos sucessivos, limitado a sua duração a 60 (sessenta) meses, nos termos do inciso
II do artigo 57, da Lei n° 8.666, de 1993.

9 A Contratada não tern direito subjetivo à prorrogação contratual.

10 Toda prorrogação de contratos sera precedida da realização de pesquisas de preços de
mercado ou de preços contratados por outros órgãos e entidades da Administração
Pública, visando a assegurar a manutenção da contratação mais vantajosa para a
Contratante, cm relação à realização de uma nova licitação.

11 0 contrato não poderá ser prorrogado quando a Contratada tiver sido declarada iniclonea
ou suspensa ou impedida de licitar ou contratar no âmbito de qualquer órgão ou
entidade da Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal
ou municipal, enquanto perdurarem os efeitos; ou, ainda, não mantiver, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação;

12 A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

CLAUSULA QUINTA - DO DESCONTO E DO VALOR DO CONTRATO
ADMINISTRATIVO

13 Serão aplicados os seguintes descontos sobre o preço de tabela do contratado, o qual
sera sempre limitado ao prego de tabela da concessionária, conforme sistemática
estabelecida no Termo de Referência:

Lote Objeto

Manutenção preventiva e corretiva (mecânica) inclui filtros, oleos, correias,
velas, pastilhas, alinhamento, balanceamento, borracharia, freios, suspensão
e outros itens necessários de manutenção geral do veiculo - itens 7, 8, 9, 13

14 do Termo de Referência.
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2 Funilaria e pintura com mho de obra especializada - item 10 do Termo de
Referencia.

3 Substituição e restauração de estofados com mão de obra especializada -
item 11 do Termo de Referencia.

4

5

Substituição e conserto de bancos, portas, cintos de segurança e borracha
das portas - item 12 do Termo de Referência.
Manutenção conetiva do ar condicionado e outros acessórios - item 15 do
Termo de Referência.

6 !Conserto e substituição dos vidros e borrachas, corn mil° de obra
especializada - item 16 do Termo de Referencia.

14 0 presente instrumento possui o seguinte valor total:

Lote Objeto Valor máximo 1 alor máximo
de peps de horas de

serviço
Manutenção preventiva e corretiva (mecânica), R$ 30.205,78
conforme Termo de Referencia.

R$ 10.659,11

2 Funilaria e pintura, conforme Termo de Referência. R$ 3 020,58 R$ 1.007,16

3 Substituição e restauração de estofados, conforme
Termo de Referencia.

RS 3.020,58 R$ 1.007,16

4 Substituição e conserto de bancos, portas, cintos de
segurança e borracha das portas, conforme Termo de
Referência.

RS 3.020,58 R$ 1.007,16

5 Manutenção corretiva do ar condicionado e outros
acessórios, conforme Termo de Referência.

RS 7.551,45 RS 2.685,76

6 Conserto e substituição dos vidros e borrachas,
conforme Termo de Referência

R$ 3.020,58 R$ 1.007,16

Total R$ 49.839,55 Ft$ 17.373,51

CLAUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

15 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.

16 A Nota Fiscal sera apresentada ao tdrnino de cada serviço realizado.
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17 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 Onus para a Contratante.

18 0 pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante deposito
em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou
por outro meio previsto na legislação vigente.

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

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

CLAUSULA SÉTIMA — DA FISCALIZAÇÃO

21 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.

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

21.2A fiscalização do Contrato Administrativo será feita pelo servidor que assina o
Termo de Referência (Anexo 1).

22 Ao Fiscal do contrato ficam designadas as seguintes atribuigcles:
22.1 Somente solicitar prestações da Contratada mediante a apresentação dc Nota de

Empenho.
22.2Receber e indicar o número do empenho na fatura, caso a Contratada não o tenha

feito.
22.3 Verificar se o valor discriminado na Nota Fiscal é o contratado, antes de remetê-la ao

Departamento Financeiro.
22.4Notificar o Gestor do contrato caso identifique qualquer irregularidade para eventual

instauração de procedimento administrativo para aplicação de penalidade.

23 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

Rua Gov Parigot de Souza, 145
Centro Civic. Bento Munhor da Rocha t4.sto

Foro/FAX: 3374.1265 Londrina - PR

Pregão Presencial n°.
"*MINUTA***12018 38

Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n°
8.666, de 1993.

24 0 Fiscal do contrato anotará cm 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 A autoridade competente para
as providências cabíveis.

CLAUSULA OITAVA — DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES
ADMINISTRATIVAS

25 A Contratada que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do presente
Contrato ficará sujeita As penalidades do Art. T' 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.

26 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 ás seguintes sanções:

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

26.2Multa.
26.2.1 Multa moratoria de 5% (cinco por cento) 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 30%.

26.2.2 .Compensatória de até 30% (trinta por cento) sobre o valor da Ata de
Registro de Preços u do valor proporcional do item a ser objeto da rescisão, nó  
caso dcinex'ecução t al ou inexecuodo parcial de que decorra re,rciseio da Ata
de Registro de Pre s, podendo ser cumulada com a multa moratoria, des& gem'
o valor -cutirdlado das penalidades não supere valor equivalente ao total da Ata
dc Registro de Preços.

26.31mpedimento dc licitar e contratar com a União, 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 cominagOes legais.

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

27.1.1 Não assinar o Contrato Administrativo quando convocado dentro do
prazo de validade da proposta, não aceitar/retirar a nota de empenho ou não
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assinar o termo de contrato decorrente da ata de registro de preços;
27.1.2 Apresentar documentação falsa;
27.1.3 Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
27.1.4 Ensejar o retardamento da execução do objeto;
27.1.5 Não mantiver a proposta;
27.1.6 Cometer fraude fiscal;
27.1.7 Comportar-se de modo inidõneo.

39

28 Considera-se comportamento inidõneo, entre outros, a declaração falsa quanto is
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.

29 A penal idade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

30 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.

31 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.

32 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-6 em processo
administrativo que assegurara o contraditório e a ampla defesa, instaurado por despacho
do Diretor-Geral e julgado pelo Presidente da Camara Municipal de Londrina.

32.10s 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.

33 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.

34 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.

35 Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, far-se-ii a comunicação escrita
empresa e publicação no Jornal Oficial do Municipio (exceto nos casos de advertência

e multa), constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato sera
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registrado em cadastro correspondente.

40

36 0 prazo para pagamento da multa sera de 10 (dez) dias após o recebimento da
notificação para recolhimento do valor.

37 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.

CLÁUSULA NONA — DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

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

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

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

CLAUSULA DEZ — DA RESCISÃO CONTRATUAL

41 São motivos para a rescisão do presente Contrato as hipóteses previstas na legislação
correlata aos contratos administrativos, especialmente as previsões do art. 78 da Lei n°
8.666, de 1993.

42 Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.

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

CLAUSULA DEZ — DO REAJUSTE

44 Será admitido o reajuste dos preços dos serviços continuados contratados com prazo de
vigência igual ou superior a doze meses, desde que observado o interregno mínimo de 1
(um) ano, mediante a aplicação do indice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC),
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ou outro que venha substitui-lo, divulgado pela instituição Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) — com aplicação da regra "pro-rata die" para períodos
fracionados.

45 0 interregno mínimo de 1 (um) ano sera contado:

45.1Para o primeiro reajuste: a partir da data limite para apresentação das propostas
constante do Edital,

45.2 Para os reajustes subsequentes ao primeiro: a partir da data do fato gerador que deu
ensejo ao último reajuste ocorrido ou precluso.

46 0 prazo para a Contratada solicitar o reajuste encerra-se na data da prorrogação
contratual subsequente à data em que se completou o cômputo do interregno minim° de
I (um) ano, sob pena de preclusão.

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

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

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

50 Os novos valores contratuais decorrentes do reajuste terão suas vigências iniciadas
observando-se o seguinte:

50.1A partir da data em que se completou o cômputo do interregno mínimo de 1 (um)
ano;

50.2Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuizo da contagem de
periodicidade para concessão dos próximos reajustes futuros; ou

51 Os reajustes serão formalizados por meio de apostilamento, exceto quando coincidirem
com a prorrogação contratual, caso em que deverão ser formalizados por aditamento ao
contrato.

CLAUSULA ONZE — DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS

52 Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá
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motivadamentc adotar providencias acauteladoras, inclusive retendo o pagamento,
como forma de prevenir a ocorrência de dano de di fiei! ou impossível reparação.

CLAUSULA DOZE — DOS ANEXOS E DOS CASOS OMISSOS

53 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.

54 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.

CLAUSULA TREZE — DA PUBLICAÇÃO

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

CLAUSULA QUATORZE — DO FORO

56 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 Câmara Municipal de Londrina

Londrina, [dia, mês e ano].

[nome completo da signatária]
[cargo]
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CI n° 104/2018 — DSP
De: Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Para: Controladoria
Assunto: Controle interno — Pregão para manutenção de automóveis

Londrina, 25 de maio de 2018.

Prezados,

Encaminhamos o processo administrativo n°. 24/2018, de pregão presencial para

contratação de manutenção de automóveis, para controle interno preventivo.

Atenciosamente,

Fel
Departamento

•

pe W- .gPaim
• - : prim ntos e Patrimônio



la A

Camara Municipal de Londrina
Estado do Paraná

Comunicação Interna n.° 053/2018

Data: 29 de maio de 2018.

De: Controladoria

Para: Departamento de Suprimentos e Patrimônio

Assunto: Análise Prévia — Processo Administrativo n.° 24/2018 — Pregão Presencial —
Manutenção da frota de veículos.

Prezado Gerente,

Conforme solicitação desse Departamento, analisamos os documentos do
processo administrativo em epígrafe e efetuamos as seguintes sugestões:

• Tendo em vista que a aquisição tomará por base o preço praticado pelas concessionárias e
pesquisando a sistemática empregada por vários entes da Administração, sugerimos que
se faça constar no edital a necessidade de que a empresa vencedora da licitação
disponibilize as tabelas das concessionárias para auxiliar o processo de fiscalização desta
Casa.

Para não limitar a participação de interessados, pode ser facultada a apresentação de
outras tabelas que servirão de base para a formalização dos preços e aplicação dos
descontos concedidos pelos participantes, tais corno AUDATEX, MOLICAR, CILIA,
ORION, etc.

Quanto ao tempo de execução dos serviços, poderá ser adotada a Tabela Temparia da
Sindirepa/PR, que também poderá ser fornecida pela empresa contratada ou adquirida
pela própria Camara.

Nos casos em que for devidamente comprovada a impossibilidade de obtenção de preços
ou o fornecimento das tabelas, poderá ser adotada a metodologia constante dos itens 24 e
25 do Termo de Referência, ou seja, pesquisa de mercado junto a fornecedores ou
consulta a banco de pregos (no mínimo três preços podendo ser mesclada:
fornecedores/banco de preços).

• Avaliar se existe necessidade de incluir a possibilidade de aceitação de peças que não
sejam de produção ou reposição original (desde que devidamente motivado),
estabelecendo critérios para a sua aceitação e valoração (que poderá ser com base em
orçamentos a serem obtidos pela fiscalização);



Ciimara Municipal de Londrina
Estado do Paraná

• Esta Controladoria entende que para aqueles itens que possivelmente já se tenha um
histórico da sua real aquisição, o correto seria a realização de licitação distinta para
registro de preços (Ex.: Pneus, troca de óleo, etc.) uma vez que a licitação quando baseada
em tabelas tende a estabelecer um desconto médio, não atentando-se às particularidades
do mercado que pode propiciar maior vantajosidade para a Administração;

• É de conhecimento que há diferença de preços entre as peças de produção original
(genuína) e de reposição original (original) portanto, há de se pensar na hipótese de
aplicação de descontos diferenciados para tais tipos de peças, fazendo o critério constar do
edital;

• Efetuar cotação de pregos para fixar o prego máximo da licitação (mínimo de desconto),
visando auxiliar o pregoeiro e a Administração na análise das propostas e dar
cumprimento à legislação.

• Sugerimos a alteração do modelo para apresentação da proposta (item 18.3 do Edital) para
que fique da seguinte forma, em consonância com o disposto na Seção IX do Termo de
Referência:

Lote Objeto
Valor
Peças
(01)

% de desc.
s/ peças

(02)

Valor das
peças c/ Desc.

(03)
=(01)-(02)

Mão de
obra
(04)

% de desc.
s/ peças

(05)

Valor dos
serviços c/

Desc.
(06)

=(04)-(05)

Valor da
proposta

para o Lote
(07)

=(03)+(06)

1
Manutenção
preventiva e
corretiva ...

30.205,78 10.659,11

2 Funilaria e
Pintura ... 3.020,58 1.007,16

3
Substituição e
restauração de
...

3.020,58 1.007,16

4 Substituição e
concerto de ... 3 '020'58 1.007,16

5
Manutenção
corretiva do ar
...

7.551,45 2.685,76

6
Conserto e
substituição de
vidros ...

3.020,58 1.007,16

TOTAL 49.839,55 17.373,51

• Verificar a necessidade de se definir critérios para qualificação técnica, estabelecendo o
mínimo necessário para o atendimento de cada objeto (estrutura, atestados, etc);

• Quanto á possibilidade de prorrogação contratual (item 8 da minuta contratual)
entendemos ser possível apenas para a parte relativa à prestação dos serviços, pois quanto
ao fornecimento de peças não se encontra amparo legal para tal pretensão;
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Câmara Municipal de Londrina
Estado do Paraná

• Adequar o instrumento contratual quanto à menção de expressões que tratam sobre
registro de preços.

0 De Acordo:

Atenciosamente

Silvi Pa a'Meira
Geren d o troladoria

Hei Santos
Controlador
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CI n° 112/2018 — DSP
De: Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Para: Departamento de Administração Predial
Assunto: Termo de Referência — manutenção dos automóveis oficiais

Londrina, 05 de junho de 2018.

Prezados,

Estamos encaminhando o parecer exarado pela Controladoria no processo

que visa à contratação da manutenção dos automóveis oficiais, para que o Departamento de

Administração Predial analise as orientações relacionadas ao Termo de Referência e faça as

devidas alterações ou justificativas.

Ressaltamos que os apontamentos pertinentes ao preço máximo da licitação

e à minuta contratual serão analisadas pelo próprio Departamento de Suprimentos.

Estamos à disposição para sanar eventuais dúvidas.

Atenciosamente,

Fel pe Wer
Departamento de S ntos e PatrimônioS



CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

C.I.n° 58/2018 - DAP

Londrina, 7 de junho de 2018.

DE: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO PREDIAL

PARA: DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E PATRIMÔNIO

Prezado Gerente,

Em atenção A Comunicação Interna n° 112/2018-DSP temos a informar que:

- 0 Departamento de Administração Predial não exigirá da empresa licitante a

disponibilização de tabelas corn preços de peças de concessionárias ou de montadoras, como os

bancos de dados da Audatex, Molicar, Cilia e Orion. A relação custo-beneficio para a Camara não é

vantajoso, já que a Camara possui uma frota pequena. Conforme contato telefónico com o funcionário

Valdenir da empresa Audatex, o preço para uma oficina realizar a locação anual do software é de R$

19.000,00 e para órgão público é de 7.000,00. 0 funcionário Emerson da empresa Cilia informou que

a licença anual para órgão público é R$ 6.250,00 (mais caro que a locação para uma oficina particular,

com preço de R$ 249,90/mês). Além disso, as duas empresas disseram que a cartela de clientes e

composta, em grande parte, por Prefeituras e Policias Militares, ou seja, a locação é realizada para

atender frotas bem maiores e mais diversificadas que a da Camara. Este Departamento não conseguiu

contato com a empresa Molicar porém, no site da empresa está informado que a tabela é direcionada

As empresas que atuam no segmento automotivo, como locadoras e revendedoras de veículos. Um

plano com consultas ilimitadas, no site, apresenta o valor de R$ 29.924,00.

- Também não será adotada a tabela tempiria do Sindirepa/PR. Esta tabela tem um

custo de aquisição de R$ 1,80,00 e não está atualizada, segundo a funcionária Rosangela do próprio

sindicato. Além disso, qualquer licitante pode questionar essa exigência, visto que a filiação ao

sindicato não é obrigatória. Ela também informou que há um estudo em andamento para atualização,
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mas está no começo, sem previsão de término. Ou seja, não é vantajoso para a Câmara adquirir uma

tabela desatualizada e corn previsão de substituição.

- Este Departamento optou por não incluir a possibilidade de aceitação de peças que

não sejam de produção original ou de reposição original. Durante pesquisa acerca da nomenclatura das

peças, foi verificado que não há padronização de nomes no mercado. Por exemplo, o que uma

autopeça entende como peça genuína, outra entende como original de origem. Diante disso, o

Departamento verificou que há acórdãos do TCU recomendando a utilização da nomenclatura da

ABNT (NBR 15296/2005). Nessa norma, a peça de reposição não é obrigada a apresentar as mesmas

especificações técnicas e de qualidade. Por segurança dos usuários dos veículos da Camara, este tipo

de peça não será exigida no Termo. 0 próprio Tribunal do Contas do Paraná não exigiu este tipo de

peça no seu Termo de Referência. Porém, isso não quer dizer que não ocorram situações que não

haverá peças de produção original ou de reposição original no mercado, visto o desgaste da frota. 0

que este Departamento entende, e é o mesmo aplicado pelo TCE/PR, é que situações que fogem do

Termo de Referência podem ser sanadas com justificativas das oficinas e análises da Controladoria e

da Assessoria Jurídica desta Casa. O que a Administração Predial não pode prever no Termo é a

possibilidade de aceitação, mesmo com justificativa, de peças que não atendam critérios mínimos de

qualidade.

- 0 Departamento de Administração Predial optou por não realizar licitações distintas

para serviços como pneus, troca de óleos, etc. Durante o estudo para elaboração deste Termo, foi

verificado que grande parte das oficinas prestam os serviços básicos de manutenção preventiva e

corretiva. Ou seja, para a Câmara será vantajoso ter esses serviços contratados somente com uma

oficina, visto que o deslocamento para pequenas manutenções é desnecessário e não atende o principio

da economicidade na Administração Pública.

- Em relação aos preços de peças genuínas e originais, este Departamento seguirá o
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que já esta previsto no Termo: o preço de referencia sera sempre o da concessionária (peça de

produção original). Independentemente da oficina especificar peça de produção original ou peça de

reposição original no orçamento, serão realizadas no mínimo duas pesquisas, conforme previsto no

Termo, para verificação de preço de mercado. Ou seja, independentemente da classificação da peça, a

Camara sempre irá adquiri-la pelo preço próximo ao praticado no mercado, mais o desconto individual

para cada peça que sera apresentado na licitação.

- No tocante a definição de critérios para qualificação técnica, este Departamento

exigirá que a oficina tenha, em sua estrutura, pelo menos dois elevadores hidráulicos para veículos de

2500kg (veículos leves), com comprovação mediante declaração que deverá ser entregue juntamente

com a proposta.

Em relação aos pontos específicos sobre cotação de preços, alteração do modelo de

apresentação da proposta, prorrogação contratual e instrumento contratual, o Departamento de

Suprimentos e Patrimônio apresentará as devidas alterações ou justificativas.

Atenciosamente,

Virginia Ba
Departamento

oza Reis de Oliveira
e Administração Predial
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N°. ***MINUT1***/2018
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/EPP

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°24/2018
TIPO: MAIOR DESCONTO GLOBAL POR 1,011,

A Camara Municipal de Londrina torna público que realizara licitação, para
exclusiva participação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, na modalidade
pregão presencial do tipo menor prey) por lote, para COntrataçâo dos serviços de manutenção
preventiva e corretiva de automóveis, objeto da Requisição 2602/2018, cujas despesas
correrão por conta de dotação própria, na classificação: Funcional programática:
01.010.01.031.0001.2001, Natureza da despesa: 3390.3039 - Material para manutenção de
veículos e Natureza de despesa: 3390.3919 — Manutenção e conservação de veículos.

0 procedimento licitatório reger-se-ii pela Lei 10.520 de 17 de julho de
2002, pela Lei Complementar 123 de 14 dc 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: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORREM DE
AUTOMÓVEIS.
PREÇO MÁXIMO: RS 67.213,06 (SESSENTA E SETE MIL, DUZENTOS E TREZE MIL REAIS
SEIS 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 ***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.

O Edital e as especificações estarão à disposição dos interessados no site da aunara:
Municipal de Londrina: http://www I .cml.pr.gov.br/cml/site/index.jspx - "Licitações", ou'
poderão ser solicitados através do endereço eletrônico: licitacao@cml.pr.gov.br.
O 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 Ã SEXTA, DAS 13H As
18u): ANDERSON ABE (TEL.: 3374-1273), FELIPE PAim (TEL.: 3374-1324) E LUIZ
MARENDAZ (TEL.: 3374-1312).
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SEÇÃO I - DO OBJETO

3

0 objeto desta licitação é Contratação dos serviços de manutenção preventiva e
corretiva de automóveis, com fornecimento de peças, para atender is necessidades da
Camara Municipal de Londrina, conforme especificações e quantidades estabelecidas
no Termo de Referência, neste Edital e seus Anexos.

2 0 contrato terá como limite os seguintes valores:

Lote Objeto Valor máximo de
peças

Manutenção preventiva e corretiva
(mecânica) inclui filtros, oleos, correias,
velas, pastilhas, alinhamento,
balanceamento, borracharia, freios,
suspensão e outros itens necessários de
manutenção geral do veiculo - itens 7, 8,
9, 13 e 14 do Termo de Referência.

R$ 30.205,78

Valor máximo de
horas dc serviço

R$ 10.659,11
(considerando o total de

127 horas e o valor de
R$ 83,93 por hora)

2 Funilaria e pintura com mão de obra
especializada - item 10 do Termo de
Referencia.

3 Substituição e restauração de estofados'
com mão de obra especializada - item 11
do Termo de Referência

RS 3.020,58

RS 3.020.58

R$ 1.007,16
(considerando o total de
12 horas e o valor de RS

83,93 por hora) 
R$ 1.007,16

(considerando o total de
12 horas e o valor de R$

83,93 por hora)
4 Substituição e conserto de bancos, portas,

cintos de segurança e borracha das portas
- item 12 do Termo de Referência.

5 Manutenção corretiva do ar condicionado
e outros acessorios - item 15 do Termo de
Referência.

RS 3.020,58 R$ 1.007,16
(considerando o total de
12 horas e o valor de R$

83,93 por hora)
R$ 7.551,45 R$ 2.685,76

(considerando o total de
32 horas e o valor de R$

83,93 por hora)
6 Conserto e substituição dos vidros e

borrachas, com mão de obra especializada
- item 16 do Termo de Referência.

Total

R$ 3.020,58 R$ 1.007,16
(considerando o total de
12 horas e o valor de Ft$

83,93 por hora)
RS 49.839,55 RS 17.373,51

Rua Gov. Pangot Jo Nova. 141
Centro Chino BC1110 Munhoz tin Rocha Neto

FonorFAY 1374.1265 • Lonthota - PR
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3 0 critério de julgamento sera o maior desconto global por lote, segundo modelo de
proposta constante na seção VI deste Edital.

4 0 contratado deverá estar localizado em uma distância igual ou menor que 10 (dez) km,
considerado o percurso por via de acesso regular mais proximo da Camara Municipal de
Londrina. conforme justificativas presentes no Termo de Referência (Anexo 1).

5 As especificações do objeto, os prazos e condições para sua execução estão dispostas no
Termo de Referência anexo a este Edital (Anexo 1 deste Edital) e na minuta do Contrato
Administrativo (Anexo VI deste Edital).

SEÇÃO II- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6 As despesas com a execução do objeto referente ao presente certame, correrão à conta
dc dotação própria, na classificação: Funcional programática: 01.010.01.031.0001.2001,
Natureza da despesa: 3390.3039 - Material para manutenção de veículos e Natureza de
despesa: 3390.3919 - Manutenção e conservação de veículos.

SEÇÃO III - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

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

8 A participação na licitação sera exclusiva para Microempresas (ME) e Empresas de
Pequeno Porte (EPP) e equiparados (pessoa fisica em empresário individual) nos termos
dos art. 3°, 48, 1 da Lei Complementar n°. 123/2006, com redação dada pela Lei
Complementar n°. 147/2014.

9 E vedada a participação nesta licitação de:

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

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

Câmara;
9.4 Pessoas juridicas que estejam impedidas de licitar e contratar com o Município de

Londrina, nos termos do artigo 7° da lei 10.520/2002;
9.5 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;

Rue Ciov. Pangot Souza, 145
Centro Chino Bentz, Munhoz da Ronha NO0

Fone/FAX . 5574.1265. Lorxhinn - PR
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9.6 Pessoas juridicas estrangeiras que não funcionem no pais;
9.7 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 Juridico Lilnico dos Servidores
Públicos Civis do Municipio de Londrina — PR.

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

9.9 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

10 A abertura da presente licitação dar-se-6 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:

10.1 Fora de qualquer envelope, para imediata apresentação na ocasião do
credenciamento:
10.1.1 Documento de identificação do representante — oficial com foto;
10.1.2 Documento que lhe de poderes para manifestar-se durante a sessão

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

habilitação do Edital (Anexo III).
10.1.4 A declaração de que se enquadra na Lei Complementar 123/2006

(Anexo IV);
10.1.5 Certidão emitida pela Junta Comercial, conforme o art. 80 da Instrução

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

10.20 envelope n°. I (Proposta);
10.30 envelope n°. 2 (Documentação).

SEÇÃO V — DO CREDENCIAMENTO

11 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.

Rua Gov p• do de Sows. 145
Centro Cimo Be.o Muzdloz do Rocha Nero

Font/FAX. 3374.1263. Lond.nna - PR
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12 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.

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

13.10 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.

13.20 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 pratica dos demais atos inerentes ao
certame, caso o representante do licitante não seja designado como administrador
capaz de representar o administrador isoladamente.

14 Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa licitante e cada empresa
licitante poderá ter apenas um representante.

15 Encerrada a fase de credenciamento, não se admitirá:

15.1 0 credenciamento de licitante que se apresentar após o encerramento desta fase;
15.2 A desistência das propostas apresentadas.

SECA() VI— DA APRESENTAÇÃO E RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS

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

16.1"À Camara Municipal de Londrina, Pregão Presencial n° [número do pregdo]I[ano],
Envelope n°1: Proposta, Proponente (nome da empresa), CNPJ [CNPJ da empresa
licitante]".

16.2"À Camara Municipal de Londrina, Pregão Presencial [número do pregilo]I[ano],
Envelope n°2: Documentação, Proponente (nome da empresa), CNPJ: [CNPJ da
empresa licitante]".

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

17.1Para a participação por via postal o licitante deverá enviar em invólucro
17.1.1 Os dois envelopes (documentação e proposta);
17.1,2 A declaração de que a empresa cumpre com todos os requisitos de

habilitação do Edital (anexo Ill);

Rua Gov Pulp( do Souza. 145
Conlin Civic,, Rento Muni)°, da Rocha Ncio

Fonc/FAX . 3374-1265 -Londrina • PR
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17.1.3 A declaração e de que se enquadra como Microempresa (ME) ou
Empresa de Pequeno Porte (EPP) (Anexo IV), acompanhada da certidão da
Junta Comercial,

17.2Se os documentos referentes a condição de Microempresa e Empresa de Pequeno
Porte não forem apresentados ou estiverem dentro dos envelopes de proposta ou de
habilitação, o licitante somente tell sua proposta e documentação analisada caso não
compareçam outros interessados, pois tais documentos constituem requisito mínimo
para participação na licitação.

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

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

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:

18.1As 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.

18.20 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.

18.30s percentuais de desconto sobre o prego de tabela do contratado, o qual sera
limitado ao preço de tabela da concessionária, conforme sistemática estabelecida no
Termo de Referencia e modelo abaixo:

Lote Objeto

Manutenção
preventiva e
corretiva
(meciruca),
conforme
Termo de
Referencia.

Valor Peças
(01)

R$
30.205,78

% de desc.
si peças

(02)

Valor das
peças c/ Desc

03)(
=(01)-(02)

Mão de obra
(04)

% de desc.
pesas
(05)(os)

Valor dosserviços c/
Pese

Valor da
proposta

para o Lote
(07)

03)+(06)

as
10.659,11

2 Funilaria
pintura,

RS
3.020,58

RS
1.007,16

Rua Gov Parigot de Soma, 145
Canino Chia, Bento Mucha/ da Rocha Naito
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conforme
Termo de
Referência.

Substituição e
restauração de
estofados,
conforme
Termo de
Referencia

RS
3.020,58

as
1.007,16

.

'
1

Substituição e
conserto de
bancos, portas,
cintos de
segurança e
borracha das
portas.
conforme
Termo de
Referencia

R$
3020,58

as
1.007,16

Manutenção
corretiva do ar
condicionado e
outros
acessórios,
conforme
Termo de
Referência

RS
7.551,45

as
2.685,76

6

Conserto
substituição
dos vidros e
borrachas,
conforme
Termo de
Referencia

R$
3.020,58

RS
1.007,16

TOTAL RS
49.839,55

as
17.373,51

19 0 modelo de orçamento constante no Anexo I-C deste Edital não é parâmetro para a
elaboração das propostas deste Pregão Presencial, pois sera utilizado apenas para a
formulação de orçamento, após o inicio da vigência contratual, por ocasião de cada
manutenção. 

20 0 preço de tabela do contratado servirá como base de calculo para a incidência do
desconto, entretanto, em nenhuma hipótese esta base de cálculo (preço sem desconto)
poderá ser superior ao estabelecido vela concessionária, conforme orcamento obtido
mediante diligência do fiscal do contrato. 

21 A apresentação da proposta implica:

21.10 conhecimento e aceitação de todos os termos do Edital;
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21.2 Validade de 90 (noventa) dias, se outra, de maior prazo, não for designada na
proposta;

21.30brigação de cumprir sua proposta, caso seja declarada vencedora do certame, nas
condições e prazos máximos previstos no Termo de Referência;

21.4Submissao ao regime de penalidades estabelecido na minuta do Contrato
Administrativo (Anexo VI), em especial a referente à recusa em assinar o Contrato
Administrativo no prazo de 7 (sete) dias úteis após regularmente convocada.

22 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 Câmara
Municipal de Londrina, da finalidade e da segurança da contratação.

23 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.

24 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 A sua admissibilidade.

25 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.

SECA() VII — DA CLASSIFICAÇÃO, DA ANÁLISE PRELIMINAR DE
ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS E DA ETAPA DE LANCES

26 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.

27 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.

28 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.
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28.1 Caso não haja no mínimo 3 (três) propostas na condição do item anterior, serão
selecionadas as propostas que apresentarem os menores pregos, até o máximo de 3
(três).

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

29 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.

30 0 julgamento será realizado pelo valor unitário por lote e somente serão aceitas duas
casas decimais.

31 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará
exclusão do licitante da etapa de lances e na manutenção do ultimo preço apresentado
pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.

32 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

33 0 Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao valor e
decidirá motivadamente a respeito da sua aceitabilidade.

34 Será desclassificada a proposta final que:

34.1Contenha vícios ou ilegalidades.
34.2Não apresente as especificações exigidas pelo Termo de Referência.
34.3 Deixar de apresentar as comprovações e declarações exigidas.
34.4Apresentar preços finais superiores ao valor máximo estabelecido neste Edital para o

respectivo item.
34.5Apresentar preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que,

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

34.6Não vier a comprovar sua exequibilidade, em especial em relação ao prego e A
produtividade apresentada.
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35 Se houver indicios 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 dc comprovação de sua exequibilidade.

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

37 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.

38 0 pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço
melhor nas seguintes situações:

38.1 Quando identificada a licitante classificada em primeiro lugar;
38.2Quando o pregoeiro convocar o licitante que apresentou a proposta subsequente, em

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

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

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

SEÇÃO IX — DA HABILITAÇÃO

41 0 Pregoeiro procederá á abertura do envelope "Documentação" (envelope n°. 2) do
licitante classificado em primeiro lugar para a verificação das condições de Habilitação.

42 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.
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43 Em caso de inabilitação do licitante mais bem classificado, proceder-se-á a análise das
condições de habilitação do classificado em segundo lugar, e assim sucessivamente, ate
que se encontre licitante em condições de ser habilitado.

44 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.

44. 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).

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

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

45.2Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual;
45.3 Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal (relativa a Tributos Mobiliários e

Imobiliários);
45.4 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);

45.5Prova 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).

46 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.

47 Para a qualificação técnica a licitante deverá apresentar declaração de que a estrutura de
seu estabelecimento tenha pelo menos dois elevadores hidráulicos para veículos de
2500 Kg (veiculos leves), conforme anexo VII deste Edital.

48 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.
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49 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.

50 À 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.

50. I 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.

50.2Caso 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.

51 Os documentos emitidos via internei estão sujeitos A confirmação no site do órgão
emissor.

52 As certidões ou certificados que não contenham prazo de validade somente serão
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.

5E00 X — DOS RECURSOS

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

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

55 Não serão conhecidos:
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55.10 recurso que tenha conteúdo incompatível com o suscitado na sessão e registrado
na Ata da Sessão.

55.20 recurso escrito e as contrarrazdes encaminhados ao protocolo intempestivamente,
ou seja, fora do prazo.

55.30s recursos imotivados ou insubsistentes.

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

57 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.

58 0 provimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.

SECA() XI — DA ADJUDICAÇÃO 1)0 OBJETO E HOMOLOGAÇÃO DO
PROCEDIMENTO

59 0 objeto da licitação sera adjudicado ao licitante declarado vencedor:
59.1Por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso; ou
59.2Por ato da autoridade competente após a regular decisão dos recursos apresentados.

60 0 Pregoeiro remeterá os autos para a homologação da Presidência da Câmara Municipal
de Londrina diante das seguintes condições cumulativas:

60.1Se não houver intenção de interpor recurso manifestada por licitante na sessão.
60.2Se 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.
60.3 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.

61 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.
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62 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.

63 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.

SECA() XII — DA FORMALIZAÇÃO E DO CONTEÚDO DO CONTRATO
ADMINISTRATIVO

64 Após a homologação do certame, o vencedor sera convocado para, no prazo de 7 (sete)
dias úteis, assinar o Contrato Administrativo (Anexo VI deste edital).

65 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.

66 Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não
assinar o Contrato Administrativo, 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 Municipio de
Londrina, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas e das
demais cominações legais, conforme art. 70 da Lei 10.520/2002.

66.10 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.

67 Encontra-se no Termo de Referência (Anexo 1) e no Contrato Administrativo (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.

SECA() XIII — DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

68 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
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propostas e a Administração julgara e responderá à impugnação em até 3 (três) dias
úteis.

68.1A impugnação protocolada intempestivamente sera admitida como exercício do
direito de petição.

68.2A autoridade competente, por razões de interesse público, poderá suspender a sessão
pública para garantir a segurança da contratação.

69 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.

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

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

72 Se não houver expediente ou se ocorrer qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data mareada, a sessão sera automaticamente transferida para o
primeiro dia Mil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido,
desde que não haja comunicação do Pregoeiro ens contrario.

73 É facultada ao Pregoeiro ou à 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.

74 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.

75 0 desatendimento de exigências formais não essenciais não importara o afastamento do
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da
isonomia, de economia e do interesse público.

76 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 1,ondrina, o principio da isonomia, a finalidade e a segurança da
contratação.
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77 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.

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

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

80 0 foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da comarca de Londrina,
com exclusão de qualquer outro.

SECA() XIV — DOS ANEXOS

81 Fazem parte do presente edital os seguintes anexos:

81.1Anexo I: Termo de Referência;
81.2Anexo II: Modelo de Carta de Credenciamento;
81.3Anexo Ill: Modelo declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação do

Edital;
81.4Anexo IV: Declaração de enquadramento como Microempresa (ME) ou Empresa de

Pequeno Porte (EPP);
81.5Anexo V: Modelo de declaração relativa à proibição do trabalho do menor (Lei n°

9.854/99);
81.6Anexo VI: Minuta do Contrato Administrativo.

Londrina, em 25 de maio de 2018.

Mark Almeida
Diretor-Geral

ANEXO I — TERMO DE REFERÊNCIA

SEÇÃO I — DO OBJETO
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1 0 objeto deste Termo de Referência é a prestação de serviços continuados de
manutenção preventiva e conetiva, com fornecimento de peças, acessórios e mão de
obra, para os veículos oficiais da Camara, conforme Anexo 1-A.

SEÇÃO II — DA JUSTIFICATIVA

2 Necessidade de manter os veiculos oficiais em condições seguras de uso, garantindo a
normalidade das atividades inerentes à Câmara e a preservação de patrimônio público.

3 HA conveniência em fixar a distância maxima entre a oficina mecânica e a Câmara
Municipal de Londrina, em razão do custo e do tempo da locomoção. Os veículos
oficiais serão conduzidos ao estabelecimento do fornecedor para que se efetue o
conserto ou a manutenção preventiva, de modo que, quanto maior for a distância, maior
será o gasto com combustível.

4 Assim, ainda que eventualmente um fornecedor localizado fora do limite geográfico
pudesse oferecer um maior desconto sobre o objeto a ser contratado, o gasto de
combustível (somado aos demais custos de manutenção dos automóveis) seria maior do
que o beneficio econômico obtido com o eventual desconto.

5 Além disso, longas distâncias demandariam maior tempo de locomoção, diminuindo a
disponibilização dos veículos para as atividades da entidade.

6 Nesse contexto, o limite geográfico ficou fixado em 10 (dez) Km, pois, em breve no site
google maps, constatou-se a existência de no mínimo 10 oficinas neste perimetro
(Anexo I-B), o que possibilita, ainda, a ampla competitividade, sem prejuízo aos
princípios da eficiência e da economicidade.

SEÇÃO IH — DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

7 A manutenção preventiva devera ser prestada de forma periódica, a cada 10.000
quilômetros ou um ano, conforme manual de cada fabricante. Compreende a
substituição de componentes com vida útil predeterminada, como oleos, filtros, correias,
velas, pastilhas e outros.

8 A manutenção corretiva deverá ser prestada em razão de defeitos originados pelo uso
ou colisões, para normalizar o funcionamento do veiculo, com substituição de peps e
acessórios quando necessário.

9 A mão de obra mecânica deverá atender motores movidos a gasolina e etanol (flex) e, os
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principais sistemas de veiculos, como motor, hidráulico, lubrificação, alimentação,
transmissão, suspensão, direção, freios, pneus e rodas, elétrico e outros.

10 0 serviço de funilaria e pintura deverá abranger polimento e secagem rápida.

11 0 serviço de substituição ou restauração de estofados inclui a cobertura interna do
veiculo.

12 Serviço de substituição ou conserto da parte mecânica dos bancos, portas. cintos de
segurança e borracha das portas.

13 0 serviço de borracharia completa compreende aquisição, remendos e substituições de
pneus, com e sem câmara de ar, aquisição e substituição de bicos, colocação de rodas,
calotas e outros serviços.

14 Serviço de regulagem do sistema de rodagem do veiculo para alinhamento e
balanceamento.

15 Serviço de conserto ou substituição de peças e acessórios do ar condicionado, radio e
outros que sejam indispensáveis ao funcionamento ou segurança dos veículos.

16 0 serviço de vidraçaria abarca o conserto ou substituição dos vidros frontal, traseiro,
lateral, borrachas dos vidros e outros.

SEÇÃO IV — DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

17 As manutenções preventiva e corretiva serão solicitadas por e-mail a contratada, que
devera agendar o recebimento do veiculo até 2 dias fiteis após o recebimento do e-mail.

18 0 veiculo sera recebido em horário comercial pela oficina.

19 A contratada terá prazo máximo de 2 dias úteis, após o recebimento do veiculo, para
envio de orçamento, por e-mail, a contratante.

20 0 orçamento deverá apresentar todos os serviços, pecas acessórios e mão de obra
necessários, com os respectivos valores, o desconto individual ofertado na proposta de
preços e o valor total após o desconto, de forma clara e padronizada, conforme Anexo I-
C.
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21 A partir da aprovação do orçamento, sera elaborada Nota de Empenho e encaminhada
oficina, por e-mail, para realização dos serviços.

22 Caso seja necessária a troca de peças ou acessórios, o orçamento deverá apresentar a
marca e o código da peça para verificação de preço de mercado pela fiscal do contrato.

23 A fiscal do contrato realizara no mínimo duas pesquisas de mercado, por e-mail, sendo
uma delas diretamente com a concessionária que comercializa o veiculo e, o preço
descrito no orçamento, sem a aplicação do desconto, ou a quantidade de horas de
serviço, não poderá ser superior ao preço da peça, acessório ou mão de obra utilizada
pela concessionária. 

24 E facultada a fiscal do contrato a utilização do Banco de Preços para realização de
orçamento de peças.

25 Caso a concessionária não responda o pedido de orçamento referente is peças,
acessórios ou à quantidade de horas de serviço, o valor de referência para esses itens
sera o maior valor in formado à fiscal durante a pesquisa de mercado.

26 Todos os serviços serão realizados somente após a aprovação do orçamento pela fiscal
do contrato.

27 0 prazo para execução dos serviços será informado em cada orçamento, obedecendo o
prazo máximo de 10 dias ateis após a aprovação do respectivo orçamento.

28 Caso seja necessária a entrega de peças ou acessórios à contratada, o prazo de entrega
sera acrescido ao prazo estabelecido no item anterior e devera estar especificado no
orçamento.

29 Caso o veiculo apresente problemas durante sua utilização em horário comercial
(período compreendido entre 8 horas c 18 horas), com possibilidade de dano de dificil
reparação, o motorista da Câmara ou o serviço de guincho do seguro veicular conduzirá
o carro até a oficina para realização de orçamento.

30 A partir do recebimento do veiculo nas condições do item anterior, o prazo para emissão
de orçamento sera de 2 dias úteis após o recebimento do veiculo.

31 No caso de veiculo novo, serão realizados somente os serviços não cobertos pela
garantia.

Rue Go, Parigot de Soon, 145
Centro Civic° Bento Munhor da Roche Neto

Fone/FAX: 1374-1265 Lomb-inn - PR



Pregão Presencial n°.
•••MINUTAS **/2018 21

32 0 quantitativo descrito no Anexo 1-A poderá sofrer alterações com a aquisição de novo
veiculo para a Câmara ou por motivo de devolução de bem à Prefeitura.

33 Todos os serviços deverão obedecer o disposto no manual de cada fabricante e serão
realizados no estabelecimento da contratada.

34 Os veículos deverão ser devolvidos limpos, sem sujidades decorrentes da execução dos
serviços, e em perfeitas condições de uso.

SECA() V — DAS PECAS, ACESSÓRIOS E PNEUS

35 As peps deverão obedecer it Norma ABNT NBR 15296/2005 que define os termos
utilizados para peças de aplicação veicular (autopeças ou simplesmente peças).

36 Seguindo a norma da ABNT, a Câmara aceitará somente peças de produção original ou
peças de reposição original.

37 Peça de produção original é a peça que integra um produto original (veiculo automotor)
em sua linha de montagem.

38 Peça de reposição original, também denominada peça genuína ou peça legitima,
destinada a substituir peça de produção original para efeitos de manutenção ou
reparação, caracterizada por ter sido concebida pelo mesmo processo de fabricação
(tecnologia), apresentando as mesmas especificações técnicas da peça que substituiu.

39 Em relação aos acessórios, deverá ser observada a norma da ABNT 15832/2010.

40 Seguindo a norma da ABNT, a Camara aceitará somente acessório original ou acessório
certificado.

41 Acessório original é equipamento e/ou conjunto de componentes estéticos e/ou
funcionais, caracterizado por ter sido validado pelo fabricante do veiculo conforme a
sua especificação.
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42 Acessório certificado é equipamento e/ou conjunto de componentes estéticos e/ou
funcionais caracterizado por ter sido submetido a processo de
certificação/homologação, compulsória ou voluntária, reconhecido por órgão nacional
competente.

43 As peças, acessórios e pneus serão adquiridos conforme demanda da contratante, sendo,
portanto, impossível qualquer tipo de relação ou descrição anterior.

44 A contratada deverá apresentar, junto com a nota fiscal dos serviços, a nota de aquisição
da peça ou do acessório, com a discriminação da marca.

45 Todos os pneus deverão ser novos (não serão aceitos pneus com materiais reciclados,
remanufaturados, recondicionados, remodelados, renovados, reformados recauchutados
ou oriundos de qualquer outro processo similar) e deverão atender as diretrizes e
critérios estabelecidos pelo INMETRO, com selo de vistoria impresso no produto.
Marcas de Referência: Goodyear, Pirelli, Michelin, Continental, Firestone, Dunlop ou
superior, ou de melhor qualidade.

46 0 orçamento de aquisição e substituição de pneus deverá apresentar a marca para
verificação de preço de mercado pela fiscal do contrato.

47 Em relação a aquisição e substituição de pneus, a fiscal do contrato realizará no mínimo
duas pesquisas de mercado, por e-mail, sendo uma delas diretamente com a
concessionária que comercializa o veiculo e, o preço descrito no orçamento, sem a
aplicação do desconto, ou a quantidade de horas de serviço, não poderá ser superior ao
preço do pneu e mat) de obra utilizados pela concessionária.

48 Caso a concessionária não responda o pedido de orçamento, o valor de referência sera o
maior valor informado a fiscal, por e-mail, durante a pesquisa de mercado.

SEÇÃO VI— DA GARANTIA

49 Os serviços da contratada terão garantia de pelo menos 90 dias ou 5.000km rodados,
com prazo inicial da data de realização dos serviços.

50 A garantia dos serviços sera acionada quando o evento ocorrer dentro do prazo de 90
dias ou quando a quilometragem rodada for igual ou inferior a 5.000km.

51 As peças e acessórios terão garantia minima de 90 dias ou período maior indicado pelo
fabricante e o prazo inicial sera a data de aquisição.
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52 Os pneus deverão ter garantia minima de cinco anos, contados também da data de
aquisição.

SEÇÃO VII — DA ESPECIFICAÇÃO DA LICITAÇÃO

53 Com o objetivo de otimizar a licitação, os itens 7 a 16 serão divididos em lotes.

54 A tabela a seguir mostra a divisão de lotes com descrição genérica dos serviços para
cada lote.

Lote Objeto Valor estimado
de peças

Quantidade
estimada de

horas

Valor estimado
da hora de

serviço
1 Manutenção preventiva e corretiva

(mecfinica) inclui filtros, oleos,
correias, velas, pastilhas, alinhamento,
balanceamento, borracharia, freios,
suspensão e outros itens necessanos
de manutenção geral do veiculo —
itens 7, 8, 9, 13 e 14 do Termo de
Referência.

R$ 30.205,78 127 horas R$ 83,93

2 Funilaria e pintura com mão de obra
especializada — item 10 do Termo de
Referência.

R$ 3.020,58 12 horas RS 83,93

3 Substituição e restauração de
estofados com mão de obra
especializada — item 11 do Termo de
Referência.

R$ 3.020,58 12 horas RS 83,93

4 Substituição e conserto de bancos,
portas, cintos de segurança e borracha
das portas — item 12 do Termo de
Referência.

R$ 3.020,58 12 horas R$ 83,93

5 Manutenção corretiva do ar
condicionado e outros acessórios —
item 15 do Termo de Referência.

RS 7.551,45 32 horas RS 83,93

6 Conserto e substituição dos vidros e
borrachas, com mão de obra
especializada — item 16 do Termo de
Referencia.

R$ 3.020,58 12 horas R$ 83,93

Total RS 49.839,55 207 horas
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55 A licitante poderá apresentar a proposta para cada lote, vedada a separação de qualquer
item.

SEÇÃO viii— DA DEFINIÇÃO DOS VALORES

56 Com relação it estimativa de gastos com peças, considerando valores gastos pela
Camara de 2015 a fevereiro de 2018, pesquisas com concessionárias e oficina mecânica,
foi obtida a média de R$ 25.171,48 para os próximos 12 meses.

57 Considerando pesquisa realizada com concessionárias e oficinas mecânicas, estima-se
que sejam necessárias 106 horas de serviços de manutenção veicular para os próximos
12 meses.

58 Com relação ao valor da hora de serviços de manutenção veicular, realizou-se pesquisa
de preço entre concessionárias e oficinas mecânicas, fixando-se o valor médio da hora
de serviço em R$ 83,93 para os próximos 12 meses.

59 Considerando o desgaste da frota pelo tempo de uso, serão acrescidos 20% no valor de
peças e na quantidade de horas de serviço para manutenção. Assim, o novo valor sera
R$ 30.205,78 para peças e 127 horas para serviços de manutenção veicular.

60 Os itens 10, II, 12 e 16 deste Termo de Referência estão previstos neste termo para
casos em que o pagamento da franquia do seguro veicular não for necessário. Para não
prejudicar a manutenção mecânica do veiculo foi previsto o valor de R$ 3.020,58 para
gasto com peças e 12 horas de mão de obra, considerando 10% do valor total de peças e
mão de obra.

61 Em relação ao item 15 deste Termo de Referência, foi previsto um valor de R$ 7.551,45
para peças e 32 horas de serviço, o que representa 25 % do valor dc peças e da
quantidade de horas mecânicas. A previsão maior de gasto em relação aos outros itens é
fundamentada no custo das peps e da mão de obra para conserto de ar condicionado,
acessório utilizado em todos os veículos da Câmara.

62 Portanto, o custo total de peças sera de R$ 49.839,55 e a quantidade de horas de serviço
sera de 207 horas.

63 Desse modo, o valor global é de R$ 67.213,06.
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64 A empresa deverá apresentar, separadamente, percentuais de desconto para os custos de
mão de obra e peps descritos na tabela da Seção VII (da especificação da licitação) e
informar o valor global com os descontos aplicados.

65 No julgamento das propostas, atendidas as condições estabelecidas neste Termo de
Referencia, será declarada vencedora a proposta que obtiver maior percentual de
desconto sobre o valor global, considerando os descontos individuais.

66 Nos preços cotados deverão estar inclusas as despesas legais e as resultantes da
prestação dos serviços.

SEÇÃO X — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

67 A Contratada obriga-se a:

67.1 Executar os serviços de acordo com o Termo de Referencia.

67.2 Substituir, toda e qualquer peça, que no momento da execução dos serviços seja
danificada por qualquer motivo, por outra da mesma qualidade ou superior, sem Onus A
Contratante.

67.3 Apresentar it fiscal do contrato, quando solicitado, as peças substituidas ou suas
embalagens.

67.4 Informar A Contratante quaisquer danos causados aos veiculos.

67.5 Fornecer todos os materiais, mão de obra, equipamentos e ferramentas necessários
execução dos serviços.

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

67.7 Manter contatos sempre por escrito com a Contratante, ressalvados os entendimentos
verbais determinados pela urgência da situação, os quais deverão ser confirmados por
escrito, no prazo de dois dias úteis.

67.8 Não transferir a terceiros por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações

Rua Gov. Parigot Bona, 145
Centro Chico Bento Mean da Rocha Neto

FonerFAX. 1374.1265 • Londrina • PR

Pregão Presencial n°.
•••MINUTA•**/2018 26

assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas
condições autorizadas no Termo de Referência.

67.9 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.

67.10 Responder pela existência de todo e qualquer vicio, irregularidade ou simples defeito
de execução, comprometendo-se a removê-lo ou repará-lo, sem ônus à Contratante,
desde que provenham de mi execução dos serviços ou mi qualidade de material.

67.11 Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de
garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

67.12 Obedecer aos prazos estabelecidos neste Termo de Referência para a conclusão dos
trabalhos.

SEÇÃO XI— OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

68 A Contratante obriga-se a:

68.1 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade da execução dos serviços
com as especificações constantes no presente termo de referência, para fins de aceitação
e recebimento definitivo.

68.2 Emitir autorizações para a execução dos serviços.

68.3 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento do objeto e das condições de execução dos
serviços da Contratada, por meio de servidor especialmente designado.

68.4 Diante do cumprimento das obrigações contratuais, efetuar o pagamento no prazo
previsto.

68.5 Manter contatos sempre por escrito com a Contratada, ressalvados os entendimentos
verbais determinados pela urgência da situação, os quais deverão ser confirmados por
escrito, no prazo de trés dias úteis.

68.6 Atualizar a lista de veículos oficiais no caso de aquisição ou devolução de veiculo
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Prefeitura.
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68.7 Fornecer os dados essenciais ã perfeita execução dos serviços, quando solicitados pela
Contratada.

SEÇÃO XII — DA ACEITAÇÃO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

69 0 recebimento definitivo implica atestado de verificação da adequação dos serviços
realizados e as especificações.

70 Nenhuma espécie de recebimento prejudica a responsabilidade da empresa fornecedora
por vicios ocultos.

71 0 recebimento definitivo fica condicionado à verificação da conformidade da Nota
Fiscal apresentada pelo fornecedor com preço registrado e do regular cumprimento das
obrigações assumidas na contratação.

72 A Nota Fiscal deverá ser apresentada após a realização de manutenção preventiva ou
corretiva.

73 A Nota Fiscal deverá se referir a todos os serviços e peças discriminadas na Nota de
Empenho.

74 Caso não seja possível conter na Nota Fiscal as informações do item anterior, o
fornecedor deverá encaminhar, junto a ela, um relatório que apresente tais informações,
com data e assinatura do responsive!.

75 0 pagamento somente sera efetuado após o recebimento definitivo, pelo fiscal do
contrato, da Nota Fiscal apresentada pela Contratada.

Londrina, 17 de maio de 2018.

Virginia Barboza Reis de Oliveira

Departamento de Administração Predial
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ANEXO I-A — DESCRICÂO DA FROTA

Velculo/nrodelo
Logan Expression Hi flex 1.68V
Logan Expression Hi flex 1.68V

Polo Sedan 1.6 MI
Polo Sedan 2.0 Comfort Line
Siena Essence 1.6 Flex 16V

Marca
Renault
Renault

Volkswagen
Volkswagen

Fiat

Placa Ano/Modelo
AYG 2676 2013/2014
AYG 2733 2013/2014
ASB 8589 2009/2010 
AUV 5795 2011/2012
ATI-I054 2010/2011
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ANEXO I-B - LISTA DE OFICINAS MECÂNICAS ENCONTRADAS EM RAIO 
IGUAL OU MENOR A 10 (DEZOCK CONFORME PESOUISA NO SITE GOOGLE

MAPS.

ESTABELECIMENTO
Bandeirantes Michelin Pneus

Eletron Auto Center
Golono Auto Service

Lael Centro Automotivo
Mecânica Quatro Rodas

MS Auto Center
Oficina Top Car Serviços

Automotivos
Pneucar Centro Automotivo
Serta Car Service Londrina

Vanzo Auto Center

ENDEREÇO
Avenida Dez de Dezembro, 1403
Avenida Duque de Caxias, 550

Rua Paes Leme, 700
Rua Fernando de Noronha, 21

Rua Rebouças, 133
Rua Park 60

Avenida Sao João, 571

Avenida Duque de Caxias, 1005
Avenida Duque de Caxias, 2856

Rua Bahia, 881

DISTÂNCIA

3,22 km
224,37m
1,38 km
3,21 km
4,521an

2,331an
2,16km

251,49m
1,96 km

4,02 km
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ANEXO I-C — MODELO DE ORCAMENTO

DATA DE RECEBIMEN 10: 

RESPONSÁVEL PL LO ORCAMENTO:

VEICULO;

PLACA: 

KM:

PECA/PNEU.
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NOME FABRICANTE CÓDIGO i
i

VALOR SEM
DESCONTO

VALOR COM
DESCONTO

i

MAO DE OBRA:

DESCRIÇÃO DO
SERVIÇO

QUANTIDADE DE
HORAS

VALOR SEM
DESCONTO

VALOR COM
DESCONTO

TOTAL: 

VALOR SEM DESCONTO VALOR COM DESCONTO
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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
Fisicas 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 pregdo]I[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 juridica de direito privado inscrita no
Cadastro Nacional das Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o n°.
[número], para fins de participação no Pregão Presencial n° [número do pregdoll[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 pregdoll[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:
RO:
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 benefícios da Seção
Vile 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 Ak 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 Câmara 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 [ano].

Assinatura do Diretor ou Representante Legal
Nome:

RG:
CPF:
Cargo
(Obs.: Este documento deverá constar no envelope no 2 'Documentação.)

Rua Gov Parittoi de Souza, 145
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ANEXO VI—MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N'. (número sequencial de atas e contratos1/2018
PREGÃO PRESENCIAL N*. Inúmero e anal
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 24/2018

34

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE
AUTOMÓVEIS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS
VALOR: IPREVOI (i 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 Contrato Administrativo 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:

Rua Gov Pon 04,k gie Soum, 145
Centro Chtioo Bento Munhoa da Roche Nato

Fone/FAX: 3374-1265 - London, - PR
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CLAUSULA PRIMEIRA —1)0 OBJETO

35

1 0 objeto deste instrumento é Contratação dos serviços de manutenção preventiva e
corretiva de automóveis, com fornecimento de peças, para atender its necessidades da
Camara Municipal de Londrina, confonne especificações e quantidades estabelecidas
no presente instrumento, no Termo de Referência, no Edital e seus Anexos.

2 A disciplina das obrigações da contratada e da contratante estão previstas no Termo de
Referencia, documento que integra o presente instrumento, como se nele estivesse
transcrito.

CLAUSULA SEGUNDA — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

3 As despesas com a execução dos contratos decorrentes do presente instrumento,
correrão á conta da dotação Funcional programática: 01.010.01.031.0001.2001,
Natureza da despesa: 3390.3039 - Material para manutenção de veículos e Natureza de
despesa: 3390.3919 — Manutenção e conservação de veículos.

CLAUSULA TERCEIRA — DA CONTRATAÇÃO E EMISSÃO DE NOTA DE
EMPENHO

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

5 A Nota de Empenho deverá ser solicitada, pelo Fiscal do Contrato.
5.1 0 preço a ser empenhado deverá constar expressamente do pedido dc empenho e

deverá observar o preço registrado no presente instrumento.
5.2 0 Fiscal do Contrato enviara, no endereço de e-mail ou no número de fac-símile da

Contratada, a Nota de Empenho a cada solicitação.

6 A Contratada devera manter durante toda a execução da contratação, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.

Rum 4o, Pang. de Souza, 145
Caere Chflak Renee Munhco d• Roche Nero
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CLAUSULA QUARTA — DA VIGÊNCIA

36

7 0 Contrato Administrativo terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua
assinatura.

8 0 Contrato Administrativo pode, por interesse da Contratante, ser prorrogado por
períodos sucessivos, limitado a sua duração a 60 (sessenta) meses, nos termos do inciso
II do artigo 57, da Lei n°8.666, de 1993.

9 A Contratada não tem direito subjetivo a prorrogação contratual.

10 Toda prorrogação de contratos sera precedida da realização de pesquisas de preços de
mercado ou dc preços contratados por outros órgãos e entidades da Administração
PÚblica, visando a assegurar a manutenção da contratação mais vantajosa para a
Contratante, em relação à realização de uma nova licitação.

11 0 contrato não poderá ser prorrogado quando a Contratada tiver sido declarada inidõnea
ou suspensa ou impedida de licitar ou contratar no âmbito de qualquer orgão ou
entidade da Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal
ou municipal, enquanto perdurarem os efeitos; ou, ainda, não mantiver, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação;

12 A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

CLAUSULA QUINTA — DO DESCONTO E DO VALOR DO CONTRATO
ADMINISTRATIVO

13 Serão aplicados os seguintes descontos sobre o prego de tabela do contratado, o qual
será sempre limitado ao preço de tabela da concessionária, conforme sistemática
estabelecida no Termo de Referencia:

Lote Objeto Valor Peças
(01)

% de desc
s/ peças

(02)

Valor das % de desc
peças c/ Desc Mao de obra s/ peças

(03) (04) (03)
—(01)402)

Valor dos
serviços c/

Desc.
(06)

..(04)-(05)

Valor da
proposta

para o Lote
(07)

03)-b(06)

Manutenção RS
preventiva e 30.205,78
conetiva
(mecitnica),

R$
10.659,11

Rua Gov Pleven de Souza, 145
Centro Civic° Rent° Muni./ da Roche New

Fone/FAX. 5374.1265. Londnne • PR
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Referência

2

Funilaria
pintura,
conforme
Termo de
Referência.

RS
3.020,58

ItS
1.007,16

16

17

1 Substituição e
restauração de

: estofados,3 conforme
• Termo de

RS
3.020,58

RS
1.007,16

Referencia. 18
Substituição e
conserto de
bancos, portas,
cintos de
segurança e
borracha das
portas,
conforme

RS
3.020,58

RS
1.007,16 19

Termo de
Referencia 20
Manutenção
corretiva do at
condicionado e

5 outros
acessórios,
conforme

RS
7.551,45

RS
2685,76

Termo de 21
Referenda.

6

Conserto e
substituição
dos vidros e
borrachas,
conforme

RS
3.020,58

RS
1.007,16

Termo de
Referência

TOTAL RS
49.839,55

RS
17.373,51

14 0 presente instrumento possui o seguinte valor total: RS

CLAUSULA SEXTA — DO PAGAMENTO

15 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

Rua Gov Pangot de SOU.. 145
Centro Chico Bono Minna, da Roan& Net,,
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Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada.

A Nota Fiscal sera apresentada ao término de cada serviço realizado.

38

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

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

Seri considerada como data do pagamento o dia em que constat conto emitida a ordem
bancária para pagamento.

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

CLAUSULA SÉTIMA — DA FISCALIZAÇÃO

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.

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

2 I.2A fiscalização do Contrato Administrativo sera feita pelo servidor que assina o
Termo de Referência (Anexo I).

22 Ao Fiscal do contrato ficam designadas as seguintes atribuições:

22.1Somente solicitar prestações da Contratada mediante a apresentação de Nota de
Empenho.

22.2Receber e indicar o número do empenho na fatura, caso a Contratada não o tenha
feito.

22.3 Verificar se o valor discriminado na Nota Fiscal é o contratado, antes de remete-la ao
Departamento Financeiro.

22.4Notificar o Gestor do contrato caso identifique qualquer irregularidade para eventual
instauração de procedimento administrativo para aplicação de penalidade.

Rua Gov. Pannoi dc SOU., 145
Centro Cili00 Benin Munhoe da Roeha Neto

Fone/FAX: 3374-1265 - London, - PR
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23 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, vicios 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.

24 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 á autoridade competente para
as providências cabiveis.

CLAUSULA OITAVA — DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES
ADMINISTRATIVAS

25 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 is
previstas no arts. 86 e 87 da Lei 8.666/1993, observando-se o direito ao contraditório e A
ampla defesa.

26 Nos termos do art. 87 da Lei 8.666/1993 e do art. 70 da Lei 10.520/2002, pela
inexecução total ou parcial deste contrato, a Contratada, garantida a defesa prévia,
ficará sujeita As seguintes sanções:

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

26.2Multa.
26.2.1 Multa moratoria de 5% (cinco por cento) 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 30%.

26.2.2 Compensatória de até 30% (trinta por cento) sobre o valor da Nota de
Empenho ou do valor proporcional do item a ser objeto da rescisão, no caso de
enexecucdo total ou inexecuctio parcial de que decorra rescisão do contrato,
podendo ser cumulada com a multa moratoria, desde que o valor cumulado das
penalidades não supere valor equivalente ao total do contrato.

26.31mpedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou
Municípios pelo prazo de ate 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em
edital e no contrato e das demais cominações legais.

27 Comete infração administrativa punível com impedimento de licitar, nos termos da 1.ci
n° 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

Rua Gov Pang. de Soma, 145
Centro Chit. Banco Muni= tia Roar Ncto
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27.1.1 Não assinar o Contrato Administrativo quando convocado dentro do
prazo de validade da proposta ou não aceitar/retirar a nota de empenho;

27.1.2
27.1.3 

Apresentar documentação falsa;
Deixar de entregar os documentos exigidos no certame.

27.1.4
27.1.5 

Ensejar o retardamento da execução do objeto;
Não mantiver a proposta;

27.1.6 Cometer fraude fiscal;
27.1.7 Comportar-sede modo iniclôneo.

28 Considera-se comportamento iniclôneo, entre 011iTOS, a declaração falsa quanto As
condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre
os licitantes, ern qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de
lances.

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

30 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.

31 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.

32 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.

32.10s pedidos de reconsideração serão recebidos como simples petições e não terão
efeitos suspensivos em relação A decisão proferida, contudo não desobriga a
Contratante de proferir resposta devidamente fundamentada.

33 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.

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

35 Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, far-se-á a comunicação escrita
A empresa e publicação no Jornal Oficial do Município (exceto nos casos de advertência

Rua Gov. Pangot de Souza, 14$
Centro Civic* Bento Menke da Rod. Nebo
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e multa), constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato sera
registrado em cadastro correspondente.

36 0 prazo para pagamento da multa sera de 10 (dez) dias após o recebimento da
notificação para recolhimento do valor.

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

CLAUSULA NONA — DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

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

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

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

CLAUSULA DEZ — DA RESCISÃO CONTRATUAL

41 Sao motivos para a rescisão do presente Contrato as hipóteses previstas na legislação
correlata aos contratos administrativos, especialmente as previsões do art. 78 da Lei n°
8.666, de 1993.

42 Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.

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

CLAUSULA DEZ — DO REAJUSTE

44 Seri admitido o reajuste dos preços dos serviços continuados contratados com prazo de
vigencia igual ou superior a doze meses, desde que observado o interregno mínimo de 1

Rua Gov Partgot de SOWS. 145
Centro Chico Bantu Minh°, dB Roche Neto
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(um) ano, mediante a aplicação do Índice Nacional de Pregos ao Consumidor (INPC),
ou outro que venha substitui-lo, divulgado pela instituição Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatistica (IBGE) — com aplicação da regra "pro-rata die" para períodos
fracionados.

45 0 interregno mínimo de 1 (um) ano sera contado:
45.1Para o primeiro reajuste: a partir da data limite para apresentação das propostas

constante do Edital;
45.2 Para os reajustes subsequentes ao primeiro: a partir da data do fato gerador que deu

ensejo ao Último reajuste ocorrido ou precluso.

46 0 prazo para a Contratada solicitar o reajuste encerra-se na data da prorrogação
contratual subsequente á data em que se completou o cômputo do interregno mínimo de
I (um) ano, sob pena de preclusão.

47 Caso a Contratada não solicite o reajuste tempestivamente, dentro do prazo acima
fixado, ocorrera a preclusão do direito ao reajuste.

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

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

50 Os novos valores contratuais decorrentes do reajuste terão suas vigências iniciadas
observando-se o seguinte:

50.1A partir da data em que se completou o computo do interregno mínimo de 1 (um)
ano;

50.2Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de
periodicidade para concessão dos próximos reajustes futuros; ou

51 Os reajustes serão formalizados por meio de apostilamento, exceto quando coincidirem
com a prorrogação contratual, caso em que deverão ser formalizados por aditamento ao
contrato.

CLAUSULA ONZE — DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS

Rua Croe Paript *SOL., 145
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52 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

53 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 prego registrado.

54 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

55 Incumbirá it 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.

CLAUSULA QUATORZE — DO FORO

56 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
form a. para um só efeito.

Ailton da Silva Nantes
Presidente da Camara Municipal de Londrina

Londrina, [dia, mês e ano].

[nome completo da signatária]
[cmgo]

Roa Ciov Panktot de Souza. 145
Centro Chu° Bent° Monitor da Rocha Neto
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ANEXO Vil—MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

44

A empresa (Razão Social), pessoa jurídica inscrita no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o n°. inúmero], declara, sob as
sanções administrativas previstas e sob as penas da Lei, que possui na estrutura de seu
estabelecimento pelo menos 2 (dois) elevadores hidráulicos para veículos de 2500 Kg
(veículos leves).

Local e data.

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

Observações:

a) Esta declaração deve ser inserida no envelope n° 02, juntamente com os
demais documentos de habilitação.

Rua Gov Pariptu de SOU.. 145
Centro Civic° Bento Maribor da Rocha Nei°

Fone/FAX: 1573.1255. Londrina l'R
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CI n° 119/2018 — DSP
De: Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Para: Assessoria Jurídica
Assunto: Parecer jurídico nos autos de manutenção dos automóveis

Londrina. 13 de junho de 2018.

Prezados,

Encaminhamos os autos do processo administrativo n° 24/2018 para análise

e aprovação da assessoria jurídica, conforme fls. 01-66, especialmente minuta de edital

atualizada às fls. 45-66.

Quanto aos apontamentos efetuados pela Controladoria às fls. 38-40,
cumpre esclarecer pontualmente a seguir.

1) Do objeto.

As orientações referentes ao objeto da contratação foram encaminhados ao

Departamento de Administração Predial, o qual ratificou o Termo de Referência com base nas

justificativas de fls. 42-44 dos autos.

2) Da cotação para fixação do preço máxima da licitação.

Informamos que o prego máximo da licitação foi fixado pela Presidência na

fl. 15 dos autos, de acordo com o histórico de consumo levantado pelo requisitante na seção

VIII do Termo de Referência (fl. 07).

Isto, pois a sistemática desta contratação compreende desconto sobre futuras

cotações, a depender de eventos futuros e incertos que exijam a manutenção dos automóveis.

Nesse contexto, tomamos como referência o edital do Pregão Presencial n°

03/2014 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná-TCE/PR. em que também não houve

fixação de desconto máximo ou mínimo para apresentação de propostas.
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Naquela ocasião, o TCE/PR ficou o preço máximo nestes termos:
3. PREÇO MÁXIMO

3.1. Por força do disposto no art. 27, inciso XXI, da Constituição do Estado do Parana.
resta fixado em RS 84.379,20 (oitenta e quatro mil, trezentos e setenta e nove reais e
vinte centavos), o valor máximo da presente licitação, resultante da soma do valor de
RS 70.431,70 (setenta mil, quatrocentos e trinta e um reais e setenta centavos)
estimado para aquisição de peças e o valor de R$ 13.947.50 (treze mil, novecentos e
quarenta e sete reais e cinquenta centavos) estimado para prestação de serviços.

Importa destacar que o preço máximo foi fixado com base na estimativa de

peps e serviços, nos mesmos moldes do Termo de Referência do presente processo, em

atendimento ao Artigo 24, XXI, da Constituição do Estado do Paraná'.

Ressaltamos que esta Assessoria Jurídica já aprovou nos últimos anos editais

nesta mesma sistemática. A titulo de exemplo, temos o Pregão Presencial n° 11/2017, cujo

objeto é a aquisição de combustíveis, em que o preço máximo da licitação foi fixado com base

no histórico de consumo e o preço final obtido pelo desconto proposto sobre a tabela da

Agência Nacional do Petróleo-ANP, sem fixação de desconto máximo ou mínimo na minuta

do Edital.

Desse modo, esperamos ter esclarecido este ponto.

3) Da sugestão de alteração do modelo de proposta do item 18.3 do

Edital.

A sugestão para alterar o modelo de proposta do item 18.3 do Edital foi

acatada. Logo, a minuta do Edital passou a reproduzir integralmente a tabela de fl. 39

elaborada pela Controladoria.

4) Dos critérios para qualificação técnica.

Como qualificação técnica, o requisitante inseriu a necessidade de a

contratada possuir, no mínimo, 2 elevadores hidráulicos para veículos de 2.500 kg (veículos

leves), mediante declaração apresentada na licitação.

!Art. 27. A administração pública direta, indireta e fundacional, de qualquer dos Poderes do Estado e dos Municípios
obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, eficiência, motivação,
economicidade e, também, ao seguinte:
XXI - além dos requisitos mencionados no inciso anterior, o órgão licitante deverá, nos processos licitatórios, estabelecer
prep máximo das obras, serviços, compras e alienações a serem contratados;
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Portanto, inserimos tal condição de habilitação no item 47 do Edital,

conforme modelo de declaração Anexo VII.

5) Da possibilidade de prorrogação contratual.

Segundo a Controladoria, a prorrogação contratual seria possível apenas

para a parte relativa à prestação de serviços, pois não haveria permissão legal para a

prorrogação relacionada ao fornecimento de peps.

Ocorre que a sistemática estabelecida no Termo de Referência compreende a

prestação de serviços com fornecimento de peças, em lote único para cada ramo de mecânica.

Nesse cenário, o objeto principal da contratação não constitui uma obrigação de dar,

caracterizada pela aquisição de peças; a obrigação principal é formada pela manutenção

(obrigação de fazer), acompanhada dos materiais necessários para tanto.

Assim, parece-nos impossível delimitar diferentes prorrogações para

diferentes aspectos de um mesmo objeto. Vedar a prorrogação contratual apenas para parte do

objeto (peças) implicaria vedação para todo o objeto (manutenção com fornecimento de

peças).

Na prática, caso a Camara fracionasse esse objeto, teria um contrato de

serviços passível de prorrogação, contudo, encontraria dificuldades para anualmente licitar as

peças, pois não é comum no mercado a contratação de peças isoladamente, a par da

manutenção dos automóveis.

Por esses motivos, a minuta contratual prevê a possibilidade de prorrogação

contratual com base no Artigo 57, inciso II, da Lei n° 8.666/93.

A propósito, há outros contratos na Câmara Municipal de Londrina com

sistemática semelhante, cuja prorrogação continuada já foi aprovada outrora. Por exemplo:

a) Manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, do painel

eletrônico de votação (Contrato Administrativo n°46/2014, Pregão Presencial n°21/2014);

b) Manutenção preventiva e conetiva, com fornecimento de peças, dos

equipamentos de ar condicionado (Contrato Administrativo n° 42/2016, Pregão Presencial n°

20/2016);
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c) Manutenção preventiva e conetiva, com fornecimento de peças, da

plataforma elevatória (Contrato Administrativo n° 28/2016, Pregão Presencial n° 16/2016).

Além disso, ainda que eventualmente o fornecimento de peças seja

caracterizado como um item autônomo, o TCDF já manifestou entendimento no sentido de

admitir interpretação extensiva do disposto no inciso II, do Artigo 57, da Lei n° 8.666/93, às

situações caracterizadas como fornecimento continuo, devidamente fundamentadas pelo órgão

ou entidade interessados (TCDF, Processos n° 6939/1996 e 4942/1995, Decisão normativa n°

3/1999).

0 TCU também chegou a admitir, excepcionalmente, a prorrogação

contratual de fornecimento continuo, nos termos do Artigo 57, inciso II, da Lei n° 8.666/1993,

conforme Acórdão n° 766/2010, Plenário, Rel. Min. José Jorge, j. em 14.04.2010.

Desta feita, consultamos essa assessoria sobre a possibilidade de manter a

previsão de prorrogação prevista na cláusula quarta da minuta contratual.

6) Das adequações na minuta contratual.

As expressões "ata de registro de preços" que constavam na minuta

contratual foram substituidas por contrato administrativo, conforme bem notado pela

Controladoria.

Atenciosamente,

\FIíWerr aim
Departamento de S ani tos e Patrimônio



Camara Municipal de Londrina
. Estado do Paraná

ASSESSORIA JURÍDICA

ASSUNTO: licitação, na modalidade de pregão presencial do tipo
menor prego por lote, para contratação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva
dos veículos oficiais da Camara.

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 com registro de
prego, do tipo menor preço por lote, para contratação dos serviços de manutenção
preventiva e corretiva dos veículos oficiais da Câmara, ao preço máximo total de R$
67.213,06.

1. 0 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 em
sessão pública, por meio de propostas e lances, para classificação e habilitação do licitante
com a proposta de menor preço.

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.

2. Conforme se observa, somente poderão participar da licitação
microempresas e empresas de pequeno porte, que sejam do ramo do objeto pretendido. Essa
previsão vem ao encontro do disposto nos arts. 47 e 48 da Lei Complementar 123/2006,
com a redação dada pela Lei Complementar 147/2014:
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Art. 47 Nas contratações públicas da administração direta e indireta, autárquica e
fundacional, federal, estadual e municipal, deverá ser concedido tratamento diferenciado
e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte objetivando a
promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional, a
ampliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo à inovação tecnológica.

Art. 48 Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei Complementar, a
administração pública:

I — deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação de
microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja de
até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);

Não resta dúvida, portanto, que a ordem jurídica pretende se priorizem as
contratações de microempresas e empresas de pequeno porte pela Administração.

3. Conforme a minuta de edital, o pregão será presencial do tipo menor preço
por lote. Ao tratar da fase externa dessa modalidade de licitação, a Lei 10.520/2002, dispõe em seu
artigo 4°:

"Art. 40 A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e
observará as seguintes regras:

1 - a convocação dos interessados será efetuada por meio de publicação de aviso em
diário oficial do respectivo ente federado ou, não existindo, em jornal de circulação
local, e .facultativamente, por meios eletrónicos e conforme o vulto da licitação, em
jornal de grande circulação, nos termos do regulamento de que trata o art. 2";

11 - do aviso constarão a definição do objeto da licitação, a indicação do local, dias e
horários em que poderá ser lida ou obtida a integra do edital;

III - do edital constarão todos os elementos definidos na forma do inciso 1 do art. 30, as
normas que disciplinarem o procedimento e a minuta do contrato, quando for o caso;
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As exigências mínimas do inciso do artigo 3°, por sua vez, são as seguintes:

autoridade competente justificard a necessidade de contratação e definirá o
objeto do certame, as exigências de habilitação, os critérios de aceitação das propostas,
as sanções por inadimplemento e as clausulas do contrato, inclusive com fixação dos
prazos para fornecimento;"

Sistematizando as exigências mínimas legais, temos, portanto:

a) justificativa da necessidade da contratação;

b) definição do objeto do certame;

c) exigências de habilitação;

d) critérios de aceitação das propostas;

e) sanções por inadimplemento;

O cláusulas do contrato, inclusive com fixação dos prazos para fornecimento.

Da análise verificada temos que, em linhas gerais, o edital atende As exigências
legais previstas no artigo 4°, III, da Lei 10.520/2002, especificamente quanto as exigências mínimas
do artigo 3°, I, quais sejam: o objeto do certame (Seção I), as exigências de habilitação (Seção IX),
os critérios de aceitação das propostas (Seções VI a VIII), as cláusulas do contrato (Anexo VI,
minuta de contrato administrativo), inclusive com fixação dos critérios e prazos para fornecimento
(termo de referência, Anexo I), além das sanções por inadimplemento (Cláusula Oitava do
contrato).

Constatamos que todas as disposições do Edital estão adequadas à finalidade
buscada no certame, sendo que o Termo de Referência de fls. 53 a 58 abrange o objeto que será
licitado.

4. No tocante à controvérsia sobre a possibilidade de prorrogação

contratual, tendo em vista que o objeto licitado abrange a prestação de serviços com

fornecimento de peças, entendemos o seguinte. 0 contrato cujo objeto seja o fornecimento

de peças exaure-se com a entrega do bem, não havendo de se cogitar na possibilidade de
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prorrogação contratual, por possuir característica de compra e venda. De outro lado, a
manutenção de veículos caracteriza-se como de natureza continua, desde que se comprove
que sua interrupção vá causar prejuízos à Administração. Ocorre que, no caso, estamos
diante de um objeto misto em que o fornecimento de peças é absorvido pela contratação do
serviço. Em outras palavras, o objeto em licitação é predominantemente o serviço, sendo o
fornecimento de peças acessório em rein-do a ele. Este existe em função daquele.

Como o ato convocatório explicita a natureza dúplice do objeto,
entendemos que está correta a previsão de prorrogação contratual.

5. Pelo exposto, emitimos parecer favorável as minutas apresentadas, em
especial o edital e o contrato administrativo.

Cumpre salientar que a presente manifestação toma por base,
exclusivamente, os elementos que constam, até a presente data, nos autos do processo
administrativo encaminhado para análise, em epígrafe. Destarte, a manifestação é feita sob
prisma estritamente jurídico, não lhe competindo adentrar à conveniência e à oportunidade
dos atos praticados, nem an ar aspectos de natureza eminentemente técnico-
administrativa.

Lon , 6/6 018.

P lo Aiichieta da Silva
OAB 19.285 - PR.
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N°. 08/2018
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/EPP

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 24/2018
TIPO: MAIOR DESCONTO GLOBAL POR LOTE

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 lote, para Contratação dos serviços de manutenção
preventiva e corretiva de automóveis, objeto da Requisição 2602/2018, cujas despesas
correrão por conta de dotação própria, na classificação: Funcional programática:
01.010.01.031.0001.2001, Natureza da despesa: 3390.3039 - Material para manutenção de
veículos e Natureza de despesa: 3390.3919 — Manutenção e conservação de veículos.

0 procedimento licitatório reger-se-6 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: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE
AUTOMÓVEIS.

PREÇO MÁXIMO: RS 67.213,06 (SESSENTA E SETE MIL, DUZENTOS E TREZE MIL REAIS E
SEIS CENTAVOS).

Atuará como Pregoeiro do presente certame o servidor Felipe Werlang Paint
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 18 de julho de 2018, As 14h 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://www 1 .cml.pr.gov.br/cml/site/index.jspx - "Licitações", ou
poderão ser solicitados através do endereço eletrônico: licitacao@cml.pr.gov.br.

O 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 13H As
18H): ANDERSON ABE (TEL.: 3374-1273), FELIPE PAIM (TEL.: 3374-1324) E Luiz
MARENDAZ (TEL.: 3374-1312).
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SEÇÃO I — DO OBJETO

0 objeto desta licitação é Contratação dos serviços de manutenção preventiva e
corretiva de automóveis, com fornecimento de peças, para atender As necessidades da
Câmara Municipal de Londrina, conforme especificações e quantidades estabelecidas
no Termo de Referência, neste Edital e seus Anexos.

2 0 contrato terá como limite os seguintes valores:

Lote Objeto

Manutenção preventiva e corretiva
(mecânica) inclui filtros, óleos, correias,
velas, pastilhas, alinhamento,
balanceamento, borracharia, freios,
suspensão e outros itens necessários de
manutenção geral do veiculo — itens 7, 8,
9, 13 e 14 do Termo de Referência.

Funilaria e pintura com mão de obra
especializada — item 10 do Termo de
Referência.

Substituição e restauração de estofados
com mão de obra especializada — item 11
do Termo de Referência.

Substituição e conserto de bancos, portas,
cintos de segurança e borracha das portas
— item 12 do Termo de Referência.

Manutenção corretiva do ar condicionado
e outros acessórios — item 15 do Termo de
Referência.

Conserto e substituição dos vidros e
borrachas, com mão de obra especializada
— item 16 do Termo de Referência.

Total

Valor máximo de
peças

Valor máximo de
horas de serviço

R$ 30.205,78

\R$ 3.020,58

R$ 10.659,11
(considerando o total de

127 horas e o valor de
R$ 83,93 por hora)

R$ 1.007,16
(considerando o total de
12 horas e o valor de R$

83,93 por hora)

R$ 3.020,58 R$ 1.007,16
(considerando o total de
12 horas e o valor de R$

83,93 por hora)

R$ 3.020,58 R$ 1.007,16
(considerando o total de
12 horas e o valor de R$

83,93 por hora)

R$ 7.551,45

R$ 3.020,58

R$ 2.685,76
(considerando o total de
32 horas e o valor de R$

83,93 por hora)

R$ 1.007, I 6
(considerando o total de
12 horas e o valor de R$

83,93 por hora)

RS 49.839,55 11$ 17.373,51

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

Font/FAX: 3374-1265 Londrina- PR •
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3 0 critério de julgamento sera o maior desconto global por lote, segundo modelo de
proposta constante na seção VI deste Edital.

4 0 contratado deverá estar localizado em uma distancia igual ou menor que 10 (dez) km,
considerado o percurso por via de acesso regular mais próximo da Camara Municipal de
Londrina, conforme justificativas presentes no Termo de Referência (Anexo I).

5 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 do Contrato
Administrativo (Anexo VI deste Edital).

• 
SEÇÃO II— DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

•

6 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: 3390.3039 - Material para manutenção de veículos e Natureza de
despesa: 3390.3919 — Manutenção e conservação de veículos.

SEÇÃO III — DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

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

8 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.

9 É vedada a participação nesta licitação de:

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

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

Camara;
9.4 Pessoas jurídicas que estejam impedidas de licitar e contratar corn o Município de

Londrina, nos termos do artigo 7° da lei 10.520/2002;
9.5 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;

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

Fone/FAX: 3374-1265 - Londnna - PR
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9.6 Pessoas jurídicas estrangeiras que não funcionem no pais;
9.7 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 I:Jnico dos Servidores
Públicos Civis do Município de Londrina — PR.

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

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

SEÇÃO IV— DA ABERTURA DA SESSÃO

10 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:

10.1Fora de qualquer envelope, para imediata apresentação na ocasião do
credenciamento:
10.1.1 Documento de identificação do representante — oficial com foto;
10.1.2 Documento que lhe dê poderes para manifestar-se durante a sessão

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

habilitação do Edital (Anexo III).
10.1.4 A declaração de que se enquadra na Lei Complementar 123/2006

(Anexo IV);
10.1.5 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.

10.20 envelope n°. 1 (Proposta);
10.30 envelope n°. 2 (Documentação).

SEÇÃO V — DO CREDENCIAMENTO

11 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.
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12 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.

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

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

13.20 documento do subitem anterior, acompanhado de procuração por instrumento
público, ou particular com firma reconhecida (modelo no Anexo 11), com poderes
necessários para formulação de propostas, para a pratica dos demais atos inerentes ao
certame, caso o representante do licitante não seja designado como administrador
capaz de representar o administrador isoladamente.

14 Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa licitante e cada empresa
licitante poderá ter apenas um representante.

15 Encerrada a fase de credenciamento, não se admitirá:

15.1 0 credenciamento de licitante que se apresentar após o encerramento desta fase;
15.2 A desistência das propostas apresentadas.

SEÇÃO VI— DA APRESENTAÇÃO E RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS

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

16.1"A Câmara Municipal de Londrina, Pregão Presencial n° [número do pregiio]l[ano],
Envelope n°1: Proposta, Proponente (nome da empresa), CNPJ [CNPJ da empresa
licitante I".

16.2-À Câmara Municipal de Londrina, Pregão Presencial n° [número do pregdoManot
Envelope n°2: Documentação, Proponente (nome da empresa), CNPJ: [CNPJ da
empresa liciiame]".

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

17.1Para a participação por via postal o licitante deverá enviar em invólucro único:
17.1.1 Os dois envelopes (documentação e proposta);
17.1.2 A declaração de que a empresa cumpre com todos os requisitos de

habilitação do Edital (anexo III);
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17.1.3 A declaração e de que se enquadra como Microempresa (ME) ou
Empresa de Pequeno Porte (EPP) (Anexo IV), acompanhada da certidão da
Junta Comercial,

I 7.2Se 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.

17.30 invólucro único deve ser endereçado diretamente à Comissão, com a seguinte
identificação: "A Câmara 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]".

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

18 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:

18.1As 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.

18.20 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.

18.30s percentuais de desconto sobre o preço de tabela do contratado, o qual será
limitado ao prego de tabela da concessionária, conforme sistemática estabelecida no
Termo de Referência e modelo abaixo:

Lote Objeto

. Manutenção
I preventiva e
corretiva

I (mecânica),
con forme
Termo de !
Re ferência.

2 Funilaria
! pintura,

% de dcsc.Valor Peças
(01) s/ peç as

(02)

R$
30.205,78

e R$
3.020,58

Valor das
peps Desc. ' Mão de obra

(03) (04)
=(01)-(02)

R$
10.659,11

R$
1.007,16

Valor dos Valor da%de desc.
s/ peças ! serviços c/ proposta !

Desc. para o Lote(05) (06) (07)
=(04)-(05) =(03)+(06)
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4

5

6

conforme
Termo
Referência.

Substituição e
restauração de
estofados,
conforme
Termo de
Referencia.

Substituição e
conserto de
bancos, portas,
cintos de
segurança e
borracha das
portas,
conforme
Termo de
Referência.

Manutenção
corretiva do ar
condicionado e
outros
acessórios,
conforme
Termo de
Referência.

Conserto e
substituição
dos vidros e
borrachas,
conforme
Termo de
Referência.
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R$
3.020,58

TOTAL

RS
3.020.58

R$
7.551,45

R$
3.020,58

RS
49.839,55

R$
1.007,16

RS
1.007.16

RS
2.685,76

RS
1.007,16

R$
17.373,51

19 0 modelo de orçamento constante no Anexo I-C deste Edital não é parâmetro para a 
elaboração das propostas deste Pregão Presencial, pois será utilizado apenas para a
formulação de orgamento, após o inicio da vigência contratual, por ocasião de cada
manutenção. 

20 0 preço de tabela do contratado servirá corno base de cálculo para a incidência do
desconto, entretanto, em nenhuma hipótese esta base de cálculo (preço sem desconto) 
poderá ser superior ao estabelecido pela concessiondria, conforme orçamento obtido
mediante diligência do fiscal do contrato. 

21 A apresentação da proposta implica:

21.10 conhecimento e aceitação de todos os termos do Edital;
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21.2Validade de 90 (noventa) dias, se outra, de maior prazo, não for designada na
proposta;

21.30brigação de cumprir sua proposta, caso seja declarada vencedora do certame, nas
condições e prazos máximos previstos no Termo de Referência;

21.4Submissao ao regime de penalidades estabelecido na minuta do Contrato
Administrativo (Anexo VI), em especial a referente A recusa em assinar o Contrato
Administrativo no prazo de 7 (sete) dias úteis após regularmente convocada.

22 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.

23 É 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.

24 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.

25 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

26 0 Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificará aquelas que não
tenham ofertado objetos compatíveis corn os requisitos estabelecidos neste Edital, que
sejam omissas, apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o
julgamento.

77 A compatibilidade do objeto sera 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.

28 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.
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28.1 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).

28.1 Em caso de empate nos preps, serão admitidas todas as propostas empatadas.

29 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.

30 0 julgamento será realizado pelo valor unitário por lote e somente serão aceitas duas
casas decimais.

31 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.

32 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

33 0 Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao valor e
decidirá motivadamente a respeito da sua aceitabilidade.

34 Será desclassificada a proposta final que:

34.1 Contenha vícios ou ilegalidades.
34.2Não apresente as especificações exigidas pelo Termo de Referencia.
34.3 Deixar de apresentar as comprovações e declarações exigidas.
34.4Apresentar preços finais superiores ao valor máximo estabelecido neste Edital para o

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

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

34.6Não vier a comprovar sua exequibilidade, em especial em relação ao prego e A.
produtividade apresentada.
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35 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de prego, 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.

36 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.

37 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.

38 0 pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço
melhor nas seguintes situações:

38.1 Quando identificada a licitante classificada em primeiro lugar;
38.2Quando o pregoeiro convocar o licitante que apresentou a proposta subsequente, em

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

39 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.

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

SEÇÃO IX — DA HABILITAÇÃO

41 0 Pregoeiro procederá à abertura do envelope "Documentação" (envelope n°. 2) do
licitante classificado em primeiro lugar para a verificação das condições de Habilitação.

42 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.
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43 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.

44 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.

44.1 Caso 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).

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

45.1Prova de regularidade perante a Fazenda Federal e Seguridade Social (Certidão
Conjunta—conforme Portaria RFB/PGFN n°. 1.751/2014);

45.2Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual;
45.3 Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal (relativa a Tributos Mobiliários e

1 mobi I iários);
45.4Prova 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);

45.5Prova 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).

46 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.

47 Para a qualificação técnica a licitante deverá apresentar declaração de que a estrutura de
seu estabelecimento tenha pelo menos dois elevadores hidráulicos para veículos de
2500 Kg (veículos leves), conforme anexo VII deste Edital.

48 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.

Rua Gov. Parigot dc Souza, 145
Centro Chico Bento Munhoz da Rocha Neto

Fone/FAX . 3374-1265 - Londrina - PR



Prep() Presencial n°. 08/2018 13

49 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.

50 À 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.

50.1A 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.

50.2Caso 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.

51 Os documentos emitidos via internei' estão sujeitos à confirmação no site do órgão
emissor.

52 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.

SEÇÃO X — DOS RECURSOS

53 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.

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

55 Não serão conhecidos:
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55.10 recurso que tenha conteúdo incompatível com o suscitado na sessão e registrado
na Ata da Sessão.

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

55.30s recursos imotivados ou insubsistentes.

56 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.

57 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 ateis.

58 0 provimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

SEÇÃO XI — DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO E HOMOLOGAÇÃO DO
PROCEDIMENTO

59 0 objeto da licitação sera adjudicado ao licitante declarado vencedor:
59.1Por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso; ou
59.2 Por ato da autoridade competente após a regular decisão dos recursos apresentados.

60 0 Pregoeiro remeterá os autos para a homologação da Presidência da Camara Municipal
de Londrina diante das seguintes condições cumulativas:

60.1Se não houver intenção de interpor recurso manifestada por licitante na sessão.
60.2 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.
60.3 Se o licitante vencedor não figurar no cadastro dos impedidos de licitar do Tribunal

de Contas do Parana ou no Cadastro Nacional de Condenações Civeis por Ato de
Improbidade Administrativa do CNJ.

61 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.
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62 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.

63 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 DO CONTRATO
ADMINISTRATIVO

64 Após a homologação do certame, o vencedor será convocado para, no prazo de 7 (sete)
dias Citeis, assinar o Contrato Administrativo (Anexo VI deste edital).

65 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.

66 Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não
assinar o Contrato Administrativo, 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
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.

66.1 0 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.

67 Encontra-se no Termo de Referência (Anexo I) e no Contrato Administrativo (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

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

68.1A impugnação protocolada intempestivamente será admitida como exercício do
direito de petição.

68.2A autoridade competente, por razões de interesse público, poderá suspender a sessão
pública para garantir a segurança da contratação.

69 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.

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

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

72 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 contrario.

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

74 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.

75 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.

76 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.
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77 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.

78 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.

79 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.

80 0 foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da comarca de Londrina,
corn exclusão de qualquer outro.

SEÇÃO XIV — DOS ANEXOS

81 Fazem parte do presente edital os seguintes anexos:

81.1Anexo I: Termo de Referência;
81.2Anexo II: Modelo de Carta de Credenciamento;
8 1 .3Anexo III: Modelo declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação do

Edital;
81.4Anexo IV: Declaração de enquadramento como Microempresa (ME) ou Empresa de

Pequeno Porte (EPP);
81.5Anexo V: Modelo de declaração relativa â proibição do trabalho do menor (Lei n°

9.854/99);
81.6Anexo VI: Minuta do Contrato Administrativo.

Londrina, em 04 de julho de 2018.
<ip

eida

iretior-Geral
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ANEXO I— TERMO DE REFERÊNCIA

SECA() I — DO OBJETO

1 0 objeto deste Termo de Referência é a prestação de serviços continuados de
manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, acessórios e mão de
obra, para os veículos oficiais da Camara, conforme Anexo I-A.

SEÇÃO II— DA JUSTIFICATIVA

Necessidade de manter os veículos oficiais em condições seguras de uso, garantindo a
normalidade das atividades inerentes à Camara e a preservação de patrimônio público.

3 Hi conveniência em fixar a distância máxima entre a oficina mecânica e a Câmara
Municipal de Londrina, em razão do custo e do tempo da locomoção. Os veículos
oficiais serão conduzidos ao estabelecimento do fornecedor para que se efetue o
conserto ou a manutenção preventiva, de modo que, quanto maior for a distância, maior
será o gasto com combustível.

4 Assim, ainda que eventualmente um fornecedor localizado fora do limite geográfico
pudesse oferecer um maior desconto sobre o objeto a ser contratado, o gasto de
combustível (somado aos demais custos de manutenção dos automóveis) seria maior do
que o beneficio econômico obtido com o eventual desconto.

5 Além disso, longas distâncias demandariam maior tempo de locomoção, diminuindo a
disponibilização dos veículos para as atividades da entidade.

6 Nesse contexto, o limite geográfico ficou fixado em 10 (dez) Km, pois, em breve no site
google maps, constatou-se a existência de no mínimo 10 oficinas neste perímetro
(Anexo I-B), o que possibilita, ainda, a ampla competitividade, sem prejuízo aos
princípios da eficiência e da economicidade.

SECA() III — DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

7 A manutenção preventiva deverá ser prestada de forma periódica, a cada 10.000
quilômetros ou um ano, conforme manual de cada fabricante. Compreende a
substituição de componentes com vida 661 predeterminada, como óleos, filtros, correias,
velas, pastilhas e outros.
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8 A manutenção corretiva deverá ser prestada em razão de defeitos originados pelo uso
ou colisões, para normalizar o funcionamento do veiculo, com substituição de peças e
acessórios quando necessário.

9 A mão de obra mecânica deverá atender motores movidos a gasolina e etanol (flex) e, os
principais sistemas de veículos, como motor, hidráulico, lubrificação, alimentação,
transmissão, suspensão, direção, freios, pneus e rodas, elétrico e outros.

10 0 serviço de funilaria e pintura deverá abranger polimento e secagem rápida.

11 0 serviço de substituição ou restauração de estofados inclui a cobertura interna do
veiculo.

12 Serviço de substituição ou conserto da parte mecânica dos bancos, portas, cintos de
segurança e borracha das portas.

13 0 serviço de borracharia completa compreende aquisição, remendos e substituições de
pneus, com e sem câmara de ar, aquisição e substituição de bicos, colocação de rodas,
calotas e outros serviços.

14 Serviço de regulagem do sistema de rodagem do veiculo para alinhamento e
balanceamento.

15 Serviço de conserto ou substituição de peças e acessórios do ar condicionado, rádio e
outros que sejam indispensáveis ao funcionamento ou segurança dos veículos.

16 0 serviço de vidraçaria abarca o conserto ou substituição dos vidros frontal, traseiro,
lateral, borrachas dos vidros e outros.

SEÇÃO IV — DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

17 As manutenções preventiva e corretiva serão solicitadas por e-mail à contratada, que
deverá agendar o recebimento do veiculo até 2 dias úteis após o recebimento do e-mail.

18 0 veiculo sera recebido em horário comercial pela oficina.

19 A contratada terá prazo máximo de 2 dias úteis, após o recebimento do veiculo, para
envio de orçamento, por e-mail, à contratante.
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/0 0 orçamento deverá apresentar todos os serviços, peps. acessórios e mão de obra 
necessários, com os respectivos valores, o desconto individual ofertado na proposta de
preços e o valor total após o desconto, de forma clara e padronizada, conforme Anexo I-
C.

21 A partir da aprovação do orçamento, sera elaborada Nota de Empenho e encaminhada
oficina, por e-mail, para realização dos serviços.

22 Caso seja necessária a troca de peças ou acessórios, o orçamento devera apresentar a
marca e o código da peça para verificação de prep de mercado pela fiscal do contrato.

23 A fiscal do contrato realizará no mínimo duas pesquisas de mercado, por e-mail, sendo
uma delas diretamente com a concessionária que comercializa o veiculo e, o prego 
descrito no orgamento, sem a aplicação do desconto, ou a quantidade de horas de
serviço, não poderá ser superior ao preço da peça. acessório ou mão de obra utilizada
pela concessionária. 

24 É facultada à fiscal do contrato a utilização do Banco de Preços para realização de
orçamento de peps.

25 Caso a concessionária não responda o pedido de orçamento referente ás peças,
acessórios ou à quantidade de horas de serviço, o valor de referência para esses itens
sera o maior valor informado à fiscal durante a pesquisa de mercado.

26 Todos os serviços serão realizados somente após a aprovação do orçamento pela fiscal
do contrato.

27 0 prazo para execução dos serviços sera informado em cada orçamento, obedecendo o
prazo máximo de 10 dias úteis após a aprovação do respectivo orçamento.

28 Caso seja necessária a entrega de peps ou acessórios a contratada, o prazo de entrega
sera acrescido ao prazo estabelecido no item anterior e deverá estar especificado no
orçamento.

29 Caso o veiculo apresente problemas durante sua utilização em horário comercial
(período compreendido entre 8 horas e 18 horas), com possibilidade de dano de difícil
reparação, o motorista da Camara ou o serviço de guincho do seguro veicular conduzirá
o carro até a oficina para realização de orçamento.

30 A partir do recebimento do veiculo nas condições do item anterior, o prazo para emissão
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de orçamento será de 2 dias úteis após o recebimento do veiculo.
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31 No caso de veiculo novo, serão realizados somente os serviços não cobertos pela
garantia.

32 0 quantitativo descrito no Anexo I-A poderá sofrer alterações com a aquisição de novo
veiculo para a Câmara ou por motivo de devolução de bem à Prefeitura.

33 Todos os serviços deverão obedecer o disposto no manual de cada fabricante e serão
realizados no estabelecimento da contratada.

34 Os veículos deverão ser devolvidos limpos, sem sujidades decorrentes da execução dos
serviços, e em perfeitas condições de uso.

SEÇÃO V — DAS PEÇAS, ACESSÓRIOS E PNEUS

35 As peças deverão obedecer à Norma ABNT NBR 15296/2005 que define os termos
utilizados para peças de aplicação veicular (autopeças ou simplesmente peças).

36 Seguindo a norma da ABNT, a Câmara aceitará somente peças de produção original ou
peças de reposição original.

37 Peça de produção original é a peça que integra um produto original (veiculo automotor)
em sua linha de montagem.

38 Peça de reposição original, também denominada peça genuína ou peça legitima,
destinada a substituir peça de produção original para efeitos de manutenção ou
reparação, caracterizada por ter sido concebida pelo mesmo processo de fabricação
(tecnologia), apresentando as mesmas especificações técnicas da peça que substituiu.

39 Em relação aos acessórios, deverá ser observada a norma da ABNT 15832/2010.

40 Seguindo a norma da ABNT, a Camara aceitará somente acessório original ou acessório
certificado.

41 Acessório original é equipamento e/ou conjunto de componentes estéticos e/ou
funcionais, caracterizado por ter sido validado pelo fabricante do veiculo conforme a
sua especificação.
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42 Acessório certificado é equipamento e/ou conjunto de componentes estéticos e/ou
funcionais caracterizado por ter sido submetido a processo de
certificação/homologação, compulsória ou voluntária, reconhecido por órgão nacional
competente.

43 As peças, acessórios e pneus serão adquiridos conforme demanda da contratante, sendo,
portanto, impossível qualquer tipo de relação ou descrição anterior.

44 A contratada deverá apresentar, junto com a nota fiscal dos serviços, a nota de aquisição
da peça ou do acessório, com a discriminação da marca.

45 Todos os pneus deverão ser novos (não serão aceitos pneus com materiais reciclados,
remanufaturados, recondicionados, remodelados, renovados, reformados recauchutados
ou oriundos de qualquer outro processo similar) e deverão atender as diretrizes e
critérios estabelecidos pelo INMETRO, com selo de vistoria impresso no produto.
Marcas de Referência: Goodyear, Pirelli, Michelin, Continental, Firestone, Dunlop ou
superior, ou de melhor qualidade.

46 0 orçamento de aquisição e substituição de pneus deverá apresentar a marca para
verificação de preço de mercado pela fiscal do contrato.

47 Em relação a aquisição e substituição de pneus, a fiscal do contrato realizará no mínimo
duas pesquisas de mercado, por e-mail, sendo uma delas diretamente com a
concessionária que comercializa o veiculo e, o preço descrito no orçamento, sem a
aplicação do desconto, ou a quantidade de horas de serviço, não poderá ser superior ao
preço do pneu e mão de obra utilizados pela concessionária.

48 Caso a concessionária não responda o pedido de orçamento, o valor de referência será o
maior valor informado à fiscal, por e-mail, durante a pesquisa de mercado.

SEÇÃO VI— DA GARANTIA

49 Os serviços da contratada terão garantia de pelo menos 90 dias ou 5.000km rodados,
com prazo inicial da data de realização dos serviços.

50 A garantia dos serviços será acionada quando o evento ocorrer dentro do prazo de 90
dias ou quando a quilometragem rodada for igual ou inferior a 5.000km.

51 As peças e acessórios terão garantia minima de 90 dias ou período maior indicado pelo
fabricante e o prazo inicial será a data de aquisição.
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52 Os pneus deverão ter garantia minima de cinco anos, contados também da data de
aquisição.

SEÇÃO VII— DA ESPECIFICAÇÃO DA LICITAÇÃO

53 Com o objetivo de otimizar a licitação, os itens 7 a 16 serão divididos em lotes.

54 A tabela a seguir mostra a divisão de lotes com descrição genérica dos serviços para
cada lote.

Lote Objeto Valor estimado
de peças

Manutenção preventiva e corretiva R$ 30.205,78
(mecânica) inclui filtros, óleos,
correias, velas, pastilhas, alinhamento,
balanceamento, borracharia, freios,
suspensão e outros itens necessários
de manutenção geral do veiculo —
itens 7, 8, 9, 13 e 14 do Termo de
Referência.

Quantidade
estimada de

horas

127 horas

Valor estimado
da hora de

serviço

R$ 83,93

3

Funilaria e pintura com mão de obra
especializada — item 10 do Termo de
Referência.

Substituição e restauração de
estofados com mão de obra
especializada — item 11 do Termo de
Referência.

4

R$ 3.020,58 12 horas

R$ 3.020,58 12 horas

R$ 83,93

R$ 83,93

Substituição e conserto de bancos,
portas, cintos de segurança e borracha
das portas — item 12 do Termo de
Referência.

R$ 3.020,58 12 horas R$ 83,93

Manutenção conetiva do ar R$ 7.551,45
condicionado e outros acessórios —
item 15 do Termo de Referência.

32 horas R$ 83,93

6 , Conserto e substituição dos vidros e R$ 3.020,58
borrachas, com mão de obra
especializada — item 16 do Termo de
Referência.

Total

12 horas

R$ 49.839,55 207 horas
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55 A licitante poderá apresentar a proposta para cada lote, vedada a separação de qualquer
item.

SEÇÃO VIII— DA DEFINIÇÃO DOS VALORES

56 Com relação à estimativa de gastos com peças, considerando valores gastos pela
Câmara de 2015 a fevereiro de 2018, pesquisas com concessionárias e oficina mecânica,
foi obtida a média de R$ 25.171,48 para os próximos 12 meses.

57 Considerando pesquisa realizada com concessionárias e oficinas mecânicas, estima-se
que sejam necessárias 106 horas de serviços de manutenção veicular para os próximos
12 meses.

58 Com relação ao valor da hora de serviços de manutenção veicular, realizou-se pesquisa
de preço entre concessionárias e oficinas mecânicas, fixando-se o valor médio da hora
de serviço em R$ 83,93 para os próximos 12 meses.

59 Considerando o desgaste da frota pelo tempo de uso, serão acrescidos 20% no valor de
peps e na quantidade de horas de serviço para manutenção. Assim, o novo valor será
R$ 30.205,78 para peças e 127 horas para serviços de manutenção veicular.

60 Os itens 10, 11, 12 e 16 deste Termo de Referência estão previstos neste termo para
casos em que o pagamento da franquia do seguro veicular não for necessário. Para não
prejudicar a manutenção mecânica do veiculo foi previsto o valor de R$ 3.020,58 para
gasto com peças e 12 horas de mão de obra, considerando 10% do valor total de peps e
mão de obra.

61 Em relação ao item 15 deste Termo de Referência, foi previsto um valor de R$ 7.551,45
para peças e 32 horas de serviço, o que representa 25 % do valor de peças e da
quantidade de horas mecânicas. A previsão maior de gasto em relação aos outros itens é
fundamentada no custo das peças e da mão de obra para conserto de ar condicionado,
acessório utilizado em todos os veículos da Câmara.

62 Portanto, o custo total de peças será de R$ 49.839,55 e a quantidade de horas de serviço
será de 207 horas.

63 Desse modo, o valor global é de R$ 67.213,06.
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SEÇÃO IX - DO CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS

64 A empresa deverá apresentar, separadamente, percentuais de desconto para os custos de
mão de obra e peças descritos na tabela da Seção VII (da especificação da licitação) e
informar o valor global com os descontos aplicados.

65 No julgamento das propostas, atendidas as condições estabelecidas neste Termo de
Referência, será declarada vencedora a proposta que obtiver maior percentual de
desconto sobre o valor global, considerando os descontos individuais.

66 Nos preços cotados deverão estar inclusas as despesas legais e as resultantes da
prestação dos serviços.

SECA() X — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

67 A Contratada obriga-se a:

67.1 Executar os serviços de acordo com o Termo de Referência.

67.2 Substituir, toda e qualquer peça, que no momento da execução dos serviços seja
danificada por qualquer motivo, por outra da mesma qualidade ou superior, sem ônus A
Contratante.

67.3 Apresentar A fiscal do contrato, quando solicitado, as peças substituídas ou suas
embalagens.

67.4 Informar A Contratante quaisquer danos causados aos veículos.

67.5 Fornecer todos os materiais, mão de obra, equipamentos e ferramentas necessários
execução dos serviços.

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

67.7 Manter contatos sempre por escrito com a Contratante, ressalvados os entendimentos
verbais determinados pela urgência da situação, os quais deverão ser confirmados por
escrito, no prazo de dois dias úteis.

67.8 Não transferir a terceiros por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações
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assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas
condições autorizadas no Termo de Referência.

67.9 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.

67.10 Responder pela existência de todo e qualquer vicio, irregularidade ou simples defeito
de execução, comprometendo-se a removê-lo ou repará-lo, sem ônus à Contratante,
desde que provenham de má execução dos serviços ou má qualidade de material.

67.11 Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdencidrios,
fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de
garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

67.12 Obedecer aos prazos estabelecidos neste Termo de Referência para a conclusão dos
trabalhos.

SEÇÃO XI— OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

68 A Contratante obriga-se a:

68.1 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade da execução dos serviços
com as especificações constantes no presente termo de referência, para fins de aceitação
e recebimento definitivo.

68.2 Emitir autorizações para a execução dos serviços.

68.3 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento do objeto e das condições de execução dos
serviços da Contratada, por meio de servidor especialmente designado.

68.4 Diante do cumprimento das obrigações contratuais, efetuar o pagamento no prazo
previsto.

68.5 Manter contatos sempre por escrito com a Contratada, ressalvados os entendimentos
verbais determinados pela urgência da situação, os quais deverão ser confirmados por
escrito, no prazo de três dias úteis.

68.6 Atualizar a lista de veículos oficiais no caso de aquisição ou devolução de veiculo á
Prefeitura.
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68.7 Fornecer os dados essenciais à perfeita execução dos serviços, quando solicitados pela
Contratada.

SEÇÃO XII — DA ACEITAÇÃO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

69 0 recebimento definitivo implica atestado de verificação da adequação dos serviços
realizados e as especificações.

70 Nenhuma espécie de recebimento prejudica a responsabilidade da empresa fornecedora
por vícios ocultos.

71 0 recebimento definitivo fica condicionado à verificação da conformidade da Nota
Fiscal apresentada pelo fornecedor com preço registrado e do regular cumprimento das
obrigações assumidas na contratação.

72 A Nota Fiscal deverá ser apresentada após a realização de manutenção preventiva ou
corretiva.

73 A Nota Fiscal deverá se referir a todos os serviços e peças discriminadas na Nota de
Empenho.

74 Caso não seja possível conter na Nota Fiscal as informações do item anterior, o
fornecedor deverá encaminhar, junto a ela, um relatório que apresente tais informações,
com data e assinatura do responsável.

75 0 pagamento somente será efetuado após o recebimento definitivo, pelo fiscal do
contrato, da Nota Fiscal apresentada pela Contratada.

Londrina, 17 de maio de 2018.

Virginia Barboza Reis de Oliveira

Departamento de Administração Predial
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ANEXO I-A — DESCRIÇÃO DA FROTA 

Veiculo/modelo Marca Placa Ano/Modelo
Logan Expression Hi flex 1.6 8V Renault AYG 2676 2013/2014
Logan Expression Hi flex 1.6 8V Renault AYG 2733 2013/2014

Polo Sedan 1.6 MI Volkswagen ASB 8589 2009/2010
Polo Sedan 2.0 Comfort Line Volkswagen AUV 5795 2011/2012
Siena Essence 1.6 Flex 16V Fiat ATI-1054 2010/2011

ANEXO I-B - LISTA DE OFICINAS MECÂNICAS ENCONTRADAS EM RAIO 
IGUAL OU MENOR A 10 (DEZ)KM, CONFORME PESQUISA NO SITE GOOGLE 

MAPS. 

ESTABELECIMENTO ENDEREÇO DISTÂNCIA

Bandeirantes Michelin Pneus Avenida Dez de Dezembro, 1403 3,22 km
Eletron Auto Center Avenida Duque de Caxias, 550 224,37m
Golono Auto Service Rua Paes Leme, 700 1,38 km

Lael Centro Automotivo Rua Fernando de Noronha, 21 3,21 km
Mecânica Quatro Rodas Rua Rebouças, 133 4,52km

MS Auto Center Rua Para, 60 2,33km
Oficina Top Car Serviços

Automotivos
Avenida São Joao, 571 2,16km

Pneucar Centro Automotivo Avenida Duque de Caxias, 1005 251,49m
Serta Car Service Londrina Avenida Duque de Caxias, 2856 1,96 km

Vanzo Auto Center Rua Bahia, 881 4,02 km
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ANEXO I-C - MODELO DE ORÇAMENTO

DATA DE RECEBIMENTO: 

RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO: 

VEICULO: 

PLACA: 

KM: 

PECA/PNEU: 

NOME FABRICANTE CÓDIGO VALOR SEM
DESCONTO

VALOR COM
DESCONTO

MÃO DE OBRA: 

DESCRIÇÃO DO
SERVIÇO

QUANTIDADE DE
HORAS

VALOR SEM
DESCONTO

VALOR COM
DESCONTO

TOTAL: 

VALOR SEM DESCONTO VALOR COM DESCONTO

Rua Gov. Parigoi de Souza, 145
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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 física supramencionada amplos poderes para
praticar todos atos inerentes ao pregão Presencial n° [número do pregilo]l[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. 40, 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 benefícios 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
dikrenciado 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 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 CONTRATO ADMINISTRATIVO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. [número sequencial de atas e contratoslI2018
PREGÂO PRESENCIAL N°. [número e ano]
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 24/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE
AUTOMÓVEIS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS
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 Contrato Administrativo 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 ern instrumento de mandato], portador(a) da Cédula de
Identidade n° [número do RG] e CPF n° [número do CPF], nos seguintes termos:

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto
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CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

35

1 0 objeto deste instrumento é Contratação dos serviços de manutenção preventiva e
corretiva de automóveis, com fornecimento de peps, para atender as 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 das obrigações da contratada e da contratante estão previstas no Termo de
Referência, documento que integra o presente instrumento, como se nele estivesse
transcrito.

CLÁUSULA SEGUNDA — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3 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: 3390.3039 - Material para manutenção de veículos e Natureza de
despesa: 3390.3919 — Manutenção e conservação de veículos.

CLÁUSULA TERCEIRA — DA CONTRATAÇÃO E EMISSÃO DE NOTA DE
EMPENHO

4 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.

5 A Nota de Empenho deverá ser solicitada, pelo Fiscal do Contrato.
5.1 0 preço a ser empenhado deverá constar expressamente do pedido de empenho e

deverá observar o preço registrado no presente instrumento.
5.2 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.

6 A Contratada deverá manter durante toda a execução da contratação, em
compatibilidade corn as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA QUARTA — DA VIGÊNCIA

7 0 Contrato Administrativo terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua

Rua Gov Pangot de Souza, 145
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assinatura.

8 0 Contrato Administrativo pode, por interesse da Contratante, ser prorrogado por
períodos sucessivos, limitado a sua duração a 60 (sessenta) meses, nos termos do inciso
II do artigo 57, da Lei n°8.666, de 1993.

9 A Contratada não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

10 Toda prorrogação de contratos será precedida da realização de pesquisas de preços de
mercado ou de preços contratados por outros órgãos e entidades da Administração
Pública, visando a assegurar a manutenção da contratação mais vantajosa para a
Contratante, em relação à realização de uma nova licitação.

11 0 contrato não poderá ser prorrogado quando a Contratada tiver sido declarada inidiinea
ou suspensa ou impedida de licitar ou contratar no âmbito de qualquer órgão ou
entidade da Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal
ou municipal, enquanto perdurarem os efeitos; ou, ainda, não mantiver, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação;

12 A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

CLÁUSULA QUINTA — DO DESCONTO E DO VALOR DO CONTRATO
ADMINISTRATIVO

13 Serão aplicados os seguintes descontos sobre o preço de tabela do contratado, o qual
sera sempre limitado ao prego de tabela da concessiondria, conforme sistemática
estabelecida no Termo de Referencia:

Lote

2

Objeto

Manutenção
preventiva c
corretiva
(mecdnica),
con forme
Termo de
Referência.

Funilaria e
pintura,
conforme

Valor Peças
(01)

R$
30.205,78

R$
3.020,58

% de desc.
s/ peças

(02)

Valor das
peças c/ Desc.

(03)
=(01)-(02)

Mao de obra
(04)

R$
10.659,11

R$
1.007,16

% de desc.
s/ peças

(05)

Rua Gov Parigot de Souza, 145
Centro Civic° Bento Munhoz da Rocha Neto

Fone/FAX 3374-1265 - Londrina PR

Valor dos
serviços Cl

Desc.
(06)

=(04)-(05)

Valor da
proposta

para o Lote
(07)

=(03)+(06)



Pregão Presencial n°. 08/2018 37

Termo de
Referencia.

restauração
estofados,
conforme
Termo de
Referência.

Substituição e
de ,

R$
3.020,58

4

Substituição e
conserto de
bancos, portas,
cintos de
segurança e
borracha das
portas,
con forme
Terrtio de
Referencia.

RS
3.020,58

R$
1.007,16

R$
1.007.16

Manutenção
corretiva do ar
condicionado e
outros
acessórios,
conforme
Termo de
Referência.

R$
7.551,45

Conserto
substituição
dos vidros e
borrachas,
con forme
Termo de
Referência.

TOTAL

R$
3.020,58

RS
i 49.839.55

R$
2.685,76

RS
1.007,16

RS
17.373,51

• 
14 0 presente instrumento possui o seguinte valor total: R$

CLÁUSULA SEXTA — DO PAGAMENTO

15 0 prazo para pagamento será de 5 (cinco) dias !Reis, contados do recebimento
definitivo, pelo servidor designado a atuar como Fiscal do Contrato, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada.

16 A Nota Fiscal sera apresentada ao término de cada serviço realizado.

17 Se houver erro na apresentac5o da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes
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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.

18 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.

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

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

CLÁUSULA SÉTIMA — DA FISCALIZAÇÃO

21 A fiscalização da contratação sera 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.

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

21.2A fiscalização do Contrato Administrativo será feita pelo servidor que assina o
Termo de Referência (Anexo I).

22 Ao Fiscal do contrato ficam designadas as seguintes atribuições:
22.1 Somente solicitar prestações da Contratada mediante a apresentação de Nota de

Empenho.
22.2Receber e indicar o número do empenho na fatura, caso a Contratada não o tenha

feito.
22.3 Verificar se o valor discriminado na Nota Fiscal é o contratado, antes de remetê-la ao

Departamento Financeiro.
22.4Notificar o Gestor do contrato caso identifique qualquer irregularidade para eventual

instauração de procedimento administrativo para aplicação de penalidade.

23 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°
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8.666, de 1993.

24 0 Fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com
a execução do mesmo, indicando dia, mês e ano, bem corno 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.

CLAUSULA OITAVA — DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES
ADMINISTRATIVAS

2.5 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.

26 Nos termos do art. 87 da Lei 8.666/1993 e do art. 70 da Lei 10.520/2002, pela
inexecução total ou parcial deste contrato, a Contratada, garantida a defesa prévia,
ficará sujeita As seguintes sanções:

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

26.2Multa.
26.2.1 Multa moratória de 5% (cinco por cento) 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 30%.

26.2.2 Compensatória de até 30% (trinta por cento) sobre o valor da Nota de
Empenho ou do valor proporcional do item a ser objeto da rescisão, no caso de
inexecução total ou inexecução parcial de que decorra rescisão do contrato,
podendo ser cumulada com a multa moratória, desde que o valor cumulado das
penalidades não supere valor equivalente ao total do contrato.

26.3Impedimento de licitar e contratar com a União, 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.

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

27.1.1 Não assinar o Contrato Administrativo quando convocado dentro do
prazo de validade da proposta ou não aceitar/retirar a nota de empenho;

27.1.2 Apresentar documentação falsa;
27.1.3 Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
27.1.4 Ensejar o retardamento da execução do objeto;
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27.1.5 Não mantiver a proposta;
27.1.6 Cometer fraude fiscal;
27.1.7 Comportar-se de modo inidóneo.

28 Considera-se comportamento inid6neo, 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.

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

30 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.

31 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 h.
Administração, observado o principio da proporcionalidade.

32 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.

32.10s 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.

33 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.

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

35 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 sera
registrado em cadastro correspondente.

36 0 prazo para pagamento da multa será de 10 (dez) dias após o recebimento da
notificação para recolhimento do valor.
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37 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.

CLÁUSULA NONA — DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

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

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

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

CLÁUSULA DEZ — DA RESCISÃO CONTRATUAL

41 São motivos para a rescisão do presente Contrato as hipóteses previstas na legislação
correlata aos contratos administrativos, especialmente as previsões do art. 78 da Lei n°
8.666, de 1993.

42 Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.

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

CLÁUSULA ONZE — DO REAJUSTE

44 Sera' admitido o reajuste dos preços dos serviços continuados contratados com prazo de
vigência igual ou superior a doze meses, desde que observado o interregno mínimo de 1
(um) ano, mediante a aplicação do indice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC),
ou outro que venha substitui-lo, divulgado pela instituição Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) — com aplicação da regra "pro-rata die" para períodos
fracionados.

45 0 interregno mínimo de I (um) ano será contado:
45.1 Para o primeiro reajuste: a partir da data limite para apresentação das propostas

constante do Edital;

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

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR
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45.2Para os reajustes subsequentes ao primeiro: a partir da data do fato gerador que deu
ensejo ao último reajuste ocorrido ou precluso.

46 0 prazo para a Contratada solicitar o reajuste encerra-se na data da prorrogação
contratual subsequente à data em que se completou o cômputo do interregno mínimo de
1 (um) ano, sob pena de preclusão.

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

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

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

50 Os novos valores contratuais decorrentes do reajuste terão suas vigências iniciadas
observando-se o seguinte:

50.IA partir da data em que se completou o cômputo do interregno mínimo de 1 (um)
ano;

50.2Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de
periodicidade para concessão dos próximos reajustes futuros; ou

51 Os reajustes serão formalizados por meio de apostilamento, exceto quando coincidirem
com a prorrogação contratual, caso em que deverão ser formalizados por aditamento ao
contrato.

CLÁUSULA DOZE — DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS

52 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 diticil ou impossível reparação.

CLÁUSULA TREZE — DOS ANEXOS E DOS CASOS OMISSOS

53 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.

Rua Gov. Parigut de Souza, 145
Centro Civico Bento Munhoz da Rocha Neto
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54 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

55 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.

CLÁUSULA QUATORZE — DO FORO

56 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.

AiIton 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 Civic() Bento Munhoz da Rocha Neto
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ANEXO VII— MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

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, que possui na estrutura de seu
estabelecimento pelo menos 2 (dois) elevadores hidráulicos para veículos de 2500 Kg
(veículos leves).

Local e data.

Assinatura do Diretor ou Representante Legal
Nome:

RG:

CPF:

Cargo:

Observações:

a) Esta declaração deve ser inserida no envelope n° 02, juntamente com os
demais documentos de habilitação.

Rua Gov. Partgot de Souza, 145
Centro Civico Bento Munhoz da Rocha New

Fone/FAX: 3374-1265. Londrina - PR
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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 24/2018

OBJETO: contratação dos serviços de manutenção preventiva e conetiva de
automóveis
RECURSOS: Funcional programática: 01.010.01.031.0001.2001, Natureza da
despesa: 3390.3039 - Material para manutenção de veículos e Natureza de
despesa: 3390.3919 — Manutenção e conservação de veículos.

VALOR TOTAL MÁXIMO: R$ 67.213,06 (SESSENTA E SETE MIL, DUZENTOS E TREZE
MIL REAIS E SEIS CENTAVOS).

CREDENCIAMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: As 14h e 15min
do dia 18/07/2018.

LOCAL: Sede da Camara 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
ou no Site: http://wwwl.cml.pr.gov.br/cml/site/licitacoes.xhtml.

• 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 94/07/2018

\
••••

lmeida

Dire'for-Geral



Jornal Oficial n" 3559 Pág. 24 Quinta-feira, 05 de julho de 2018

CVR 3184 JULIO CEZAR MATTOS MORAES AGENTE CONSULTOR COMERCIAL
CVR 3193 NILSON GUIMARAES RAMIRES AGENTE CONSULTOR COMERCIAL
CVR 3199 VALDIR ALCINO TOLENTINO AGENTE CONSULTOR COMERCIAL
CVR 3277 YARA BARBOZA MARQUES RIGHETTI AGENTE CONSULTOR COMERCIAL
CVR 3279 LEANDRO FREITAS DE FREITAS AGENTE CONSULTOR COMERCIAL PONTA GROSSA
CVR 3326 RODRIGO CARLOS DE AZEVEDO TECNICO CONSULTOR COMERCIAL
CVR 3344 VANESSA TEIXEIRA AGENTE CONSULTOR COMERCIAL
CVR 3543 RENAN FERNANDO MENDOLA AGENTE CONSULTOR COMERCIAL

2. Revogar as disposições em contrario.

Londrina, 27 de junho de 2018. Hans Jurgen MüIIer - Diretor Presidente e de Relações com Investidores

CÂMARA

JORNAL DO LEGISLATIVO

ATOS LEGISLATIVOS

PORTARIAS
PORTARIA N° 109, DE 03 DE JULHO DE 2018

0 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atnbuições legais,
RESOLVE:

Art. 1° Nomear João Klayton Campos Silva Dourado, a partir de 03 de julho de 2018, para ocupar o cargo de provimento efetivo de Técnico
Legislativo, nível 1-A, na especialidade de Assistência em Multimidia, com lotação na Assessoria de Comunicação - Multimidia, à vista de sua
habilitação no Concurso Público aberto pelo Edital no 1/2016.

Art. 20 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Câmara Municipal de Londrina, 03 de julho de 2018. Ailton da Silva Nantes - Presidente (Em Exercício)

PORTARIA N°110, DE 03 DE JULHO DE 2018.

0 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:

Art. 1° Nomear Lilian Matsubara Denobi Vieira , a partir de 03 de julho de 2018, para ocupar o cargo de provimento efetivo de Técnico Legislativo,
nivel 1-A, na especialidade de Suprimentos, com lotação no Departamento Suprimentos e Patrimônio, a vista de sua habilitação no Concurso
Público aberto pelo Edital no 1/2016.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

410Edificio da Camara Municipal de Londrina, 03 de julho de 2018. Ailton da Silva Nantes - Presidente (Em Exercicio)

AVISO
PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 24/2018

OBJETO: contratação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de automóveis
RECURSOS: Funcional programática: 01.010.01.031.0001.2001. Natureza da despesa: 3390.3039 - Material para manutenção de veiculos e
Natureza de despesa: 3390.3919 — Manutenção e conservação de veículos.
VALOR TOTAL MÁXIMO: RS 67.213,06 (SESSENTA E SETE MIL, DUZENTOS E TREZE MIL REAIS E SEIS CENTAVOS).
CREDENCIAMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: as 14h e 15min do dia 18/07/2018.
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 ou no Site: http://www1.cml.pr.gov.br/cml/site/licitacoes.xhtml.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Poderão ser obtidas pelo e-mail licitacao@cml.prgov.br ou nos telefones (43) 3374-1312 (Luiz) e (43)
3374-1273 (Anderson).

Em 04/07/2018. Mark Almeida - Diretor-Geral

TERMO
TERMO DE ADITAMENTO N°01 ik ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°. 30/2017
Contratante: CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA.
Contratada: SERLIMP COMERCIO E INDUSTRIALIZAÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA — EPP.
CNPJ: 02.288.511/0001-86.
Objeto da ARP: Registro de preço de produtos de higiene e limpeza.
Objeto do termo: Alteração de marca da esponja de limpeza.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRJNA
AVISO DE LICITAÇÃO

Comunicamos aos interessados que encontram-se disponibilizadas as licitações a seguir: PregãoPresencial N PG/SMGP-0131/201 8, objeto: Registro de Preços de materiais hospitalares, PregãoPresencial N° 1°G/SMGP-0133/201 8, objeto: Registro de Preços para eventual locação de caçambacorn transporte e tratamento de residues. REPETIÇÃO da Tomada de Preços n° TP/SMGP-0003/2018, objeto: Elaboração de projetos complementares para o Tecnocentro, localizado noParque Tecnológico Francisco Sciarra.- Londrina/PR, Os editais poderão ser obtidos atraves dosite www,londrina.pr gov br. Quaisquer informações necessaries pelos telefones (43) 3372-4395 e(43)3372-4618, ainda pelo e-mail: JicitaAlondrina.prgov.br. Londrina, 04 de julho de 2016. EOMCavazotti e Silva - SECRETARIO MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA.

CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAI. N° 08/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 24/2018OBJETO: contrata* dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de automóveisRECURSOS: Funcional programática: 01.010.01.03 1.0001.2001, Natureza da despesa: 3390.3039- Material pate manutenção de veículos e Natureza de despesa: 3390.3919 - Manutenção econservação de veiculos.

VALOR TOTAL MÁXIMO: 0:$ 67.213,06 (SESSENTA E SETE MII., DUZENTOS ii TREZE MIL REAIS E SEISCENTAVOS).
CREDENCIAMF,NTO E ABERTURA DOS EN'VELOPES: is 14h e 15min do dia 18/07/2018.LOCAL: Sede da Camara Municipal de Londrina, Rua Gov. Parigot de S0117A, 145, Londrina/PR,na Sala de Reuniões.
RETIRADA DO EDITAL: diretamente no Setor de Suprimentos e Patrimônio ouso Site: bite://www 1 .cml.pr. gov.br/cml/site/1 icitacoesxbInd,1NFORMAÇOES COMPLEMENTARES: Poderão ser obtidas pelo e-mail Jicitacao@cml.preso 12( ou nos telefones (43) 3374-1312 (Luiz) e (43) 3374-1273 (Anderson).

Em 04/07/20t8
Mark Almeida
Diretor-Geral

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA - ESTADO DO PARANÁSECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOSCOMISSÃO PERMANENTE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARAv, XV de Novembro, 701, 20 Andar, Fone: (44) 3221-1 258 - Maringá - Parana
EDITAL DE CITACÃO A Presidente da Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar, constituídapela Portaria n° 334/16-GAPRE, de 30.06.2016, localizada na Secretaria Municipal deRecursos Humanos, 2° andar do Pago Municipal, no uso de suas atribuições legais,CITA, pelo presente edital, a Servidora Pública Municipal ANDRESSA FERNANDADE FREITAS, Auxiliar Operacional, Matricula n° 39.894, inscrita no CPF/MF sob o n°102.503.979-35, portadora da CMG n° 13.376.733-9 SSP/PR, para qua apresentedefesa escrita, no prazo de 15 (quince) dias, nos autos de Processo AdministrativoDisciplinar sob n° 030/18-PAD, por, ern tese, apresentar faltas injustificadas ao trabalho,desde 19.02.2018, o que caracteriza abandono de cargo público, previsto no artigo193, da LC n° 239/98. A infração acima descrita caracteriza, em tese, as transgressõesdisciplinares previstas nos artigos 193 c/c 187, II, ambos da LC n° 239/98, podendoincorrer em pena de demissão disciplinada no artigo 187, II da LC n° 239/98. Ficam desdejá assegurados a denunciada os direitos de fazer vista do processo e constituir defensor,de acordo com o artigo 213 do referido diploma legal. Cumpra-se. Dada e passado, nacidade de Maringá, aos 29 de junho de 2018.

Lilian Cristina Kozuki Gonçalves
Presidente da CPPAD

PREFEITURA DO 111UNICiPIO DE JUSSARA-Pi(
•EXTRATO DE CONTRATO 062/2018 - PMJCONTRAW'r ,MUNICÍPIO DE JUSSARA, Estado do Parana, com sede à Avenida Princesa Izabel, 320, inscrito noCNPJ sob 09 552/0001-20.

CONTRAIL...re, TACÃO MIX EVENTOS LIDA ME, CNPJ n° 21.474.292/0001-74.OBJETO: 04 (quatro) locações de Equipamento de Som (pessoa Juridica) com caixas acOsticas:contendo na minim°10 caixas de som equipadas com auto falante de 12", uma mesa de controle, sistema de iluminação, image e um'globe dolor, destinados á APAE de Jussara.
FUNDAMENTO LEGAL: 0 contrato decorre do processo de licitação Pre* Presencial n° 027/2018 - PMJ.VALOR: R$ 12.200,00 (doze mile duzentos reels). •VALIDADE: ate 034o Julho de 2019.

Jussara-Pr. 04 de Julho de 2018.
MOACIR L1.112 PEREIRA VALENTIN] - PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUSSA RA-PEEXTRATO DE CONTRATO 063/2018 - PMJCONTRATANTE: MUNICiP10 DEJUSSARA, Estado do Parana, com sede à Avenida Princesa !caber, 320, Inscrito noCNPJ sob n° 75.789.552/0001-20.
CONTRATADA: REGINA DE FATIMA PEREIRA, CPF n° 639.875.899-49.OBJETO: connate* de serviços de terceiros - Of icfneiro para ministrar atividades de Artesanato com duração deseis meses, sendo 08 horas/aula por m0s, divididas em duas aulas per semana, com duração de uma hum cadaaula, destinados à APAE de Jussara.
FUNDAMENTO LEGAL: 0 contrato decorre do processo de licitação Pregão Presencial n° 027/2018 - PMJ.VALOR: R$ 3.400,00 Ores mil e quatrocentos teals).VALIDADE: ate 03 de lolha de 2019.

Jussara-Pr. 04 de julho de 2018.
MOACIR WIZ PEREIRA VALENTINI - PREFEITO MUNICIPAL

. MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação - Pregoo Eletrônico n° 144/2018

O Municipio de Cianorte, através da Divide de Licitac5es, torna público, para conhecimento a
quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Prefeito, e de acordo coin a legislação
em vigor, que fará realizar, to Sala da Divisão de Licitações, sito no Centro Cfvico n° 100,
Cianorte, Parana, PREGÃO ELETR6N1CO, tipo menor preço, com o seguinte objeto: Aquisigdo
de mobiliários, equipamentos noutros pare as diversas Secretaries Municipais, mediante sistema de
registro de preços. Credeneiamento ate 8h do dia 19 de Toth° de 2018 atraves do site www Licitacoes
Qixagov.br; o recebimento das propostas ale 8h3Omin do dia 19 de Junto de 2018:   inicio da sessão
as 8h3Omin do dia 19 de Julho de 2018; oferecimento de lances a par* de 91)30.min do dia 20 de
Jul Ito de 201 8..0 Edital e seus resnectivm mnrIRInc aaprnino

\IS

aADOS FOLHA I 3
ESTADO DO PARANÁ COMARCA DE BELA VISTA 00 PARAISO

SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
Rodolfo Ferreira Pinheiro-'AgenteDelegado

EDITAI. LIE INTIMAÇÃO DO FIDUCIANTE •0 (Adel de Registro de Imóveis, do Municfpio e Comarca de Bela Vista do Paraíso/PE, com espeque no art. 26, §4°, daLei n, 9.514/97, e em razão do REQUERIMENTO DA CAVA ECONOMICA FEDERAL, credora do Central° Habitacional n°855552617117, finado em 28/06/2013, devidamente registrado sob o 5, 2 da matrículan° 14,702 do Livro 2-RegistroGem! deste Ofício, INTIMAR DONIZETE BATISTA DE OLIVEIRA, brasilelro, solteiro; empregado doméstico, CPF/MF orbe n°819.642189-34, residente e domicilladona Rua Projetada A L112 Od01, Jardim do Sol, Bela Vista do Parafso/PR, pare que noprazo Improrrogevel de 15 dies a partirda publicação deste, compareça perante este OW° de Registro de hovels e paguea quantia de R$ 7599,05 (sere mil, quinhentos e noventa e nove reels e cinco centavos), a qual estará sujeita a atualizaçãomoneteriae juros de more até a data do eletivo pagamento, além deludes as despesas de cobrahça e demais encargos que -vencerem neste podado, ficando, desde le ciente de queo não cumprimento da referida obrigaçao no pram ora estipulado,garante o direito de consolidação da propdedade do hovel em favor do credor fiduciário acima referido, com fundament°roost. 26, §7°, da Lei 0 9.514/9•Oado e passado no Municfpio de Bela Vista do Paraíso, aos vinte e cinco (25) dies domas de lunho (06) cle dás mile záto (2018), ,
).(e.

Pre,' 
Ra5eeqaoc SOUZA HESPANWX Secou

crevente SubitquI0 

AVISO DE TOMADA DE PREÇOS N° 07/2018-PMP,O MUNICÍPIO DE PEROLA, Estado do Parana, em conformidade com a legislação enormas pertinentes, torna público, para o conhecimento dos interessados, que fará realizarlicitação, sob a modalidade Tomada de Pregos, pelo que dispõem no presente Edital, ascondições de sua realização.
OBJETO: Contratação de empresa sob-regime de empreitada global para execução deRecuperação de Estradas Vicinais, com recursos provenientes do contrato de repassen° 842315/2016, processo n° 1037207-89/2016, firmado entre o Ministério da Agriculture,Pecuária e Abastecimento-MAPA, no âmbito do Programa Prodesa e o Município dePérola, Estado do Paraná.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço-Empreitada Global.SESSÃO PÚBLICA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 20 de Julhode 2018, es 14h0Omin.
LOCAL DA ABERTURA: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Pérola, sito naAvenida Dona Pérola Byington, n° 1800, CEP: 87.540-000, em Pérola; Estado do Parana.LEGISLAÇÃOAPLICAVEL: Lei 008666/93 e suas alterações, Lei Complementar 00123/06e suas alterações.
INFORMAÇÕES: O Inteiro teor do Edital encontra-se disponivel no endereço eletrônico:http://www.perola.pr.gov.bd, no link Processos Licitat6rios. Maiores informações pelo Fone:(44) 3636-8300, de Segundo à Sexta-feira, das 08h3Ornin 11h3Omin e das 13h0Omin As17h0Omin.

Pérola/PR, 03 de Julho de 2018.
ANA LUZEVILDE BIACA DE SOUZA

Prefeita em Exercicio.

. 2° Oficio de Registro de Imóveis
Rua Maestro Egidio Camargo do Amaral, 118- Centro - Londrina -- Pr

Fone/Fav. (043) 3336-4884
ALEX CANZIANI SILVEIRA- Registrador

VANESSA CANZIANI SILVEIRA TELES - Escrevente SubstitutaVERA MARIA CANZIANI SILVEIRA - Estrevente Substitute
EDITAL N°641 

FAZ SABER, a todos que o presente edital virem, ou dele tomaram conhecimento, queatendendo ao que lhe foi requerido pela BR CONSÓRCIOS ADMINISTRADORA DECONSÓRCIOS LIDA, inscrita no CGC/MF sob n° 14.723.388/0001-63, com sede ernLondrina-RIR, (credora fiduciária), A este para. Intimar o Sra. VANESSA RODRIGUESVARANELLI (devedora fiduciante), para comparecer nesta Oficio de Registro de Imóveis,sito na Rua Maestro Egidio Carnargo do Amaral, n° 118, slim de sabsfazer dentro do prazode 16 (quinze) dias, a contar da última publicação deste Edital. 0 pagamento das prestaçõesatrasadas e demais despesas relative ao Conlrato de Alienação Fiduciaria, referente ao Lotede terras sob n° 36 (trinta e seis), da quadra n° 01 (um), CORI a area de 208,08 metrosquadrados, situado no "JARDIM SAO JORGE", nesta cidade, registrado sob n° 6/72.226 RG,deste Oficio sob pena de ser consolidada a propriedade do imóvel, em nome da credorafiduciéria - BR CONSÓRCIOS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LIDA, nos termosdo Art. 26 § 7° da Lei 9.514/97.
0 referido it verdade e dou IA. Londrina, 06 de junho de 2018.

ETCYCNiel obsi if MO

2° Oficio de Registro de Imóveis
Rua Maestro Egidio Camargo do Amaral, 118- Centro - Londrina - Pr

Fone/Fax: (043) 3336-4884
ALEX CANZIANI SILVEIRA -RegistradorVANESSA CANZIANI SILVEIRA TELES - Escrevente SubstitutaVERA MARIA CANZIANI SILVEIRA -Escrevente Substituta

EDITAL N°540 
FAZ SABER, a todos que o presente edital virem, ou dele tomaram conhecimento, queatendendo ao que the foi requerido pela BR CONSÓRCIOS ADMINISTRADORA DECONSÓRCIOS LIDA, inscrita no CGC/MF sob n° 14,723.389/0001 -83,.com sede emLondrina-PR, (credora fiduciária), é este para intimar o Sra. VANESSA RODRIGUESVARANELLI (devedora fiduciante), para comparecer neste Oki() de Registro de Imóveis,sito na Rua Maestro Egidio Camargo do Amaral, n° 118, a fim de satisfazer dentro do prazode 15 (quinze) dias, a contar da tillima publicação deste Edital. 0 pagamento das prestaçõesatrasadas e demais despesas relativa ao Cqntrato de Alienação Fiduciária, referente ao Lotede terras sob ri0 17 (dezessete), da quadra n° 02 (dois), com a área de 120,00 metrosquadrados, situado no "JARDIM SAO JORGE", nesta cidade. registrado sob n°0/72.110 RG,deste Oficio sob pena de ser consolidada a propriedade do imóvel, em nome da credorafiduciária - BR CONSÓRCIOS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LIDA, nos termosdo Art. 26 § 70 da Lei 9.514/97.

0 referido 6 verdade e dou fé. Londrina, 06 de junho de 2018.

Pseteven . Substituto
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AUTO MECÂNICA KING FUSCA LTDA

CNPJ/MF N2 80.789.340/0001-82

N1RE 41202032853

102 ALTERAÇÃO CONTRATUAL

RICARDO ANTONIO CALIXTO, brasileiro, solteiro, nascido no dia 15 de dezembro de 1.970,

natural do Município de Londrina, Estado do Paraná, empresário, residente e domiciliado no

Município de Londrina, Estado do Parana, na Rua Paulo Kawassaki, n2 130, Apto. 701,

Condomínio Araucária Park, Jardim Dom Bosco, CEP — 86.060-290, portador da Cédula de

Identidade Civil, RG ng 4.427.667.4, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado

do Paraná e C.P.F. sob o ng 804.830.549-68; e

1

RAQUEL SPOLADORE CALIXTO, brasileira, solteira, nascida no dia 10 de abril de 1995, natural

do Município de Londrina, Estado do Paraná, estudante, residente e domiciliada no Município

de Londrina, Estado do Parana, na Rua Belo Horizonte, ng 1.445 Edifício Philadelpho Garcia,

Apto. 1302, Centro, CEP — 86.020-060, portadora da Cédula de Identidade Civil, RG ng

9.917.134-0, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná e C.P.F. ng

077.370.279-20, Calicos sócios componentes da Sociedade Empresária Limitada "AUTO

MECÂNICA KING FUSCA LIDA", com sede e foro no Município de Londrina, Estado do Parana,

na rua Tietê, ng 1520, sala 02, Jardim Tabapu5 — CEP — 86.025-230, inscrita no CNPJ/MF, sob

ng 80.789.340/0001-82, e NIRE sob n2 41202032853, resolvem por este instrumento

particular de alteração de contrato social, modificar o seu contrato primitivo de acordo com

as cláusulas e condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA — O sócio o Sr°. RICARDO ANTONIO CALIXTO, já qualificado, que possui na

sociedade 19.800 (dezenove mil e oitocentas) quotas subscritas e integralizadas no valor de R$ 1,00

(um real) cada uma, totalizando R$ 19.800,00 (dezenove mil e oitocentos reais), que, de acordo com

o instrumento particular firmado entre as partes, vem por meio deste ceder e transferir à titulo

oneroso, à sócia RAQUEL SPOLADORE CALIXTO já qualificada, 18.000 (dezoito mil) quotas sociais, o

qual confere ao sócio cedente a mais plena, rasa e geral quitação, de direitos e obrigações.

CLAUSULA SEGUNDA — Por força das cessões de quotas, o capital social, no montante de RS

20.000,00 (vinte mil reais), dividido em 20.000 (vinte mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um

real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas, fica assim distribuídas, a saber:

Sócios Quotas Capital Social Percentual

Ricardo Antonio Calixto 1.800 R$ 1.800,00 9,00%

Raquel Spoladore Calixto 18.200 R$ 18.200,00 91,00%

Total 20.000 R$ 20.000,00 100,00%

CLAUSULA TERCEIRA — DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO: A vista da modificação ora ajustada e

em consonância com o que determina o art. 2031 da Lei ng 10.406/2002, os sócios resolvem, por

este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito, a partir desta

data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo que, adequando as disposições da

referida Lei ng 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:

11.111ZEIMI
JUNTA COMERCIAL
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AUTO MECÂNICA KING FUSCA LTDA

CNPJ/MF Ng 80.789.340/0001-82

NIRE 41202032853

102 ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

AUTO MECÂNICA KING FUSCA LTDA

CNPJ/MF Ng 80.789.340/0001-82

NIRE 41202032853

2

RICARDO ANTONIO CALIXTO, brasileiro, solteiro, nascido no dia 15 de dezembro de 1.970,
natural do Municipio de Londrina, Estado do Parana, empresário, residente e domiciliado no
Município de Londrina, Estado do Parana, na Rua Paulo Kawassaki, ng 130, Apto. 701,
Condomínio Araucária Park, Jardim Dom Bosco, CEP — 86.060-290, portador da Cédula de
Identidade Civil, RG n2 4.427.667.4, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado
do Parana e C.P.F. sob o ng 804.830.549-68; e

RAQUEL SPOLADORE CALIXTO, brasileira, solteira, nascida no dia 10 de abril de 1995, natural

do Município de Londrina, Estado do Parana, estudante, residente e domiciliada no Município

de Londrina, Estado do Parana, na Rua Belo Horizonte, ng 1.445 Edifício Philadelpho Garcia,
Apto. 1302, Centro, CEP — 86.020-060, portadora da Cédula de Identidade Civil, RG n2
9.917.134-0, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Parana e C.P.F. n9
077.370.279-20, únicos sócios componentes da Sociedade Empresária Limitada "AUTO
MECÂNICA KING FUSCA LTDA", com sede e foro no Município de Londrina, Estado do Parana,

na rua Tieté, ng 1520, sala 02, Jardim Tabapu5 — CEP — 86.025-230, inscrita no CNPJ/MF, sob
ng 80.789.340/0001-82, e NIRE sob ng 41202032853, o que rege pelo que esta contido nas
cláusulas a seguir:

I - DA DENOMINAÇÃO, SEDE E OBJETO SOCIAL

• 
Clausula 1E: A sociedade gira sob nome empresarial de "AUTO MECÂNICA KING FUSCA LTDA",
tendo sede e foro no Município de Londrina, Estado do Parana, Rua Tietê, ng 1520, sala 02, Jardim
Tabapuk CEP — 86.025-230.

Parágrafo único: A sociedade poderá a qualquer cempo, abrir ou fechar filiais ou outra dependência,
mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

Clausula 21: A sociedade tem por objetivo o ramo de "COMERCIO DE AUTO PEÇAS, SERVIÇOS DE
CONSERVAÇÃO e MANUTENÇÃO DE VEICULOS EM GERAL e SERVIÇOS DE GUICHO. "

Cláusula 3E: 0 prazo de duração da sociedade é indeterminado, tendo iniciado suas atividades em
01 de junho de 1.988.

einammi
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CNPJ/MF N2 80.789.340/0001-82

NIRE 41202032853

101 ALTERAÇÃO CONTRATUAL
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II- DO CAPITAL SOCIAL E SUAS DISPOSICÕES 

Cláusula 41: 0 Capital Social, inteiramente subscrito e realizado na forma prevista neste ato, na
importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), dividido em 20.000 (vinte mil) quotas de R$ 1,00 (um
real) cada uma, fica assim distribuído entre os sócios:

Sócios _
Ricardo Antonio Calixto
Raquel Spo'adore Calixto
Total

Quotas
1.800
18.200

T20.000

Capital Social Percentual
R$ 1.800,00 9,00%

R$ 18.200,00 91,00%
420.000,00 I 100,00%

Cláusula 51: A integralização do capital foi realizada, segundo se infere do Contrato Social e
posteriores Alterações Contratuais.

Cláusula 61: A responsabilidade dos sócios é limitada a totalidade do capital social, nos termos do
artigo 1.052 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, não respondendo subsidiariamente pelas
obrigações sociais.

Cláusula 71: As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser transferidas ou alienadas sob r
qualquer titulo a terceiros, sem o consentimento do sócio remanescente, a quem fica asseguradorTJ

em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição se posta .a venda,
formalizando-se, se realizada a cessão delas, a Alteração Contratual pertinente.

Cláusula 81: 0 sócio que desejar transferir suas quotas deverá notificar por escrito h sociedade,
discriminando-lhe o preço, forma e prazo de pagamento, para que esta, através de outro sócio,

exerça ou renuncie ao direito de preferência, o que deverá fazer dentro de sessenta dias contados

do recebimento da notificação ou em maior prazo a critério do sócio alienante. Decorrido esse prazo

• 
sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas.

Ill — DA ADMINISTRACÂO 

Cláusula 91: A sociedade será administrada pelo sócio RICARDO ANTONIO CALIXTO, dispensado da
prestação de caução, ao qual compete, privativa e individualmente o uso da firma, nos termos do
art. 1.064, da Lei 10.406, de 10 de Janeiro de 2002, e a representação Ativa e Passiva, Judicial e
Extrajudicial da sociedade, sendo-lhe entretanto, vedado o seu emprego sob qualquer pretexto ou
modalidade, em operações ou negócios estranhos ao objeto social, especialmente a prestação de
avais, endossos, fianças ou cauções de favor, bem como onerar ou alienar bens imóveis da
sociedade, sem autorização do outro sócio.

11111MVAMMil
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Cláusula 102: Pelos Serviços que prestar à sociedade, receberá, o sócio administrador, a titulo de

remuneração "pró-labore", a quantia mensal fixada em comum, a qual será levada à conta de

despesas administrativas.

4

IV — DO BALANÇO e DISPOSICÕES FINAIS

Cláusula 112: 0 exercício social encerrar-se-á anualmente em 31 de dezembro, ocasião em que o

administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do

inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado do exercício. Os resultados serão

atribuidos aos socios proporcionalmente às suas quotas de capital, podendo os lucros, a critério dos

mesmos, serem distribuídos ou permanecerem em reserva na sociedade.

Cláusula 12i: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão em

reunião sobre as contas e designarão administradores.

Parágrafo Único: A reunião tornar-se-6 dispensável quando todos os sócios decidirem, por escrito,

sobre a matéria que dela seria objeto.

Cláusula 13i: 0 sócio Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de

exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou

por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a

cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato,

ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da

concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula 142: Declaram todos os sócios, para os efeitos de ENQUADRAMENTO DE MICRO EMPRESA,

que o volume da receita anual da empresa não excederá, no ano-calendário, o limite fixado no inciso

do Art. 32 da Lei Federal ng 123 de 15/12/2006, que a empresa não se enquadra nas hipóteses de

exclusões relacionadas no § 49 do Art. 39 daquela Lei.

Cláusula 152: 0 falecimento de qualquer um dos sócios, não dissolverá necessariamente a

sociedade, podendo, os herdeiros e sucessores ingressarem na sociedade, porém, em caso de não

ser possível o ingresso por impedimento e/ou não haver interesse dos mesmos, seus haveres serão

apurados e liquidados com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução,

verificados em balanço especialmente levantado para este firm

Cláusula 162: Os casos omissos no presente instrumento, serão resolvidos de acordo com a

legislação atinente à matéria, ficando eleito o fórum do Município de Londrina, Estado do Parana,

para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato,

renunciando-se qualquer outro por mais privilegiado que seja.

[1111111111LAIIM
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E, por estarem assim justos e contratados, lavram, datam e assinam o presente instrumento de igual
forma e teor, em via única, obrigando-se fielmente por si e por seus herdeiros a cumpri-lo em todos
os seus termos.

Londrina, 31 de dezembro de 2017.

RICARDO ANTONIO CALIXTO
Sócio administrador

I JUNTA COMERCIAL
DO PARANA 
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Pregão Presencial n°. 08/2018

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

A empresa Auto Mecânica King Fusca, pessoa jurídica de direito privado inscrita no Cadastro

Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério d. Fazenda (CNPJ/MF) sob o n° 80.789.340/0001-

82, para fins de participação no Pregão Presencial n° 08/2018 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° 08/2018 e seus anexos.

Em 18 de julho de 2018.

/ 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal

Nome: Ricardo Antonio Calixto
RG: 4427667-4

CPF: 804.830.549-68
Cargo: Sócio proprietário

•



Pregão Presencial n°. 08/2018

ANEXO IV— DECLARAÇÃO DE MICOREMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa Auto Mecânica King Fusca LTDA, pessoa jurídica inscrita no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob n°. 80.789.340/0001-79, declara,
sob as sanções administrativas previstas e sob as penas da Lei, ser Empresa de Pequeno Porte,
nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos no §4° do art. 3°
da Lei Complementar n° 123/2006.

Londrina, 18 de julho de 2018.

Assinatura do Diretor ou Representante Legal

Nome: Ricardo Antonio Calixto
RG: 4427667-4

CPF: 804.830.549-68
Cargo: Sócio proprietário



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
AUTO MECÂNICA KING FUSCA LTDA - ME
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 
Número de Identificação do Registro de CNPJ Data de Arquivamento do
Empresas - NIRE (Sede) Ato Constitutivo
41 2 0203285-3 80.789.340/0001-82 01/06/1988

Data de Inklo
de Atividade

01/06/1988

Endereço Completo (Logradouro, Ng e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP)
RUA TIETE, 1520-SALA 02, JARDIM TABAPUA, LONE RINA, PR, 86.025-230 
Objeto Social
COMERCIO DE AUTO PECAS, PRESTACAO DE SER VICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VEICULOS E
SERVICOS DE  GUINCHO. 

Capital: R$ 20.000,00
(VINTE MIL REAIS)

Capital Integralizado: R$
(VINTE MIL REAIS)

20.000,00

Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte

(Lei n5 123/2006)

Microernpresa

Sócios/Participação no CapiteUF-spécle de Seclo/Administrador/Term no do Mandato
Nome/CPF ou CNPJ participação no capital (R$) Espécie de Sack,

RICARDO ANTONIO CALIXTO
804.830.549-68

RAQUEL SPOLADORE CALIXTO
077.370.279-20

(Mime Arquivamento
Data: 26/07/2016 Número: 20164739394

Ato: ALTERAÇÃO

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

19,800,00 SOCIO

200,00 SOCIO

8 04 5 465-

Para verificar a autenticidade acesse www.juntacomercial.pr.gov.br
e informe o número 180454650 na Consulta de Autenticidade

Consulta disponível par 30 dies

Prazo de Duração

Indeterminado

Administrador
Administrador

Término do
Mandato 
XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

Situação
REGISTRO ATIVO

Status
X)0000000000000(XXX

CURITIBA - PR, 22 de janeiro de 2018

LIBERTAD BOGUS
SECRETARIA GERAL

ç(
ereisran ...lie C team,. Documento Assinado Digitalmente 22/01/2018

Junta Comercial do Parana
"ld4"da d.R.Pdbik4 CNPJ:77.968.170/0001-99

Me
Ciet

dida ProvisbiaC" 1200.2.
de 24 de mimic de 2001. Você deve instalar o certificado da JUDEPAR

www.juntacomercial.pr.gov.bricedificado



TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE:

CNNIMF N.° 06.999.06510001-79
HOLDING AUTO CENTER LTDA ME

I'NIRE 412.0529763-7 •
»ffolha

Os abaixo identificados e qualificados: .f t
• 4,i., .+F

MARCELO RODRIGUES DA SILVA, brasileiro, casado sob o regime de c4rri nhão,p4r01
de bens, comerciante, inscrito no CPF/MF sob n° 499.263.309-91, portado ?"da daitdfra,11
de identidade RG n°. 3.572.194-0 SSP-PR, residente e domiciliado na Ruir
Apto 203, Centro,Londrina-PR, CEP: 86010-200, MARIA CRISTINA ALVES °44.

brasileira, solteira , nascida em 02/01/1969, empresaria, inscrita no CPF/MF sob n2
022.872.149-09, portadora da carteira de identidade RG n°. 4.251.190-0 SSP-PR,
residente e domiciliada na Rua Para, 60, Fundos, Centro, Londrina - PR, CEP: 86010-
450, únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira nesta praça
sob o nome de HOLDING AUTO CENTER LTDA ME , com sede na Rua Para, 60,
Centro, Londrina - PR, CEP 86010-450, e inscrita no CNPJ/MF sob n2 06.999.065/0001-
79, registrada na Junta Comercial do Parana sob n° 412.0529763-7 em 17/08/2004 e
última  atteração contratual registrada sob n°. 20071148680 em 13/07/2007, resolvem
alterar o contrato social mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

110 CLAUSULA PRIMEIRA - DO AUMENTO DE CAPITAL: 0 capital social que é de R$ 30.000,00 (
trinta mil reais), divididos em 30000 ( trinta mil) quotas de capital no valor nominal de R$ 1,00 ( hum )
cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, é elevado para R$
100.000,00 (cem mil reais), divididos em 1.00 (Hum Real) quotas de capital no valor nominal de R$ 1,00
( um real) cada uma.
§ 1.° - FORMA E PRAZO: 0 aumento de capital acima previsto e consolidado, no valor de R$ 70.000,00

setenta mil reais), é inteiramente subscrito e integralizado pelos sócios, em moeda corrente do país,
neste ato, proporcionalmente As suas participações no capital da sociedade.
§ 2.° - NOVA DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL: Em virtude das modificações havidas, o capital fica assim
dividido entre os sócios:

SOCIO (%) QUOTAS VALOR
MARCELO RODRIGUES DA SILVA 75.00 75.000 75.000,00
MARIA CRISTINA ALVES DA SILVA 25.00 25.000 25.000,00
TOTAL 100.00 100.000 100.000,00

CLAUSULA SEGUNDA permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não colidirem com
as disposições do presente instrumento.

CLAUSULA TERCEIRA - DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO: At vista da modificação ora
1110 ajustada, consolida-se o contrato social, que passa a ter a seguinte redação:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
HOLDING AUTO CENTER LTDA ME

CNPJ/MF: 06.999.065/0001-79
NIRE: 412.0529763-7

MARCELO RODRIGUES DA SILVA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão
parcial de bens, comerciante, inscrito no CPF/MF sob n° 499.263.309-91, portador da
carteira de identidade RG n°. 3.572.194-0 SSP-PR, residente e domiciliado na Rua
Brasil, 649, Apto 203, Centro,Londrina-PR, CEP: 86010-200, MARIA CRISTINA ALVES
DA SILVA, brasileira, solteira, nascida em 02/01/1969, empresaria, inscrita no CPF/MF
sob n° 022.872.149-09, portadora da carteira de identidade RG n°. 4.251.190-0 SSP-PR,
residente e domiciliada na Rua Para. , 60, Fundos, Centro,Londrina-PR, CEP: 86010-
450,

Tem constituída entre si uma Sociedade Empresária Limitada que gira sob o nome de
HOLDING AUTO CENTER LTDA ME , com sede na Rua Para, 60, Centro, Londrina -
PR, CEP 86010-450, e inscrita no CNPJ/MF sob n(106.999.065/0001-79, registrada na
Junta Comercial do Parana sob n° 412.0529763-7 em 17/08/2004, regida pelos artigos
1.052 a 1.087 do Código Civil, instituído pela Lei n.° 10.406, de 10 de janeiro de 2002;
pelas demais disposições legais aplicáveis A espécie e pelas cláusulas seguintes:
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TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDAD
HOLDING AUTO CENTER LTDA ME

CNI3JIMF N.° 06.999.06510001-79
N1RE 412.0529763-7

f

; E

CLAUSULA PRIMEIRA - NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICÍLIO: A sociedade gí sõ
empresarial de HOLDING AUTO CENTER LTDA ME e tem sede e domicilio na Rua Paral,e,p, Ce
Londrina - PR , CEP 86010-450. •

CLAUSULA SEGUNDA - FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS: A sociedade poderá a qualquer
tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no loafs ou no exterior, mediante alteração contratual
assinada por todos os sócios.

CLAUSULA TERCEIRA - INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE: A
sociedade iniciou suas atividades em 16/08/2004 em seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA - OBJETO SOCIAL: A sociedade tem por objeto a exploração no ramo de:
Serviços de manutenção e reparação de automóveis, Comércio a varejo de pegas e acessórios novos
para veículos automotores.

• 
CLAUSULA QUINTA - CAPITAL SOCIAL: 0 capital social é de R$ 100.000,00 (cem mil reais),
divididos em 100,000 (cem mil) quotas de capital no valor nominal de R$ 1,00 ( Hum Real) cada uma,
subscrita e já integralizadas, em moeda corrente do Pais, pelos sócios e distribuídas da seguinte forma:

SOCIO (%) QUOTAS VALOR
MARCELO RODRIGUES DA SILVA 75.00 75.000 75.000,00
MARIA CRISTINA ALVES DA SILVA 25.00 25.000 25.000,00
TOTAL 100.00 100.000 100.000,00

CLAUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE DOS SOCIOS: A responsabilidade de cada sócio é
restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital
social, conforme dispõe o art. 1.052 da Lei 10.406/2002.

CLAUSULA SÉTIMA - CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS: As quotas são indivisíveis e não
poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica
assegurado, em igualdade de condições e prego, o direito de preferência para a sua aquisição se postas

venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.
Parágrafo único: O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas quotas deverá
notificar por escrito aos outros sócios, discriminando a quantidade de quotas postas à venda, o preço,
forma e prazo de pagamento, para que estes exerçam ou renunciem ao direito de preferência, o que

• 
deverão fazer dentro de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da notificação ou em prazo maior a
critério do sócio alienante. Se todos os sócios manifestarem seu direito de preferência, a cessão das
quotas se fará na proporção das quotas que então possuírem. Decorrido esse prazo sem que seja
exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas.

CLÁUSULA OITAVA - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME EMPRESARIAL: A
administração da sociedade cabe a MARCELO RODRIGUES DA SILVA, com os poderes e atribuições
de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extra
judicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral,
bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos
interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial isoladamente.
§ jO.. É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir
obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens
imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.
§ 2.°- Faculta-se ao administrador, atuando isoladamente, constituir, em nome da sociedade,
procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e
operações a serem praticados.

CLÁUSULA NONA - RETIRADA PRO-LABORE: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma
retirada mensal, a titulo de 'pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.
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CLAUSULA DÉCIMA - EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E.,P RTIC

.- 
AO

DOS SÓCIOS NOS RESULTADOS: Ao término de cada exercício social, coincidre crt. .v:.•
civil, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração,', p ces.- • •
elaboração do inventário, do balanço patrimonial e demais demonstraç6es ta.
requeridas pela legislação societária, elaboradas em conformidade com as NormátAaNitie
de Contabilidade, participando todos os sócios dos lucros ou perdas apurados, na mesma
proporção das quotas de capital que possuem na sociedade.
Parágrafo único - A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em
períodos inferiores a um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias, poderá
ser distribuído mensalmente aos sócios, a titulo de Antecipação de Lucros, proporcionalmente
ás quotas de capital de cada um. Nesse caso sera observada a reposição dos lucros quando a
distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o art. 1.059 da Lei n.° 10.406/2002.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - JULGAMENTO DAS CONTAS: Nos quatro meses seguintes ao
termino do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando

• foro caso.
Parágrafo único - Até 30 (trinta) dias antes da data marcada para a assembléia, o balanço patrimonial e
o de resultado econômico devem ser postos, por escrito, e com a prova do respectivo recebimento,
disposição dos sócios que não exerçam a administração.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIO: Falecendo ou
interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o
incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de
seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da
resolução, verificada em balanço especialmente levantado.
Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se
resolva em relação a seu sócio.

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

• CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - FORO: Fica eleito o foro da comarca de Londrina-Pr para o
exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, com expressa renúncia a
qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha ser.

TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADk;e
HOLDING AUTO CENTER LTDA ME

CNPJ/MF N.° 06.999.065/0001-79
MIRE 412.0529763-7

o7 ki

E por estarem assim, justos e contratados, lavram e assinam, a presente alteração, em 3 (três) vias de
igual teor e forma, devidamente rubricadas pelos sócios em todas as suas folhas, obrigando-se fielmente
por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.

Londrina - PR, 21 de Fevereiro de 2008

PcQ C,e),0 e N,Jr\
MARCELO RODRIGUES DA SILVA

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
AGENCIA REGIONAL DE LONDRINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 25/02/2008
SOB NI:NERO: 20080811612
Protocolo: 08/081161-2, DE 22/0212..8

Empresa : 1 2 052 9763 7
HOLDING AUTO CENTER LTDA HE

2629949:
MARIA THEREZA LOPES SALOMAO

SECRETARIA GERAL _
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PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA Ii&SfiCJIEIIADE
HOLDING AUTO CENTER LTDA ME

CNPJ/MF N°. 06.999.065/0001-79
NIRE 412.0529763-7

Os abaixo identificados e qualificados:

MARCELO RODRIGUES DA SILVA, brasileiro, casado sob o regime de

comunhão parcial de bens, comerciante, inscrito no CPF/MF sob n° 499.263.309-

91, portador da carteira de identidade RG n° 3.572.194-0 SSP-PR, residente e

domiciliado na Rua Brasil, 649, apto 203, Centro, Londrina — PR, CEP: 86010-200

e MARIA CRISTINA ALVES DA SILVA, brasileira, solteira, nascida em

02/01/1969, empresaria, inscrita no CPF/MF sob n° 022.872.149-09, portadora da

carteira de identidade RG n° 4.251.190-0 SSP-PR, residente e domiciliada na Rua
Para, 60, Fundos, Centro, Londrina — PR, CEP: 86010-450, únicos sócios
componentes da sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob o nome

de HOLDING AUTO CENTER LTDA ME, com sede na Rua Pará, 60, Centro,

Londrina — PR, CEP: 86010-450, e inscrita no CNPJ/MF sob n° 06.999.065/0001-

79, registrada na Junta Comercial do Paraná sob n° 412.0529763-7 em

17/08/2004, resolvem alterar o contrato social mediante as condições

estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA — DA ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO: O endereço que

era Rua Pará, 60, Centro — Londrina — PR, CEP: 86010-450 é ALTERADO para

Rua Brasil, 1153, Centro, Londrina — PR, CEP 86010-200.

CLAUSULA SEGUNDA — FORO: Fica eleito o foro da comarca de Londrina — PR

para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste

contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial ou

privilegiado que seja ou venha ser.
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PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA DA 50-CJEDADE
HOLDING AUTO CENTER LTDA ME

CNPJ/MF N°. 06.999.065/0001-79
NIRE 412.0529763-7

E por estarem assim, justos e contratados, lavram e assina, a presente alteração,

em 4 (quatro) vias de igual teor e forma, devidamente rubricada pelos sócios em

todas as suas folhas, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores

legais e cumpri-lo em todos os seus termos.

Londrina — PR, 03 de maio de 2010.

MAR ELO RODRIGUES DA SILVA

TESTEMUNHAS:

ROSANG ELA DE F. LOPES SOUZA

RG: 3.335.195-0 SSP-PR

CPF: 474.809.479-68

ff Ace!

da/AdAi,
MARIA CRISTINA ALVES DA SILVA

ELAINE JTARA DA SILVA

RG: 8.617.915-6 SSP-PR

CPF: 010.074.749-39

1.4

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
AGENCIA REGIONAL DE LONDRINA
CERTIFICO 0 REGISTRO EM: 07/06/2010
SOB NÚMERO: 20105759625
Protocolo: 10/575462-5, DE 18/05/2010

Empresa:41 2 0529763 7
HOLDING AUTO CENTER LIDA ME

LUIZ CARLOS SAL VARO
- SECRETARIO GERAL

Ou .

5
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Rua Brasil, 1153 - Centro - Londrina-PR.
Cep. 86010-200 - Fone: (43) 3337-1000

  www.marcelocar.com.brAutacrernstativa 

Comissão de Licitação — Câmara Municipal de Londrina

Ref.: Edital de Pregão Presencial n° 08/2018

Prezados Senhores:

A empresa HOLDING AUTO CENTER LIDA, com sede à rua Brasil, n2 1153, centro,
em Londrina/PR, CEP 86010-200, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ
sob o n° 06.999.065/0001-79, vem por intermédio do seu representante legal,
MARCELO RODRIGUES DA SILVA portador do CPF 499.263.309-91, para fins de
participação no Pregão Presencial n2 08/2018 realizado pela Câmara Municipal de
Londrina, declara, sob as penas da Lei e nos termos do art. 42, inciso VII da Lei
10.520/2002, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e concorda com as
disposições do Edital do Pregão Presencial n9. 08/2018 e seus Anexos.

Por ser verdade, firmo(amos) a presente.

Londrina, 16 de Julho de 2018.

X\'
HOLDING A TO CENTER LTDA
CNPJ.: 06.99 .065/0001-79
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Comissão de Licitação — Camara Municipal de Londrina

Ref.: Edital de Pregão Presencial n° 08/2018

Prezados Senhores:

A empresa HOLDING AUTO CENTER LIDA, com sede ã rua Brasil, n° 1153, centro,
em Londrina/PR, CEP 86010-200, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ
sob o n° 06.999.065/0001-79, declara, sob as sanções administrativas previstas e sob as
penas da Lei, ser microempresa nos termos da legislação vigente, no possuindo
nenhum dos impedimentos previstos no §42 do art. 3° da Lei Complementar ns!
123/2006.

Por ser verdade, firmo(amos) a presente.

Londrina, 16 de Julho de 2018.

X 
HOLDING AUTO CENTER LTDA
CNPJ.: 06.99 .065/0001-79



- GOVERNO DO PARANÁ
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDENCIA
JUNTA COMERCIAL DO PARANA
SISTEMA INTEGRADO DE AUTOMAÇÃO DO REGISTRO MERCANTIL - SIARCO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA Páciina: 001 / 001
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes
na data da sua expedição.
Nome Empresarial
HOLDING AUTO CENTER LTDA ME
Natureza Juridica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
Número de Identificação do Registro de CNPJ
Empresas - NIRE (Sede)
41 2 0529763-7 06.999.065/0001-79

Data de Arquivamento do Data de Inicio
Ato Constitutivo de Atividade

17/08/2004 16/08/2004
Endereço Completo (Logradouro, Ng e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP)
RUA BRASIL, 1153, CENTRO,  LONDRINA, PR, 86.010-200
Objeto Social
SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE AUTOMOVEIS E COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS
NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES.
Capital: R$ 100.000,00
(CEM MIL REAIS)

Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte

Prazo de Duração

(Lei rig 123/2006)

Capital Integralizado: R$ 100.000,00 Microempresa
Indeterminado

(CEM MIL REAIS)

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato
Nome/CPF ou CNPJ Participacao no capital IRS) Espécie de Sócio

MARCELO RODRIGUES DA SILVA
499.263.309-91

MARIA CRISTINA ALVES DA SILVA
022.872.149-09

75.000,00 SOCIO

25.000.00 SOCIO

Último Arquivamento
Data: 07/06/2010 Número: 20105754625

Ato: ALTERAÇÃO

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

18/257231-5
CURITIBA - PR. 18 de maio de 2018

LIBERTAD BOGUS
SECRETARIA GERAL

Término do 
Administrador Mandato

Administrador XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

Situação
REGISTRO ATIVO

Status
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Para verificar a autenticidade acesse www.juntacomercial.pr.gov.br
e informe o número 182572315 na Consulta de Autenticidade

Consulta disponlvel por 30 dias

Cer...pr CeruNecliw• Documento Assinado Digitalmente 18/05/2018prkOretrols Nat.. Jc Ireurinatu Junta Comercial do Paraná
Pres.clènc.a da Rep01114“ CNPJ:77.968.170/0001-99Casa C

Meckda Novisbtia W 2.200-2,
de 24 de agosto 001. Você deve instalar o certificado da JUCEPAR.1 

www.juntacomercial.pr.gov.br/certificado
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Rua Brasil, 11 53 - Centro - Londrina-PR.
Cep. 86010-200 - Fone: (43) 3337-1000
www. marcelocar. corn br Jellsotaciiitatilfc, 

A CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA

Ref.: Edital de Preg5o n° 08/2018

CNN.: 06.999.065/0001-79
Endereço Rua Brasil, 1153
E-mail.: comercial@marcelocar.com.br
Telefone.: (43) 3337-1000 / 3323-6521

LOTE 01 - VEICULOS LEVES

HOLDING AUTO CENTER LIDA
I.E.:

Bairro.: Centro Cidade • Londrina
9031964595

Estado.: Parana

Manutenção preventiva e corretiva (mecânica) inclui filtros, oleos, correias, velas, pastilhas,
alinhamento, balanceamento, borracharia, freios, suspensão e outros itens necessários de
manutenção geral do veiculo — itens 7, 8, 9, 13 e 14 do Termo de Referencia.

Cep.: 86010-200

Lote Objeto Valor Pegas
% de desc. s/

Peças
Valor das peças c/
Desc. (03) Ma_o de Obra

(04)

% de desc. s/
M.O.

Valor dos
Serviços c/ Desc.

Valor da Proposta
para o Lote

(02) = (01)-(02) (05) (06) = (04)-(05) (07)=(03)+(06)

Manutenção preventiva e corretiva
1 (Mecânica), conforme termo de

referência.
R$ 30.205,78 17% a$ 25.070,80 R$ 10.659,11 20% R$ 8.527,29 R$ 33.598,09

0 prazo da validade desta proposta é de 90 dias.

quarta-feira, 18 de julho de 2018

HOLERNG UTO CENTER LIDA
CNN.: 06 9 9 065/0001-79

se\
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BRASIL Acesso à informação

-44-• ItReceita Federal

Participe Serviços Legislação Canais

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: HOLDING AUTO CENTER LTDA
CNPJ: 06.999.065/0001-79

• 
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 á
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 árgãos 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 está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:17:43 do dia 03/07/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/12/2018.
Código de controle da certidão: 3229.2DAC.9EBB.9B10
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta Preparar pagma
para irnpressio



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Divida Ativa Estadual

N° 018360633-66

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 06.999.065/0001-79
Nome: HOLDING AUTO CENTER LTDA

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 ate 11/11/2018 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

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

CERTIDÃO NEGATIVA UNIFICADA

N° 1110394 / 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:

HOLDING AUTO CENTER LTDA ME
CPF/CNPJ: 06.999.065/0001-79

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 à Cultura e/ou Esporte,
Financiamento, Inventário, Baixa, Transferência).

Londrina, 14 de julho de 2018

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet,
no endereço <http://www.londrina.pr.gov.br>.

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

Código Validador
5Yg#hY53y8XK

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

CAIXA
CAIXA ECONOM .7 t, PPr•F Rt.;

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 06994065/0001-79
Razão Social: HOLDING AUTO CENTER LTDA
Nome Fantasia:MARCELOCAR CENTRO AUTOMOTIVO
Endereço: R BRASIL 1153 / CENTRO / LONDRINA / PR / 86010-200

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

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

Validade: 01/07/2018 a 30/07/2018

Certificação Número: 2018070101302040637159

Informação obtida em 14/07/2018, às 09:17:42.

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

I rirei t 1 1 In, /^111-1 1 in
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: HOLDING AUTO CENTER LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 06.999.065/0001-79

Certidão n°: 153869579/2018
Expedição: 14/07/2018, As 09:20:54
Validade: 09/01/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

41 Certifica—se que HOLDING AUTO CENTER LTDA
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n°

06.999.065/0001-79, tao CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores A data da sua expedição.
No caso de pessoa juridica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se A verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).

110 Certidão emitida gratuitamente.

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

Duvidas e sugest6es: cndt@tst.jus.br



PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO PARANÁ

COMARCA DE LONDRINA
CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS

Ary Tristão
Titular

Empregados Juramentados

Ana Paula Tristio
Lourival Danelutti

Edenilson Donisete Macri
Iwerlei Bueno Muraes

Ozeas Pinheiro de Goes
Marta Rocha

•

CERTIDÃO
Fl. 001/001

Certifico a pedido verbal de pessoa interessada que,
revendo os livros do Cartorio a meu cargo, deles não consta ter sido
distribuida a qualquer Vara desta Comarca, FALÊNCIA, CONCORDATA,
RECUPERAÇÃO JUDICIAL e EXTRAJUDICIAL alguma em que fosse
obrigado(a):

HOLDING AUTO CENTER LTDA CNPJ 06.999.065/0001-79 . - . - . - . -

1
Busca referente aos últimos 20 anos, exclusivamente sobre as ações supra citadas.

CUSTAS: R$ 31,33
Lei 19350/17. Tab XVI - 141 VRC x 0202, + 10%

:;;;

0 referido é verdade e dou fé.

Londrina, 16 de Maio de 2018.

ISTRIBUIDO
ueno r0

ado-Jura do

Av. Duque de Caxias,689 - Jd. Mazei - CEP 86.015-902 - Londrina-Parana
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1-1()L.DINC; AU-F() CEIN"FER 1:11-0A.
Rua Brasil, 1153 - Centro - Londrina-PR_ ,\
Cep. 86010-200 - Fone: (43) 3337-1000
www. ma rceloca r. com .brAixtorriativco 

Centro

Comissão de Licitação — Camara Municipal de Londrina

Ref.: Edital de Pregão Presencial n° 08/2018

Prezados Senhores:

A empresa HOLDING AUTO CENTER LTDA, pessoa jurídica inscrita no Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o O.
06.999.065/0001-79, declara, sob as sanções administrativas previstas e sob as penas
da Lei, que possui na estrutura de seu estabelecimento pelo menos2(dois) elevadores
hidráulicos para veículos de 2500 Kg (veículos leves).

Por ser verdade, firmo(amos) a presente.

Londrina, 16 de Julho de 2018.

(-7-)
HOLDING UTO CENTER LTDA
CNPJ.: 06.999.065/0001-79



HOLDING; AUTO CENTER I:FDA-19
Rua Brasil, 1153 - Centro - Londrina-PR. 4,3
Cep. 86010-200 - Fone: (43) 3337-1000
www.marcelocar.com.brA Is tarrsotivo 

Centro

Comissão de Licitação — Câmara Municipal de Londrina

Ref.: Edital de Pregão Presencial n° 08/2018

Prezados Senhores:

Eu MARCELO RODRIGUES DA SILVA, portador do CPF n2. 499.263.309-92, na
• qualidade de Representante Legal da empresa HOLDING AUTO CENTER LTDA, pessoa

jurídica inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda
(CNPJ/MF) sob o n2. 06.999.065/0001-79 interessada em participar da licitação
modalidade Pregão presencial n2 08/2018, 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 72 da Constituição Federal.

Por ser verdade, firmo(amos) a presente.

Londrina, 16 de Julho de 2018.

X

HOLDING UTO CENTER LTDA
CNP1.: 06.999.065/0001-79
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Câmara Municipal de Londrina
Estado do Parana

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2018

As 14 horas e 15 minutos do dia 18 de julho de 2018, na Sala de Reuniões da Camara Municipal de

Londrina, foi realizada a primeira sessão pública do pregão presencial em epígrafe para a

contratação da manutenção da frota de automóveis e fornecimento de peças, com a presença do

Pregoeiro, o Servidor Felipe Werlang Paim, designado pela Portaria n°. 108/2016 e pelo Edital do

referido certame. Também acompanharam a sessão as Servidoras Julia Saragoça Santos e Adriana

de Andrade Pires.

0 Pregoeiro abriu a sessão pública com o credenciamento dos licitantes presentes, a pessoa jurídica

HOLDING AUTO CENTER LTDA, inscrita no CNPJ n°. 06.999.065/0001-79, representada pelo

Senhor MARCELO RODRIGUES DA SILVA; e a pessoa jurídica AUTO MECÂNICA KING

FUSCA LTDA., inscrita no CNPJ n°. 80.789.340/0001-82, representada pelo Senhor RICARDO

ANTONIO CALIXTO.

A pessoa jurídica HOLDING AUTO CENTER LTDA. foi credenciada, por ter apresentado todos os

documentos exigidos no Edital. A pessoa jurídica AUTO MECÂNICA KING FUSCA LTDA não

pôde ser credenciada, pois a Certidão Simplificada referente A. microempresa foi apresentada com

prazo vencido, em desacordo com o item 52 do Edital.

Em seguida, foi aberto o envelope de proposta do único licitante credenciado. A proposta foi

classificada para o Lote 01 com o desconto de 17% (dezessete por cento) para peças e 20% (vinte
• por cento) para mão de obra. Após negociação com o Pregoeiro, o percentual de desconto passou

para 18% (dezoito por cento) para peças e 21% (vinte e um por cento) para mão de obra. Não houve

propostas para os demais Lotes.

Então, o Pregoeiro abriu o envelope de habilitação do licitante credenciado: todos os documentos

apresentaram-se de acordo com o exigido no Edital e as autenticidades daqueles expedidos pela

interne foram confirmadas. Por essa razão, o licitante credenciado foi declarado habilitado.

Também não houve impedimento encontrado no cadastro de impedidos de licitar e de condenados

por improbidade do Tribunal de Contas do Parand e do Conselho Nacional de Justiça. Assim, o

pregoeiro declarou o licitante HOLDING AUTO CENTER LTDA. vencedor do certame e

adjudicou-lhe o objeto, não havendo interesse de recorrer.

A presente ata foi lida e assinada pelos presentes.



Pregoeiro:

Felipe Werlang Paim

Servidoras presentes:

.111lia Saragoça Santos

Adriana de Andrade Pires ,ht izr\Q 4,41A
Licitantes

Marcelo Rodrigues da Silva prZci?„\izi 

Ricardo Antonio Calixto

S

•



mprobidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (18/07/2018 As 15:08) não consta registro no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao

CNPJ n°06.999.065/0001-79.

•
Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço: http://www.crtjus.br
através do número de controle: 5B4F.821A.349E.6306

•

Gerado em: 18/07/2018 as 15:08:26 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1



18/07/2018 Cadastro Impedidos Licitar e Contratar

TCEPR
• Ai-xli.r,,,arr,:a

Consulta de Impedidos de licitar

Pesquisa Impedidos de Licitar
irorneceaor—
i Tipo documento CNPJ

Nome

• Número documento 06999065000179

Period() publicação : de

Data de Inicio Impedimento: de

Data de Fim Impedimento: de

111111 NENHUM ITEM ENCONTRADO!

até

até

: até

https://servicos.tce.pr.gov.britcepr/municipal/ail/ConsultarimpedidosWeb.aspx 1/1
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RELATÓRIO DE LICITAÇÃO

1 SÚMULA PARA PUBLICAÇÃO:

PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2018. PROCESSO

ADMINISTRATIVO N° 24/2018. OBJETO:

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

DOS AUTOMÓVEIS OFICIAIS

RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL n°08/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 24/2018-DG

0 Pregoeiro, designado pela Portaria n°. 108/2016, instaurou a sessão na data fixada. Aberta a

sessão pública, houve apenas um licitante credenciado: HOLDING AUTO CENTER LTDA,

inscrito no CNPJ n°. 06.999.065/0001-79, com proposta classificada e negociada pelo

Pregoeiro. A segunda interessada, AUTO MECÂNICA KING FUSCA LTDA, inscrita no

CNPJ n°. 80.789.340/0001-82, não Ode ser credenciada, pois a Certidão Simplificada

• referente à microempresa foi apresentada com prazo vencido, em desacordo com o item 52 do

Edital. Aberto o envelope de habilitação da licitante HOLDING AUTO CENTER LTDA, sua

documentação estava de acordo com o edital, inclusive corn 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 lhe foi 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, 18 de julho de 2018. Pregoeiro — Felipe Werlang Paim



2 DA FASE INTERNA

0 Processo Administrativo n° 24/2018 iniciou-se em 21 de maio de 2018

para atender à Requisição n° 2602/2018, conforme solicitação do Departamento de

Administração Predial.

Após consolidação do Termo de Referência, o prego máximo foi fixado pela

Presidência na fl. 15 dos autos. Na sequência, consolidou-se a minuta do edital, com

manifestação preventiva da Controladoria As 42-44 e aprovação da Assessoria Jurídica As fls.

71-74.

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

Camara Municipal de Londrina (fls. 75-121), com sessão agendada para 18 de julho de 2018,

as 14 horas e 15 minutos.

3 DA FASE EXTERNA

A fase externa da licitação está narrada na Ata da Sessão Pública, conforme

fls. 152-153 dos autos.

Ao final, foi declarada vencedora do lote 01 do certame a licitante

HOLDING AUTO CENTER LTDA, inscrita no CNPJ no. 06.999.065/0001-79, com desconto

de 18% (dezoito por cento) para peças e 21% (vinte um por cento) para serviços, nos moldes

do Termo de Referência. Para os demais lotes a licitação restou fracassada.

Isto posto, encaminhamos o processo administrativo para análise da

licitação por V. Exa., conforme acima ex sto.

Londrina, 18 de julho de 2018.

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

Pone/FAX 3374-1265 - Londrina - PR



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 24/2018. OBJETO:

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS AUTOMÓVEIS OFICIAIS

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,

conforme tabela abaixo:

Lote Objeto Valor Peças
(01)

)̀/0 de desc.
s/ peças

(02)

Manutençao
preventiva
corretiva
(mecânica),
conforme
Termo de
Referência.

RS
30.205,78

Valor das
peças c/ Desc.

(03)
=(01)-(02)

Mão de obra
(04)

% de desc.
s/ peças

(05)

Valor dos
serviços c/

Desc.
(06)

=(04)-(05)

Valor da
proposta

para o Lote
(07)

=(03)+(06)

18% R$ 24.768.73 R$
10.659,11 21% R$

8.420,69
R$

33.189,42

Na sequência, determino a republicação do certame para os demais lotes que

restaram fracassados, aproveitando-se o presente processo administrativo como medida de

celeridade e economia processual.

Londrina, 20 de julho de 2018.

AiIto da va Nan s
Presidente da Câmara Municipal de Londrina

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

Fone/FAX 3374-1265 - Londrina - PR
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CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 09/2018
PREGÃO PRESENCIAL N°. 08/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 24/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE
AUTOMÓVEIS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS
VALOR: R$ 33.189,42 (TRINTA E TRÊS MIL, CENTO E OITENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E
DOIS 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
AiIton 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 Camara Municipal de Londrina;

Resolve firmar Contrato Administrativo com HOLDDING
AUTOCENTER LTDA, inscrita no CNPJ sob o N° 06.999.065/0001-79, com sede na Rua
Brasil, n° 1153, CEP n°. 86010-200 no Município de Londrina/PR, neste ato representada pelo
Sr. Marcelo Rodrigues da Silva, portador da Cédula de Identidade n° 3.572.194-0 e CPF n°
499.263.309-91, nos seguintes termos:

f(\
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Contrato Administrativo n° 09/2018 2

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1 0 objeto deste instrumento é Contratação dos serviços de manutenção preventiva e
conetiva de automóveis, com fornecimento de peças, para atender às necessidades da
Camara Municipal de Londrina, conforme especificações e quantidades estabelecidas
no presente instrumento, no Termo de Referencia, no Edital e seus Anexos.

2 A disciplina das obrigações da contratada e da contratante estão previstas no Termo de
Referência, documento que integra o presente instrumento, como se nele estivesse
transcrito.

CLÁUSULA SEGUNDA — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3 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: 3390.3039 - Material para manutenção de veículos e Natureza de
despesa: 3390.3919 — Manutenção e conservação de veículos.

CLÁUSULA TERCEIRA — DA CONTRATAÇÃO E EMISSÃO DE NOTA DE
EMPENHO

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

5 A Nota de Empenho deverá ser solicitada, pelo Fiscal do Contrato.
5.1 0 preço a ser empenhado deverá constar expressamente do pedido de empenho e

deverá observar o preço registrado no presente instrumento.
5.2 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.

6 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

7 0 Contrato Administrativo terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua
assinatura.

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

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina- PR



Contrato Administrativo n°09/2018 3

8 0 Contrato Administrativo pode, por interesse da Contratante, ser prorrogado por
períodos sucessivos, limitado a sua duração a 60 (sessenta) meses, nos termos do inciso
II do artigo 57, da Lei n° 8.666, de 1993.

9 A Contratada não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

10 Toda prorrogação de contratos será precedida da realização de pesquisas de preços de
mercado ou de preços contratados por outros órgãos e entidades da Administração
Pública, visando a assegurar a manutenção da contratação mais vantajosa para a
Contratante, em relação à realização de uma nova licitação.

11 0 contrato não poderá ser prorrogado quando a Contratada tiver sido declarada inidõnea
ou suspensa ou impedida de licitar ou contratar no âmbito de qualquer órgão ou
entidade da Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal
ou municipal, enquanto perdurarem os efeitos; ou, ainda, não mantiver, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação;

12 A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

CLÁUSULA QUINTA — DO DESCONTO E DO VALOR DO CONTRATO
ADMINISTRATIVO

13 Serão aplicados os seguintes descontos sobre o preço de tabela do contratado, o qual
sera sempre limitado ao prey) de tabela da concessionária, conforme sistemática
estabelecida no Termo de Referência:

Lote Objeto Valor Peças
(01)

Valor das% de desc.
s/ peps peças c/ Desc.

(03)(02) =(01)-(02)

Mao de obra
(04)

°A) de desc.
s/ peps

(05)

Valor dos
serviços c/

Desc.
(06)

=(04)-(05)

Valor da
proposta
para o
Lote
(07)

=(03)+(06)

1

Manutençao
preventiva e
corretiva
(mecânica).
conforme
Termo de
Referência.

R$
30.205,78 18% R$ 24.768,73 R$

10.659,11 21% RS
8.420,69

RS
33.189,42

14 0 presente instrumento possui o seguinte valor total: R$ 33.189,42 (trinta e três mil,
cento e oitenta e nove reais e quarenta e dois centavos).
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CLÁUSULA SEXTA — DO PAGAMENTO

15 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.

16 A Nota Fiscal sera apresentada ao término de cada serviço realizado.

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

18 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.

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

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

CLÁUSULA SÉTIMA — DA FISCALIZAÇÃO

21 A fiscalização da contratação sera 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
cabível s.

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

21.2A fiscalização do Contrato Administrativo sera feita pelo servidor que assina o
Termo de Referência (Anexo I).

22 Ao Fiscal do contrato ficam designadas as seguintes atribuições:
22.1 Somente solicitar prestações da Contratada mediante a apresentação de Nota de

Empenho.
22.2 Receber e indicar o número do empenho na fatura, caso a Contratada não o tenha

feito.
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22.3 Verificar se o valor discriminado na Nota Fiscal é o contratado, antes de remete-la ao
Departamento Financeiro.

22.4Notificar o Gestor do contrato caso identifique qualquer irregularidade para eventual
instauração de procedimento administrativo para aplicação de penalidade.

23 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.

24 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

25 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.

26 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:

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

26.2 Multa.
26.2.1 Multa moratória de 5% (cinco por cento) 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 30%.

26.2.2 Compensatória de até 30% (trinta por cento) sobre o valor da Nota de
Empenho ou do valor proporcional do item a ser objeto da rescisão, no caso de
inexecução total ou inexecução parcial de que decorra rescisão do contrato,
podendo ser cumulada com a multa moratória, desde que o valor cumulado das
penalidades não supere valor equivalente ao total do contrato.

26.3 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
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edital e no contrato e das demais cominações legais.

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

27.1.1 Não assinar o Contrato Administrativo quando convocado dentro do
prazo de validade da proposta ou não aceitar/retirar a nota de empenho;

27.1.2 Apresentar documentação falsa;
27.1.3 Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
27.1.4 Ensejar o retardamento da execução do objeto;
27.1.5 Não mantiver a proposta;
27.1.6 Cometer fraude fiscal;
27.1.7 Comportar-se de modo inidõneo.

28 Considera-se comportamento iniclOneo, 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.

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

30 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.

31 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.

32 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.

32.10s 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.

33 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.

34 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.

35 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.

36 0 prazo para pagamento da multa será de 10 (dez) dias após o recebimento da
notificação para recolhimento do valor.

37 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.

CLÁUSULA NONA — DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

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

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

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

CLÁUSULA DEZ — DA RESCISÃO CONTRATUAL

41 São motivos para a rescisão do presente Contrato as hipóteses previstas na legislação
correlata aos contratos administrativos, especialmente as previsões do art. 78 da Lei n°
8.666, de 1993.

42 Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.

43 Em caso de rescisão deste contrato será obedecido ao que estabelecem os arts. 79 e 80,
da Lei n° 8.666/93, no que couberem.
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CLAUSULA ONZE — DO REAJUSTE

44 Será admitido o reajuste dos preços dos serviços continuados contratados com prazo de
vigência igual ou superior a doze meses, desde que observado o interregno mínimo de 1
(um) ano, mediante a aplicação do indice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC),
ou outro que venha substitui-lo, divulgado pela instituição Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) — com aplicação da regra "pro-rata die" para períodos
fracionados.

45 0 interregno mínimo de 1 (um) ano será contado:
45.1Para o primeiro reajuste: a partir da data limite para apresentação das propostas

constante do Edital;
45.2Para os reajustes subsequentes ao primeiro: a partir da data do fato gerador que deu

ensejo ao último reajuste ocorrido ou precluso.

46 0 prazo para a Contratada solicitar o reajuste encerra-se na data da prorrogação
contratual subsequente à data em que se completou o cômputo do interregno mínimo de
1 (um) ano, sob pena de preclusão.

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

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

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

50 Os novos valores contratuais decorrentes do reajuste terão suas vigências iniciadas
observando-se o seguinte:

50.1A partir da data em que se completou o cômputo do interregno mínimo de 1 (um)
ano;

50.2Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de
periodicidade para concessão dos próximos reajustes futuros; ou

51 Os reajustes serão formalizados por meio de apostilamento, exceto quando coincidirem
com a prorrogação contratual, caso em que deverão ser formalizados por aditamento ao
contrato.
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CLÁUSULA DOZE — DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS

52 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 TREZE — DOS ANEXOS E DOS CASOS OMISSOS

53 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.

54 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

55 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.

CLÁUSULA QUATORZE — DO FORO

56 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.

Ai1ton da Silva Nantes
Presidente da Camara Municipal de Londrina

Londrina, 23 de julho de 2018.

PiSe,04Q)
Marcelo Rodrigues da Silva

Sócio-administrador
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ANEXO I— TERMO DE REFERÊNCIA

SEÇÃO I — DO OBJETO

10

1 0 objeto deste Termo de Referência é a prestação de serviços continuados de
manutenção preventiva e conetiva, com fornecimento de peps, acessórios e mão de
obra, para os veículos oficiais da Câmara, conforme Anexo I-A.

SEÇÃO II— DA JUSTIFICATIVA

2 Necessidade de manter os veículos oficiais em condições seguras de uso, garantindo a
normalidade das atividades inerentes A. Camara e a preservação de patrimônio público.

3 Há conveniência em fixar a distância máxima entre a oficina mecânica e a Camara
Municipal de Londrina, em razão do custo e do tempo da locomoção. Os veículos
oficiais serão conduzidos ao estabelecimento do fornecedor para que se efetue o
conserto ou a manutenção preventiva, de modo que, quanto maior for a distância, maior
será o gasto com combustível.

4 Assim, ainda que eventualmente um fornecedor localizado fora do limite geográfico
pudesse oferecer um maior desconto sobre o objeto a ser contratado, o gasto de
combustível (somado aos demais custos de manutenção dos automóveis) seria maior do
que o beneficio econômico obtido com o eventual desconto.

5 Além disso, longas distâncias demandariam maior tempo de locomoção, diminuindo a
disponibilização dos veículos para as atividades da entidade.

6 Nesse contexto, o limite geográfico ficou fixado em 10 (dez) Km, pois, em breve no site
google maps, constatou-se a existência de no mínimo 10 oficinas neste perímetro
(Anexo 1-B), o que possibilita, ainda, a ampla competitividade, sem prejuízo aos
princípios da eficiência e da economicidade.

SEÇÃO III — DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

7 A manutenção preventiva deverá ser prestada de forma periódica, a cada 10.000
quilômetros ou um ano, conforme manual de cada fabricante. Compreende a
substituição de componentes com vida útil predeterminada, como óleos, filtros, correias,
velas, pastilhas e outros.
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8 A manutenção corretiva deverá ser prestada em razão de defeitos originados pelo uso
ou colisões, para normalizar o funcionamento do veiculo, com substituição de peças e
acessórios quando necessário.

9 A mão de obra mecânica deverá atender motores movidos a gasolina e etanol (flex) e, os
principais sistemas de veículos, como motor, hidráulico, lubrificação, alimentação,
transmissão, suspensão, direção, freios, pneus e rodas, elétrico e outros.

10 0 serviço de funilaria e pintura deverá abranger polimento e secagem rápida.

11 0 serviço de substituição ou restauração de estofados inclui a cobertura interna do
veiculo.

12 Serviço de substituição ou conserto da parte mecânica dos bancos, portas, cintos de
segurança e borracha das portas.

13 0 serviço de borracharia completa compreende aquisição, remendos e substituições de
pneus, com e sem câmara de ar, aquisição e substituição de bicos, colocação de rodas,
calotas e outros serviços.

14 Serviço de regulagem do sistema de rodagem do veiculo para alinhamento e
balanceamento.

15 Serviço de conserto ou substituição de peças e acessórios do ar condicionado, rádio e
outros que sejam indispensáveis ao funcionamento ou segurança dos veículos.

16 0 serviço de vidraçaria abarca o conserto ou substituição dos vidros frontal, traseiro,
lateral, borrachas dos vidros e outros.

SEÇÃO IV — DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

17 As manutenções preventiva e corretiva serão solicitadas por e-mail a. contratada, que
deverá agendar o recebimento do veiculo até 2 dias úteis após o recebimento do e-mail.

18 0 veiculo será recebido em horário comercial pela oficina.

19 A contratada terá prazo máximo de 2 dias úteis, após o recebimento do veiculo, para
envio de orçamento, por e-mail, à contratante.
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20 0 orçamento deverá apresentar todos os serviços, pecas, acessórios e mão de obra
necessários, corn os respectivos valores, o desconto individual ofertado na proposta de
preços e o valor total após o desconto, de forma clara e padronizada, conforme Anexo I-
C.

21 A partir da aprovação do orçamento, será elaborada Nota de Empenho e encaminhada A
oficina, por e-mail, para realização dos serviços.

22 Caso seja necessária a troca de peças ou acessórios, o orçamento deverá apresentar a
marca e o código da peça para verificação de preço de mercado pela fiscal do contrato.

23 A fiscal do contrato realizará no mínimo duas pesquisas de mercado, por e-mail, sendo
uma delas diretamente com a concessionária que comercializa o veiculo e, o preço 
descrito no orçamento, sem a aplicação do desconto, ou a quantidade de horas de
serviço, não poderá ser superior ao preço da peca, acessório ou mão de obra utilizada
pela concessionária. 

24 t facultada A fiscal do contrato a utilização do Banco de Preços para realização de
orçamento de peças.

25 Caso a concessionária não responda o pedido de orçamento referente As peças,
acessórios ou A quantidade de horas de serviço, o valor de referência para esses itens
será o maior valor informado A fiscal durante a pesquisa de mercado.

26 Todos os serviços serão realizados somente após a aprovação do orçamento pela fiscal
do contrato.

27 0 prazo para execução dos serviços será informado em cada orçamento, obedecendo o
prazo máximo de 10 dias úteis após a aprovação do respectivo orçamento.

28 Caso seja necessária a entrega de peças ou acessórios A contratada, o prazo de entrega
será acrescido ao prazo estabelecido no item anterior e deverá estar especificado no
orçamento.

29 Caso o veiculo apresente problemas durante sua utilização em horário comercial
(período compreendido entre 8 horas e 18 horas), com possibilidade de dano de difícil
reparação, o motorista da Camara ou o serviço de guincho do seguro veicular conduzirá
o carro até a oficina para realização de orçamento.

30 A partir do recebimento do veiculo nas condições do item anterior, o prazo para emissão
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de orçamento será de 2 dias úteis após o recebimento do veiculo.

31 No caso de veiculo novo, serão realizados somente os serviços não cobertos pela
garantia.

32 0 quantitativo descrito no Anexo I-A poderá sofrer alterações com a aquisição de novo
veiculo para a Câmara ou por motivo de devolução de bem a Prefeitura.

33 Todos os serviços deverão obedecer o disposto no manual de cada fabricante e seek,
realizados no estabelecimento da contratada.

34 Os veículos deverão ser devolvidos limpos, sem sujidades decorrentes da execução dos
serviços, e em perfeitas condições de uso.

SEÇÃO V — DAS PEÇAS, ACESSÓRIOS E PNEUS

35 As peças deverão obedecer à Norma ABNT NBR 15296/2005 que define os termos
utilizados para peças de aplicação veicular (autopeças ou simplesmente peças).

36 Seguindo a norma da ABNT, a Camara aceitará somente peças de produção original ou
peças de reposição original.

37 Peça de produção original é a peça que integra um produto original (veiculo automotor)
em sua linha de montagem.

38 Peça de reposição original, também denominada peça genuína ou peça legitima,
destinada a substituir peça de produção original para efeitos de manutenção ou
reparação, caracterizada por ter sido concebida pelo mesmo processo de fabricação
(tecnologia), apresentando as mesmas especificações técnicas da peça que substituiu.

39 Em relação aos acessórios, deverá ser observada a norma da ABNT 15832/2010.

40 Seguindo a norma da ABNT, a Camara aceitará somente acessório original ou acessório
certificado.

41 Acessório original é equipamento e/ou conjunto de componentes estéticos e/ou
funcionais, caracterizado por ter sido validado pelo fabricante do veiculo conforme a
sua especificação.
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42 Acessório certificado é equipamento e/ou conjunto de componentes estéticos e/ou
funcionais caracterizado por ter sido submetido a processo de
certificação/homologação, compulsória ou voluntária, reconhecido por órgão nacional
competente.

43 As peças, acessórios e pneus serão adquiridos conforme demanda da contratante, sendo,
portanto, impossível qualquer tipo de relação ou descrição anterior.

44 A contratada deverá apresentar, junto com a nota fiscal dos serviços, a nota de aquisição
da peça ou do acessório, com a discriminação da marca.

45 Todos os pneus deverão ser novos (não serão aceitos pneus com materiais reciclados,
remanufaturados, recondicionados, remodelados, renovados, reformados recauchutados
ou oriundos de qualquer outro processo similar) e deverão atender as diretrizes e
critérios estabelecidos pelo INMETRO, com selo de vistoria impresso no produto.
Marcas de Referência: Goodyear, Pirelli, Michelin, Continental, Firestone, Dunlop ou
superior, ou de melhor qualidade.

46 0 orçamento de aquisição e substituição de pneus deverá apresentar a marca para
verificação de preço de mercado pela fiscal do contrato.

47 Em relação a aquisição e substituição de pneus, a fiscal do contrato realizará no mínimo
duas pesquisas de mercado, por e-mail, sendo uma delas diretamente com a
concessionária que comercializa o veiculo e, o preço descrito no orçamento, sem a
aplicação do desconto, ou a quantidade de horas de serviço, não poderá ser superior ao
prego do pneu e mão de obra utilizados pela concessionária.

48 Caso a concessionária não responda o pedido de orçamento, o valor de referência será o
maior valor informado à fiscal, por e-mail, durante a pesquisa de mercado.

SEÇÃO VI— DA GARANTIA

49 Os serviços da contratada terão garantia de pelo menos 90 dias ou 5.0001cm rodados,
com prazo inicial da data de realização dos serviços.

50 A garantia dos serviços será acionada quando o evento ocorrer dentro do prazo de 90
dias ou quando a quilometragem rodada for igual ou inferior a 5.0001cm.

51 As peças e acessórios terão garantia minima de 90 dias ou período maior indicado pelo
fabricante e o prazo inicial será a data de aquisição.
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52 Os pneus deverão ter garantia minima de cinco anos, contados também da data de
aquisição.

SEÇÃO VII— DA ESPECIFICAÇÃO DA LICITAÇÃO

53 Com o objetivo de otimizar a licitação, os itens 7 a 16 serão divididos em lotes.

54 A tabela a seguir mostra a divisão de lotes com descrição genérica dos serviços para
cada lote.

Lote Objeto Valor estimado
de peps

Quantidade
estimada de

horas

Valor estimado
da hora de

serviço

1 Manutenção preventiva e corretiva
(mecânica) inclui filtros, óleos,
correias, velas, pastilhas, alinhamento,
balanceamento, borracharia, freios,
suspensão e outros itens necessários
de manutenção geral do veiculo —
itens 7, 8, 9, 13 e 14 do Termo de
Referência.

R$ 30.205,78 127 horas R$ 83,93

2 Funilaria e pintura com mão de obra
especializada — item 10 do Termo de
Referência.

R$ 3.020,58 12 horas R$ 83,93

3 Substituição e restauração de
estofados com mão de obra
especializada — item 11 do Termo de
Referência.

R$ 3.020,58 12 horas R$ 83,93

4 Substituição e conserto de bancos,
portas, cintos de segurança e borracha
das portas — item 12 do Termo de
Referência.

R$ 3.020,58 12 horas R$ 83,93

5 Manutenção corretiva do ar
condicionado e outros acessórios —
item 15 do Termo de Referência.

R$ 7.551,45 32 horas R$ 83,93

6 Conserto e substituição dos vidros e
borrachas, com mão de obra
especializada — item 16 do Termo de
Referência.

R$ 3.020,58 12 horas R$ 83,93

Total R$ 49.839,55 207 horas
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55 A licitante poderá apresentar a proposta para cada lote, vedada a separação de qualquer
item.

SEÇÃO VIII— DA DEFINIÇÃO DOS VALORES

56 Com relação à estimativa de gastos com peças, considerando valores gastos pela
Camara de 2015 a fevereiro de 2018, pesquisas com concessionárias e oficina mecânica,
foi obtida a média de R$ 25.171,48 para os próximos 12 meses.

57 Considerando pesquisa realizada com concessionárias e oficinas mecânicas, estima-se
que sejam necessárias 106 horas de serviços de manutenção veicular para os próximos
12 meses.

58 Com relação ao valor da hora de serviços de manutenção veicular, realizou-se pesquisa
de preço entre concessionárias e oficinas mecânicas, fixando-se o valor médio da hora
de serviço em R$ 83,93 para os próximos 12 meses.

59 Considerando o desgaste da frota pelo tempo de uso, serão acrescidos 20% no valor de
peças e na quantidade de horas de serviço para manutenção. Assim, o novo valor sera
R$ 30.205,78 para peças e 127 horas para serviços de manutenção veicular.

60 Os itens 10, 11, 12 e 16 deste Termo de Referência estão previstos neste termo para
casos em que o pagamento da franquia do seguro veicular não for necessário. Para não
prejudicar a manutenção mecânica do veiculo foi previsto o valor de R$ 3.020,58 para
gasto com peças e 12 horas de mão de obra, considerando 10% do valor total de peças e
mão de obra.

61 Em relação ao item 15 deste Termo de Referência, foi previsto um valor de R$ 7.551,45
para peças e 32 horas de serviço, o que representa 25 % do valor de peças e da
quantidade de horas mecânicas. A previsão maior de gasto em relação aos outros itens é
fundamentada no custo das peças e da mão de obra para conserto de ar condicionado,
acessório utilizado em todos os veículos da Camara.

62 Portanto, o custo total de peps será de R$ 49.839,55 e a quantidade de horas de serviço
será de 207 horas.

63 Desse modo, o valor global é de R$ 67.213,06.
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SEÇÃO IX - DO CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS

64 A empresa deverá apresentar, separadamente, percentuais de desconto para os custos de
mão de obra e peças descritos na tabela da Seção VII (da especificação da licitação) e
informar o valor global com os descontos aplicados.

65 No julgamento das propostas, atendidas as condições estabelecidas neste Termo de
Referência, será declarada vencedora a proposta que obtiver maior percentual de
desconto sobre o valor global, considerando os descontos individuais.

66 Nos preços cotados deverão estar inclusas as despesas legais e as resultantes da
prestação dos serviços.

SECA() X — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

67 A Contratada obriga-se a:

67.1 Executar os serviços de acordo com o Termo de Referência.

67.2 Substituir, toda e qualquer peça, que no momento da execução dos serviços seja
danificada por qualquer motivo, por outra da mesma qualidade ou superior, sem ônus
Contratante.

67.3 Apresentar à fiscal do contrato, quando solicitado, as peças substituidas ou suas
embalagens.

67.4 Informar à Contratante quaisquer danos causados aos veículos.

67.5 Fornecer todos os materiais, mão de obra, equipamentos e ferramentas necessários
execução dos serviços.

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

67.7 Manter contatos sempre por escrito com a Contratante, ressalvados os entendimentos
verbais determinados pela urgência da situação, os quais deverão ser confirmados por
escrito, no prazo de dois dias úteis.

67.8 Não transferir a terceiros por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações
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assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas
condições autorizadas no Termo de Referência.

67.9 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.

67.10 Responder pela existência de todo e qualquer vicio, irregularidade ou simples defeito
de execução, comprometendo-se a removê-lo ou repará-lo, sem ônus A Contratante,
desde que provenham de má execução dos serviços ou má qualidade de material.

67.11 Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdencidrios,
fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de
garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

67.12 Obedecer aos prazos estabelecidos neste Termo de Referência para a conclusão dos
trabalhos.

SEÇÃO XI— OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

68 A Contratante obriga-se a:

68.1 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade da execução dos serviços
com as especificações constantes no presente termo de referência, para fins de aceitação
e recebimento definitivo.

68.2 Emitir autorizações para a execução dos serviços.

68.3 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento do objeto e das condições de execução dos
serviços da Contratada, por meio de servidor especialmente designado.

68.4 Diante do cumprimento das obrigações contratuais, efetuar o pagamento no prazo
previsto.

68.5 Manter contatos sempre por escrito com a Contratada, ressalvados os entendimentos
verbais determinados pela urgência da situação, os quais deverão ser confirmados por
escrito, no prazo de três dias úteis.

68.6 Atualizar a lista de veículos oficiais no caso de aquisição ou devolução de veiculo A
Prefeitura.
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68.7 Fornecer os dados essenciais à perfeita execução dos serviços, quando solicitados pela
Contratada.

SEÇÃO XII — DA ACEITAÇÃO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

69 0 recebimento definitivo implica atestado de verificação da adequação dos serviços
realizados e às especificações.

70 Nenhuma espécie de recebimento prejudica a responsabilidade da empresa fornecedora
por vícios ocultos.

71 0 recebimento definitivo fica condicionado à verificação da conformidade da Nota
Fiscal apresentada pelo fornecedor com preço registrado e do regular cumprimento das
obrigações assumidas na contratação.

72 A Nota Fiscal deverá ser apresentada após a realização de manutenção preventiva ou
corretiva.

73 A Nota Fiscal deverá se referir a todos os serviços e peças discriminadas na Nota de
Empenho.

74 Caso não seja possível conter na Nota Fiscal as informações do item anterior, o
fornecedor deverá encaminhar, junto a ela, um relatório que apresente tais informações,
com data e assinatura do responsável.

75 0 pagamento somente será efetuado após o recebimento definitivo, pelo fiscal do
contrato, da Nota Fiscal apresentada pela Contratada.

Londrina, 17 de maio de 2018.

Virginia Barboza Reis de Oliveira

Departamento de Administração Predial
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ANEXO I-A — DESCRICÂO DA FROTA

Veiculo/modelo Marca Placa Ano/Modelo
Logan Expression Hi flex 1.6 8V Renault AYG 2676 2013/2014
Logan Expression Hi flex 1.6 8V Renault AYG 2733 2013/2014

Polo Sedan 1.6 MI Volkswagen ASB 8589 2009/2010
Polo Sedan 2.0 Comfort Line Volkswagen AUV 5795 2011/2012
Siena Essence 1.6 Flex 16V Fiat ATI-1054 2010/2011

')0

ANEXO I-B - LISTA DE OFICINAS MECÂNICAS ENCONTRADAS EM RAIO 
IGUAL OU MENOR A 10 (DEZ)KM, CONFORME PESQUISA NO SITE GOOGLE

MAPS. 

ESTABELECIMENTO
Bandeirantes Michelin Pneus

Eletron Auto Center

ENDEREÇO DISTÂNCIA
Avenida Dez de Dezembro, 1403 3,22 km
Avenida Duque de Caxias, 550

Golono Auto Service Rua Paes Leme, 700
Lael Centro Automotivo
Mecânica Quatro Rodas

Rua Fernando de Noronha, 21

MS Auto Center
Oficina Top Car Serviços

Automotivos
Pneucar Centro Automotivo

Rua Rebouças, 133

224,37m

Rua Park 60
Avenida São JoAo, 571

1,38 km
3,21 km
4,52km
2,331cm
2,161m

Avenida Duque de Caxias, 1005
Serta Car Service Londrina

251,49m
Avenida Duque de Caxias, 2856

Vanzo Auto Center
1,96 km

Rua Bahia, 881 4,02 km
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ANEXO I-C - MODELO DE ORCAMENTO 

DATA DE RECEBIMENTO: 

RESPONSÁVEL PELO ORCAMENTO: 

VEÍCULO: 

40 PLACA: 

•

KM:

PECA/PNEU: 

NOME FABRICANTE I CÓDIGO VALOR SEM
DESCONTO

VALOR COM
DESCONTO

MÃO DE OBRA: 

DESCRIÇÃO DO
SERVIÇO

QUANTIDADE DE
HORAS

VALOR SEM
DESCONTO

VALOR COM
DESCONTO

TOTAL: 

VALOR SEM DESCONTO VALOR COM DESCONTO
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Centro Civico Bento Munhoz da Rocha Neto

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrtna - PR



Jornal Oficial n° 3573

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Pg. 12 Terça-feira, 24 de julho de 2018

CÂMARA

JORNAL DO LEGISLATIVO

ATOS LEGISLATIVOS

TERMO
PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2018.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°24/2018.

Objeto: contratação dos serviços de manutenção dos automóveis oficiais
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, conforme tabela abaixo:

Lote Objeto Valor Peças
(01)

°,/6 de desc.
si peças

(02)

Valor das
pegas c/ Desc.

(03)
=(01)-(02)

Mão de obra
(04)

°A, de desc.
si pegas

(05)

Valor dos
serviços ci Desc.

(06)
=(04)-(05)

Valor da proposta
para o Lote

(07)
=(03)+(06)

1

Manutenção
preventiva e

corretiva
(mecânica),

conforme Termo
de Referência.

R$ 30.205,78 18% RS 24.768,73 RS 10.659,11 21% R$ 8.420,69 R$ 33.189,42

Na sequência, determino a republicação do certame para os demais lotes que restaram fracassados, aproveitando-se o presente processo
administrativo como medida de celeridade e economia processual.

Londrina, 20 de julho de 2018. Ailton da Silva Nantes - Presidente da Camara Municipal de Londrina

EXTRATO
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO
Espécie: Contrato Administrativo n°09/2018 — Pregão Presencial n°08/2018
Contratante: CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
Contratada: HOLDDING AUTOCENTER LTDA
CNPJ: 06.999.065/0001-79
Objeto: contratação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de automóveis
Valor total: RS 33.189,42 (trinta e trés mil, cento e oitenta e nove reais e quarenta e dois centavos).
Vigência: 12 meses, a contar da data de sua assinatura.
Data da Assinatura: 23 de julho de 2018.

RESULTADO
RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL N°08/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 24/2018-DG

0 Pregoeiro, designado pela Portaria n°. 108/2016, instaurou a sessão na data fixada. Aberta a sessão pública, houve apenas urn licitante
credenciado: HOLDING AUTO CENTER LTDA, inscrito no CNPJ n°. 06.999.065/0001-79, com proposta classificada e negociada pelo Pregoeiro. A
segunda interessada, AUTO MECANICA KING FUSCA LTDA. inscrita no CNPJ n°. 80.789.340/0001-82, não pôde ser credenciada, pois a Certidão
Simplificada referente à microempresa foi apresentada com prazo vencido, em desacordo com o item 52 do Edital. Aberto o envelope de habilitação
da licitante HOLDING AUTO CENTER LTDA, sua 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 lhe foi
adjudicado pelo Pregoeiro. Não houve interesse de apresentar recurso. O processo foi homologado pelo Presidente da CML. Informa-se que a
integra dos autos esta disponível para consulta.

Londrina, 18 de julho de 2018. Felipe VVerlang Paim — Pregoeiro

CONSELHOS

CMAS - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EDITAL



•

el/Mellea

4/ad72 .Azieowe/

CI n° 170/2018 — DSP
De: Departamento de Suprimentos e Património
Para: Departamento de Administração Predial
Assunto: Contrato Administrativo n° 09/2018 — Manutenção mecânica dos automóveis
oficiais

Londrina, 26 de julho de 2018.

Prezados,

Estamos encaminhando cópia do instrumento contratual em epígrafe para

regular fiscalização e solicitação de Nota de Empenho

Atenciosamente,

unto ao Departamento Financeiro.

Fell e Werr 1aim
Departamento de S •rim tos e Patrimônio

GQL)

/171
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RETIFICAÇÃO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 24/2018. OBJETO:
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS AUTOMÓVEIS OFICIAIS

No Termo de Homologação de fls. 158 dos autos, onde se lê:

MAGMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME,

inscrita no CNPJ n° 12.407.860/0001-23;

leia-se:

HOLDDING AUTOCENTER LTDA, inscrita no CNPJ sob o N°

06.999.065/0001-79.

44i
Londrina, 30 de julho de 2018.

Alton da Silva Nantes
Presidente da Câmara Municipal de Londrina

S
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RETIFICAÇÃO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2018.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 24/2018.

Pág. 30 Quinta-feira, 02 de agosto de 2018

TERMO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS AUTOMÓVEIS OFICIAIS

No Termo de Homologação de fls. 158 dos autos,

ONDE SE LE: MAGMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME, inscrita no CNPJ n° 12.407.860/0001-23;

LEIA-SE: HOLDDING AUTOCENTER LTDA, inscrita no CNPJ sob o N° 06.999.065/0001-79.

Londrina, 30 de julho de 2018. AiIton da Silva Nantes- Presidente da Câmara Municipal de Londrina
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