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TERMO DE REFERÊNCIA

SEÇÃO I — DO OBJETO

1 0 objeto do presente Termo de Referência é o Registro de Preços (desconto) para
eventual aquisição de forma parcelada de combustíveis automotivos (Etanol e Gasolina
Comum) para abastecimento dos veículos oficiais da Camara Municipal de Londrina,
conforme especificações e quantidades estabelecidas abaixo:

1.1 1000L (um mil litros) mensais de Etanol.

1.2 800L (oitocentos litros) mensais de Gasolina Comum.

2 Em decorrência de todos os veículos da Câmara Municipal de Londrina serem
bicombustiveis (podem ser abastecidos por Etanol ou Gasolina Comum) a Ata de
Registro de Preços somente permitirá o empenho do combustível mais vantajoso em
cada caso, salvo quando justificada a necessidade de abastecimento por determinado
tipo de combustível.

3 Ocorrerá o abastecimento por Gasolina Comum sempre que o preço da Gasolina
Comum multiplicado por 0,7 (sete décimos) culminar em valor menor que o preço do
Etanol.

4 Ocorrerá o abastecimento por Etanol sempre que o preço da Gasolina Comum
multiplicado por 0,7 (sete décimos) culminar em valor maior que o preço do Etanol.

5 Caso a aplicação do índice de "70%" culmine em valores iguais, o veiculo será
abastecido com Etanol.

6 Caso tabela idônea permita aperfeiçoar a utilização dos combustíveis nos veículos da
Camara Municipal de Londrina, o índice poderá ser revisto e diferenciado para cada
veiculo, desde que fundamentado e devidamente comunicado ao Fornecedor com Preço
Registrado em ata.

6.1 Consideram-se tabelas idôneas:

6.1.1 As disponibilizadas por órgãos oficiais;

6.1.2 As disponibilizadas pelo fabricante;

6.1.3 As decorrentes de estatísticas elaboradas pela própria Câmara Municipal de
Londrina acerca do rendimento dos veículos; e

6.1.4 Outras, desde que devidamente fundamentadas.

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



8 0 posto de combustível que prestará o abastecimento dos veículos oficiais deverá estar
localizado em uma distância igual ou menor que 5 (cinco) km, considerado o percurso
por via de acesso regular mais próximo da Câmara Municipal de Londrina.

9 Os bens e serviços envolvidos nesta contratação devem considerar critérios compatíveis
com padrões de consumo social e ambientalmente sustentáveis (artigo 70, XI, da Lei n°.
12.305, de 2010 — Política Nacional de Resíduos Sólidos). Todos os processos
envolvidos na execução desse objeto, sejam de extração, fabricação, utilização ou
descarte de materiais e serviços devem estar revestidos da preocupação com a
sustentabilidade ambiental e totalmente de acordo com as imposições normativas
editadas pelos órgãos de proteção ao meio ambiente.

SEÇÃO II— DA JUSTIFICATIVA

10 Quanto à necessidade.

10.1 0 combustível é necessário para o abastecimento dos veículos da Camara
Municipal de Londrina, os quais são utilizados nos trabalhos administrativos e de
comissões permanentes e especiais e atendimento dos gabinetes de vereadores, que
demandam diversas visitas, entregas de convites e reuniões fora das dependências da
Câmara Municipal de Londrina.

11 Quanto ao quantitativo.

11.1 0 quantitativo de combustíveis foi previsto pela Administração Predial, unidade
responsável pelo controle do consumo de combustíveis dos veículos oficiais na Camara
Municipal de Londrina, que considerou tanto a frota de veículos ativos e em condições
de uso atual, quanto o histórico do consumo.

12 Quanto ao critério de utilização da Gasolina Comum ou do Etanol.

12.1 Em pesquisa sobre a relação custo-beneficio da Gasolina Comum e do Etanol nos
veículos biocombustiveis, chega-se à conclusão de que o índice dos "70%" é a regra
comum, mais usual, conforme documentos anexos ao presente Termo de Referência.
Uma análise mais aprofundada revela que esse percentual oscila em razão de diversos
fatores: manutenção, rodagem em estrada ou na cidade, modelo e ano do veiculo, modo
de pilotagem, entre outros. Contudo, exatamente pela coexistência de todas essas
variáveis, surge a dificuldade de fixar outro parâmetro mais objetivo. Veja-se que a
pesquisa pairou também pelos manuais dos veículos, os quais, entretanto, são omissos
sobre o tema.



12.2 As tabelas de consumo e de eficiência energética divulgadas pelo INMETRO,
consultadas no site dia 19 de março de 2018, não contemplam duas versões dos
modelos de veículos oficiais utilizados pela Camara Municipal de Londrina. A titulo de
exemplo: na tabela divulgada em 2017, analisou-se apenas o rendimento do Logan
Expression 1.6, 16V mas o veiculo da entidade é Logan Expression 1.6, 8V ; o veiculo
fiat analisado foi o Grand Siena e a Camara possui o veiculo Siena Essence. Já o
veiculo Polo 1.6 16V analisado corresponde ao veiculo da Camara. Porém, constatou-se
que rendimento com o etanol é aproximadamente 30% inferior ao da gasolina, o que
confirma o índice de 70%, conforme dados apresentados. Na tabela de 2017 o veiculo
Logan Expression 1.6 8V tem o rendimento 30% inferior quando utilizado etanol. Nesse
mesmo ano a tabela não contemplou os veículos Polo e Siena.

12.3 Desse modo, o critério-base dos "70%" foi adotado no presente Termo de
Referência por ser o mais usual no mercado. Nada impede, todavia, que este índice seja
substituído por outros posteriormente disponibilizados por órgãos oficiais, pelo
fabricante, ou em virtude de estatísticas elaboradas pela própria Camara Municipal de
Londrina acerca do rendimento dos veículos.

13 Quanto ao critério de desempate na relação custo-beneficio.

13.1 0 critério de desempate de valores tende para o Etanol no caso de igualdade de
preços na relação custo-beneficio, tendo em vista que é o combustível ecologicamente
mais indicado, considerando-se o requisito de sustentabilidade.

14 Quanto ao limite geográfico.

14.1 Há a necessidade de fixação de distância maxima entre o estabelecimento do
fornecedor e a Camara Municipal de Londrina, em razão do custo e do tempo da
locomoção.

14.2 Note-se que os veículos oficiais devem ser conduzidos ao estabelecimento do
fornecedor para que se efetue o abastecimento, de modo que, quanto maior for a
distância, maior sera o gasto com combustível.

14.3 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. Isso fica evidente diante
da pesquisa no sistema de levantamento de preços da Agência Nacional do Petróleo —
ANP (documento anexo ao presente IR): o preço do Etanol na cidade de Londrina, em
janeiro e fevereiro de 2018, tem um desvio padrão de 0,096 nos dois meses. Já o prego
da Gasolina na cidade de Londrina, no mesmo período, tem um desvio padrão de apenas
0,125 e 0,120, respectivamente. Logo, a diferença de pregos na licitação tende a ser de
poucos centavos, não compensando economicamente o abastecimento em local distante
da instituição.



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

14.5 Nesse contexto, o limite geográfico ficou fixado em 5 (cinco) Km, pois, em breve
pesquisa no site da Agência Nacional do Petróleo-ANP, constatou-se a existência de no
mínimo 20 postos neste perímetro (documento anexo), o que possibilita, ainda, a ampla
competitividade, sem prejuízo aos princípios da eficiência e da economicidade.

SEÇÃO HI — MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE SUPRIMENTOS

15 Os veículos oficiais da Câmara Municipal de Londrina são os seguintes:

15.1 Polo Sedan 1.6 8V (Totalflex) 4P, Ano de Fabricação: 2009, Ano do modelo: 2010,
Placa: ASB8589, Chassi: 9BWDBO9N1AP020881.

15.2 Siena Essence 1.6 16V (Flex) 4P, Ano de Fabricação: 2010, Ano do Modelo: 2011,
Placa: ATI1054, Chassi: 9BD17277EB3585811.

15.3 Polo Sedan 2.0 4P, Ano de Fabricação: 2011, Ano do Modelo: 2012, Placa:
AUV5795, Chassi: 9BWDE49N5CP014731.

15.4 Renault Logan 1.6 8V (Hi-Flex) 4P, Ano de Fabricação: 2013, Ano do Modelo:
2014, Placa AYG-2676, Chassi: 93Y4SRD64EJ833679;

15.5 Renault Logan 1.6 8V (Hi-Flex) 4P, Ano de Fabricação: 2013, Ano do Modelo:
2014, Placa AYG-2733, Chassi: 93Y4SRD64EJ219956.

16 0 fornecimento será efetuado nas dependências da Contratada de acordo com a
necessidade da Camara Municipal de Londrina, a partir do envio da Nota de Empenho
assinada pela Diretoria e Presidência da Camara, conforme o caso, para o posto de
revenda de combustíveis com desconto registrado, obedecendo às normas da Agência
Nacional do Petróleo — ANP, não se admitindo recusa da parte deste.

17 Em nenhuma hipótese servidor da Câmara Municipal de Londrina poderá solicitar
abastecimento ou a Contratada poderá abastecer veiculo não oficial no âmbito do
presente Termo de Referência, do Edital, da Ata de Registro de Pregos e das Notas de
Empenhos que eventualmente dela decorrerem.

18 0 servidor que eventualmente solicitar abastecimento de veiculo não-oficial será
submetido a procedimento administrativo para apuração de infração administrativa.

19 A Contratada que abastecer veiculo não-oficial e intentar o recebimento dos respectivos
valores junto à Câmara Municipal de Londrina será submetida às penalidades
decorrentes do Edital e da Ata de Registro de Preços, sem prejuízo de notificação aos
órgãos competentes para que apurem a responsabilidade na esfera criminal.

20 Os veículos oficiais que vierem a ser adquiridos pela Câmara Municipal de Londrina
poderão ser abastecidos após recebimento de oficio, pela Contratada, assinado pelo
fiscal da Ata, com a identificação de, no mínimo, ano, modelo, marca e placa do
automóvel.



21 0 fornecimento do combustível ocorrerá em horário comercial, de segunda a sexta-feira
e, excepcionalmente, aos sábados, a critério da Camara Municipal de Londrina, em
virtude da necessidade do produto, nos veículos oficiais relacionados pela Camara
Municipal de Londrina.

22 0 abastecimento de combustíveis deverá ser autorizado expressamente pela Camara
Municipal de Londrina por meio de Requisição de Abastecimento própria impressa em
02 (duas) vias que comprovem a realização do abastecimento, e contenham, no mínimo,
as seguintes informações:

22.1 A data e a hora do abastecimento;

22.2 Identificação do posto;

22.3 0 tipo de combustível, litragem abastecida e o preço total em reais;

22.4 0 Preço do combustível no empenho;

22.5 0 prego praticado no mercado indicado na bomba de combustível;

22.6 Placas do veiculo e a quilometragem apontada em seu hodômetro;

22.7 A identificação e assinatura do condutor e autorização do Fiscal da Ata, de
funcionário do Departamento ou da Diretoria.

23 Uma via da Requisição de Abastecimento ficará em poder da Contratada e a outra via
deverá ser entregue a Camara Municipal de Londrina, para controle do Fiscal da Ata.

24 A Contratada deverá oferecer e utilizar os recursos e meios necessários e suficientes
para a supervisão e fiscalização da regularidade e correção dos abastecimentos,
assegurando que todo combustível registrado pela bomba seja realmente abastecido no
veiculo indicado, que não sejam abastecidos veículos que não estejam relacionados na
frota da Camara Municipal de Londrina e que os veículos relacionados só sejam
abastecidos com o combustível para o qual está autorizado.

25 Os combustíveis deverão obedecer as exigências legais, normas do fabricante, padrões
de qualidade e especificações técnicas exigidas pela Agência Nacional de Petróleo -
ANP e demais legislações correlatas.

26 A qualidade dos combustíveis fornecidos é de inteira responsabilidade dos postos
contratados.

SEÇÃO IV — DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES

27 A Nota de Empenho deverá ser solicitada pelo fiscal da Ata semanalmente.



28 0 preço a ser empenhado deverá constar expressamente do pedido de empenho e deverá
ser calculado a partir da aplicação do desconto registrado à média dos preços dos
combustíveis praticados no Município de Londrina, Estado do Paraná, tendo por base o
levantamento publicado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustiveis — ANP, no endereço www.anp.gov.br.

29 0 fiscal da Ata enviará, no endereço de e-mail ou no número de fac-símile da
Contratada, a Nota de Empenho a cada solicitação de produto.

SEÇÃO V — DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO

30 0 objeto contratado será recebido, de forma parcelada, toda vez que ocorrer o
abastecimento dos veículos oficiais da Câmara Municipal de Londrina, verificando-se
sempre as especificações constantes do Edital e da proposta.

31 A Administração rejeitará, no todo ou em parte, o objeto fornecido em desacordo com
as especificações técnicas exigidas.

SEÇÃO VI— DO PREÇO

32 A contratação será feita de acordo com aplicação do desconto registrado sobre a média
dos pregos dos combustíveis praticados no município de Londrina, no Estado do Paraná,
tendo por base o levantamento de preços realizados na semana anterior â da contratação,
publicado pela Agência Nacional do Petróleo, Gds Natural e Biocombustiveis — ANP,
no endereço www.anp.gov.br.

33 Caso alguma circunstância decorrente de caso fortuito ou força maior impeça a consulta
ou, ainda, por algum motivo não haja publicação de preços, a média da última
publicação semanal será utilizada para determinar o preço a ser praticado.

34 Caso a última publicação semanal tenha sido publicada há mais de 30 dias, o
Departamento de Suprimentos e Patrimônio passará a elaborar cotação e determinará a
média dos pregos sobre os quais o desconto deve incidir para contratações dos 30 dias
seguintes.

35 0 preço pelo qual a Contratante adquirirá o objeto do presente certame não pode ser
superior ao ofertado ao mercado pela Contratada.

36 Nos casos em que o preço obtido a partir do desconto registrado apresentar-se superior,
deverá ser utilizado o preço ofertado ao mercado, em detrimento do registrado.

SEÇÃO VII— DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

37 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/Fatura
apresentada pelo fornecedor com preço registrado em Ata.



38 No ato do abastecimento a Contratada deverá fornecer o cupom fiscal ou documento
auxiliar de nota fiscal do consumidor eletrônico para o motorista, com os seguintes
itens: nome da contratante, CNPJ, data e horário e do abastecimento, tipo de
combustível, quantidade, valor por litro e indicação do veiculo com placa e
quilometragem.

39 A Nota Fiscal deverá ser apresentada na semana subsequente ao do abastecimento.

40 A Nota Fiscal deverá se referir a todos os fornecimentos da semana anterior, devendo a
Contratada nela informar as datas, os valores de cada abastecimento, a quantidade
discriminada de cada combustível, placas do veiculo, quilometragem no posto e o
número da respectiva Nota de Empenho.

41 Caso não seja possível conter na nota fiscal as informações do item anterior, o
fornecedor deverá encaminhar juntamente com a nota um relatório que apresente tais
informações, com data e assinatura do responsável.

42 0 recebimento definitivo fica condicionado à verificação da conformidade da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pelo fornecedor com prego registrado e do regular
cumprimento das obrigações assumidas na contratação.

43 Havendo 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 o fornecedor 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 Câmara Municipal de Londrina.

44 0 pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante deposito
em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pelo fornecedor, ou
por outro meio previsto na legislação vigente.

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

46 A Camara Municipal de Londrina não se responsabilizará por qualquer despesa que
venha a ser efetuada pelo fornecedor, que porventura não tenha sido definida no Edital,
no Termo de Referência ou na Ata de Registro de Preços.

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

SEÇÃO VIII— DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

48 A Contratada obriga-se a:

48.1 Garantir a qualidade dos combustíveis fornecidos, segundo as exigências legais, normas
do fabricante, padrões de qualidade e especificações técnicas exigidas pela Agência
Nacional de Petróleo — ANP e demais legislações correlatas.



48.2 Controlar para que veículos cadastrados sejam abastecidos com o combustível para o
qual estão autorizados.

48.3 Substituir combustíveis recusados pela Câmara Municipal de Londrina, no caso de
densidade fora dos padrões, erro quanto ao produto solicitado, volume menor que o
solicitado, contaminação por quaisquer elementos não permitidos na sua composição e
presença de outras substâncias em percentuais além dos permitidos na composição.

48.4 Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Câmara Municipal de
Londrina, obrigando-se a atender, de imediato, todas as reclamações a respeito da
qualidade de combustíveis, bem como providenciar a sua comprovação, devendo arcar
com as despesas resultantes. Apresentar, sempre que solicitado, documentos que
comprovem a procedência dos combustíveis.

48.5 Relatar A. Câmara Municipal de Londrina toda e qualquer irregularidade observada em
virtude da prestação do fornecimento e prestar todos os esclarecimentos que forem
solicitados.

48.6 Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas nas legislações
especificas de acidente de trabalho, bem como por todas as despesas decorrentes do
fornecimento de combustíveis, tais como salários, seguros de acidente, taxas, impostos
e contribuições, indenizações, vale-refeição, e outras que porventura venham a ser
criadas e exigidas por Lei.

48.7 Fornecer a seus empregados todos os Equipamentos de Proteção Individual — EPI,
exigidos pela Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho — SSMT do Ministério
do Trabalho e Emprego — MTE, bem como cumprir todas as normas sobre Medicina e
Segurança do Trabalho.

48.8 Observar e adotar todas as normas de segurança e prevenção de incêndios,
recomendadas pela legislação vigente.

48.9 Arcar com eventuais prejuízos causados à Câmara Municipal de Londrina e/ou a
terceiros provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas por seus
empregados, convenentes ou prepostos, na execução do fornecimento contratado.

48.10 Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela Camara Municipal de
Londrina quanto ao fornecimento.



48.11 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

48.12 Nunca fornecer produtos à Câmara Municipal de Londrina com preços superiores ao
praticado na bomba do seu estabelecimento.

48.13 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do fornecimento, de acordo com o
Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/1990).

48.14 Atender prontamente a quaisquer exigências da Câmara Municipal de Londrina,
inerentes ao objeto da presente licitação.

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

48.16 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.

48.17 Comunicar à Câmara Municipal de Londrina, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data do corrido, os motivos que impossibilitem a execução do objeto de
forma prevista, com a devida comprovação.

SEÇÃO IX — OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

49 A Câmara Municipal de Londrina obriga-se a:

49.1 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da contratada, por meio de
servidor especialmente designado.

49.2 Verificar que durante toda a vigência do contrato seja mantida a compatibilidade com as
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
nesta contratação.

49.3 Caberá exclusivamente ao fiscal da Ata, orientar quanto à execução do objeto
contratado, quanto aos critérios técnicos e prioridade, qualidade e condições da
realização da contratação.

SEÇÃO X — CONTROLE DA EXECUÇÃO

50 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.

50.1 0 representante da Câmara Municipal de Londrina deverá ter a experiência necessária
para o acompanhamento e controle da execução do contrato.

50.2 Ao fiscal do contrato ficam designadas as seguintes atribuições:



•

51 Ao fiscal do contrato ficam designadas as seguintes atribuições:
51.1 Somente solicitar o produto mediante a apresentação de Nota de Empenho.
51.2 Receber e indicar o número do empenho na fatura, caso a contratada não o tenha feito.
51.3 Verificar se o valor discriminado na Nota Fiscal é o contratado, antes de remetê-lo ao
Departamento Financeiro.
51.4 Notificar o Gestor do contrato caso identifique qualquer irregularidade para eventual
instauração de procedimento administrativo para aplicação de penalidade.
52 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
quantidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em responsabilidade da contratante ou
de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666 de 1993.
53 0 fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução deste, 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
competente para as providências cabíveis.

Londrina, 19 de março de 2018.

.)

Vir ima Brboza Reis de Oliveira
Departamento de Administração Predial

aun3,3

Algc-rn
-hi a pi s 1 2' L'

Dept° de Adm. Predial



RELAÇÃO POSTOS DE COMBUSTÍVEIS NO PERÍMETRO DE ATÉ 5KM

POSTO ENDEREÇO DISTÂNCIA (KM)
Auto Posto Cara* II Avenida Rio de Janeiro, 1111 1,96km

Auto Posto Central Londrina Avenida Juscelino Kubitscheck, 1395 2,961cm
Auto Posto Centro Cívico Avenida Duque de Caxias, 905 172,28m
Auto Posto Rio Araguaia Rua Araguaia, 1089 4,65km
Auto Posto Samuara Ltda Avenida Maringá, 346 4,381cm

Auto Posto Santos Dumont Avenida Santos Dumont, 535 1,841cm
Auto Posto São Pedro Ltda Avenida Duque de Caxias, 2509 1,691cm
Auto Posto Universitário Rua Prefeito Faria Lima, 1040 3,82km

Auto Posto Via Lago Rua Senador Souza Naves, 1644 1,061cm
Duque Comércio de

Combustíveis
Avenida Duque de Caxias, 2653 1,761cm

Super Muffato Auto Posto Avenida Celso Garcia Cid, 562 2,31km
Posto Duim II Avenida Arcebispo Dom Geraldo

Fernandes, 2855
4,191cm

Posto Ecológico Rua Belo Horizonte, 1227 2,641cm
Posto Ipiranga Rua Nevada, 757 3,43km

Posto Ipiranga — DQB
Petróleo

Rua Quintino Bocaiúva, 686 3,65km

Posto Ipiranga/Cotovelo Rua Montese, 325 2,121cm
Posto Itália Rua Itália, 45 746,37m

Posto Mediterrâneo Avenida Harry Prochet, 369 1,11km
Posto Petroband Avenida Duque de Caxias, 1626 845,24m
Posto Tiradentes Rua Quintino Bocaiúva, 1358 4,30km



Rendimento' médio do etanol sobre a gasolina pode ser maior que ... Atihttps://gl.globo.com/carros/noticia/rendimento-medio-do-etanol-so....
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Rendimento médio do etanol sobre a gasolina pode ser maior que 70%, diz estudo
No cotidiano, desempenho do etanol pode ser melhor que a referência de 70% em relação a gasolina.

Iri

Por 61
10/10/2017 15h05 Atualizado 10/10/2017 15h26

0 Rendimento do etanol em relação a gasolina pode ser superior aos 70% usados como referência (Foto: Reuters)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sabe aquela conta que você faz no posto para escolher entre gasolina ou etanol? Ela pode não ser tão exata, segundo
um estudo divulgado nesta terça-feira (10) pelo Instituto Maui de Tecnologia com apoio da associação da indústria da cana-
de-açúcar (Unica).

De acordo com testes feitos com quatro categorias de veículos, o desempenho médio do etanol em relação a gasolina
comum (atualmente com 27% de etanol) variou entre 70% e 75% - um resultado que pode ser superior aos 70% usados

1 de 5 19/03/2018 12:18



RendimentO médio do etanol sobre a gasolina pode ser maior que ... haps://gl.globo.com/carros/noticia/rendimento-medio-do-etanol-so...

•

•

como referência.

"A maioria dos motoristas faz a conta considerando o preço somente na hora do
abastecimento, quando na verdade, também deveria avaliar a autonomia do
veiculo com os dois tipos de combustíveis", afirmou Renato Romio, chefe da

divisão de motores e veículos do instituto.

A conta geralmente usada para saber qual combustível é mais vantajoso leva em consideração que o etanol tem em
média 70% do poder calorifico da gasolina.

Por isto, para escolher, você pode multiplicar o preço da gasolina por 0,7. 0 resultado é o preço máximo que o etanol vale a
pena.

Por exemplo, se o litro da gasolina custa R$ 3,50, multiplique este valor 0,7. 0 resultado é 2,45. Então, o etanol seria
vantajoso até R$ 2,440 litro. Se for R$ 2,45, dá na mesma. Se for mais do que isso, não compensaria.

No entanto, segundo o novo estudo, cada motorista deveria fazer os testes com os dois combustíveis para encontrar uma
média aproximada do consumo do seu veiculo e nos trajetos que ele realiza com mais frequência.

"Outras características do funcionamento dos motores devem ser levadas em
conta, como o fato de o motor ser mais exigido em alguns percursos do que no

circuito utilizado nos testes de laboratório."

Para os testes, foram utilizados veículos das categorias popular 1.0, sedA médio, SUV e popular 1.6. Os carros circularam em
percursos urbanos de 27 km e rodoviários de 30 km. Cada um desses circuitos foi repetido 15 vezes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

2 de 5 19/03/2018 12:18



Rendimento 'médio do etanol sobre a gasolina pode ser maior que ... t)https://gl.globo.com/carros/noticia/rendimento-medio-do-etanol-so.b..
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"Tivemos casos em que a relação de paridade entre etanol e gasolina comercial
chegou a 75,4%. Uma diferença considerável", afirmou Romio.

Em uma análise dos números de consumo para os mesmos modelos no Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular
(PBEV), o estudo detectou que a relação média entre etanol e gasolina, com base no padrão do Inmetro, foi menor, de 66,7%
a 72,1%.

70% ainda é referência
Consultada pelo G1 em setembro, a associação das montadoras (Anfavea) afirmou que o valor de referência para o
desempenho do álcool continua em 70%, mesmo com o aumento do nível de etanol anidro na gasolina para 27%.

.16 a associação dos produtores de cana-de-açúcar Unica ponderou que o índice de 70% é uma "média histórica obtida em
laboratório com gasolina de teste (que contém 22% de etanol anidro)".

"No uso real do dia a dia, a relação pode ser mais favorável ao etanol,
independente do seu teor na gasolina, porque nessas condições o biocombustivel

geralmente se mostra mais eficiente, podendo superar os tradicionais 70%."

"E importante que o motorista calcule a relação entre etanol e gasolina que efetivamente obtém em condições reais de uso
para saber qual a melhor opção ao seu caso, pois existem vários fatores que influenciam o consumo, como estilo de dirigir,
tipo de percurso, uso de ar-condicionado, topografia da região, entre outros", afirmou a entidade.

MAIS DO G1

Casal morre em acidente de moto na SP-42 em
São Bento do Sapucaf
Segundo testemunhas, eles estavam em um grupo que saiu de
Taubaté e foi até Gonçalves (MG).

EM VALE DO PARAÍBA E REGIÃO
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Reldção etari61/gasolina em SP sobe a 70,83% em dezembro, diz Fi... https://istoe.com.br/relacao-etanol-gasolina-em-sp-sobe-a-7083-em.
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Relação etanol/gasolina em SP
* sobe a 70,83% em dezembro,

diz Fipe

•

Estadão Conteúdo

05.01.18- 17h12

A relação entre os preços do etanol e os da gasolina atingiu 70,83% em dezembro,
acelerando em relação a novembro (68,98%), conforme a Fundação Instituto de
Pesquisas Econômicas (Fipe). 0 resultado, porém, ficou abaixo do verificado no
Ultimo mês de 201 6 (75,81%).

PUBLICIDADE
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Re1k -do etariagasolina em SP sobe a 70,83% em dezembro, diz Fi... https://istoe.com.br/relacao-etanol-gasolina-em-sp-sobe-a-7083-em...

Replay

No Índice de Preços ao Consumidor (IPC) - que mede a inflação na capital paulista
-, a Fipe constatou alta media de 5,62% no preço do álcool combustível em
dezembro, depois de 5,58% em novembro. Já a gasolina saiu de uma variação
positiva de 3,53% para 2,86% no mês passado. 0 IPC, por sua vez, acelerou para
0,55% em dezembro, ante 0,29% em novembro.

Segundo especialistas, o uso do etanol deixa de ser vantajoso quando o preço do
derivado da cana-de-açúcar representa mais de 70% do valor da gasolina. A

fb vantagem é calculada considerando que o poder calorifico do etanol é de 70% do
poder do combustível fóssil. Com a relação entre 70% e 70,5%, é considerada
indiferente a utilização de gasolina ou etanol no tanque.
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Planilhal

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS - ANP

COORDENADORIA DE DEFESA DA CONCORRÊNCIA

SISTEMA DE LEVANTAMENTO DE PREÇOS

Síntese dos Preços Praticados - PARANA
Resumo II - Gasolina R$/1
Período: 2018 - Janeiro

MUNICIPIO
N° DE POSTOS Preço ao Consumidor Preço Distribuidora
PESQUISADOS PREÇO MÉDIO DESVIO PADRÃO PREÇO MÍNIMO PREÇO MÁXIMO MARGEM MÉDIA PREÇO MÉDIO DESVIO PADRÃO PREÇO MÍNIMO PREÇO MÁXIMO

APUCARANA 70 4,326 0,061 4,149 4,39 0,417 3,909 0,017 3,886 3,93
ARAPONGAS 45 4,283 0,09 3,99 4,399 0,55 3,733 0,067 3,69 3,885
ARAUCARIA ao 4,016 0,096 3,84 4,199 0,287 3,728 0,053 3,653 3,8

ASSIS CHATEAUBRIAND ao 4,229 0,068 4,12 4,35 0,464 3,765 0,108 3,571 3,94
CAMBE 48 4,08 0,081 3,87 4,24 0,269 3,811 0,047 3,74 3,904

CAMPO LARGO 30 4,12 0,052 3,999 4,199 0,368 3,751 0,06 3,674 3,842
CAMPO MOURAO 70 4,175 0,103 3,99 4,39 0,402 3,773 0,068 3,65 3,882

CASCAVEL 64 4,32 0,082 4,09 4,44 0,45 3,87 0,09 3,708 3,976
CASTRO 29 4,332 0,081 4,16 4,39 0,482 3,85 0,06 3,695 3,919

CIANORTE 55 4,262 0,094 4,15 4,49 0,42 3,842 0,048 3,805 3,94
COLOMBO 84 4,062 0,082 3,899 4,199 0,311 3,751 0,063 3,645 3,805

CORNELIO PROCOPIO 30 4,301 0,078 4,09 4,39 0,505 3,796 0,078 3,68 3,9
CURITIBA 252 4,031 0,097 3,839 4,299 0,256 3,775 0,056 3,654 3,955

FOZ DO IGUACU 76 4,345 0,098 4,14 4,469 0,45 3,894 0,058 3,65 3,962
FRANCISCO BELTRAO 40 4,201 0,075 4,1 4,35 0,445 3,756 0,016 3,74 3,78

GUARAPUAVA so 4,148 0,134 3,89 4,39 0,305 3,843 0,122 3,659 3,904
LONDRINA 102 4,164 0,125 3,89 4,39 0,365 3,798 0,075 3,644 3,912

MARECHAL CANDIDO RONDON 29 4,349 0,105 4,23 4,49 0,577 3,772 0,08 3,726 3,932
MARINGA 85 4,276 0,062 4,13 4,39 0,463 3,814 0,074 3,667 3,918

PARANAGUA 41 4,232 0,096 4,04 4,32 0,377 3,854 0,051 3,803 3,927
PARANAVAI 30 4,218 0,062 4,09 4,35 0,398 3,82 0,058 3,75 3,9

PATO BRANCO ao 4,279 0,106 4,09 4,45 0,469 3,81 0,113 3,68 3,931
PINHAIS 50 4,017 0,126 3,8 4,29 0,241 3,776 0,117 3,55 3,858

PONTA GROSSA 75 4,216 0,082 4,03 4,39 0,434 3,781 0,058 3,63 3,816
SANTO ANTONIO DA PLATINA ao 4,194 0,099 3,95 4,29 0,333 3,861 0,072 3,762 3,947

SAO JOSE DOS PINHAIS 75 3,945 0,12 3,699 4,1 0,136 3,808 0,031 3,75 3,834
TOLEDO sa 4,307 0,064 4,18 4,45 0,482 3,825 0,113 3,571 3,999

UMUARAMA 66 4,275 0,113 3,99 4,49 0,477 3,797 0,682 3,64 3,94
UNIAO DA VITORIA 40 4,296 0,141 3,96 4,49 0,472 3,824 0,045 3,77 3,91

ata de Emissão: 19/03/2018
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Planilhal

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS - ANP

COORDENADORIA DE DEFESA DA CONCORRÊNCIA

SISTEMA DE LEVANTAMENTO DE PREÇOS

Síntese dos Preços Praticados - PARANA
Resumo II - Etanol R$/1
Período: 2018 - Janeiro

MUNICIPIO
N° DE POSTOS Preço ao Consumidor Preço Distribuidora
PESQUISADOS PREÇO MÉDIO DESVIO PADRÃO PREÇO MÍNIMO PREÇO MÁXIMO MARGEM MÉDIA PREÇO MÉDIO DESVIO PADRAOPRECO MÍNIMO PREÇO MÁXIMO

APUCARANA 70 3,127 0,055 3,01 3,22 0,302 2,825 0,081 2,738 2,968
ARAPONGAS 45 3,082 0,095 2,75 3,199 0,372 2,711 0,07 2,62 2,805
ARAUCARIA 40 2,98 0,099 2,799 3,19 0,219 2,761 0,055 2,67 2,831

ASSIS CHN1 I AUBRIAND 50 3,078 0,058 2,97 3,19 0,459 2,618 0,122 2,456 2,843
CAMBE 50 2,919 0,081 2,75 3,04 0,183 2,736 0,081 2,575 2,847

CAMPO LARGO 30 3,061 0,058 2,849 3,189 0,261 2,8 0,167 2,479 3,119
CAMPO MOURAO 70 2,997 0,088 2,89 3,19 0,379 2,619 0,118 2,464 2,81

CASCAVEL 64 3,16 0,051 3,05 3,25 0,376 2,784 0,084 2,616 2,867
CASTRO 29 3,273 0,092 3,05 3,39 0,428 2,846 0,097 2,669 2,995

CIANORTE 55 3,02 0,131 2,79 3,26 0,384 2,636 0,139 2,4 2,77
COLOMBO 84 3,035 0,079 2,849 3,149 0,206 2,829 0,079 2,719 2,9

CORNELIO PROCOPIO 30 3,078 0,08 2,89 3,19 0,446 2,632 0,148 2,451 2,864
CURITIBA 252 3,008 0,103 2,759 3,299 0,232 2,776 0,086 2,479 2,927

FOZ DO 1GUACU 72 3,112 0,056 2,94 3,19 0,317 2,877
FRANCISCO BELTRAO 40 3,08 0,055 3,02 3,19 0,417 2,664 0,109 2,497 2,8

GUARAPUAVA 65 3,08 0,127 2,79 3,34 0,226 2,854 0 2,854 2,854
LONDRINA 102 2,988 0,096 2,75 3,19 0,271 2,717 0,074 2,533 2,876

MARECHAL CANDIDO RONDON 30 3,136 0,077 2,96 3,29 0,475 2,661 0,077 2,594 2,743
MARINGA 85 3,135 0,119 2,93 3,38 0,423 2,712 0,123 2,414 3,025

PARANAGUA 45 3,172 0,107 2,999 3,39 0,299 2,873 0,075 2,788 2,992
PARANAVAI 35 3,013 0,118 2,84 3,27 0,365 2,649 0,172 2,386 2,81

PATO BRANCO 40 3,136 0,077 2,99 3,25 0,3 2,836 0,064 2,765 2,939
PINHAIS 55 2,983 0,109 2,79 3,29 0,199 2,783 0,063 2,751 2,878

PONTA GROSSA 75 3,117 0,106 2,83 3,29 0,3 2,817 0,09 2,638 2,937
SANTO ANTONIO DA PLATINA 40 3,103 0,074 2,93 3,19 0,351 2,752 0,083 2,581 2,859

SAO JOSE DOS PINHAIS 79 2,925 0,118 2,699 3,1 0,086 2,839 0,046 2,772 2,874
TOLEDO 68 3,128 0,06 3,02 3,29 0,383 2,745 0,098 2,533 2,957

UMUARAMA 68 3,061 0,093 2,89 3,19 0,373 2,688 0,132 2,451 2,88
tiNIA0 DA VITORIA 40 3,188 0,111 2,99 3,35 0,349 2,838 0,083 2,779 2,897

ata ile missao :
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Planilhal

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS - ANP

COORDENADORIA DE DEFESA DA CONCORRÊNCIA

SISTEMA DE LEVANTAMENTO DE PREÇOS

Síntese dos Preços Praticados - PARANA
Resumo II - Gasolina RVI
Período: 2018 - Fevereiro

MUNICIPIO
N DE POSTOS Preço ao Consumidor Preço Distribuidora
PESQUISADOS PREÇO MÉDIO DESVIO PADRÃO PREÇO MÍNIMOPREÇO MÁXIMOMARGEM MÉDIA PREÇO MÉDIO DESVIO PADRÃO PREÇO MÍNIMOPREÇO MAxIMC

APUCARANA 56 4,342 0,052 4,149 4,39 0,518 3,824 0,073 3,69 3,916
ARAPONGAS 36 4,293 0,096 4,06 4,399 0,534 3,759 0,085 3,67 3,885
ARAUCARIA 32 4,01 0,091 3,84 4,12 0,321 3,689 0,034 3,65 3,75

ASSIS CHATEAUBRIAND 29 4,251 0,05 4,21 4,35 0,505 3,746 0,08 3,584 3,912
CAMBE 40 4,103 0,075 3,87 4,24 0,286 3,817 0,034 3,78 3,853

CAMPO LARGO 24 4,13 0,043 4,09 4,199 0,363 3,767 0,043 3,72 3,842
CAMPO MOURAO 56 4,12 0,127 3,89 4,39 0,351 3,769 0,063 3,675 3,89

CASCAVEL 64 4,334 0,058 4,09 4,39 0,511 3,823 0,057 3,71 3,93
CASTRO 25 4,311 0,071 4,18 4,39 0,477 3,833 0,051 3,74 3,919

CIANORTF 44 4,285 0,077 4,16 4,49 0,426 3,859 0,048 3,822 3,94
COLOMBO 68 4,048 0,084 3,899 4,199 0,35 3,698 0,075 3,574 3,797

CORNELIO PROCOPIO 24 4,292 0,08 4,17 4,38 0,513 3,779 0,058 3,71 3,873
CURITIBA 163 3,99 0,098 3,83 4,29 0,288 3,702 0,062 3,58 3,86

FOZ DO IGUACU 60 4,333 0,109 4,13 4,529 0,512 3,822 0,068 3,62 3,941
FRANCISCO BELTRAO 32 4,202 0,074 4,12 4,35 0,468 3,734 0,071 3,63 3,873

GUARAPUAVA 48 4,118 0,141 3,84 4,39 0,377 3,741 0,057 3,659 3,873
LONDRINA 83 4,163 0,12 3,96 4,49 0,407 3,756 0,056 3,64 3,851

MARECHAL CANDIDO RONDON 23 4,334 0,085 4,15 4,45 0,578 3,757 0,098 3,71 3,932
MARINGA 68 4,209 0,145 3,84 4,49 0,456 3,753 0,069 3,638 3,869

PARANAGUA 35 4,243 0,089 4,09 4,37 0,433 3,811 0,046 3,76 3,927
PARANAVAI 25 4,214 0,08 4,08 4,37 0,405 3,81 0,056 3,74 3,866

PATO BRANCO 32 4,256 0,073 4,14 4,35 0,418 3,837 0,11 3,715 3,958
PINHAIS 43 4,032 0,151 3,8 4,29 0,323 3,708 0,153 3,52 3,855

PONTA GROSSA 60 4,243 0,076 4,08 4,39 0,511 3,732 0,041 3,664 3,786
SANTO ANTONIO DA PLATINA 32 4,235 0,096 3,99 4,29 0,395 3,84 0,054 3,755 3,93

SAO JOSE DOS PINHAIS 65 3,993 0,094 3,699 4,109 0,245 3,748 0,032 3,707 3,794
TOLEDO 83 4,31 0,069 4,09 4,45 0,502 3,809 0,116 3,52 3,985

UMUARAMA 49 4,282 0,086 4,12 4,49 0,512 3,769 0,065 3,629 3,88
UNIAO DA VITORIA 32 4,296 0,129 4,05 4,44 0,481 3,815 0,075 3,72 3,89

ata ne missao :
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Planilhal

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP

COORDENADORIA DE DEFESA DA CONCORRÊNCIA

SISTEMA DE LEVANTAMENTO DE PREÇOS

Síntese dos Preços Praticados - PARANA
Resumo II - Etanol R.S/I
Período: 2018 - Fevereiro

MUNICIPIO
N° DE POSTOS

-121‘..aal
Preço ao Consumindor Preço Distribuidora

PESQUISADOS PREÇO MÉDIO DESVIO PADRAOPREÇO MÍNIMO PREÇO MÁXIMO MARGEM MÉDIA PREÇO MÉDIO DESVIO PADRÃO PREÇO MÍNIMO PREÇO MÁXIMO
APUCARANA 56 3,143 0,051 3,01 3,23 0,34 2,803 0,122 2,594 2,92
ARAPONGAS 36 3,117 0,07 2,98 3,199 0,359 2,758 0,091 2,554 2,834
ARAUCARIA 32 2,993 0,094 2,799 3,099 0,25 2,743 0,087 2,681 2,882

ASSIS CHATEAUBRIAND 30 3,106 0,035 3,07 3,19 0,465 2,641 0,099 2,533 2,838
CAMBE 40 2,96 0,1 2,75 3,09 0,138 2,822 0,025 2,799 2,865

CAMPO LARGO 24 3,08 0,037 3,04 3,18 0,252 2,828 0,124 2,632 2,912
CAMPO MOURAO 56 3,001 0,103 2,85 3,19 0,328 2,673 0,139 2,394 2,81

CASCAVEL 64 3,214 0,075 2,99 3,39 0,377 2,837 0,092 2,594 2,959
CASTRO 25 3,315 0,069 3,18 3,39 0,412 2,903 0,085 2,694 2,995

CIANORTE 44 3,09 0,101 2,79 3,26 0,273 2,816 0,057 2,77 2,88
COLOMBO 68 3,06 0,072 2,89 3,19 0,294 2,766 0,131 2,469 2,9

CORNELIO PROCOPIO 24 3,132 0,064 2,99 3,19 0,407 2,725 0,142 2,533 2,864
CURITIBA 164 3,024 0,098 2,79 3,299 0,233 2,791 0,092 2,429 2,949

FOZ DO IGUACU 56 3,156 0,082 3,03 3,298 0,349 2,807 0,071 2,594 2,887
FRANCISCO BELTRAO 32 3,122 0,086 3,02 3,29 0,354 2,768 0,073 2,69 2,943

GUARAPUAVA 52 3,123 0,105 2,99 3,34 0,472 2,651 0,191 2,498 2,93
LONDRINA 83 3,022 0,096 2,85 3,29 0,251 2,771 0,086 2,504 2,849

MARECHAL CANDIDO RONDON 24 3,221 0,072 3,09 3,29 0,282 2,939 0,118 2,762 2,998
MARINGA 68 3,188 0,141 2,85 3,39 0,425 2,763 0,113 2,587 2,979

PARANAGUA 36 3,203 0,111 3,05 3,39 0,286 2,917 0,028 2,901 2,992
PARANAVAI 28 3,038 0,156 2,84 3,27 0,33 2,708 0,164 2,533 2,842

PATO BRANCO 32 3,188 0,075 3,11 3,4 0,321 2,866 0,092 2,768 2,94
PINHAIS 44 3,057 0,135 2,86 3,29 0,278 2,779 0,091 2,649 2,901

PONTA GROSSA 60 3,157 0,07 3,08 3,32 0,277 2,88 0,008 2,86 2,889
SANTO ANTONIO DA PLATINA 32 3,141 0,062 2,99 3,19 0,295 2,846 0,02 2,833 2,897

SAO JOSE DOS PINHAIS 65 3,011 0,099 2,699 3,109 0,179 2,832 0,033 2,776 2,874
TOLEDO 85 3,174 0,065 3,05 3,29 0,368 2,806 0,095 2,586 2,963

UMUARAMA 53 3,108 0,08 2,97 3,29 0,341 2,767 0,074 2,593 2,878
UNIAO DA VITORIA 32 3,258 0,072 3,16 3,35 0,29 2,968 0 2,968 2,968

ata tie missao :
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Categoria: Todas

Marca: Todas

imAtsm
rumETrto

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
QUALIDADE E TECNOLOGIA

PROGRAMA BRASILEIRO DE E11QUETAGEM - PBE

Tabelas de Consumo/Eficiéncia
Energética
Veículos Automotores Leves

Categoria Todas

RO GRAMA
ERASli.EIRO

Qt.JE'AGENtl

Modelo: Todos

Motor: Todos

Modelos com classificação PBE para ENCE
Comparação entre modelos participantes

Ano 2016

35 Marcas

1102 Modelos/Versões

349 Modelo(s) com Selo CONPET

Redação telatna ao !unite t Menu erosão • 3 Estreias
Abaixo dos GO% do limite - 1 eonvinoj
Entre 680 e BD% do limite - 7 estrelas

Entre 00% e o halite = I estrela
Valet na'n dispcnnel no momenta da nuolicande NO

Data: 06/12/2016

Última Atualização: 06/12/2016

conpet
Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE

ClassikCa00 quanto ao consumo energkico Relallea 8 Absoluta

Categoria Geral

Menor consumo energético

A
Valor de CO2 da Maior consumo energetics IS-

emissão nosc. en,. ref., Valores ens kin I medidos ens condições padrao de laboratório (NI3R7024) e ajustados par:
sirnular condições ma. coolant: de utilização. 0 consumo perccbidõ pelt, month. poderiao combustive! dc

5,6
COMPft

Transmissão
Velocidades

(n.)

Manual

Ar n,

Cond. Assistida Combustível

ftn,sil variar

renovivel consulte:

Emissões no Escapamento

para mais ou para remos'. dependendo das condições de uso. Para saber por (me.
www.ininetrotgov.br e www.conpettgov.br

Quilometragem por Litro(?)

(H)
Classificação PBE

Hidráulica Poluentes(?) Gás Efeito Estufa(?) Etanol Gasolina /

Automática (H) Etanol
(E)

Diesel

(A)
Selo

Sim Mecânica Gasolina Consumo CON PET
Categoria Marca(') Modelo(?) Motor Versão Automática

Dupla
(5) (H) (G) Etanol Gasolina/

Diesel
Energético
(W/km)

de
Eficiência

Embreagem Elétrica Energética
(DCT) Não

(N)
(E) Flex

(F) NMHC CO NOx
Redução
Relativa Cidade Estrada Cidade Estrada Comparação Comparação

Relativa na Absoluta

Automatizada
(MIA)

Eletro-
hidráulica Diesel

(g/km) (g/km) (g/km) ao
Limite CO2

fóssil
CO2 fóssil

(km/I) (km/I) (km/I) (km/I)
Categoria Geral

(E-H) (D)
(g/km) (g/km)

Continua
(CVT)

MICRO
COMPACTO

CHERY New QQ 1.0-12V QQ 1,0 M-5 S H O 0,020 0,130 0 017 103 \ 1 12,3 13,8 1,67 SIM

MICRO
COMPACTO CHERY New QQ 1.0-12V QQ 1,0 Act M-5 S H G 0,020 0,130 0,017

11111
103 \ 12,3 13,8 1,67 SIM

MICRO
COMPACTO CHERY New QQ (2017) 1.0-12V Look M-5 H G 0,018 0,179 0,021

1111
107 11,9 13,1 1,73 SIM

MICRO
COMPACTO CHERY New QQ (2017) 1.0-12V Look Plus ht-5 H G 0,018 0,179 0,021 11111 107 11,9 13,1 1,73 SIM

MICRO
COMPACTO

CHERY New QQ (2017) 1.0-12V Smile M-5 H G 0,018 0,179 0,021
1111

107 \ 1 11,9 13,1 1,73 SIM

MICRO
COMPACTO CHERY New QQ (2017) 1.0-12V Smile Plus M-5 G 0,018 0,179 0,021

1111
107 1 \ 11,9 13,1 1,73 SIM

MICRO
COMPACTO

CHERY New QQ (2017) 1.0-12V Act M-5 H G 0,018 0,179 0,021 107 \ 1 11,9 13,1 1,73 SIM

MICRO
COMPACTO CHERY New QQ (2017) 1.0-12V Act Plus M-5 H G 0,018 0,179 0,021 Ill 1. 107 \ 1 11,9 13,1 1,73 SIM

MICRO
COMPACTO FIAT 500 1.4-16V Abarth M-5 E G 0,011 0,511 0,009 Ill \ 120 \ \ 10,5 12,2 1,94 o

MICRO
COMPACTO FIAT 500 1.4-16V Cabrio

Automatic°
6-6 E F 0,029 0,329 0,027 0 124 6,9 8,2 10,0 12,3 2,02 E. C
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-4, Transmissão Ar DireçãoVelocidades
(e) Cond. Assistida C"b"stWei Emissões no Escapamento Quilometragem por Litro(?)

Classificação PBEManual
(M)

Hidráulico Etanol
Poluentes(?) Gas Efeito Est Oa(?) Etanol Gasolina /

Diesel
Au tom ática (H)

(E)
(A)

Selo
Sim Mecanica Gasolin a Consumo CON PET

Categoria Marca(?) Modelo(?) Motor Versão Automática
Dupla

(5) (M) (G) Etanol Gasolina /
Diesel

Energético
(MJ/ km)

de
Eficiência

Embreagem Elétrica Energética
(DCT) Nan

(N) (E) Flex
(F) NMHC

(g/ km)
CO

(g/ km)
NOx

(g/ km)

Reduçao
Re lativ a

ao
Cidade
(km/1)

Estrada
(km/1)

Cidade
(km/1)

Estrada
(km/1)

Comparação
Relativa na

Comparação
Absoluta

Automatizada
(MIA)

Eletrop
hidráulico Diesel

Limite 0012
fossil

CO2 fóssil
Categoria Geral

( EIW) (D)
(g/ km) (g/ km)

Continua
(CVT)

MEDI 0 NI SSAN New Versa 1.6E6V 16 SV CVT E 0,022 0,367 0,025 106 7,8 10,0 11,6 14,1 1.72 SIM
MEDIO NI SSAN New Versa 1.6E6V 16 SL CVT E 0,022 0,367 0,025 106 7,8 10,0 11,6 14,1 1,72 SIM

MEDIO NI SSAN New Versa 1.6E6V 16 Unique CVT E 0,022 0,367 0,025 O 106 7,8 10,0 11,6 14,1 1.72 SIM
MEDI PEUGEOT 308 1.6E6V Grille THP ACE ELE 0,013 0,153 0,015 o 116 7,2 8,9 10,6 12,9 1,90 C

MEDI PEUGEOT 308 1.6E6V Allure THP AW ElE 0,013 0,153 0,015 o 116 7,2 8,9 10,6 12,9 1,90 C 8
MEDI RENAULT Logan 1.0E6V Authentique 0,026 0,348 0,040 116 7,2 9,1 10,5 13,1 1,89

MEDI RENAULT Logan 1.oaav Expression MIE H 0,026 0,348 0,040 116 7,2 9,1 10,5 13,1 1,89 C
MEDI

MEDI 0

RENAULT

RENAULT

Logan

Logan

1.611V

1.6gik/

Dynamique

Expression

MIE

MIE

H

H

0,027

0,027

0,509

0,509

0,032

0,032

117 7,5

117 7,5

8,7

8,7

10,7 12,6

10,7 12,6

1.89 C

1,89 C
MEDI RENAULT Logan 1.6a1/ Dynamique mTAll H 0,025 0,680 0,035 125 6,2 8,9 8,6 12,8 2,08

MEDI RENAULT Logan Expression mTAa H 0,025 0,680 0,035 125 6,2 8,9 9,6 12,8 2,08 NM=
MEDI RENAULT Logan (2017) i.oG12v Au th entiq ue MIE ELE 0,027 0,172 0,037 93 9,4 10,0 13,8 14,5 1,52 MIMI WW1 SIM

LI

MEDI 0 RENAULT Logan (2017) 1.oCitv Expression MIE ELE 0,027 0,172 0,037 o 93 9,4 10,0 13,8 14,5 1,52 E SIM
MEDI RENAULT Logan (2017) 1.6Ellov Dy na m iq tie MIE ElE 0,027 0,377 0,042 MUM o 99 8,8 9,5 13,0 13,8 1,62 r SIM
MÉDIO RENAULT Logan (2017) 1.6 aBV Expression ma ELE 0,027 0,377 0,042 NMI o 99 8,8 9,5 13,0 13,8 1.62 IMM111111 A SIM

MEDI RENAULT Logan (2017) 1.6[V Dy nun) iq co m TAN E ai 0,020 0,551 0,017 EMI o 106 7,9 9,1 11,8 13,4 1,76 SIM
MEDI 0 RENAULT Logan (2017) 1.6E6V Expression MTAa ELE 0,020 0,551 0,017 o 106 7,9 9,1 11,8 13,4 1,76 1.111.11 13 SIM

MEDIC) SUBARU I mpreza 2.0E6V XV CVT E G 0,024 0,175 0,017 130 9,6 11,6 2,11 .111111
MEDIC) TOYOTA Etios Seda 1 sEsv X AN E 0,021 0,406 0,010 o 100 8,4 10,4 12,2 14,9 1.63 MUM I AMR SIM

MEDI TOYOTA Etios Seda 1.5[16v XS E 0,021 0,406 0,010 o 100 8,4 10,4 12,2 14,9 1,63 r 4111 SIM

MEDI TOYOTA Etios Soda 1.5V XLS AIAI E 0,021 0,406 0,010 o 100 8,4 10,4 12,2 14,9 1,63 Min t ,M111 SIM
MEDI 0 TOYOTA Etios Seda 1.535V Platinum AII E 0,021 0,406 0,010 o 100 8,4 10,4 12,2 14,9 1,63 11111111111111 AIM SIM
MEDI 0 TOYOTA Etios Seda 1.5E8V X ma E 0,021 0,540 0,010 o 98 8,5 10,3 12,5 15,0 1,60 RIMS SIM

MEDI TOYOTA Etios Seda 1.5Eity XS MIE E 0.021 0,540 0,010 o 98 8,5 10,3 12,6 15,0 1,60 SIM
MEDIC) TOYOTA Etios Sethi 1.5E6V XLS ma E 0,021 0,540 0,010 o 98 8,5 10,3 12,5 15,0 1,60 MUM SIM
MEDI TOYOTA Etios Seda 1.sEsv Platinum MIll E 0,021 0,540 0,010 o 98 8,5 10,3 12,5 15,0 1,60 MIMI MUM SIM

MEDI TOYOTA Prius 1.8E6V NGA CVT E G 0,006 0,038 0,006 71 18,9 17,0 1,15 SIM
MEDI TOYOTA Prius 1.8DISV NGA Top CVT E G 0,006 0,038 0,006 71 18,9 17,0 1,15 NMI SIM

MEDI 0 VOLVO V40 2.0E6V 2,0 T5 Top All ELE G 0,025 0,396 0,011 136 8.8 12,1 2,21

MEDI 0 VOLVO V40 2.036V 2,015
Comfort All ELE G 0,025 0,396 0,011 136 8,8 12,1 2,21

MEDI 0 VOLVO V40 2.0E5V 2,0 T5
Dynamic All ElE G 0,025 0,396 0,011 136 8,8 12,1 2,21 ED

MEDI VOLVO V40 2.0E6V 2,0 15 1 nscript All EIW G 0,025 0,396 0,011 136 8,8 12,1 2,21 C 1:71
MEDI 0 VOLVO V40 2.0EBV 2,0 T5 Kinetic All ElE G 0,025 0,396 0,011 1 136 8,8 12,1 2,21 C LI
mtof VOLVO V40 2.0E6V 2,0 75

Momentum All ELE G 0,025 0,396 0,011 136 8,8 12,1 2,21

MEDI VOLVO V40 2.0E6V 2,0 75 RE:
Design All S ELE G 0,025 0,396 0,011 136 8,8 12,1 2,21 C
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4.1-)
Ano:2017
Categoria: Todas
Marca: Todas

„Asa

AltA4VIS

"stqr11 T

Modelo: Todos
Motor: Todos

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
QUAUDADE E TECNOLOGIA

PROGRAMA BRASILEIRO DE EnQUETAGEM - PEE

Tabelas de Consumo/Eficiencia
Energética
Veiculos Automotores Leves

Categoria Todas

Modelos com classiticacao PBE para ENCE
Comparaçâo entre modelos participantes

PROGRA MA
BRASILEIRO OE
ETIQUETAGEM

Ano 2017

35 Marcas

1162 Modelos/Versões

378 Modelo(s) com Selo CONPET

Roiktk iiaissaa ao ..r,rta . Moor 'assE I. 3 &Awes
Abulia dos SA &limbs - 3estialas
Coax SON e SO% do terSe i 2aseraiiis

Hare 11.75 e o Emits a 1 aatteta ,
Valo. rain Omprenvei no moment. ne

Data: 28/12/2017

Última Atualizacao: 28/12/2017

con pet
ta, iICOP., 11,,

Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE

Cdassitteaçao attitrito COOSum0 eete1sco RelsO, a t Absolu.,a

Categoria Gera!
Menor consumo energetico

• \ alor de CO: dz Maior consumo energitreo
'islesre am km-i medidos em cond4dee padric de €abaratorto1).113P-C241e apaeladot para

eocapaeieotc 'It'ente simulas octsci4dee matt tenant de Istilerapio 0 tonstmo perreEndo pelt motor:era podara
rra: para mars C. para mesas dependendo dal tondqn.ea de usa Para saber per gee

ectnbusts el de

5±b'38 consulta untk =met., go: e conpet so, ler
receova3:41

C O.PIET

Transmissão
Velocidades

(o°)
Manual

Ar Direção
Cond. Assistida

Combustive! Emissões no Escapamento Quilometragem por Litro(?)

Classificação PBE
(M)

Automática

Hidráulica
(a)

„
Eletrico

(E)

Poluentes(?) Gas El eito Estufa(?)
Gasolina /

Etanol Diesel

(A) Selo

Categoria Marra" Modelo(?) Motor Versa° Automática
Dupla

Embreagem
(DCT)

Sine
(9)

Na*
(N)

Mecânica
(Mt

E letric a
(E)

Gasolina
(G)

Flex
(E) Nt41.1C CO NOx

Redução
Relativa

Et., Gasolina
Diesel

Cidade Estrada Cidade Estrada

Consume,
Energõtico
(M)/ km)

Comparação
Relativa na

CONPET
de

Eficiencia
Eriergetica

Consparaçáo
Absoluta(g/km) (g/km) (g/km) ao (km/l) (km/1) (km/l) (km/I) Categoria GeralAutomatizada

(MTA)
Eletro-

hidráultca
(E-H)

Diesel
(D)

Limite CO,

fossil
(g/km)

CO2 fossil

(g/km)

Continua
(CYO

MICRO
COMPACTO

COT PS New QQ 1.0-I2V took M 5 G 0,018 0,179 0,021 107 11,9 13,1 1,73
8 

SIM

MICRO
COMPACIO CHERY New Cd) 1.0-12V took Plus M-.5 ti o 0,018 0,179 0,071 107 \ 11,9 13,1 1,73 SIM

11111 I. 
It

MICRO
COMPACTO

CHERY New QQ 1.0-12V Smile M-5 II O 0,018 0,179 0,071 107 \ 1159 13,1 1,73
a SIM

MICRO
COMPAC ff.7 COORS New QQ 1,0 12V Smile Pitts M.5 0 0,018 0,179 0,071 107 5. 11,9 13,1 1e7:3 SIM

M rum
COMPACTO (FIERY New QQ 1.0-12V Act P4.5 O 0,018 0,179 0,021 107 11,9 13,1 1,73 B SIM

MICRO
COMPAC TO

(HERS New QQ 1.0 I2V Act Plus MS G 0,018 0,179 0,071 107 \ 11,9 13,1 1,73 Ill.! 8 SIM

MICRO
COMPACTO CHESS New QQ 1.0-12V Look M-5 1-1 O 0,014 0,244 0,032 93 9,9 9,9 12,9 14,4 1,59 SIM

MICRO
COMPAC O

CM PRY New QQ 1.0.12V Look Plus p4.5 H 0,014 0,244 0.032 0 911 13,9 9,9 12,9 14,4 1,59 111111 SIM

MICRO
COMPACTO (HERY New QQ 1.0-12V Snide 11-5 H 0,014 0,244 0,032 11111 0 96 8,9 9,9 12,9 14,4 1,59 SIM

ae.
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Transmissão
Velocidades

019

Ar
Cond.

Direção
Assistida

Hidráulica
(10

Combustive! Emissões no Escapamento Quilometragem por Litro(')

Manual
( 4)

Automática
(A)

Elétrico
(E)

PoluentesP) Gas Efeito Estufa(') Etanol Gasolina /
Diesel

Sins Mecânica Gasolina Consumo
Categoria Marca(') tiodeuom Motor Versiio Automática

Dupla
(5) (M) (G) Etanol Gasolina /

Diesel
Energético
(M3/km)

Embreagem
(D(T) Não Elétrica Flex Redução

( 4)
(E)

(É) NMHC CO NOx Relativa Cidade Estrada Cidade Estrada
(g/km) (g/km) (g/ kin) do (km/I) (km/I) (km/I) (km/I)

Automatizada
(VITA)

Eletro-
hidráulica Diesel

CO2

fóssil
CO, fossil

(E-H) (0)
(S/km)

(g/km)

Continua
(C VT)

mtoto BMW M1401 3.0-24V At S E -H G 0,009 0,060 0,016 131 \ 9,4 12,0 2,11

MÉDIO BMW i3 0.7-8V Rex A -1 S E li G 0,025 0,920 0,013 105 \ 12,4 11,8 1,71

MÉDIO CHERY Color 1.5-16V III 1-1. M-5 9 H 1 0,0111 0,185 0,029 134 ls,6 7,9 9,2 11,4 2,16

MÉDIO °EERY Color LS--16V L TI --S S 11 0,018 0,I85 0,029 134 64 7,9 9,2 11,4 2,16

mtmo CtiFRY Color 1-5-16V H8 Ft N-i, S ti 0,018 0,185 0,529 134 6,6 7,9 9,2 11,4 2.16

MÉDIO CHFRY CAC, 1.5-16V 1111 ACT 11 5 s H 0,016 0,1115 0,029 134 6,6 7,9 9,2 11,4 2,16

MÉDIO EMERY Cofer 1.5-16V SD ACT TI-S s H 0,018 0,185 0,029 134 6,6 7,9 4,2 11,4 2,16

11E010 CHERY (der 1.5-16V SD Fl. M-5 s H 0,018 0,185 0,029 A 134 6,6 7,9 9,2 11,4 2,16

MÉDIO CHEVROLET Novo Prisina LO -8V IT M-6 s E 0,027 0,448 0,009 A 93 11,9 10.8 13,1 15,8 1,52

Piano CHEVROLET obalt 1.4-8V IT M-6 5 E: 0,018 0,513 0,011 98 85 10,4 12,5 15,1 1,60

titmo CHEVROLET Cobalt 1.4-8V LT2 M-6 s u 0,018 0,513 0,013 A 98 8,5 10,4 12,5 15,1 1,60

MÉDIO CHEVROLET Cobalt 1.6-8V LT2 M-6 s i 0,027 0,361 0,011 A 100 8,3 10,4 12,1 15,1 1,63

MÉDIO CHEVROLE1 obalt 1-8-8V LIZ A-6 s 1 0,020 0,450 0,011 p, A 106 7,6 10,0 11,1 14,4 1,76

MÉDIO CHEVROLET Cobalt 1.8-8V Elite A 6 s i 0,020 0,450 0,011 A 106 7,6 10,0 11,1 14,4 1,76

Piton) CHEVE401 ET Novo Prisma 1.4-43V LT M 6 s I 0,027 0,501 0,018 - - 8,8 10,7 17,9 15,4 1,55

MÉDIO CHEVROLET Novo Prisma 1.4- 8V LTI M 6 s E 0,027 0,501 0,018 95 8,8 10,7 17,9 15,4 1,55

mtolo CHEVROLET Novo Prisma 1,4-11V T A -6 s r. 0,019 0,437 0,017 102 8,1 10,2 11,9 14,7 1,66

MÉDIO CHEVROLET Novo Prisina 1A-8V LIZ A -6 s E 0,019 0,4-37 0,011 A 102 8,1 10,2 11,9 14,7 1,66

ritoto CHEVROLET Prisma Joy LO -8V Joy M-6 s E 0,027 0,484 0,008 A 94 8,7 10,9 12.9 15,6 1,54

ritoto CHEVROLET SPIN 1.8-8V (51.) M-5 s E 0,026 0,590 0,018 A 133 6,8 7,5 9,7 10,8 2,15

MÉDIO CHEVROLET SPIN 1.8-8V IT (51) M-6 s E 0,015 0,414 0,017 A 106 8,1 9,4 11,8 13,7 1,73

MÉDIO CHEVROLET SPIN L5 E (51) 11-6 s E 0,015 0,414 0,011 A 106 8,1 9,4 11,8 13,7 1,73

MÉDIO CHEVROLE I SPIN 1.8-8V LI ADS (SC) A -6 S E 0,019 0,44S 0,016 1. A 114 1,5 9,2 10,9 13,1 1,85

MÉDIO CHEVROLE I SPIN 1,8-MV AC I (50 A--6 s E 0,026 0,445 0,020 tPAPP 123 6,9 11,4 10,1 12,0 2,01

MÉDIO CITROEN DS 4 Turbo 14-16V So Chu A--6 s E-ti G 0,007 0,100 0,025 125 \ 9,9 12,4 2,01

MEMO FIAT Doble 1,8 I6V Essence TI 5 s H F 0,014 0,495 0,018 140 6,4 7,0 9,3 10,2 2,28

MÉDIO FIAT Grand Siena 1,0-8V Attractive M-S s H 0,016 0,538 0,026 110 7,9 9,5 11,7 13,6 1,77

MÉDIO FIAT Grand Siena 1.4-13V Attractive M-5 s H 0,017 0,598 0,026 110 1,7 9,4 11,1 13,5 1,79

MÉDIO FIAT Grand :Siena 1.6 -16V Essence MIAS F 0,010 0,546 0,014 179 6,6 8,1 9,6 11,8 2,11
Dualogic

'1km) FIAT Grand Siena 1.6-16V Essence 14 5 H 0,014 0,581 0,02/ O 125 613 8,4 9,9 12,1 2,04

MÉDIO F IA I Weekend 1.4-5V Attractive Ft -5 H 0,009 0,383 0.039  o 122 7,1 11,3 10,4 12,0 1,98

MÉDIO FORD New Fiesta Sedan 1.6 16V SEC TI --S E F 0,018 0,348 0,014 105 6,2 9,8 11,6 14,2 1,20

MÉDIO FORD New Fiesta Sedan L6 16V Titanium t9-5 E 0,018 0,348 0,014 o 105 8,2 9,8 11,6 14,2 1,70

MÉDIO FORD New Fiesta Sedan I.6-16V SEL OCT-6 E 0,013 0,375 0,010 o 109 7,6 9.8 11,1 14,3 1,77

Classificação PRE

Comparação
Relativa na
Categoria

1111111111111

Comparação
Absolute

Gera!

C

Et

C

C

C

C

C
NUM 111111111111

C

O

B

. .

C

8

C

C

Selo
CONPET

de
Eficiencia
Energética

SIM

SIM

SIM

SIM

SIN

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

C

It SIM

SIM

B
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rr Transmissão
Velocidades Ar

Cond.
Direção

Assistida
Combustive! Emissiies no Escapamento Quilometragem par litro(?)

( 0)
Manual Classificação PBE(m)

Hidráulica Elétrico
Poluentes(?) Gas Efeito Estufai” Etanol Gasolina /

Diesel
Automática (H) (E)

(A) Selo

Sim Mecânica Gasolina Consumo CONPET
Categoria Marca(') Modelo(') Motor Versão Automática

Dupla
(S) (81) (G) Etanol Gasolina

Diesel
Energético
(MJ/ km )

de
Eficiincia

Embreagem
(D(T) Não

(B)

Elétrica
(E)

Flex
(F) AltifiC CO

Redução
NOx Relativa Cidade Estrada Cidade Estrada

Comparação
Relativa na

Comparação
Absolute

Energética

Automatizada
(PITA)

Eletro-
hidráulica

(E-H)

Diesel
(0)

(g / km) (g/ km) (g/kin) ao
Limite CO)

fossil
(g/km)

CO 2 fossil

(g/km)

(km/I) (km/I) (km/I) (km/I) Categoria Geral

Continua
((VT)

mtplo NISSAN New Versa 1.6-16V M-5 E 0,021 0,551 0,013 o 99 8,4 10,0 12,6 14,4 1,63 n' A A SIN

litoto NISSAN New Versa 1.6-16V SV M-5 E 0,021 0,551 0,013 o 99 11,4 10,0 12,6 14,4 1,63 A MIMS SIN

mtolo NISSAN New Versa 1.6-16V SI M-5 E 0,021 0,551 0,013 Mirml o 99 8,4 10,0 12,6 14,4 1,63 tt: A 4 IIMMINE SIM

Pik:a° NISSAN New Versa 1.6-16V SV (VT E 0,022 0,367 0,025 o 106 7,8 10,0 11,6 14,1 1,72 SIM

MÉDIO NISSAN New Versa 1.6-16V SI CV I 0,022 0,367 0,015 o 106 7,8 10,0 11,6 14,1 1,72 A 6 SIM

MEDIO NISSAN New Versa 1.6 169 Unique CVT 0,022 0,36/ 0,025 o 106 1,8 10,0 11,6 14,1 1,72 4.4 SIM

MÉDIO PEUGEOT 308 Turbo 1,6-16V Grille Till' AO EH 0,013 0,153 0,015 IVA 7 o 116 7,2 8,9 10,6 12,9 1,90 C E3

Pitom PEUGEOT 308 Turbo 1.6-16V Allure HIP A 6 E-H 0,013 0,153 0,011 116 7,2 6,9 10,6 11,9 1,90 C 11

Wm) PEUGEOT 308 1.6-16V Allure M-S E-H 0,019 0,683 0,035 o 118 7,4 8,6 10,7 12,2 1,91 I) Li

mfolo RENAULT Logan 1.0-12V Authentique M-5 E -H 0,027 0,172 0,037 o 93 9,4 10,0 13,8 14,5 1,52 4-„ A SIM

"¡tom RENAULT Logan 1.0-12V Expression tt-5 E-H 0,027 0,172 0,037 0 93 9,4 10,0 13,8 14,5 1,52 A41S 51M

MOW RENAULT Logan (2018) 1.0-129 Authentigue M-5 E-H 0,026 0,302 0,042 0 91 9,4 10,2 14,0 14,9 1,50 A41111 SIM

ME 010 RENAULT Logan (1018) 1.0-12V Expression M-5 E-H 0,026 0,302 0,042 A 91 9,4 10,2 14,0 14,9 1,50 1111111111tiAMII SIM

ME DM RENAULT Logan 1.6-16V Dynainigue M-5 E-H 0,027 0,377 0,042 99 8,8 9,5 13,0 13,8 1,61 AIM SIM

MEDIO RENAULT Logan 1.6-16V Expression M-5 E-H 0,02/ 0,371 0,047 A 99 8,8 9,5 13,0 13,8 1,62 WIMP A ''"'" 51t4

MÉDIO RENAULT Logan 1.6-16V DruttniqUe MIA -5 E-111 0,020 0,551 0,01/ A 106 7,9 9,1 11,8 13,4 1,76 NNW t, SIM

MOIO RENAULT LiAlatt 14-16V Expression MIA 5 Ell 0,020 0,551 0,017 A 106 7,9 9,1 11,8 13,4 1,76 111111111": SIM

pitoto RENAULT ZUÇ NR Elko( o Intens A 0,000 0,000 0,000 o 32,2 26,7 0,65 (0. A1 SIM

mkno RENAULT Zoe NR Elétrico Life A E 0,000 0,000 0,000 A 37,7 26,7 0,65 A Ilk A AI AMI SIM

mtpro RENAULT be LR Elitrico 'kittens IR A 0,000 0,000 0,00(1 W A 1 31,9 26,9 0,65 OVA 111 SIM

MÉD1O RENAULT be LIZ Elétrico Life IR A E 0,000 0,000 0,000 it* 31,9 26,9 0,65 MA II AM SIM

MÉDIO RENAULT Zoe LR Elétrico ULT IR A E 0,000 0,000 0,000 31,9 26,9 0,65 1114 SIM

mtoto St/BARU Imprenza 2.0-169 XV CVT E 0,024 0,175 0,017 130 9,6 11,6 2.11 .14
Wow TOYOTA Elms SeLIS 1.5-16V X M-6 S E 0,026 0,671 0,017 98 8,5 10,3 12,5 15,0 1,60 111111d11111 MOM SIM

MED10

mkno
10TOTA

TOYOTA

Etios SedS

Etios Sedã

1.5-16V

1.5-16V

XS

XLS

61-6

M-6

E 0,026

0,026

0,6/1

0,671

0,01/ MiLL,

0,017

98

98

8,5

8,5

10,3 12,5 15,0

10,3 12,5 15,0

1,60

1,60 INN= MIMI.
SIM

SDI

mitoto TOYO TA Ebos Sedâ 1316V Platinum M E 0,026 0,671 0,017 98 8,5 10,3 12,5 15,0 1,60 11111111111111 MIN SIM

mtoto TOYOTA Etta* Sod5 13-16V A .4 0,076 0,504 0,018 MIME 100 8,4 10,4 12,2 14,9 1,63 11111•11111 1111111111111 SIM

mtoro TOYOTA Etios Freda' 1,5-116V XS A-4 0,076 0,504 0,018 100 8,4 10,4 12,2 14,9 1,63 INNS IIIIIIIIIIII SIM

mtoro TOYOTA Etios Seda 1.5-16V XIS A-4 0,026 0,504 0,018 MIN 100 8,4 10,4 12,2 14,9 1,63 MIME MINIM SIM

mimio TOYOTA Etios Sec:14 1.5-16V Platinum A-4 E 0,026 0,504 0,018 IMO 100 8,4 10,4 12,1 14,9 1,63 SIM

Pitolo TOYOTA Prius 1.8-16V NGA CVT E 0,006 0,038 0,006 NINE 71 18,9 17,0 1,15 111111111111 MUM SIM

ritolo TOYOTA Prius 1.8-16V MOA Top CVT E 0,006 0,038 0,006 MIEN 71 18,9 17,0 1,15 EMI MEN SIM

Piton) VOLKSWAGEN Golf OTT 2.0-169 DC1-6 0,011 0,122 0,041 11111111 122 10,2 12,1 1,99 N51

•
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Transmissão
Velocidades

(na)
Manual

(PI)

AutonGitica
(A)

Categoria Marca(') ModeloM Motor Versão Automática
Dupla

Embreagem
(OCT)

Automatizada
(N TA)

Continua
(CVT)

MEDIO VOLKSWAGEN Golf 951 1.0-12V Comfortline M-6

MEDIO VOLKSWAGEN Golf TS1 1.4-16V fitghline M-6

MED 10 VOLKSWAGEN Golf 151 1.4-I6V Highline A -6

MEDIO VOLKSWAGEN Polo 1.0-12V MS

MÉDIO VOLKSWAGEN Polo 1.6-16V M.5

200 TS!
MÉDIO VOLKSWAGEN Polo 1.0-I2V Comfortline A -6

(R1S")

200 151
MEMO VOLKSWAGEN Polo 1.0-I2V Comfortline A -6

(1216")

200 151MÉDIO VOLKSWAGEN Polo 1.0-12V
Highline A -6

MÉDIO VOLKSWAGEN Spacefox 1,6-8V Trendline M-5

Piton, VOLKSWAGEN Spacefox 1.6-8V Coinfortime

Trendline (I-

14-5

MÉDIO VOLKSWAGEN Spacefox 1.6-8V Motion) MIA-5

CornfortlineMEDIO VOLKSWAGEN Spacefox 1.6-8V
(I-Motion)

MIA-5

MÉDIO VOLKSWAGEN Spacefox 1.6 16V (Rodas aro ME
15")

Highline
mtow VOLKSWAGEN Spacefox 1.6 .16V (Rodas aro Pt-6

16-)

Ho-,MLute

MÉDIO VOLKSWAGEN Spacefox 1.6-16V (Rodas aro P1 TA-5
15") (I-
Motion)

Highline
(Rodas aromkno VOLKSWAGEN Spacefox 1.6-16V 16") MIA-ti

MÉDIO VOLKSWAGEN Voyage 1.0- 124 City el .5

MÉDIO VOLKSWAGEN Voyage 1.0-11V Trendline

MÉDIO VOLKSWAGEN Voyage 1.0-12V Comfortline PES

Trendfine
mtom VOLKSWAGEN Voyage 1,6-8V (Rodas aro P4-5

14")

Comfortiine
MEMO VOLKSWAGEN Voyage I.6-8V (Rados aro M-5

15")

Ar Dire°° Comb-1.61,cl Emissões no EscapamentoCond. Assistida

Hidráulica
(11)

Eletnco
(E)

Poluentes(?) Gas Efeito Estufai?)

5014 
ec. :Silica Gasolina

(5) M)( (G) Etanol Gasolina /
Diesel

Eletrica Flex Redução
(N) (E) (E) Nt4EIC CO NOx

(0/km) (g/km) (g/km)
Relativa

ao
Eletro-

hidráulica Diesel
Limite CO2

fóssil
CO2 fóssil

(E-H) (D) (g/km)
(g/km)

0,025

E 0,024

E 0,028

E 0,034

E 0,020

E 0,021

E 0,021

E 0,021

E 0,019

E 0,019

0,017

0,01/

S 0,030

0,028

E 0,034

0,029

H F 0,029

H F 0,078

0,296

0,369

0,587

0,284

0,260

0,031

0,022

0,010

0,033

0,016

0,369 0,016

0,295 0,014

0,295 0,014

0,333 0,026

0,333 0,026

0,464 0,018

0,464 0,010

0,406 0,015

0,590 0.02

0,446 0,007

103

10/

109

98

104

106

I07

107

A 0 110

A 0 110

111

111

O 107

O 121

O 109

0,594 0,008 6 0 119

0,226 0,054 6

0,228 0,054

0,774 0,022

8 0,637 0,017

O 94

O 94

O 98

O 105

0,016 0,347 0,017 01111 106

Quilometragem por L roe)

Etanol Gasolina /
Diesel

Cidade Estrada Cidade Estrada
(km/1) (km/I) (km/I) (km/I)

8,4 10,1 11,9 14,3

7,9 9,5 11,6 13,6

1,7 9,1, 11,3 13,7

8,8 10,0 12,9 14,3

8,2 9,5 12,0 13,9

8,0 9,8 11,6 14,1

7,9 9,5 11,4 13,9

7,9 9,5 11,4 13,9

7,8 9,5 11,1 13,6

7,8 9,5 11,1 13,6

7,7 9,3 11,1 13,2

7,7 9,3 11,1 13,2

8,0 9,9 11,5 14,0

1,2 8,3 10,4 11,9

7,9 9,5 11,3 13,6

1,0 7,5 10,1 10,9

8,9 10,7 13,1 15,3

8,9 10,7 13,1 15,3

8,6 10,2 12,7 14,8

7,9 10,0 11,5 14,5

8,0 9,9 11,6 14,1

Consumo
Energetic°
(M3/km)

Classificação PRE

Comparação Comparação
Relativa na Absolute
Categoria Geral

Selo
CONPET

de
Eficiencia
Energetica

1,66

1,75

1,18

1,60

SIM

SIM

1,70 H

1,72 O SIM

1,75 It SIM

1,75 II SIM

1,78 8

1,78 13 13

1,81

1,81 13 e

1,72 El SIM

1,97 LI

1,76 SIM

2,09

1,53

1,53 11111•11111 SIM
1,59 SIM

1,71 SIM

1,12 51P1

Ng Ina 13 56
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NApari itavow.lvitam-a

Você está em» Home » Por Município » Posto por Município»

Síntese dos Preços Praticados - LONDRINA

ResulltiP4XoceP9ii9saptgAsados
• Postos sem apresentar Nota Fiscal de Compia

Período : De 22/07/2018 a 28/07/2018
DADOS MUNICÍPIO

preço preço modalidade fornecedor (b. data
vendacompra de compra branca) coletarazão social

Petrofour
Comércio de
Combustiveis
Ltda.
R & M Comércio
de Combustiveis
Ltda.

Auto Posto
Muffato Ltda

Rede Filhao de
Petroleo Ltda
Auto Posto e
Serviço Energy
Ltda
Posto Via Brasil
Ltda
Auto Posto
Malassise Ltda.
Acp Comercio de
Combustiveis e
Derivados de
Petroleo Ltda
J. C. Marques
Combustiveis
Ltda.
Auto Posto
Formigao Ltda

Athena -
Comércio de
Combustiveis
Ltda.

endereço bairro

Avenida Jorge _
LagQ.IPP-ÓCasoni, 1847

Avenida Juscelino
Kubitscheck, Centro
2170
Avenida Celso
Garcia Cid, 562 Centro
Terreo
Rodovia Pr 445,
S/n Km 61
Av Winston
Churchil 1500,
S/n
Rua Santa
Catarina, 405
Rua Araguaia
345, 0 0

Rua Duque de
Caxias, 4090

Rua Quintino
Bocaiuva, 460

Rodovia Pr 445 Tres
Km 371, S/n Marcos 
Rua Antonio
Domingues de Parque
Oliveira, 71 Br Industrial
369 - Km Alicante 
129/130

J.c. Marques & Avenida Saul
Cia Ltda Elkind, 4145
Auto Posto Turini Avenida Santos
Ltda Dumont, 535 0

Pr 445

Prq  Ouro
Verde 

Centro

Vila Nova

Centro

Centro

Conj. Vivi
Xavier
Aeroporto PETROBRAS 4,390 3,957 CIF

DISTRIBUIDORA

IPIRANGA 4,270 -

IPIRANGA 4,390 -

IPIRANGA

RAIZEN

IPIRANGA

4,390 3,933 CIF

4,390 -

4,390

bandeira

BRANCA

RA IZEN

BRANCA

BRANCA

BRANCA

BRANCA

SLP
SISTEMA DE LEVANTAMENTO DE PREÇOS

4,190 -

4,190 -

4,190 4,031 CIF

4,190 -

4,190 -

4,190 -

23/07/2018

23/07/2018

26/07/2018

23/07/2018

24/07/2018

24/07/2018

BRANCA 4,190 3,830 CIF BIOSTRATUM24/07/2018

23/07/2018

23/07/2018

26/07/2018

23/07/2018

23/07/2018

23/07/2018

http://anp.gov.br/preco/prc/Resumo_Por_Municipio_Posto.asp 1/2
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S.A.

Starcom
Comercio de
Combustiveis
Ltda
Derivados de
Petroleo Tres
Marcos Ltda

,d. L. 0 Petróleo
Ltda.

Starcom
Comercio de
Combustiveis
Ltda
Posto Guaravera
Ltda
Auto Posto Cruz
de Malta Ltda
Auto Posto Ecos
Ltda.

Avenida
Tiradentes, 1592 Rodocentro IPIRANGA 4,490 4,080

Avenida 10 de It
Dezembro, 7340 Marcos

Avenida
Arcebispo Dom
Geraldo
Fernandes, 2855

Avenida Juscelino
Kubitscheck, Centro
2540

Praca da
Bandeira, 188
Rodovia Pr 445,
S/n Km 27

Centro

Guaravera

Lerroville

Rua Montese, 325Centro

PETROBRAS
DISTRIBUIDORA 4,490

S.A.

PETROBRAS
DISTRIBUIDORA 4,490

S.A.

CIF 23/07/2018

23/07/2018

23/07/2018

BRANCA 4,490 - 23/07/2018

BRANCA 4,550 3,850 CIF BIOSTRATUM24/07/2018

IPIRANGA 4,630 -

IPIRANGA 4,690 4,050 CIF

[ Exportar

23/07/2018

23/07/2018

PREÇO VENDA

MEDIA 4,369

DESVIO PADRÃO 0,162

VALOR MiNIMO 4,190

VALOR MÁXIMO 4,690

Data de Emissão : 01/08/2018

Site melhor visualizado com o Microsoft Internet Explorer

Em caso de dúvidas na utilização do sistema, entre em contato com o

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

É autorizada a reprodução total ou parcial dos dados publicados nesta página, mediante menção obrigatória da fonte
(endereço eletrônico e data de acesso) de forma clara e visível.

ANP - Agência Nacional do Petróleo, Gds Natural e Biocombustiveis

Clique aqui para acessar a serie histórica do Levantamento de Preços

http://anp.gov.br/preco/prc/Resumo_Por_Municipio_Posto.asp 2/2
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Você está em» Por Municiplo » Posto por Município»

Síntese dos Preços Praticados - LONDRINA

• RemilltiOatAkintl3Wquisados
• Postos sem apresentar Nota Fiscal de Comw:_a

Período : De 22/07/2018 a 28/07/2018

O

razão social

Auto Posto e
Serviço Energy
Ltda
Auto Posto
Malassise Ltda.
Posto Via Brasil
Ltda
Rede Filhao de
Petroleo Ltda
Petrofour
Comércio de
Combustiveis
Ltda.

Auto Posto
Muffato Ltda

R & M Comércio
de Combustiveis
Ltda.
Acp Comercio de

endereço bairro

Av Winston Prq  Ouro 
Churchil 1500, S/n Verde 

Rua Araguaia 345, 
00 Vila Nova

Rua Santa
Catarina, 405
Rodovia Pr 445,
S/n Km 61

Avenida Jorge
Casoni, 1847

Avenida Celso
Garcia Cid, 562
Terreo

Centro

Pr 445

ICSA

DADOS MUNICÍPIO
preço preço modalidade fornecedor data
vendacompra de compra (b. branca) coletabandeira

BRANCA

BRANCA

BRANCA

BRANCA

Ugojgap_O BRANCA

Centro BRANCA

Avenida Juscelino
Kubitscheck, 2170 Centro RAIZEN

Combustiveis e Rua Duque de
Derivados de Caxias, 4090
Petroleo Ltda
Starcom Comercio Avenida Juscelinode Combustiveis Kubitscheck, 2540 Centro
Ltda
J.c. Marques & Avenida Saul Conj. Vivi
Cia Ltda Elkind, 4145 Xavier
Starcom Comercio Avenidade Combustiveis Tiradentes, 1592Ltda
J. C. Marques
Combustiveis Centro
Ltda.
Auto Posto Turini Avenida Santos
Ltda Dumont, 535 0

Centro IPIRANGA

BRANCA

IPIRANGA

Rodocentro IPIRANGA

Rua Quintino
Bocaiuva, 460 IPIRANGA

Aeroporto PETROBRAS
DISTRIBUIDORA

S.A.

SLP
iSTEMA DE LEVANTAMENTO DE PREÇOSS

2,470 - 24/07/2018

2,490 2,389 CIF PETROBALL24/07/2018

2,490 - 24/07/2018

2,490 - 23/07/2018

2,490 - 23/07/2018

2,590 2,513 CIF 26/07/2018

2,590 - 23/07/2018

2,670 - 23/07/2018

2,690 - 23/07/2018

2,690 - 23/07/2018

2,690 2,408 CIF 23/07/2018

2,690 - 23/07/2018

2,690 2,402 CIF 23/07/2018

http://anp.gov.br/preco/prc/Resumo_Por_Municipio_Posto.asp 1/2
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Derivados de
Petroleo Tres
Marcos Ltda
Auto Posto
Formigao Ltda

Avenida 10 de
Dezembro, 7340

Rodovia Pr 445
Km 371, S/n

, . Rua AntonioAthena - Comercio Domingues dede Combustíveis Oliveira, 71 BrLtda.

Auto Posto Cruz
de Malta Ltda
Auto Posto Ecos
Ltda.

,d. L. 0 Petróleo
Ltda.

369- Km 129/130
Rodovia Pr 445,
S/n Km 27

Rua Montese, 325 Centro

Avenida Arcebispo
Dom Geraldo Centro 
Fernandes, 2855

Posto Guaravera Praca da Bandeira, Guarav eraLtda 188

Tres 
Marcos

Tres
Marcos

Nail&
Industrial RAIZEN 2,790 -
Alicante

Lerrovi Ile

PETROBRAS
DISTRIBUIDORA 2,780

S.A.

IPIRANGA 2,790 2,344 CIF

IPIRANGA 2,790 -

23/07/2018

26/07/2018

23/07/2018

23/07/2018

IPIRANGA 2,790 2,470 CIF 23/07/2018

PETROBRAS
DISTRIBUIDORA 2,890 - 23/07/2018

S.A.

BRANCA 2,990 2,334 CIF ALPES 24/07/2018

. Exportar

PREÇO VENDA

MEDIA 2,678

DESVIO PADRÃO 0,146

VALOR MiNIMO 2,470

VALOR MÁXIMO 2,990

Data de Emissão: 01/08/2018

Site melhor visualizado com o Microsoft Internet Explorer

Em caso de dúvidas na utilização do sistema, entre em contato com o

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

autorizada a reprodução total ou parcial dos dados publicados nesta página, mediante menção obrigatória da fonte
(endereço eletrônico e data de acesso) de forma clara e visível.

ANP - Agencia Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustiveis

Clique aqui para acessar a série histórica do Levantamento de Preços

http://anp.gov.br/preco/prc/Resumo_Por_Municipio_Posto.asp 2/2
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CI n° 179/2018 — DSP.
De: Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Para: Presidência
Assunto: Fixação de preço máximo. Registro de preço de combustíveis

Londrina, 01 de agosto de 2018.

Senhor Presidente,

Encaminhamos os preços levantados no mercado de combustíveis,

para que se de cumprimento ao disposto no art. 27, XXI, da Constituição Estadual.

Os preços e média obtidos são os seguintes:

(Tabelas ANP— fls. 29-32 dos autos)

Combustive! Litros/mês Valor médio/litro Valor/mês Valor/ano
Álcool 1000 R$ 2,67 R$ 2.670,00 R$ 32040,00

Gasolina 800 R$ 4,36 R$ 3.488,00 RS 41.856,00

TOTAL
R$ 73.896,00

Ressaltamos que os valores são referência, tendo em vista que o

julgamento ocorrerá por maior desconto sobre o valor médio do respectivo combustível

disponibilizado pelo site da Agência Nacional de Petróleo (ANP).

Atenciosamente,

Fe pe WO/an Paim
Departamento de Sttj;rim ntos e Patrimônio

k/'/



4rr
Câmara Municipal de Londrina

Estado do Paraná

Requisição N°: 2628/ 2018

De: Departamento de Suprimentos e Patrimônio

Para: Diretoria Geral

Aquisição de: Outros

Especificação: Registro de pregos para aquisição e combustíveis, conforme Termo de Referência da
Administração Predial.

Justificativa: Para abastecimento da frota, conforme Termo de Referência da Administração Predial.

40 Em: 01/08/2018

Tramitação
Cotações do Departamento de Suprimentos e Patrimônio:

Cotação 1 Cotação 2 Cotação 3
Valor: 0,00

Data:

Fornecedor:

Valor: 0,00

Data:

Fornecedor:

Valor: 0,00

Data:

Fornecedor:

Obs: Prego máximo de acordo com o prego médio obtido no site da ANP.
Valor total: R$ 32.040,00 para Etanol e R$ 41.856 para gasolina.

Saldo orgamentario p/ a cobertura da(s) despesa(s) desta requisição (Material) 197.438,95
Saldo orçamentario p/ a cobertura da(s) despesa(s) desta requisição (Serviços) 0,00

Oesp. realizadas no sub-elemento, até esta data, c/ disp. de licitação (Material) 125,00
Desp. realizadas no sub-elemento, até esta data, c/ disp. de licitação (Serviços) 0,00
Desp. realizadas no sub-elemento, até esta data, c/ proc licitatório (Material) 39.344,36
Desp. realizadas no sub-elemento, até esta data, c/ proc licitatório (Serviços) 0,00
'Saldo Previsto na LDO? I Não I Qtde.: 0 I Valor: 10,00
Obs: Funcional programática: 01.010.01.031.0001.2001

Natureza da despesa: .
3390.3001 - Combustíveis e lubrificantes automotivos
3390.300101 - Etanol
3390.300102 - Gasolina

1 séla— ,,,Rart )---- s de F40...--- • o
Herrn'e-... ,• e.n,t°,-,,FkrIniialn9c8e0'!'075 "/

Em: 01/08/2018 ry-

Despesa Autorizada: Aguardando
Obs:

Em: 2018-08-01 00:00:

, 1

-Diretoria Geral
Mark Sanclr-6-SuipretO de Almeida - Matricula 817

1,0



CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

FIXAÇÃO DE PREÇO MÁXIMO
PA-DG n°38/2018

Considerando os resultados obtidos junto ao site da Agência Nacional de

Petróleo (ANP) , fixo como prego máximo para registro de preço de combustíveis os valores

abaixo:

(Tabelas ANP— fls. 29-32 dos autos)

Combustível Litros/mês Valor médio/litro Valor/mês
Álcool 1000 R$ 2,67 R$ 2.670,00

Gasolina 800 R$ 4,36 R$ 3.488,00

Valor/ano
R$ 32.040,00

R$ 41.856,00

Ailton a Silva Nantes
Presidente

•

TOTAL
R$ 73.896,00

Londrina, 02 de agosto de 2018.
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N°. ***MINUTA***/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°38/2018

TIPO: MENOR PREÇO MAIOR DESCONTO

A Câmara Municipal de Londrina torna público que realizará licitação na
modalidade pregão presencial do tipo menor preço maior desconto, para Registro de Preços
para eventual aquisição de combustíveis, objeto da Requisição 2628/2018, cujas despesas
correrão por conta de dotação própria, na classificação: Funcional Programática
01.010.01.031.0001.2001, Natureza de Despesa 3390.3001 01 — Etanol e 3390.300102 —
Gasolina.

0 procedimento licitatório reger-se-á pela Lei 10.520 de 17 de julho de
2002, pela Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006, bem como pelas disposições
da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e Ato da Mesa n°. 11/2013, e ao disposto neste Edital e
anexos.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS.

PREÇO MÁXIMO: R$ 73.896,00 (SETENTA E TRÊS MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS
REAIS).

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

Os envelopes serão abertos no dia ***MINUTA***, is 14h e 15min, na sala
de reuniões desta Câmara 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 Câmara
Municipal de Londrina: http://wwwl.cml.prgov.br/cml/site/index.jspx - "Licitações", ou
poderão ser solicitados através do endereço eletrônico: licitacao@cml.pr.gov.br.

0 Edital encontra-se no mural público da Camara Municipal de Londrina para consulta, no
endereço acima mencionado e, poderá ser adquirido no mesmo local — gratuitamente.

SERVIDORES RESPONSÁVEIS PELOS ESCLARECIMENTOS (DE SEGUNDA A SEXTA, DAS 13H As
1811): ANDERSON ABE (TEL.: 3374-1273), FELIPE PA1M (TEL.: 3374-1274) E LUIZ
MARENDAZ (TEL.: 3374-1312).
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SEÇÃO I — DO OBJETO

3

1O objeto desta licitação é Registro de Preços para eventual aquisição de combustíveis,
para atender as necessidades da Camara Municipal de Londrina, conforme
especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência, neste Edital e seus
Anexos.

1.1 Na Ata de Registro de Preços sera registrado o desconto sobre a tabela de referencia.
1.2 Para os fins do presente Edital e Anexos, a tabela de referência é o levantamento de

preços publicado semanalmente pela Agência Nacional do Petróleo, Gas Natural
Biocombustiveis — ANP.

2 0 prep a ser pago por litro de combustível sera calculado mediante a aplicação do
desconto registrado sobre o valor da média semanal dos preços de combustíveis
praticados na cidade de Londrina, conforme dispuser o site da Agência Nacional de
Petróleo (ANP).

3 0 preço a ser pago obedecerá aos seguintes parâmetros:

Combustive! Litros/mis Valor médio/litro Valor/mis Valor/ano
Álcool 1000 R$2,67 R$ 2.670,00 R$ 32.040,00

Gasolina 800 / I R$4,36 RS 3.488,00 R$ 41.856,00

TOTAL R$ 73.896,00

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

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

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

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

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

Fone/FAX. 3374.1265. Londrina - PR
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SEÇÃO II— DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

4

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 de Despesa 3390.3001 01 — Etanol e 3390.300102 — Gasolina.

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 É vedada a participação nesta licitação de:

8.1 Consórcios de empresas, qualquer que seja a forma de constituição;
8.2 Pessoas jurídicas que estejam suspensas de participar de licitações realizadas pela

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

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

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

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

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

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

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

SEÇÃO IV — DA ABERTURA DA SESSÃO

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

9.1 Fora de qualquer envelope, para imediata apresentação na ocasião do
credenciamento:
9.1.1 Documento de identificação do representante —oficial com foto;

Rua Gov Pangot de Sou., 145
Centro Civico Bento Munhoz do Roche Neto

Fone/FAX, 3374-1265 'Londrino 'PR
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9.1.2 Documento que lhe dê poderes para manifestar-se durante a sessão pública em
nome do licitante (ato constitutivo e, se for o caso, procuração);

9.1.3 A declaração de que a empresa cumpre com todos os requisitos de habilitação
do Edital (Anexo Ill).

9.2 Caso seja microempresa ou empresa de pequeno porte, fora dos envelopes, deverá
constar também:
9.2.1 A declaração de que se enquadra na Lei Complementar 123/2006 (Anexo IV);
9.2.2 Certidão emitida pela Junta Comercial, conforme o art. 8° da Instrução

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

9.3 0 envelope n°. 1 (Proposta);
9.4 0 envelope n°. 2 (Documentação).

SEÇÃO V — DO CREDENCIAMENTO

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

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

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

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

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

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

Rua Gov. Parigot de SOUZA , 145
Centro Civic° Bento Munhoz da Rocha Neto

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina -PR
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14 Encerrada a fase de credenciamento, não se admitirá:

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

SEÇÃO VI — DA APRESENTAÇÃO E RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS

6

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

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

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

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

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

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

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

16.2Se 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 não usufruirá dos beneficios relativos a tal condição.

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

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

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

Rua Gov. Pangot de Souza, 145
Centro Chico Bento Munhoz da Rocha Neto

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR
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17.1 As caracteristicas do objeto de forma clara e precisa e todas as informações
necessárias para verificação da adequação da cotação com o objeto do certame,
observadas as especificações constantes do Termo de Referência.

17.20 percentual de desconto sobre a média dos preços dos combustíveis praticados no
Município de Londrina, no Estado do Paraná, tendo por base o levantamento de
pregos publicado semanalmente pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustiveis — ANP, no endereço www.anp.gov.br, no qual deverão estar
incluidos todos os insumos que o compõem, tais como as despesas com impostos,
taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam na contratação do objeto.

18 A apresentação da proposta implica:

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

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

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

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

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

20 É facultado ao licitante apresentar catálogos para imediata apresentação ao Pregoeiro,
com o intuito de esclarecer dúvidas quanto à adequação do objeto apresentado na
proposta e o objeto do certame, sendo vedada a suspensão da sessão para apresentação
posterior.

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

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

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

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
Centro Ckico Bento Munhoz da Rocha Nebo
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23 0 Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificará aquelas que não
tenham ofertado objetos compatíveis com os requisitos estabelecidos neste Edital, que
sejam omissas, apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o
julgamento.

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

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

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

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

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

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

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

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

SEÇÃO VIII — DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

30 Encerrada a etapa de lances, caso o vencedor não seja um licitante enquadrado na lei
Complementar 123/2006 (Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de
Pequeno Porte), o Pregoeiro verificará se alguma microempresa ou empresa de pequeno
porte ofertou preço não superior a 5% (cinco por cento) do menor prego apurado na
etapa de lances.

Rua Gov Parigot de Souza, 145
Centro Civic. Bento Munhoz da Roche Neto
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31 Caso tenha ofertado, o Pregoeiro a convocará a apresentar novo lance, inferior aquele
classificado em primeiro lugar, no prazo de 5 minutos, passando, se assim a
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte proceder, a condição de primeira
colocada.

32 A não apresentação da proposta indicada acima implicará decadência do direito
conferido pela Lei Complementar 123/2006, sendo convocadas as demais
microempresas ou empresas de pequeno porte que porventura estiverem nas mesmas
condições, respeitada a ordem de classificação, a também renovar suas propostas.

33 Se nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte exercer o referido direito, o
objeto será adjudicado A empresa originalmente classificada em primeiro lugar.

SEÇÃO IX — DA ACEITAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

34 0 Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao valor e
decidirá motivadamente a respeito da sua aceitabilidade.

35 Será desclassificada a proposta final que:

35.1Contenha vícios ou ilegalidades.
35.2Ndo apresente as especificações exigidas pelo Termo de Referência.
35.3Deixar de apresentar as comprovações e declarações exigidas.
35.4Apresentar preços finais superiores ao valor máximo estabelecido neste Edital para o

respectivo item.
35.5Apresentar preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que,

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

35.6Ndo vier a comprovar sua exequibilidade, em especial em relação ao prego e
produtividade apresentada.

36 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.

37 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.

Rua Gov, Pangot de Souza, 145
Cento, Civic° Bento Munhoz da Roche Neto
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38 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.

39 0 pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço
melhor nas seguintes situações:

39.1Quando identificada a licitante classificada em primeiro lugar;
39.2Quando o pregoeiro convocar o licitante que apresentou a proposta subsequente, em

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

40 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.

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

SEÇÃO X — DA HABILITAÇÃO

42 0 Pregoeiro procederá à abertura do envelope "Documentação" (envelope n°. 2) do
licitante classificado em primeiro lugar para a verificação das condições de Habilitação.

43 Seri 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.

44 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.

45 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.

45.1Caso 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).

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

Rua Co, Parigot de Souza, 145
Centro Civic° Bento Monitor da Rocha Neto
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46.1 Prova de regularidade perante a Fazenda Federal e Seguridade Social (Certidão
Conjunta — con forme Portaria RFB/PGFN n°. 1.751/2014);

46.2 Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual;
46.3 Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal (relativa a Tributos Mobiliários e

Imobiliários);
46.4 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);

46.5 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).

47 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.

48 A empresa deverá apresentar uma declaração de que não ha em seu quadro de
funcionários menor de 18 (dezoito) anos em trabalho notumo, 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.

49 Para a qualificação técnica, o licitante deverá apresentar certificado de posto
revendedor emitido pela Agência Nacional de Petróleo-ANP, mediante pesquisa no
campo consulta posto (disponível em http://www.anp.gov.br/wwwanp/distribuicao-e-
revenda/revendedor/combustiveis-automotivos-1/consulta-posto-web), ou outro
documento expedido pela ANP que comprove a autorização para comercialização
de combustive!.

50 Os documentos, com exceção daqueles que contenham determinação especifica para
apresentação em original, poderão ser entregues em original ou fotocopia 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.

51 Caso alguma Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte esteja com alguma restrição
na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, sera assegurado o prazo de 5
(cinco) dias úteis, a contar da data da declaração de que é vencedora, prorrogável, a
requerimento da interessada e a critério da Administração, por igual período, para a
regularização de sua situação ou para a emissão de certidão positiva com efeitos de
negativa, nos termos do art. 43 da Lei Complementar n°. 123/2006.
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51.1A 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.

51.2Caso 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.

52 Os documentos emitidos via internei estão sujeitos á confirmação no site do órgão
emissor.

53 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 XI — DOS RECURSOS

54 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 contrarrazões em igual número de dias, que
começarão a correr do término do prazo do recorrente, assegurada vista imediata dos
autos.

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

56 Não serão conhecidos:

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

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

56.30s recursos imotivados ou insubsistentes.

57 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.
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58 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.

59 0 provimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

SEÇÃO XII — DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO E HOMOLOGAÇÃO DO
PROCEDIMENTO

60 0 objeto da licitação sera adjudicado ao licitante declarado vencedor:

60.1 Por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso; ou
60.2Por ato da autoridade competente após a regular decisão dos recursos apresentados.

61 0 Pregoeiro remeterá os autos para a homologação da Presidência da Camara Municipal
de Londrina diante das seguintes condições cumulativas:

61.ISe não houver intenção de interpor recurso manifestada por licitante na sessão.
6I.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.
61.3Se o licitante vencedor não figurar no cadastro dos impedidos de licitar do Tribunal

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

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

63 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.

64 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 XIII — DA FORMALIZAÇÃO E DO CONTEÚDO DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇO
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65 Após a homologação do certame, o vencedor sera convocado para, no prazo de 7 (sete)
dias úteis, assinar a Ata de Registro de Prego (Anexo VI deste edital).

66 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 periodo.

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

68 Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não
assinar a Ata de Registro de Prego, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa
exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do objeto, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo iniclôneo 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 cominagoes legais, conforme art. 7° da Lei 10.520/2002.

68.10 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
iniclôneo.

69 Encontra-se no Termo de Referencia (Anexo I) e na Ata de Registro de Prego (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 XIV — DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

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

70.1A impugnação protocolada intempestivamente sera admitida como exercício do
direito de petição.

70.2A autoridade competente, por razões de interesse público, poderá suspender a sessão
pública para garantir a segurança da contratação.

71 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
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72 Das sessões públicas serão lavradas atas, as quais serão assinadas pelo Pregoeiro e pelos
licitantes presentes que aceitarem assina-la, com registro das ocorrências.

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

74 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.

75 E facultada ao Pregoeiro ou a 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.

76 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.

77 0 desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os principios da
isonomia, de economia e do interesse público.

78 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.

79 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 fimdamentado.

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

81 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do
inicio e incluir-se-á o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Camara Municipal de Londrina.

82 0 foro para dirimir questões relativas ao presente Edital sera o da comarca de Londrina,
com exclusão de qualquer outro.

SEÇÃO XV — DOS ANEXOS

83 Fazem parte do presente edital os seguintes anexos:

83.1Anexo I: Termo de Referência;
83.2Anexo II: Modelo de Carta de Credenciamento;
83.3Anexo III: Modelo declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação do

Edital;
83.4Anexo IV: Declaração de enquadramento como Microempresa (ME) ou Empresa de

Pequeno Porte (EPP);
83.5Anexo V: Modelo de declaração relativa a proibição do trabalho do menor (Lei n°

9.854/99);
83.6Anexo VI: Minuta da Ata de Registro de Preço.

Londrina, 7 de agosto de 2018.

Mark Almeida
Diretor-Geral
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ANEXO I — TERMO DE REFERÊNCIA

SEÇÃO I — DO OBJETO

17

1 0 objeto do presente Termo de Referência é o Registro de Preços (desconto) para
eventual aquisição de forma parcelada de combustíveis automotivos (Etanol e Gasolina
Comum) para abastecimento dos veículos oficiais da Camara Municipal de Londrina,
conforme especificações e quantidades estabelecidas abaixo:

1.1 1000L (um mil litros) mensais de Etanol.

1.2 800L (oitocentos litros) mensais de Gasolina Comum.

2 Em decorrência de todos os veículos da Camara Municipal de Londrina serem
bicombustiveis (podem ser abastecidos por Etanol ou Gasolina Comum) a Ata de
Registro de Pregos somente permitirá o empenho do combustível mais vantajoso em
cada caso, salvo quando justificada a necessidade de abastecimento por determinado
tipo de combustível.

3 Ocorrerá o abastecimento por Gasolina Comum sempre que o preço da Gasolina
Comum multiplicado por 0,7 (sete décimos) culminar em valor menor que o prego do
Etanol.

4 Ocorrerá o abastecimento por Etanol sempre que o preço da Gasolina Comum
multiplicado por 0,7 (sete décimos) culminar em valor maior que o prego do Etanol.

5 Caso a aplicação do índice de "70%" culmine em valores iguais, o veiculo sera
abastecido com Etanol.

6 Caso tabela idônea permita aperfeiçoar a utilização dos combustíveis nos veículos da
Camara Municipal de Londrina, o índice poderá ser revisto e diferenciado para cada
veiculo, desde que fundamentado e devidamente comunicado ao Fornecedor com Preço
Registrado em ata.

6.1 Consideram-se tabelas idôneas:
6.1.1 As disponibilizadas por órgaos oficiais;
6.1.2 As disponibilizadas pelo fabricante;
6.1.3 As decorrentes de estatísticas elaboradas pela própria Camara Municipal de
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Londrina acerca do rendimento dos veículos; e
6.1.4 Outras, desde que devidamente fundamentadas.

7 A existência de preços registrados não obriga a Camara Municipal de Londrina a firmar
as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros
meios para a contratação pretendida, respeitada a legislação relativa as licitações, sendo
assegurado ao beneficiário do registro preferencia em igualdade de condições.

8 0 posto de combustível que prestará o abastecimento dos veículos oficiais deverá estar
localizado em uma distancia igual ou menor que 5 (cinco) km, considerado o percurso
por via de acesso regular mais proximo da Camara Municipal de Londrina.

9 Os bens e serviços envolvidos nesta contratação devem considerar critérios compatíveis
com padrões de consumo social e ambientalmente sustentáveis (artigo 7°, XI, da Lei n°.
12.305, de 2010 — Política Nacional de Resíduos Sólidos). Todos os processos
envolvidos na execução desse objeto, sejam de extração, fabricação, utilização ou
descarte de materiais e serviços devem estar revestidos da preocupação com a
sustentabilidade ambiental e totalmente de acordo com as imposições normativas
editadas pelos orgdos de proteção ao meio ambiente.

SECA() II— DA JUSTIFICATIVA

10 Quanto a necessidade.

10.1 0 combustivel é necessário para o abastecimento dos veículos da Camara
Municipal de Londrina, os quais são utilizados nos trabalhos administrativos e de
comissões permanentes e especiais e atendimento dos gabinetes de vereadores, que
demandam diversas visitas, entregas de convites e reuniões fora das dependências da
Camara Municipal de Londrina.

11 Quanto ao quantitativo.

11.1 0 quantitativo de combustíveis foi previsto pela Administração Predial, unidade
responsável pelo controle do consumo de combustíveis dos veículos oficiais na Camara
Municipal de Londrina, que considerou tanto a frota de veículos ativos e em condições
de uso atual, quanto o histórico do consumo.

12 Quanto ao critério de utilização da Gasolina Comum ou do Etanol.

12.1 Em pesquisa sobre a relação custo-beneficio da Gasolina Comum e do Etanol nos
veículos biocombustiveis, chega-se à conclusão de que o índice dos "70%" é a regra
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comum, mais usual, conforme documentos anexos ao presente Termo de Referência.
Uma análise mais aprofundada revela que esse percentual oscila em razão de diversos
fatores: manutenção, rodagem em estrada ou na cidade, modelo e ano do veiculo, modo
de pilotagem, entre outros. Contudo, exatamente pela coexistência de todas essas
variáveis, surge a dificuldade de fixar outro parâmetro mais objetivo. Veja-se que a
pesquisa pairou também pelos manuais dos veículos, os quais, entretanto, são omissos
sobre o tema.

12.2 As tabelas de consumo e de eficiência energética divulgadas pelo INMETRO,
consultadas no site dia 19 de março de 2018, não contemplam duas versões dos
modelos de veículos oficiais utilizados pela Câmara Municipal de Londrina. A titulo de
exemplo: na tabela divulgada em 2017, analisou-se apenas o rendimento do Logan
Expression 1.6, 16V mas o veiculo da entidade é Logan Expression 1.6, 8V ; o veiculo
fiat analisado foi o Grand Siena e a Câmara possui o veiculo Siena Essence. Já o
veiculo Polo 1.6 16V analisado corresponde ao veiculo da Camara. Porém, constatou-se
que rendimento com o etanol é aproximadamente 30% inferior ao da gasolina, o que
confirma o índice de 70%, conforme dados apresentados. Na tabela de 2017 o veiculo
Logan Expression 1.68V tem o rendimento 30% inferior quando utilizado etanol. Nesse
mesmo ano a tabela não contemplou os veículos Polo e Siena.

12.3 Desse modo, o critério-base dos "70%" foi adotado no presente Termo de
Referência por ser o mais usual no mercado. Nada impede, todavia, que este índice seja
substituido por outros posteriormente disponibilizados por órgãos oficiais, pelo
fabricante, ou em virtude de estatísticas elaboradas pela própria Camara Municipal de
Londrina acerca do rendimento dos veículos.

13 Quanto ao critério de desempate na relação custo-beneficio.

13.1 0 critério de desempate de valores tende para o Etanol no caso de igualdade de
preços na relação custo-beneficio, tendo em vista que é o combustível ecologicamente
mais indicado, considerando-se o requisito de sustentabilidade.

14 Quanto ao limite geográfico.

14.1 Ha a necessidade de fixação de distância maxima entre o estabelecimento do
fomecedor e a Camara Municipal de Londrina, em razão do custo e do tempo da
locomoção.

14.2 Note-se que os veículos oficiais devem ser conduzidos ao estabelecimento do
fornecedor para que se efetue o abastecimento, de modo que, quanto maior for a
distância, maior sera o gasto com combustível.
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14.3 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. Isso fica evidente diante
da pesquisa no sistema de levantamento de preços da Agência Nacional do Petróleo —
AMP (documento anexo ao presente TR): o preço do Etanol na cidade de Londrina, em
janeiro e fevereiro de 2018, tem um desvio padrão de 0,096 nos dois meses. Já o preço
da Gasolina na cidade de Londrina, no mesmo periodo, tem um desvio padrão de apenas
0,125 e 0,120, respectivamente. Logo, a diferença de preços na licitação tende a ser de
poucos centavos, não compensando economicamente o abastecimento em local distante
da instituição.

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

14.5 Nesse contexto, o limite geográfico ficou fixado em 5 (cinco) Km, pois, em breve
pesquisa no site da Agência Nacional do Petróleo-ANP, constatou-se a existência de no
mínimo 20 postos neste perímetro (documento anexo), o que possibilita, ainda, a ampla
competitividade, sem prejuízo aos princípios da eficiência e da economicidade.

SEÇÃO Ill — MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE SUPRIMENTOS

15 Os veículos oficiais da Camara Municipal de Londrina são os seguintes:

15.1 Polo Sedan 1.6 8V (Totalflex) 4P, Ano de Fabricação: 2009, Ano do modelo: 2010,
Placa: ASB8589, Chassi: 9BWDBO9N1AP020881.

15.2 Siena Essence 1.6 16V (Flex) 4P, Ano de Fabricação: 2010, Ano do Modelo: 2011,
Placa: ATI1054, Chassi: 9BD I 7277EB3585811.

15.3 Polo Sedan 2.0 4P, Ano de Fabricação: 2011, Ano do Modelo: 2012, Placa:
AUV5795, Chassi: 9BWDE49N5CP014731.

15.4 Renault Logan 1.6 8V (Hi-Flex) 4P, Ano de Fabricação: 2013, Ano do Modelo:
2014, Placa AYG-2676, Chassi: 93Y4SRD64EJ833679;

15.5 Renault Logan 1.6 8V (Hi-Flex) 4P, Ano de Fabricação: 2013, Ano do Modelo:
2014, Placa AYG-2733, Chassi: 93Y4SRD64EJ219956.

16 O fornecimento sera efetuado nas dependências da Contratada de acordo com a
necessidade da Câmara Municipal de Londrina, a partir do envio da Nota de Empenho
assinada pela Diretoria e Presidência da Camara, conforme o caso, para o posto de
revenda de combustíveis com desconto registrado, obedecendo as normas da Agência
Nacional do Petróleo — AMP, não se admitindo recusa da parte deste.
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17 Em nenhuma hipótese servidor da Camara Municipal de Londrina poderá solicitar
abastecimento ou a Contratada poderá abastecer veiculo não oficial no âmbito do
presente Termo de Referência, do Edital, da Ata de Registro de Preços e das Notas de
Empenhos que eventualmente dela decorrerem.

18 0 servidor que eventualmente solicitar abastecimento de veiculo não-oficial será
submetido a procedimento administrativo para apuração de infração administrativa.

19 A Contratada que abastecer veiculo não-oficial e intentar o recebimento dos respectivos
valores junto à Câmara Municipal de Londrina sell submetida As penalidades
decorrentes do Edital e da Ata de Registro de Pregos, sem prejuízo de notificação aos
órgãos competentes para que apurem a responsabilidade na esfera criminal.

20 Os veículos oficiais que vierem a ser adquiridos pela Camara Municipal de Londrina
poderão ser abastecidos após recebimento de oficio, pela Contratada, assinado pelo
fiscal da Ata, com a identificação de, no mínimo, ano, modelo, marca e placa do
automóvel.

21 O fornecimento do combustível ocorrerá em horário comercial, de segunda a sexta-feira
e, excepcionalmente, aos sábados, a critério da Camara Municipal de Londrina, em
virtude da necessidade do produto, nos veículos oficiais relacionados pela Câmara
Municipal de Londrina.

22 0 abastecimento de combustíveis deverá ser autorizado expressamente pela Camara
Municipal de Londrina por meio de Requisição de Abastecimento própria impressa em
02 (duas) vias que comprovem a realização do abastecimento, e contenham, no mínimo,
as seguintes informações:

22.1 A data e a hora do abastecimento;

22.2 Identificação do posto;

22.3 0 tipo de combustível, litragem abastecida e o preço total em reais;

22.4 0 Preço do combustivel no empenho;

22.5 0 preço praticado no mercado indicado na bomba de combustível;

22.6 Placas do veiculo e a quilometragem apontada em seu hodômetro;

22.7 A identificação e assinatura do condutor e autorização do Fiscal da Ata, de
funcionário do Departamento ou da Diretoria.

23 Uma via da Requisição de Abastecimento ficará ern poder da Contratada e a outra via
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devera ser entregue à Câmara Municipal de Londrina, para controle do Fiscal da Ata.
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24 A Contratada deverá oferecer e utilizar os recursos e meios necessários e suficientes
para a supervisão e fiscalização da regularidade e correção dos abastecimentos,
assegurando que todo combustível registrado pela bomba seja realmente abastecido no
veiculo indicado, que não sejam abastecidos veículos que não estejam relacionados na
frota da Câmara Municipal de Londrina e que os veículos relacionados só sejam
abastecidos com o combustível para o qual está autorizado.

25 Os combustíveis deverão obedecer is exigências legais, normas do fabricante, padrões
de qualidade e especificações técnicas exigidas pela Agencia Nacional de Petróleo -
ANP e demais legislações correlatas.

26 A qualidade dos combustíveis fornecidos é de inteira responsabilidade dos postos
contratados.

SWAG/ IV — DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES

27 A Nota de Empenho deverá ser solicitada pelo fiscal da Ata semanalmente.

28 0 preço a ser empenhado deverá constar expressamente do pedido de empenho e deverá
ser calculado a partir da aplicação do desconto registrado à média dos preços dos
combustíveis praticados no Município de Londrina, Estado do Parana, tendo por base o
levantamento publicado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustiveis — ANP, no endereço www.anp.apv.br.

29 0 fiscal da Ata enviará, no endereço de e-mail ou no número de fac-símile da
Contratada, a Nota de Empenho a cada solicitação de produto.

SEÇÃO V — DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO

30 0 objeto contratado será recebido, de forma parcelada, toda vez que ocorrer o
abastecimento dos veículos oficiais da Camara Municipal de Londrina, verificando-se
sempre as especificações constantes do Edital e da proposta.

31 A Administração rejeitará, no todo ou em parte, o objeto fornecido em desacordo com
as especificações técnicas exigidas.

SECA() VI— DO PREÇO

Rua Gov Parigot de Souza, 145
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32 A contratação sell feita de acordo com aplicação do desconto registrado sobre a média
dos preços dos combustíveis praticados no município de Londrina, no Estado do Paraná,
tendo por base o levantamento de preços realizados na semana anterior A da contratação,
publicado pela Agência Nacional do Petróleo, Gds Natural e Biocombustiveis — ANP, no
endereço www. anp. gov.br.

33 Caso alguma circunstância decorrente de caso fortuito ou força maior impeça a consulta
ou, ainda, por algum motivo não haja publicação de preços, a média da última
publicação semanal será utilizada para determinar o preço a ser praticado.

34 Caso a última publicação semanal tenha sido publicada há mais de 30 dias, o
Departamento de Suprimentos e Patrimônio passará a elaborar cotação e determinará a
média dos preços sobre os quais o desconto deve incidir para contratações dos 30 dias
seguintes.

35 0 preço pelo qual a Contratante adquirirá o objeto do presente certame não pode ser
superior ao ofertado ao mercado pela Contratada.

36 Nos casos em que o prego obtido a partir do desconto registrado apresentar-se superior,
deverá ser utilizado o preço ofertado ao mercado, em detrimento do registrado.

SECA() VII — DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

37 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/Fatura
apresentada pelo fornecedor com preço registrado em Ata.

38 No ato do abastecimento a Contratada deverá fornecer o cupom fiscal ou documento
auxiliar de nota fiscal do consumidor eletrônico para o motorista, com os seguintes
itens: nome da contratante, CNPJ, data e horário e do abastecimento, tipo de
combustível, quantidade, valor por litro e indicação do veiculo com placa e
quilometragem.

39 A Nota Fiscal deverá ser apresentada na semana subsequente ao do abastecimento.

40 A Nota Fiscal deverá se referir a todos os fornecimentos da semana anterior, devendo a
Contratada nela informar as datas, os valores de cada abastecimento, a quantidade
discriminada de cada combustível, placas do veiculo, quilometragem no posto e o
número da respectiva Nota de Empenho.
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41 Caso não seja possível conter na nota fiscal as informações do item anterior, o
fornecedor deverá encaminhar juntamente com a nota um relatório que apresente tais
informações, com data e assinatura do responsável.

42 0 recebimento definitivo fica condicionado A verificação da conformidade da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pelo fornecedor com preço registrado e do regular
cumprimento das obrigações assumidas na contratação.

43 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento
ficará pendente até que o fornecedor 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 Camara Municipal de Londrina.

44 0 pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito
em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pelo fornecedor, ou
por outro meio previsto na legislação vigente.

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

46 A Camara Municipal de Londrina não se responsabilizará por qualquer despesa que
venha a ser efetuada pelo fornecedor, que porventura não tenha sido definida no Edital,
no Termo de Referência ou na Ata de Registro de Preços.

47 A Camara Municipal de Londrina poderá motivadamente adotar providencias
acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma de prevenir a ocorrência de
dano de dificil ou impossível reparação.

SEÇÃO VIII— DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

48 A Contratada obriga-se a:

48.1 Garantir a qualidade dos combustíveis fornecidos, segundo as exigências legais,
normas do fabricante, padrões de qualidade e especificações técnicas exigidas pela
Agência Nacional de Petróleo — ANP e demais legislações correlatas.

48.2 Controlar para que veículos cadastrados sejam abastecidos com o combustível para o
qual estão autorizados.
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48.3 Substituir combustíveis recusados pela Câmara Municipal de Londrina, no caso de
densidade fora dos padrões, erro quanto ao produto solicitado, volume menor que o
solicitado, contaminação por quaisquer elementos não permitidos na sua composição e
presença de outras substancias em percentuais além dos permitidos na composição.

48.4 Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Câmara Municipal de
Londrina, obrigando-se a atender, de imediato, todas as reclamações a respeito da
qualidade de combustíveis, bem como providenciar a sua comprovação, devendo arcar
com as despesas resultantes. Apresentar, sempre que solicitado, documentos que
comprovem a procedência dos combustíveis.

48.5 Relatar A Camara Municipal de Londrina toda e qualquer irregularidade observada em
virtude da prestação do fornecimento e prestar todos os esclarecimentos que forem
solicitados.

48.6 Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas nas
legislações especificas de acidente de trabalho, bem como por todas as despesas
decorrentes do fornecimento de combustíveis, tais como salários, seguros de acidente,
taxas, impostos e contribuições, indenizações, vale-refeição, e outras que porventura
venham a ser criadas e exigidas por Lei.

48.7 Fornecer a seus empregados todos os Equipamentos de Proteção Individual — EPI,
exigidos pela Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho — SSMT do Ministério
do Trabalho e Emprego — MTE, bem como cumprir todas as normas sobre Medicina e
Segurança do Trabalho.

48.8 Observar e adotar todas as normas de segurança e prevenção de incêndios,
recomendadas pela legislação vigente.

48.9 Arcar com eventuais prejuízos causados a Camara Municipal de Londrina e/ou a
terceiros provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas por seus
empregados, convenentes ou prepostos, na execução do fornecimento contratado.

48.10 Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela Camara Municipal
de Londrina quanto ao fornecimento.

48.11 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

48.12 Nunca fornecer produtos à Câmara Municipal de Londrina com preços superiores ao
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praticado na bomba do seu estabelecimento.
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48.13 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do fornecimento, de acordo com o
Código de Defesa do Consumidor (Lei n°8.078/1990).

48.14 Atender prontamente a quaisquer exigências da Camara Municipal de Londrina,
inerentes ao objeto da presente licitação.

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

48.16 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.

48.17 Comunicar A Camara Municipal de Londrina, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas
que antecede a data do corrido, os motivos que impossibilitem a execução do objeto de
forma prevista, com a devida comprovação.

SEÇÃO IX — OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

49 A Camara Municipal de Londrina obriga-se a:

49.1 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da contratada, por meio de
servidor especialmente designado.

49.2 Verificar que durante toda a vigência do contrato seja mantida a compatibilidade com
as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas nesta contratação.

49.3 Caberá exclusivamente ao fiscal da Ata, orientar quanto A execução do objeto
contratado, quanto aos critérios técnicos e prioridade, qualidade e condições da
realização da contratação.

SECA() X — CONTROLE DA EXECUÇÃO

50 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,
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quando necessário, dará ciência ao Gestor da contratação para tomar as medidas
cabíveis.

50.1 0 representante da Camara Municipal de Londrina deverá ter a experiência necessária
para o acompanhamento e controle da execução do contrato.

50.2 Ao fiscal do contrato ficam designadas as seguintes atribuições:
51 Ao fiscal do contrato ficam designadas as seguintes atribuições:
51.1 Somente solicitar o produto mediante a apresentação de Nota de Empenho.
51.2 Receber e indicar o número do empenho na fatura, caso a contratada não o tenha feito.
51.3 Verificar se o valor discriminado na Nota Fiscal é o contratado, antes de remete-lo ao
Departamento Financeiro.

51.4 Notificar o Gestor do contrato caso identifique qualquer irregularidade para eventual
instauração de procedimento administrativo para aplicação de penalidade.
52 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
quantidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em responsabilidade da contratante ou
de seus agentes e prepostos, de conformidade como art. 70 da Lei n°8.666 de 1993.
53 0 fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução deste, 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
competente para as providências cabíveis.

Londrina, 19 de março de 2018.

Virginia Barboza Reis de Oliveira

Departamento de Administração Predial
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ANEXO II— MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO (PROCURAÇÃO)

A Camara Municipal de Londrina

Pregão Presencial n°. [número do pregcio]l[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 A pessoa fisica supramencionada amplos poderes para
praticar todos atos inerentes ao pregão Presencial n° [número do pregão]/[ano].

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

de  de [ano].

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

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

A empresa [nome da empresa], pessoa jurídica de direito privado inscrita no
Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o n°.
[número], para fins de participação no Pregão Presencial n° [número do pregão]/[ano]
realizado pela Camara Municipal de Londrina, declara, sob as penas da Lei e nos termos do
art. 4°, inciso VII da Lei 10.520/2002, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e
concorda com as disposições do Edital do Pregão Presencial n°. [número do pregcioll[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 M1CROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

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

Local e data.

Assinatura do Diretor ou Representante Legal

Nome:

RG:
CPF:
Cargo:

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

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

b) A não apresentação desta declaração 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.
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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 pregdoll[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 lid 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 n° 2 `Documentação')
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ANEXO VI— MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°. Inúmero sequencial de atas e contratos112018
PREGÃO PRESENCIAL N°. Inúmero e anal
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°38/2018

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS

VALOR: IPREÇOI (IVALOR POR EXTENS01)
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

32

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°
[número do CPF];

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

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

33

1 0 objeto deste instrumento é Registro de Preços para eventual aquisição de
combustiveis, 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 Estão disciplinados no Termo de Referência (Anexo I), que constitui parte integrante da
presente Ata de Registro de Preços, como se nela transcrito estivesse, as disposições
sobre prazos, condições de entrega e aceitação, bem como demais questões da
contratação.

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

CLAUSULA SEGUNDA — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4 As despesas com a execução dos contratos decorrentes do presente instrumento,
correrão A conta da dotação Funcional Program ática 01.010.01.031.0001.2001,
Natureza de Despesa 3390.3001 01 — Etanol e 3390.300102 — Gasolina.

CLAUSULA TERCEIRA — DA CONTRATAÇÃO E EMISSÃO DE NOTA DE
EMPENHO

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

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

6.1 0 preço a ser empenhado deverá constar expressamente do pedido de empenho e
deverá observar o preço registrado no presente instrumento.

6.2 0 Fiscal do Contrato enviará, no endereço de e-mail ou no número de fac-símile da
Contratada, a Nota de Empenho a cada solicitação.

7 A Contratada deverá manter durante toda a execução da contratação, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.
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CLAUSULA QUARTA — DA VIGÊNCIA

34

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

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

9 Os pregos unitários são:

Combustive!
Alcoa!

Gasolina

Litros/mis
Valor

médio/litro Valor/mês
(Valor/ano) x Desconto

Valor/ano aplicável (/o)
1000 R$ 2,67 RS 2.670,00 RS 32.040,00 ,

R$
800 R$ 4,36 KS 3.488,00 RS 41.856,00

R$
TOTAL RS

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

CLÁUSULA SEXTA— DO PAGAMENTO

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

12 No ato do abastecimento a Contratada deverá fomecer o cupom fiscal ou documento
auxiliar de nota fiscal do consumidor eletrônico para o motorista, com os seguintes
itens: nome da contratante, CNPJ, data e horário e do abastecimento, tipo de
combustive!, quantidade, valor por litro e indicação do veiculo com placa e
quilometragem.

13 A Nota Fiscal deverá ser apresentada na semana subsequente ao do abastecimento.

14 A Nota Fiscal deverá se referir a todos os fornecimentos da semana anterior, devendo a
Contratada nela informar as datas, os valores de cada abastecimento, a quantidade
discriminada de cada combustive!, placas do veiculo, quilometragem no posto e o
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número da respectiva Nota de Empenho.

35

15 Caso não seja possível conter na nota fiscal as informações do item anterior, o
fornecedor deverá encaminhar juntamente com a nota um relatório que apresente tais
informações, com data e assinatura do responsável.

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

17 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.

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

19 A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada
pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada na Ata de Registro de Preço.

CLAUSULA SÉTIMA — DA FISCALIZAÇÃO

20 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.

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

/20.2A fiscalização da Ata de Registro de Preço será feita pelo servidor que assina o
Termo de Referência (Anexo I).

21 Ao Fiscal do contrato ficam designadas as seguintes atribuições:

21.1Somente solicitar prestações da Contratada mediante a apresentação de Nota de
Empenho.

21.2Receber e indicar o número do empenho na fatura, caso a Contratada não o tenha
feito.

21.3 Verificar se o valor discriminado na Nota Fiscal é o contratado, antes de remete-la ao
Departamento Financeiro.
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21.4Notificar o Gestor do contrato caso identifique qualquer irregularidade para eventual
instauração de procedimento administrativo para aplicação de penalidade.

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

23 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 A autoridade competente para
as providências cabíveis.

24 A gestão da contratação sera exercida pelo gerente do Departamento de Suprimentos e
Patrimônio ou servidor por este designado mediante termo juntado aos autos.

CLÁUSULA OITAVA — DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES
ADMINISTRATIVAS

25 A Contratada que descumprir quaisquer das clausulas 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 às 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 0,5% (meio por cento) por dia de atraso

injustificato sobre o valor da Nota de Empenho ou do valor proporcional do
produto em mora na Nota de Empenho, até o limite de 5% (cinco por cento).

26.2.2 Compensatória de até 20% (vinte por cento) sobre o valor da Ata de
Registro de Preços ou do valor proporcional do item a ser objeto da rescisão, no
caso de inexecução total ou inexecução parcial de que decorra rescisão da Ata
de Registro de Preços, podendo ser cumulada com a multa moratoria, desde que
o valor cumulado das penalidades não supere valor equivalente ao total da Ata
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de Registro de Preços.
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 a Ata de Registro de Preço quando convocado dentro do
prazo de validade da proposta, não aceitar/retirar a nota de empenho ou não
assinar o termo de contrato decorrente da ata de registro de preços;

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 inidôneo.

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
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 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°
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9.784, de 1999.

38

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-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 — DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

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

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

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

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

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

42.ILiberar o prestador do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do
pedido do objeto, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos
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motivos e comprovantes apresentados;
42.2Convocar os demais prestadores para assegurar igual oportunidade de negociação;
42.3 Proceder a revisão dos preços registrados a fim de possibilitar o cumprimento das

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

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

CLAUSULA DEZ — DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

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

44.1Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
44.2Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;
44.3Ndo mantiver as condições de habilitação durante a vigência da Ata de Registro de

Preços.
44.4A Contratada poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preços na ocorrência

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

CLÁUSULA ONZE — DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS

45 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

46 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.

47 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.
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CLAUSULA TREZE — DO FORO

40

48 0 foro para dirimir questões relativas ao presente instrumento sera o da Comarca de
Londrina, Estado do Parana, com exclusão de qualquer outro.

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

Ailton da Silva Nantes
Presidente da Camara Municipal de Londrina

Londrina, [dia, mês e ano].

[nome completo da signatária]
[cargo]
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Camara Municipal de Londrina
Estado do Paraná

ASSESSORIA JURÍDICA

ASSUNTO: licitação, na modalidade de pregão presencial com

registro de preço, do tipo menor preço por item, para abastecimento 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

preço, do tipo menor preço por item, para abastecimento dos veículos oficiais da Camara,

ao preço máximo total de R$ 68.640,00.

Informa o Departamento que desde 2013 não ha microempresa ou

empresa de pequeno porte que tenha participado dos pregões desse objeto. A propósito, nos

anos de 2015 e 2016 as licitações para ME/EPP restaram desertas, logrando êxito apenas

quando republicadas com ampla concorrência. Assim, consulta-nos sobre a possibilidade de

publicar o edital sem exclusividade para ME/EPP, em razão das condições do mercado

local.

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.
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2. No tocante A possibilidade de publicar o edital, desde logo, sem a

exclusividade para ME/EPP, esta Assessoria não vê nenhum óbice, consideradas as
circunstancias. Sabendo-se de antemão que não haverá participação dessas empresas, sera
inócuo e contrario A eficiência administrativa.

3. Nas minutas de ata de registro de pregos, esta Assessoria entende

indispensável o seguinte:

a) é preciso respeito ao prazo de validade do registro (12 meses);

b) os quantitativos máximos, previamente indicados pelo setor

requisitante, devem ser os mais próximos possíveis da realidade/necessidade da Camara

Municipal de Londrina;

c) a existência do registro não obriga a CML a firmar as contratações (Lei
8.666/93, art. 15, § 4°);

d) Nos termos do 14 caput da Lei n° 8.666, de 1993 e art. 16 da Lei de
Responsabilidade Fiscal, os recursos orçamentários indicados no Edital devem estar

disponíveis quando da efetiva contratação.

Com relação A minuta da Ata de Registro de Preços para análise, consi-
dera-se que ela reúne os elementos essenciais exigidos pela legislação aplicável A espécie.

4. Da análise da minuta observamos na folha 54, no preambulo, que a

licitação sera para contratar o fornecimento de "gêneros alimentícios", o que indicamos seja
corrigido na versão definitiva para "combustíveis".
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5. Cumpre salientar que a presente manifestação toma por base,

exclusivamente, os elementos que constam, até a presente data, nos autos do processo

administrativo encaminhado 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 analisar aspectos de natureza eminentemente técnico-
administrativa.

Londri a, 2017.

Paulo Anchieta da Silva
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CI n° 187/2018 — DSP
De: Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Para: Controladoria
Assunto: Parecer sobre procedimento licitatório — Combustíveis

Londrina, 07 de agosto de 2018.

Prezados,

Encaminhamos os autos do processo administrativo n° 38/2018 para análise

preventiva desta Controladoria.

Ressaltamos que desde 2013 não há Microempresa ou Empresa de Pequeno

Porte que tenha participado dos pregões deste objeto. A propósito, nos anos de 2015 e 2016 as

licitações exclusivas para ME/EPP restaram desertas, logrando-se êxito apenas quando

republicadas com ampla concorrência.

Já em 2017, a Assessoria Jurídica emitiu parecer favorável para a publicação

do Edital, desde logo, sem exclusividade para ME/EPP, em razão das condições do mercado

local, pois publicar o certame com e exclusividade seria medida inócua e contrária a. eficiência

administrativa, conforme parecer anexo (fls. 56-58).

Por estes motivos, a minuta de Edital está confeccionada nos moldes de

ampla concorrência.

Atenciosamente,

Departamento de Supr

,
Aelite Werl. i!t, Paim
intos e Patrimônio
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Comunicação Interna n.° 112/2018

Data: 14 de agosto de 2018.

De: Controladoria

Para: Departamento de Suprimentos e Patrimônio

Assunto: Análise Prévia — Processo Administrativo n° 38/2018— Pregão Presencial —
registro de preços para aquisição de combustíveis automotivos.

Prezado Gerente,

Através da CI n° 187/2018 — DSP (fl. 59), o Departamento de Suprimentos e'
Patrimônio encaminhou os autos do processo em referência para que esta Controladoria faça o
controle preventivo dos procedimentos licitatórios inerentes ao mesmo.

Analisando a documentação acostada nos autos (fls. 01 a 59), anotamos
alguns itens que ora passamos a comentar:

1) Edital a ser publicado para ampla concorrência:

0 Edital para licitação e seus Anexos, estão ainda em forma de minutas (fls.
36 a 55), sendo esse nos moldes de ampla concorrência. Conforme CI n° 187/2018 — DSP,
esse departamento ressalta que desde o ano de 2013 não há Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte que tenha participado de pregões desse objeto e, que nos anos de 2015 e 2016
as licitações exclusivas para ME/EPP restaram desertas, logrando-se êxito apenas quando
republicadas com ampla concorrência.

Continuando naquela comunicação interna de fl. 59, esse departamento
informa que já no ano de 2017, a Assessoria Jurídica da Casa, naquela oportunidade, emitiu
parecer favorável (fls. 56/58) para publicação, desde logo, sem exclusividade para ME/EPP,
em razão das condições do mercado local, salientando que publicar o certame com
exclusividade seria medida inócua e contrária a eficiência administrativa.

Não obstante àquela orientação anteriormente dada pela Assessoria Jurídica
da Casa, a mesma deverá apreciar novamente aquele posicionamento na oportunidade da
remessa dos autos do presente processo para o competente parecer jurídico.

2) Indicação do Gestor e do Fiscal da Ata de Registro de Preço:

Consta na Cláusula Sétima — Da Fiscalização, item 24 da minuta da Ata de
Registro de Preço (fl. 53), que a gestão da contratação será exercida pelo Gerente do
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Departamento de Suprimentos e Patrimônio ou servidor por esse designado mediante termo
juntado aos autos, estando em conformidade com art. 7°, inciso I, § 1° do Ato da Mesa n°
11/2013.

Já, com relação a designação do fiscal, consta da minuta da Ata de Registro
de Prego, no item 20.2 da Cláusula Sétima — Da Fiscalização (fl. 53) que, a fiscalização será
feita pelo servidor que assina o Termo de Referência (Anexo I), sendo que está previsto nesse
anexo (fl. 49) que o mesmo será assinado pela servidora da Casa, Virginia Barboza Reis
Oliveira, que também já assinou o Termo de Referência inicial às fls. 3 a 12.

Lembramos que conforme determina o parágrafo único do art. 1° da Portaria
n° 137/2013, o fiscal natural é o gerente do departamento que elaborou o Termo de
Referência, podendo ser indicado subordinado, porém essa designação, deverá ser feita no
documento ou despacho do Diretor-Geral.

Desta forma, para atender a legislação interna da Casa e aproveitar o Termo
de Referência já feito, recomendamos para que a gerente do Departamento de Administração
Predial sobreponha o "De Acordo", no documento de fls. 3 a 12, dos autos, bem como no
Anexo I do Edital, como também seja indicado o nome da servidora na Ata de Registro de
Preços e, sendo esse um anexo do Edital, quando o Diretor-Geral assinar esse documento
entendemos que estaria ratificada a indicação daquela servidora como fiscal da presente
contratação.

3) Texto em duplicidade no Termo de Referência:

No texto do Termo de Referência assinado (Fls. 11/12) e na minuta do
Anexo I (fl. 49), consta em duplicidade os itens 50.2 e, 51, "Ao fiscal do contrato ficam
designadas as seguintes atribuições:". Recomendamos suprimir o item 50.2, bem como,
sugerimos ser mais adequada a expressão: fiscal da Ata de Registro de Preço.

Por fim, realizadas as adequações recomendadas, não obstamos o normal
prosseguimento do feito devendo o processo ser encaminhado A Assessoria Jurídica da Casa para
parecer, nos termos do parágrafo único do art. 38 da Lei n° 8.666/1993.

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

Atenciosamente,

as "r kJYio
Contac

De Acordo: 14/08/2018:

Silvio Pk 4.»a Meira
Gerente tliul ontroladoria
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CI n° 196/2018 — DSP
De: Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Para: Assessoria Jurídica
Assunto: Parecer jurídico sobre procedimento licitatório

3474,adza:

Londrina, 16 de agosto de 2018.

Prezados,

Encaminhamos os autos do processo administrativo n° 38/2018 para análise

e aprovação da assessoria jurídica.

Em atendimento as orientações da Controladoria (fls. 60-61), informamos

que a gerente do departamento de Administração Predial manifestou acordo com a designação

da servidora Virgina Barboza Reis de Oliveira como fiscal da contratação, segundo fl. 12 dos

autos.

As demais alterações sugeridas em sede de controle preventivo também

foram procedidas na minuta final do Termo de Referência, a ser posteriormente impresso para

publicação do Edital.

Por fim, reiteramos a necessidade de publicar a presente licitação, desde

logo, com ampla concorrência, conforme justificado na fl. 59 e cópia de parecer anexada às

fls. 56-58.

Atenciosamente,

Fel e We ang Paim
Departamento de Suprimentos e Patrimônio



Câmara Municipal de Londrina
Estado do Parana

ASSESSORIA JURÍDICA

ASSUNTO: licitação, na modalidade de pregão presencial com

registro de preço, do tipo maior desconto por item, para abastecimento 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 maior desconto por item, para abastecimento dos veículos oficiais da

Camara, ao preço máximo total de R$ 73.896,00.

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 prego.

A despeito de ser discricionária a opção da Administração pelo pregão

presencial, são inegáveis suas vantagens em relação às modalidades tradicionais da Lei

8.666/93, que justificam a sua utilização na maioria dos casos.

2. Verifica-se que o certame não é exclusivo para ME/EPP. Isso se

justifica porquanto já em licitações anteriores para o mesmo objetivo, as quais eram

especificas para ME/EPP, não houve interessados. Portanto, sabendo-se de antemão que

não haverá participação dessas empresas, esta Assessoria já se manifestou dizendo que a

previsão seria inócua e contrária à eficiência administrativa.

3. 0 processo foi encaminhado à Controladoria da Casa, a qual fez

determinados apontamentos, devidamente supridos.



Câmara Municipal de Londrina
Estado do Parana

4. Nas minutas de ata de registro de preços, esta Assessoria entende
indispensável o seguinte:

a) é preciso respeito ao prazo de validade do registro (12 meses);

b) os quantitativos máximos, previamente indicados pelo setor
requisitante, devem ser os mais próximos possíveis da realidade/necessidade da Camara
Municipal de Londrina;

c) a existência do registro não obriga a CML a firmar as contratações (Lei
8.666/93, art. 15, § 4°);

d) Nos termos do 14 caput da Lei n° 8.666, de 1993 e art. 16 da Lei de
Responsabilidade Fiscal, os recursos orçamentários indicados no Edital devem estar
disponíveis quando da efetiva contratação.

Com relação a minuta da Ata de Registro de Pregos para análise, consi-
dera-se que ela reúne os elementos essenciais exigidos pela legislação aplicável a espécie.

5. Cumpre salientar que a presente manifestação toma por base,
exclusivamente, os elementos que constam, até a presente data, nos autos do processo
administrativo encaminhado para análise, em epígrafe. Destarte, a manifestação é feita sob
prisma estritamente jurídico, não lhe competindo adentrar a conveniência e a oportunidade
dos atos praticados, nem ali

administrativa.

Lon

r aspectos de natureza eminentemente técnico-

018.

Paulo A chieta da Silva

OAB 19.285 - PR.
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N°. 14/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 38/2018

TIPO: MENOR PREÇO MAIOR DESCONTO

A Camara Municipal de Londrina torna público que realizará licitação na
modalidade pregão presencial do tipo menor preço maior desconto, para Registro de Preços
para eventual aquisição de combustíveis, objeto da Requisição 2628/2018, cujas despesas
correrão por conta de dotação própria, na classificação: Funcional Programática
01.010.01.031.0001.2001, Natureza de Despesa 3390.3001 01 — Etanol e 3390.300102 —
Gasolina.

0 procedimento licitatório reger-se-á pela Lei 10.520 de 17 de julho de
2002, pela Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006, bem como pelas disposições
da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e Ato da Mesa n°. 11/2013, e ao disposto neste Edital e
anexos.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS.
PREÇO MÁXIMO: R$ 73.896,00 (SETENTA E TRÊS MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS
REAIS).

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

Os envelopes serão abertos no dia 05/09/2018, 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.

0 Edital e as especificações estarão A 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.: 3374-1274) E LUIZ
MARENDAZ (TEL.: 3374-1312).
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SEÇÃO I — DO OBJETO

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

1.1 Na Ata de Registro de Preços será registrado o desconto sobre a tabela de referência.
1.2 Para os fins do presente Edital e Anexos, a tabela de referência é o levantamento de

preços publicado semanalmente pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural
Biocombustiveis — ANP.

2 0 prep a ser pago por litro de combustível será calculado mediante a aplicação do
desconto registrado sobre o valor da média semanal dos preços de combustíveis
praticados na cidade de Londrina, conforme dispuser o site da Agência Nacional de
Petróleo (ANP).

3 0 preço a ser pago obedecerá aos seguintes parâmetros:

Combustível Litros/mis Valor médio/litro Valor/mês Valor/ano
Álcool 1000 R$ 2,67 R$ 2.670,00 R$ 32.040,00

Gasolina 800 R$4,36 R$ 3.488,00 R$ 41.856,00

TOTAL R$ 73.896,00

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

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

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

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 da Ata de
Registro de Preço (Anexo VI deste Edital).

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

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR
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SEÇÃO II— DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6 As despesas com a execução do objeto referente ao presente certame, correrão à conta
de dotação própria, na classificação: Funcional Programática 01.010.01.031.0001.2001,
Natureza de Despesa 3390.3001 01 — Etanol e 3390.300102 — Gasolina.

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 É vedada a participação nesta licitação de:

8.1 Consórcios de empresas, qualquer que seja a forma de constituição;
8.2 Pessoas jurídicas que estejam suspensas de participar de licitações realizadas pela

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

Londrina, nos termos do artigo 7° da lei 10.520/2002;
8.4 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;

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

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

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

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

SEÇÃO IV — DA ABERTURA DA SESSÃO

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

9.1 Fora de qualquer envelope, para imediata apresentação na ocasião do
credenciamento:
9.1.1 Documento de identificação do representante — oficial com foto;

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

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR
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9.1.2 Documento que lhe dê poderes para manifestar-se durante a sessão pública em
nome do licitante (ato constitutivo e, se for o caso, procuração);

9.1.3 A declaração de que a empresa cumpre com todos os requisitos de habilitação
do Edital (Anexo III).

9.2 Caso seja microempresa ou empresa de pequeno porte, fora dos envelopes, deverá
constar também:
9.2.1 A declaração de que se enquadra na Lei Complementar 123/2006 (Anexo IV);
9.2.2 Certidão emitida pela Junta Comercial, conforme o art. 8° da Instrução

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

9.3 0 envelope n°. 1 (Proposta);
9.4 0 envelope n°. 2 (Documentação).

SEÇÃO V — DO CREDENCIAMENTO

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

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

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

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

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

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

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

Fone/FAX: 3374-1265. Londrina - PR
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14 Encerrada a fase de credenciamento, não se admitirá:

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

SEÇÃO VI — DA APRESENTAÇÃO E RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS

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

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

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

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

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

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

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

16.2Se 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 não usufruirá dos benefícios relativos a tal condição.

16.30 invólucro único deve ser endereçado diretamente A Comissão, com a seguinte
identificação: 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]".

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

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

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

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR
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17.1As características do objeto de forma clara e precisa e todas as informações
necessárias para verificação da adequação da cotação com o objeto do certame,
observadas as especificações constantes do Termo de Referência.

17.20 percentual de desconto sobre a média dos preços dos combustíveis praticados no
Município de Londrina, no Estado do Paraná, tendo por base o levantamento de
preços publicado semanalmente pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustiveis — ANP, no endereço www.anp.gov.br, no qual deverão estar
incluídos todos os insumos que o compõem, tais como as despesas com impostos,
taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam na contratação do objeto.

18 A apresentação da proposta implica:

18.10 conhecimento e aceitação de todos os termos do Edital;
18.2Validade de 90 (noventa) dias, se outra, de maior prazo, não for designada na

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

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

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

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

20 É facultado ao licitante apresentar catálogos para imediata apresentação ao Pregoeiro,
com o intuito de esclarecer dúvidas quanto à adequação do objeto apresentado na
proposta e o objeto do certame, sendo vedada a suspensão da sessão para apresentação
posterior.

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

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

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

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

Fone/FAX 3374-1265 - Londrina - PR
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23 0 Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificará aquelas que não
tenham ofertado objetos compatíveis com os requisitos estabelecidos neste Edital, que
sejam omissas, apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o
julgamento.

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

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

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

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

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

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

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

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

SEÇÃO VIII — DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

30 Encerrada a etapa de lances, caso o vencedor não seja um licitante enquadrado na lei
Complementar 123/2006 (Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de
Pequeno Porte), o Pregoeiro verificará se alguma microempresa ou empresa de pequeno
porte ofertou preço não superior a 5% (cinco por cento) do menor preço apurado na
etapa de lances.

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

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR
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31 Caso tenha ofertado, o Pregoeiro a convocará a apresentar novo lance, inferior àquele
classificado em primeiro lugar, no prazo de 5 minutos, passando, se assim a
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte proceder, à condição de primeira
colocada.

32 A não apresentação da proposta indicada acima implicará decadência do direito
conferido pela Lei Complementar 123/2006, sendo convocadas as demais
microempresas ou empresas de pequeno porte que porventura estiverem nas mesmas
condições, respeitada a ordem de classificação, a também renovar suas propostas.

33 Se nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte exercer o referido direito, o
objeto será adjudicado à empresa originalmente classificada em primeiro lugar.

SEÇÃO IX — DA ACEITAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

34 0 Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao valor e
decidirá motivadamente a respeito da sua aceitabilidade.

35 Será desclassificada a proposta final que:

35.1 Contenha vícios ou ilegalidades.
35.2Não apresente as especificações exigidas pelo Termo de Referência.
35.3Deixar de apresentar as comprovações e declarações exigidas.
35.4Apresentar preços finais superiores ao valor máximo estabelecido neste Edital para o

respectivo item.
35.5Apresentar preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que,

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

35.6Não vier a comprovar sua exequibilidade, em especial em relação ao preço e A.
produtividade apresentada.

36 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.

37 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.
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38 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.

39 0 pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço
melhor nas seguintes situações:

39.1 Quando identificada a licitante classificada em primeiro lugar;
39.2Quando o pregoeiro convocar o licitante que apresentou a proposta subsequente, em

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

40 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.

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

SEÇÃO X — DA HABILITAÇÃO

42 0 Pregoeiro procederá a abertura do envelope "Documentação" (envelope n°. 2) do
licitante classificado em primeiro lugar para a verificação das condições de Habilitação.

43 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.

44 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.

45 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.

45.ICaso 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).

46 Para a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista deve-se apresentar:
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46.1 Prova de regularidade perante a Fazenda Federal e Seguridade Social (Certidão
Conjunta — conforme Portaria RFB/PGFN no. 1.751/2014);

46.2Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual;
46.3 Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal (relativa a Tributos Mobiliários e

Imobiliários);
46.4Prova 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);

46.5Prova 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).

47 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.

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.

49 Para a qualificação técnica, o licitante deverá apresentar certificado de posto
revendedor emitido pela Agência Nacional de Petróleo-ANP, mediante pesquisa no
campo consulta posto (disponível em http://www.anp.gov.br/wwwanp/distribuicao-e-
revenda/revendedor/combustiveis-automotivos-1/consulta-posto-web), ou outro
documento expedido pela ANP que comprove a autorização para comercialização
de combustive!.

50 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.

51 Caso alguma Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte esteja com alguma restrição
na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 5
(cinco) dias ateis, 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.
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51.1A 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.

51.2Caso 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.

52 Os documentos emitidos via internei estão sujeitos à confirmação no site do órgão
emissor.

53 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 XI— DOS RECURSOS

54 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 contrarrazões em igual número de dias, que
começarão a correr do término do prazo do recorrente, assegurada vista imediata dos
autos.

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

56 Não serão conhecidos:

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

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

56.30s recursos imotivados ou insubsistentes.

57 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.
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58 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.

59 0 provimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.

SEÇÃO XII — DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO E HOMOLOGAÇÃO DO
PROCEDIMENTO

60 0 objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor:

60.IPor ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso; ou
60.2 Por ato da autoridade competente após a regular decisão dos recursos apresentados.

61 0 Pregoeiro remeterá os autos para a homologação da Presidência da Camara Municipal
de Londrina diante das seguintes condições cumulativas:

61.1Se não houver intenção de interpor recurso manifestada por licitante na sessão.
61.2Se 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.
61.3Se 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.

62 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.

63 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.

64 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 XIII — DA FORMALIZAÇÃO E DO CONTEÚDO DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇO
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65 Após a homologação do certame, o vencedor será convocado para, no prazo de 7 (sete)
dias úteis, assinar a Ata de Registro de Preço (Anexo VI deste edital).

66 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.

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

68 Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não
assinar a Ata de Registro de Prego, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa
exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do objeto, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 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.

68.10 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.

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

SEÇÃO XIV — DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

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

70.1A impugnação protocolada intempestivamente será admitida como exercício do
direito de petição.

70.2A autoridade competente, por razões de interesse público, poderá suspender a sessão
pública para garantir a segurança da contratação.

71 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
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que a alteração afeta a formulação das propostas.

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

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

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

75 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.

76 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.

77 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.

78 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.

79 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.

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

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

82 0 foro para dirimir questões relativas ao presente Edital sera o da comarca de Londrina,
com exclusão de qualquer outro.

SEÇÃO XV — DOS ANEXOS

83 Fazem parte do presente edital os seguintes anexos:
83.1 Anexo I: Termo de Referencia;
83.2Anexo II: Modelo de Carta de Credenciamento;
83.3Anexo III: Modelo declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação do

Edital;
83.4Anexo IV: Declaração de enquadramento como Microempresa (ME) ou Empresa de

Pequeno Porte (EPP);
83.5Anexo V: Modelo de declaração relativa à proibição do trabalho do menor (Lei n°

9.854/99);
83.6Anexo VI: Minuta da Ata de Registro de Prego.

Londrina, 21 de agosto de 21 8.

k Almeida
Di tor-Geral
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ANEXO I — TERMO DE REFERÊNCIA

SEÇÃO I — DO OBJETO

1 0 objeto do presente Termo de Referência é o Registro de Preços (desconto) para
eventual aquisição de forma parcelada de combustíveis automotivos (Etanol e Gasolina
Comum) para abastecimento dos veículos oficiais da Camara Municipal de Londrina,
conforme especificações e quantidades estabelecidas abaixo:

1.1 1000L (um mil litros) mensais de Etanol.

1.2 800L (oitocentos litros) mensais de Gasolina Comum.

2 Em decorrência de todos os veículos da Camara Municipal de Londrina serem
bicombustiveis (podem ser abastecidos por Etanol ou Gasolina Comum) a Ata de
Registro de Preços somente permitirá o empenho do combustivel mais vantajoso em
cada caso, salvo quando justificada a necessidade de abastecimento por determinado
tipo de combustível.

3 Ocorrerá o abastecimento por Gasolina Comum sempre que o preço da Gasolina
Comum multiplicado por 0,7 (sete décimos) culminar em valor menor que o preço do
Etanol.

4 Ocorrerá o abastecimento por Etanol sempre que o preço da Gasolina Comum
multiplicado por 0,7 (sete décimos) culminar em valor maior que o preço do Etanol.

5 Caso a aplicação do índice de "70%" culmine em valores iguais, o veiculo sera
abastecido com Etanol.

6 Caso tabela idônea permita aperfeiçoar a utilização dos combustíveis nos veículos da
Camara Municipal de Londrina, o índice poderá ser revisto e diferenciado para cada
veiculo, desde que fundamentado e devidamente comunicado ao Fornecedor com Preço
Registrado em ata.

6.1 Consideram-se tabelas idôneas:
6.1.1 As disponibilizadas por órgãos oficiais;
6.1.2 As disponibilizadas pelo fabricante;
6.1.3 As decorrentes de estatísticas elaboradas pela própria Camara Municipal de
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Londrina acerca do rendimento dos veículos; e
6.1.4 Outras, desde que devidamente fundamentadas.

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

8 0 posto de combustivel que prestará o abastecimento dos veículos oficiais deverá estar
localizado em uma distancia igual ou menor que 5 (cinco) km, considerado o percurso
por via de acesso regular mais próximo da Camara Municipal de Londrina.

9 Os bens e serviços envolvidos nesta contratação devem considerar critérios compatíveis
com padrões de consumo social e ambientalmente sustentáveis (artigo 7°, XI, da Lei n°.
12.305, de 2010 — Política Nacional de Resíduos Sólidos). Todos os processos
envolvidos na execução desse objeto, sejam de extração, fabricação, utilização ou
descarte de materiais e serviços devem estar revestidos da preocupação com a
sustentabilidade ambiental e totalmente de acordo com as imposições normativas
editadas pelos órgãos de proteção ao meio ambiente.

SEÇÃO II— DA JUSTIFICATIVA

10 Quanto à necessidade.

10.1 0 combustível é necessário para o abastecimento dos veículos da Camara
Municipal de Londrina, os quais são utilizados nos trabalhos administrativos e de
comissões permanentes e especiais e atendimento dos gabinetes de vereadores, que
demandam diversas visitas, entregas de convites e reuniões fora das dependências da
Camara Municipal de Londrina.

11 Quanto ao quantitativo.

11.1 0 quantitativo de combustíveis foi previsto pela Administração Predial, unidade
responsável pelo controle do consumo de combustíveis dos veículos oficiais na Camara
Municipal de Londrina, que considerou tanto a frota de veículos ativos e em condições
de uso atual, quanto o histórico do consumo.

12 Quanto ao critério de utilização da Gasolina Comum ou do Etanol.

12.1 Em pesquisa sobre a relação custo-beneficio da Gasolina Comum e do Etanol nos
veículos biocombustiveis, chega-se à conclusão de que o índice dos "70%" é a regra
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comum, mais usual, conforme documentos anexos ao presente Termo de Referência.
Uma análise mais aprofundada revela que esse percentual oscila em razão de diversos
fatores: manutenção, rodagem em estrada ou na cidade, modelo e ano do veiculo, modo
de pilotagem, entre outros. Contudo, exatamente pela coexistência de todas essas
variáveis, surge a dificuldade de fixar outro parâmetro mais objetivo. Veja-se que a
pesquisa pairou também pelos manuais dos veículos, os quais, entretanto, são omissos
sobre o tema.

12.2 As tabelas de consumo e de eficiência energética divulgadas pelo INMETRO,
consultadas no site dia 19 de março de 2018, não contemplam duas versões dos
modelos de veículos oficiais utilizados pela Camara Municipal de Londrina. A titulo de
exemplo: na tabela divulgada em 2017, analisou-se apenas o rendimento do Logan
Expression 1.6, 16V mas o veiculo da entidade é Logan Expression 1.6, 8V ; o veiculo
fiat analisado foi o Grand Siena e a Camara possui o veiculo Siena Essence. Já o
veiculo Polo 1.6 16V analisado corresponde ao veiculo da Camara. Porém, constatou-se
que rendimento com o etanol é aproximadamente 30% inferior ao da gasolina, o que
confirma o índice de 70%, conforme dados apresentados. Na tabela de 2017 o veiculo
Logan Expression 1.6 8V tem o rendimento 30% inferior quando utilizado etanol. Nesse
mesmo ano a tabela não contemplou os veículos Polo e Siena.

12.3 Desse modo, o critério-base dos "70%" foi adotado no presente Termo de
Referência por ser o mais usual no mercado. Nada impede, todavia, que este índice seja
substituído por outros posteriormente disponibilizados por órgãos oficiais, pelo
fabricante, ou em virtude de estatísticas elaboradas pela própria Camara Municipal de
Londrina acerca do rendimento dos veículos.

13 Quanto ao critério de desempate na relação custo-beneficio.

13.1 0 critério de desempate de valores tende para o Etanol no caso de igualdade de
preços na relação custo-beneficio, tendo em vista que é o combustível ecologicamente
mais indicado, considerando-se o requisito de sustentabilidade.

14 Quanto ao limite geográfico.

14.1 Há a necessidade de fixação de distância maxima entre o estabelecimento do
fornecedor e a Camara Municipal de Londrina, em razão do custo e do tempo da
locomoção.

14.2 Note-se que os veículos oficiais devem ser conduzidos ao estabelecimento do
fornecedor para que se efetue o abastecimento, de modo que, quanto maior for a
distancia, maior sera o gasto com combustível.
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14.3 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. Isso fica evidente diante
da pesquisa no sistema de levantamento de pregos da Agência Nacional do Petróleo —
ANP (documento anexo ao presente TR): o preço do Etanol na cidade de Londrina, em
janeiro e fevereiro de 2018, tem um desvio padrão de 0,096 nos dois meses. Já o preço
da Gasolina na cidade de Londrina, no mesmo período, tem um desvio padrão de apenas
0,125 e 0,120, respectivamente. Logo, a diferença de pregos na licitação tende a ser de
poucos centavos, não compensando economicamente o abastecimento em local distante
da instituição.

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

14.5 Nesse contexto, o limite geográfico ficou fixado em 5 (cinco) Km, pois, em breve
pesquisa no site da Agência Nacional do Petróleo-ANP, constatou-se a existência de no
mínimo 20 postos neste perímetro (documento anexo), o que possibilita, ainda, a ampla
competitividade, sem prejuízo aos princípios da eficiência e da economicidade.

SEÇÃO III — MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE SUPRIMENTOS

15 Os veículos oficiais da Camara Municipal de Londrina são os seguintes:

15.1 Polo Sedan 1.6 8V (Totalflex) 4P, Ano de Fabricação: 2009, Ano do modelo: 2010,
Placa: ASB8589, Chassi: 9BWDBO9N1AP020881.

15.2 Siena Essence 1.6 16V (Flex) 4P, Ano de Fabricação: 2010, Ano do Modelo: 2011,
Placa: AT11054, Chassi: 9BD17277EB3585811.

15.3 Polo Sedan 2.0 4P, Ano de Fabricação: 2011, Ano do Modelo: 2012, Placa:
AUV5795, Chassi: 9BWDE49N5CP014731.

15.4 Renault Logan 1.6 8V (Hi-Flex) 4P, Ano de Fabricação: 2013, Ano do Modelo:
2014, Placa AYG-2676, Chassi: 93Y4SRD64EJ833679;

15.5 Renault Logan 1.6 8V (Hi-Flex) 4P, Ano de Fabricação: 2013, Ano do Modelo:
2014, Placa AYG-2733, Chassi: 93Y4SRD64EJ219956.

16 0 fornecimento sera efetuado nas dependências da Contratada de acordo com a
necessidade da Camara Municipal de Londrina, a partir do envio da Nota de Empenho
assinada pela Diretoria e Presidência da Camara, conforme o caso, para o posto de
revenda de combustíveis com desconto registrado, obedecendo as normas da Agência
Nacional do Petróleo — ANP, não se admitindo recusa da parte deste.
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17 Em nenhuma hipótese servidor da Camara Municipal de Londrina poderá solicitar
abastecimento ou a Contratada poderá abastecer veiculo não oficial no âmbito do
presente Termo de Referencia, do Edital, da Ata de Registro de Preços e das Notas de
Empenhos que eventualmente dela decorrerem.

18 0 servidor que eventualmente solicitar abastecimento de veiculo não-oficial será
submetido a procedimento administrativo para apuração de infração administrativa.

19 A Contratada que abastecer veiculo não-oficial e intentar o recebimento dos respectivos
valores junto à Camara Municipal de Londrina será submetida às penalidades
decorrentes do Edital e da Ata de Registro de Preços, sem prejuízo de notificação aos
órgãos competentes para que apurem a responsabilidade na esfera criminal.

20 Os veículos oficiais que vierem a ser adquiridos pela Camara Municipal de Londrina
poderão ser abastecidos após recebimento de oficio, pela Contratada, assinado pelo
fiscal da Ata, com a identificação de, no minim, ano, modelo, marca e placa do
automóvel.

21 0 fornecimento do combustível ocorrerá em horário comercial, de segunda a sexta-feira
e, excepcionalmente, aos sábados, a critério da Camara Municipal de Londrina, em
virtude da necessidade do produto, nos veículos oficiais relacionados pela Camara
Municipal de Londrina.

22 0 abastecimento de combustíveis deverá ser autorizado expressamente pela Camara
Municipal de Londrina por meio de Requisição de Abastecimento própria impressa em
02 (duas) vias que comprovem a realização do abastecimento, e contenham, no minim,
as seguintes informações:

22.1 A data e a hora do abastecimento;

22.2 Identificação do posto;

22.3 0 tipo de combustível, litragem abastecida e o preço total em reais;
22.4 0 Preço do combustível no empenho;

22.5 0 preço praticado no mercado indicado na bomba de combustível;

22.6 Placas do veiculo e a quilometragem apontada em seu hodômetro;

22.7 A identificação e assinatura do condutor e autorização do Fiscal da Ata, de
funcionário do Departamento ou da Diretoria.

23 Uma via da Requisição de Abastecimento ficará em poder da Contratada e a outra via
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deverá ser entregue à Câmara Municipal de Londrina, para controle do Fiscal da Ata.

24 A Contratada deverá oferecer e utilizar os recursos e meios necessários e suficientes
para a supervisão e fiscalização da regularidade e correção dos abastecimentos,
assegurando que todo combustível registrado pela bomba seja realmente abastecido no
veiculo indicado, que não sejam abastecidos veículos que não estejam relacionados na
frota da Camara Municipal de Londrina e que os veículos relacionados só sejam
abastecidos com o combustível para o qual está autorizado.

25 Os combustíveis deverão obedecer as exigências legais, normas do fabricante, padrões
de qualidade e especificações técnicas exigidas pela Agência Nacional de Petróleo -
ANP e demais legislações correlatas.

26 A qualidade dos combustíveis fornecidos é de inteira responsabilidade dos postos
contratados.

SEÇÃO IV — DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES

27 A Nota de Empenho deverá ser solicitada pelo fiscal da Ata semanalmente.

28 0 preço a ser empenhado deverá constar expressamente do pedido de empenho e deverá
ser calculado a partir da aplicação do desconto registrado à média dos preços dos
combustíveis praticados no Município de Londrina, Estado do Paraná, tendo por base o
levantamento publicado pela Agência Nacional do Petróleo, Gds Natural e
Biocombustiveis — ANP, no endereço www.anp.gov.br.

29 0 fiscal da Ata enviará, no endereço de e-mail ou no número de fac-símile da
Contratada, a Nota de Empenho a cada solicitação de produto.

SEÇÃO V — DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO

30 0 objeto contratado será recebido, de forma parcelada, toda vez que ocorrer o
abastecimento dos veículos oficiais da Camara Municipal de Londrina, verificando-se
sempre as especificações constantes do Edital e da proposta.

31 A Administração rejeitará, no todo ou em parte, o objeto fornecido em desacordo com
as especificações técnicas exigidas.

SEÇÃO VI— DO PREÇO
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32 A contratação será feita de acordo com aplicação do desconto registrado sobre a média
dos pregos dos combustíveis praticados no município de Londrina, no Estado do Paraná,
tendo por base o levantamento de preços realizados na semana anterior à da contratação,
publicado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustiveis — ANP, no
endereço www.anp.gov.br.

33 Caso alguma circunstância decorrente de caso fortuito ou força maior impeça a consulta
ou, ainda, por algum motivo não haja publicação de preços, a média da última
publicação semanal será utilizada para determinar o preço a ser praticado.

34 Caso a última publicação semanal tenha sido publicada há mais de 30 dias, o
Departamento de Suprimentos e Patrimônio passará a elaborar cotação e determinará a
média dos preços sobre os quais o desconto deve incidir para contratações dos 30 dias
seguintes.

35 0 prego pelo qual a Contratante adquirirá o objeto do presente certame não pode ser
superior ao ofertado ao mercado pela Contratada.

36 Nos casos em que o preço obtido a partir do desconto registrado apresentar-se superior,
deverá ser utilizado o preço ofertado ao mercado, em detrimento do registrado.

SEÇÃO VII— DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

37 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/Fatura
apresentada pelo fornecedor com preço registrado em Ata.

38 No ato do abastecimento a Contratada deverá fornecer o cupom fiscal ou documento
auxiliar de nota fiscal do consumidor eletrônico para o motorista, com os seguintes
itens: nome da contratante, CNPJ, data e horário e do abastecimento, tipo de
combustível, quantidade, valor por litro e indicação do veiculo com placa e
quilometragem.

39 A Nota Fiscal deverá ser apresentada na semana subsequente ao do abastecimento.

40 A Nota Fiscal deverá se referir a todos os fornecimentos da semana anterior, devendo a
Contratada nela informar as datas, os valores de cada abastecimento, a quantidade
discriminada de cada combustível, placas do veiculo, quilometragem no posto e o
número da respectiva Nota de Empenho.
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41 Caso não seja possível conter na nota fiscal as informações do item anterior, o
fornecedor deverá encaminhar juntamente com a nota um relatório que apresente tais
informações, com data e assinatura do responsável.

42 0 recebimento definitivo fica condicionado à verificação da conformidade da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pelo fornecedor com prep registrado e do regular
cumprimento das obrigações assumidas na contratação.

43 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento
ficará pendente até que o fornecedor providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da
situação, não acarretando qualquer emus para a Câmara Municipal de Londrina.

44 0 pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito
em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pelo fornecedor, ou
por outro meio previsto na legislação vigente.

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

46 A Camara Municipal de Londrina não se responsabilizará por qualquer despesa que
venha a ser efetuada pelo fornecedor, que porventura não tenha sido definida no Edital,
no Termo de Referência ou na Ata de Registro de Preços.

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

SEÇÃO VIII— DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

48 A Contratada obriga-se a:

48.1 Garantir a qualidade dos combustíveis fornecidos, segundo as exigências legais,
normas do fabricante, padrões de qualidade e especificações técnicas exigidas pela
Agência Nacional de Petróleo — ANP e demais legislações correlatas.

48.2 Controlar para que veículos cadastrados sejam abastecidos com o combustível para o
qual estão autorizados.
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48.3 Substituir combustíveis recusados pela Camara Municipal de Londrina, no caso de
densidade fora dos padrões, erro quanto ao produto solicitado, volume menor que o
solicitado, contaminação por quaisquer elementos não permitidos na sua composição e
presença de outras substâncias em percentuais além dos permitidos na composição.

48.4 Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Camara Municipal de
Londrina, obrigando-se a atender, de imediato, todas as reclamações a respeito da
qualidade de combustíveis, bem como providenciar a sua comprovação, devendo arcar
com as despesas resultantes. Apresentar, sempre que solicitado, documentos que
comprovem a procedência dos combustíveis.

48.5 Relatar A. Camara Municipal de Londrina toda e qualquer irregularidade observada em
virtude da prestação do fornecimento e prestar todos os esclarecimentos que forem
solicitados.

48.6 Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas nas
legislações especificas de acidente de trabalho, bem como por todas as despesas
decorrentes do fornecimento de combustíveis, tais como salários, seguros de acidente,
taxas, impostos e contribuições, indenizações, vale-refeição, e outras que porventura
venham a ser criadas e exigidas por Lei.

48.7 Fornecer a seus empregados todos os Equipamentos de Proteção Individual — EPI,
exigidos pela Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho — SSMT do Ministério
do Trabalho e Emprego — MTE, bem como cumprir todas as normas sobre Medicina e
Segurança do Trabalho.

48.8 Observar e adotar todas as normas de segurança e prevenção de incêndios,
recomendadas pela legislação vigente.

48.9 Arcar com eventuais prejuízos causados à Camara Municipal de Londrina e/ou a
terceiros provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas por seus
empregados, convenentes ou prepostos, na execução do fornecimento contratado.

48.10 Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela Câmara Municipal
de Londrina quanto ao fornecimento.

48.11 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

48.12 Nunca fornecer produtos à Camara Municipal de Londrina com preços superiores ao
praticado na bomba do seu estabelecimento.
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48.13 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do fornecimento, de acordo com o
Código de Defesa do Consumidor (Lei n°8.078/1990).

48.14 Atender prontamente a quaisquer exigências da Camara Municipal de Londrina,
inerentes ao objeto da presente licitação.

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

48.16 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.

48.17 Comunicar à Camara Municipal de Londrina, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas
que antecede a data do corrido, os motivos que impossibilitem a execução do objeto de
forma prevista, com a devida comprovação.

SEÇÃO IX — OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

49 A Camara Municipal de Londrina obriga-se a:

49.1 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da contratada, por meio de
servidor especialmente designado.

49.2 Verificar que durante toda a vigência do contrato seja mantida a compatibilidade com
as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas nesta contratação.

49.3 Caberá exclusivamente ao fiscal da Ata, orientar quanto a. execução do objeto
contratado, quanto aos critérios técnicos e prioridade, qualidade e condições da
realização da contratação.

SEÇÃO X — CONTROLE DA EXECUÇÃO

50 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.
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50.1 0 representante da Camara Municipal de Londrina deverá ter a experiência necessária
para o acompanhamento e controle da execução do contrato.

51 Ao fiscal da Ata de Registro de Preços ficam designadas as seguintes atribuições:
51.1 Somente solicitar o produto mediante a apresentação de Nota de Empenho.
51.2 Receber e indicar o número do empenho na fatura, caso a contratada não o tenha feito.
51.3 Verificar se o valor discriminado na Nota Fiscal é o contratado, antes de remetê-lo ao
Departamento Financeiro.

51.4 Notificar o Gestor do contrato caso identifique qualquer irregularidade para eventual
instauração de procedimento administrativo para aplicação de penalidade.
52 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
quantidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em responsabilidade da contratante ou
de seus agentes e prepostos, de conform idade com o art. 70 da Lei n° 8.666 de 1993.
53 0 fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução deste, 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
competente para as providências cabíveis.

Londrina, 19 de março de 2018.

Virginia Barboza Reis de Oliveira

Departamento de Administração Predial
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ANEXO II— MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO (PROCURAÇÃO)

Câmara Municipal de Londrina
Pregão Presencial n°. [número do pregao]l[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 (CNP.WMF) sob
o n°. [rnimerol. Para tanto, outorgo à pessoa fisica supramencionada amplos poderes para
praticar todos atos inerentes ao pregão Presencial n° [número do pregdo]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. 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 pregdo]l[ano] e
seus Anexos.

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
diferenciado conferido pela LC 123/2006.
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ANEXO V — MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA ik 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 Paraná, em
cumprimento às determinações da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, DECLARO, sob as
penas da lei, que em meu quadro de pessoal não há menor de 18 anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e menor de 16 anos em qualquer outro tipo de trabalho, conforme inciso
XXXIII do Artigo 7° da Constituição Federal.

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente.

(cidade, data).

de de [ano].

Assinatura do Diretor ou Representante Legal

Nome:

RG:

CPF:

Cargo:

(Obs.: Este documento deverá constar no envelope n° 2 `Documentação')
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ANEXO VI— MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°. [número sequencial de atas e contratos]/2018
PREGÃO PRESENCIAL N°. [n úmero e ano]
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 38/2018

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS
VALOR: [PREÇO] (IVALOR POR EXTENSO])
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

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

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

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

1 0 objeto deste instrumento é Registro de Preços para eventual aquisição de
combustíveis, para atender às necessidades da Camara Municipal de Londrina,
conforme especificações e quantidades estabelecidas no presente instrumento, no Termo
de Referência, no Edital e seus Anexos.

2 Estão disciplinados no Termo de Referência (Anexo I), que constitui parte integrante da
presente Ata de Registro de Pregos, como se nela transcrito estivesse, as disposições
sobre prazos, condições de entrega e aceitação, bem como demais questões da
contratação.

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

CLÁUSULA SEGUNDA — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4 As despesas com a execução dos contratos decorrentes do presente instrumento,
correrão à conta da dotação Funcional Programática 01.010.01.031.0001.2001,
Natureza de Despesa 3390.3001 01 — Etanol e 3390.300102 — Gasolina.

CLAUSULA TERCEIRA — DA CONTRATAÇÃO E EMISSÃO DE NOTA DE
EMPENHO

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

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

6.1 0 preço a ser empenhado deverá constar expressamente do pedido de empenho e
deverá observar o preço registrado no presente instrumento.

6.2 0 Fiscal do Contrato enviará, no endereço de e-mail ou no número de fac-símile da
Contratada, a Nota de Empenho a cada solicitação.

7 A Contratada deverá manter durante toda a execução da contratação, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.
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CLÁUSULA QUARTA — DA VIGÊNCIA

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

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

9 Os pregos unitários são:
Valor (Valor/ano) x Desconto

Combustível Litros/mis médio/litro Valor/mês Valor/ano aplicável (%)
Álcool 1000 R$ 2,67 R$ 2.670,00 R$ 32.040,00

R$
Gasolina 800 R$ 4,36 R$ 3.488,00 R$ 41.856,00

R$
TOTAL R$

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

CLÁUSULA SEXTA — DO PAGAMENTO

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

12 No ato do abastecimento a Contratada deverá fornecer o cupom fiscal ou documento
auxiliar de nota fiscal do consumidor eletrônico para o motorista, com os seguintes
itens: nome da contratante, CNPJ, data e horário e do abastecimento, tipo de
combustível, quantidade, valor por litro e indicação do veiculo com placa e
quilometragem.

13 A Nota Fiscal deverá ser apresentada na semana subsequente ao do abastecimento.

14 A Nota Fiscal deverá se referir a todos os fornecimentos da semana anterior, devendo a
Contratada nela informar as datas, os valores de cada abastecimento, a quantidade
discriminada de cada combustível, placas do veiculo, quilometragem no posto e o
número da respectiva Nota de Empenho.
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15 Caso não seja possível conter na nota fiscal as informações do item anterior, o
fornecedor deverá encaminhar juntamente com a nota um relatório que apresente tais
informações, com data e assinatura do responsável.

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

17 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.

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

19 A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada
pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada na Ata de Registro de Preço.

CLÁUSULA SÉTIMA — DA FISCALIZAÇÃO

20 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.

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

20.2A fiscalização da Ata de Registro de Preço será feita pelo servidor que assina o
Termo de Referência (Anexo I).

21 Ao Fiscal do contrato ficam designadas as seguintes atribuições:

21.1Somente solicitar prestações da Contratada mediante a apresentação de Nota de
Empenho.

21.2Receber e indicar o número do empenho na fatura, caso a Contratada não o tenha
feito.

21.3Verificar se o valor discriminado na Nota Fiscal é o contratado, antes de remetê-la ao
Departamento Financeiro.

21.4Notificar o Gestor do contrato caso identifique qualquer irregularidade para eventual
instauração de procedimento administrativo para aplicação de penalidade.

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

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR



A00

Pregão Presencial n°. 14/2018 36

22 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.

23 0 Fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com
a execução do mesmo, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas
ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para
as providências cabíveis.

24 A gestão da contratação sera exercida pelo gerente do Departamento de Suprimentos e
Patrimônio ou servidor por este designado mediante termo juntado aos autos.

CLÁUSULA 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.

26.2Multa.
26.2.1 Multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso

injustificato sobre o valor da Nota de Empenho ou do valor proporcional do
produto em mora na Nota de Empenho, até o limite de 5% (cinco por cento).

26.2.2 Compensatória de até 20% (vinte por cento) sobre o valor da Ata de
Registro de Pregos ou do valor proporcional do item a ser objeto da rescisão, no
caso de inexecução total ou inexecução parcial de que decorra rescisão da Ata
de Registro de Preços, podendo ser cumulada com a multa moratória, desde que
o valor cumulado das penalidades não supere valor equivalente ao total da Ata
de Registro de Preços.

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

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 inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às
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 Camara Municipal de Londrina.

32.10s pedidos de reconsideração sera() 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 a. aplicação de qualquer penalidade poderá a Contratada apresentar defesa,
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no prazo de 5 (cinco) dias ¡Reis, 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 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.

CLAUSULA NONA — DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

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

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

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

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

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

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

42.2Convocar os demais prestadores para assegurar igual oportunidade de negociação;
42.3 Proceder a revisão dos preços registrados a fim de possibilitar o cumprimento das
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obrigações, desde que o requerimento do fornecedor/prestador seja devidamente
documentado (por exemplo, Notas Fiscais e documentos de fabricantes), de forma
suficiente para comprovar: (a) Elevação dos encargos do particular; (b) Ocorrência
de evento posterior à assinatura da Ata de Registro de Preços; (c) Nexo causal entre o
evento ocorrido e a majoração dos encargos; (d) Imprevisibilidade da ocorrência do
evento ou dos efeitos do evento.

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

CLÁUSULA DEZ — DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

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

44.INão cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
44.2 Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;
44.3Não mantiver as condições de habilitação durante a vigência da Ata de Registro de

Preços.
44.4A Contratada poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preços na ocorrência

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

CLÁUSULA ONZE — DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS

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

CLÁUSULA DOZE — DOS ANEXOS E DOS CASOS OMISSOS

46 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.

47 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.
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CLÁUSULA TREZE — DO FORO

48 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 s6 efeito.

Ailton da Silva Nantes
Presidente da Camara Municipal de Londrina

Londrina, [dia, mês e ano].

[nome completo da signatária]
[cargo]
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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 14/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 38/2018

OBJETO: registro de preços para eventual aquisição de combustíveis.
RECURSOS: Funcional Programática 01.010.01.031.0001.2001, Natureza de
Despesa 3390.3001 01 — Etanol 'e 3390.300102 — Gasolina.
VALOR TOTAL MÁXIMO: R$ 73.896,00 (SETENTA E TII.E.S MEL, OITOCENTOS E
NOVENTA E SEIS REAIS).

CREDENCIAMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: as 14h e 15min
do dia 05/09/2018.
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-
1274 (Felipe).

Em 21/08/ 1

meida
Direto -Geral
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EXTRATOS
OITAVO TERMO ADITIVO: CONTRATO N° 050/2014; PROCESSO ADMINISTRATIVO N°05012014.

Partes: Sercomtel S.A. — Telecomunicações e Barreiras Prestadora de Serviços Ltda — ME;

Objeto: Constitui objeto deste instrumento, a prorrogação do prazo contratual pelo período de 12 (doze) meses, com inicio em 01/10/2018 e término
em 30/09/2019.

Vigência: Prevalecem e permanecem em vigor todas as demais cláusulas e condições constantes do contrato primitivo e aditivo, desde que não
conflite com as disposições estabelecidas neste instrumento.

Data e Assinaturas: Londrina, 22/08/2018; Hans Jurgen Willer e Eloiza Fernandes Pinheiro Abi Antoun (Sercomtel S.A. —Telecomunicações), Jacó
Kulik (Barreiras Prestadora de Serviços Ltda — ME). Publique-se;

A Sercomtel S.A. Telecomunicações, com sede na rua Prof. João Cândido, 555, nesta cidade, faz saber a todos os interessados para os fins
previstos na Lei n° 13.303/2016 de 30/06/2016, especialmente para exame da documentação respectiva, encontrar-se instaurado o Processo
Administrativo n°056/2018.

Contrato de Prestação de Serviços n°056/2018; Processo Administrativo n°056/2018.

Modalidade: Dispensa de Licitação Art. 29 da Lei n° 13.303/2016

Partes Sercomtel S.A. — Telecomunicações e Associação Comercial e Industrial de Londrina — ACIL

.Objeto: Constitui objeto do presente contrato, a contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de consulta de informações
negativas e negativação de devedores, conforme dados e condições constantes da Especificação de Serviços, Anexo I deste Contrato.

Parágrafo único. Para a prestação do serviço aqui especificado, a contratada devera cumprir rigorosamente com a legislação vigente, em especial
no que se refere ao Código de Defesa do Consumidor, ficando desde já responsável por quaisquer Onus decorrentes de ações judiciais,
notificações e reparações, entre outros, em decorrência da não observância da lei.

Prego: Pela prestação dos serviços, objeto deste contrato, a SERCOMTEL pagara, a CONTRATADA, os seguintes valores:

a) 0 valor unitário de R$ 2,78 (dois reais e setenta e oito centavos) pela prestação dos serviços de consulta de informações negativas;
b) 0 valor unitário de R$ 2,06 (dois reais e seis centavos) pela prestação dos serviços de negativação retroativa;
c) 0 valor unitário de R$ 2,26 (dois reais e vinte e seis centavos) pela prestação dos serviços de negativação de devedores + carta aviso

(simples);
d) 0 valor unitário de R$ 4,20 (quatro reais e vinte centavos) pela prestação dos serviços de negativação de devedores + carta com boleto.

Parágrafo único. No valor acima já estão inclusos todos os tributos, encargos sociais, trabalhistas, fundiários e previdenciarios, taxa administrativa,
lucro e todas as demais despesas diretas e indiretas, necessárias à execução dos serviços e outros determinados por lei, de responsabilidade da
CONTRATADA, e necessários á perfeita execução dos serviços, objeto deste contrato.

Prazo/vigência: A vigência do presente contrato sera pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir da data de 31/08/2018, podendo ser
prorrogado por iguais e sucessivos períodos, a critério da SERCOMTEL, limitado a 60 (sessenta) meses.

Data e Assinaturas: Londrina, 31/07/2018; (Sercomtel S.A. — Telecomunicações: Hans Jürgen Muller e Rosângela Miqueletti Martins de Oliveira) e
(Associação Comercial e Industrial de Londrina — ACIL: Claudio Sergio Tedeschi e Rodolfo Trarnontini Zanluchi).

• CÂMARA

JORNAL DO LEGISLATIVO

ATOS LEGISLATIVOS

AVISO
PREGÃO PRESENCIAL N° 14/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 38/2018

OBJETO: registro de preços para eventual aquisição de combustíveis.

RECURSOS: Funcional Programatica 01.010.01.031.0001.2001, Natureza de Despesa 3390.3001 01 — Etanol e 3390.300102 — Gasolina.

VALOR TOTAL MÁXIMO: R$ 73.896,00 (SETENTA E TRÊS MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS).

CREDENCIAMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: as 14h e 15min do dia 05/09/2018.

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 Património ou no Site: http://www1.cml.pr.gov.br/cml/site/licitacoes.xhtml.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Poderão ser obtidas pelo e-mail licitacao@cml.pr.gov.br ou nos telefones (43) 3374-1312 (Luiz) e (43)

3374-1274 (Felipe).

Em 21/08/2018. Mark Almeida - Diretor-Geral
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474.9.0.;2700.00.00VALORES RS 279.000,00. V1GÊNCIA A vigência do CONTRATO dar-se-4 a partir
la data de sua assinatura até a entrega/recebimento e o pagamento. FORO Comarca de Jandaia do Sul/
'R. DATA DA ASS1NATURA DO CONTRATO 17/08/2018,

Prefeitura Municipal de Sao Pedro do Iva(
•Estado do Parana

Aviso de Homologação
kola o conteúdo da ata, bem como o parecer da Assessoria Juddica Municipal, que entendeu serem
xjais os atos Integrante do presente procedimento licitatório, homologo a dassir•-“- • adotada pela
)regoeira juntamente °tiro a Equipe de Apoio e adjudico o objeto da presente Iidta.u. na modalkdade
,REGA0 ELETRONICO N°. 035/2018-PM$P1 - PROCESSO N°. 089/2018 e tendo em vista
) cumprimentoidais regrasdas leis 8.666/93 0:10.520/02, que teve como o objeto a contratação de
impresa para aquisição de 01 (um) automóvel de passel° (novo, zero km)ANO/MODELO: 2018/2018,
.4ARCNMODELO: CHEVROLET SPIN L77 2018- SPE/4ECO, motorizasão 1.8, capacidade 7
ia,sageiros, potência minima de 111 CV (E) 106 (CV) (G) e demais caractedsbcas técnicas constantes
lo Modelo 07 - arcados com Recurs° do Termo de Convênio n°. 890/2018, ante o ESTADO DO
'ARANA por Intertmadio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano - o Serviço Social
latônomo Paranacidade e contrapartida do Município, ern favor da Empresa: ASAP COMERCIAL
EIRELI., CNPJ /MF: 20.716.823/0001-25, LOTE: 01 - no VALOR TOTAL de R$ 72.400,00 (setenta e
tais mil, quatrocentos reais). Autorizo, portanto, a aquisição do bem de qua trata a presente licrtação.

São Pedro do Iva', 22 de Agosto de 2018.
Jose Dontzete isalberti - Prefeito Municipal

Fecomércio PP
SCISC Sena< IFPD

SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO SESC PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N°51/18
DBJETO: coNTRATAçAo DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE
_AVANDERIA PARA HIGIENIZAR UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO
NDIVIDUAL (EPI) PARA 0 SESC PARANÁ, ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 11 de
setembro de 2018. HORÁRIO: es 09h00mIn (Horário de Brasilia).

-trumento Convocatório e seus Anexos estão à disposição das empresas
nterest , no site do SESC PARANÁ www.sescpr.com.br/sesc-parana/licitacoes/ e
ambéthInisite do Banco do Brasil www.licitacoes-e,com.br.
itudtiba, 23 de agosto de 2018. EMERSON SEXTOS. Diretor Regional,

MUNICÍPIO DE RANCHO ALEGRE DO OESTE - PARANÁ
AVISO DE CHAMAMENTO PUBLICO N° 01/2.018

) Município de RanchoAlegre D Oeste - PR através da Secretaria de Educação
;omunica aos interessados que fará realizar Chamamento Público n° 01/18
tara coritratar por Inexigibilidade de licitação cujo objeto é a de aquisição de
;8ner05 alimentIclos 30% da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar
tural, (Grupo Formal e ou. Informal) para o atendimento ao Departamento
le Educação.
)0 RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: Os envelopes serão
ecebidos ate as 09h0Omiri do dia 27 de Setembro de 2.018, sendo que a
,essão pública sera na mesma data, As 09h3Omin, na Sala de Licitações,
)calizada na Avenida Parana n° 530, centro, no Município de Rancho Alegre
) Oeste, Estado do Parana.
NFORMAÇÕES: Edital e seus respectivos modelos, anexos, poderão ser
tdquiridos no endereço acima mencionado no horário comercial, ou e-mail
cita.rancho@hotmail,com

Rancho Alegre D Oeste - PR, 22 de Agosto de 2.018
SUELY ALVES PEREIRA SILVA - Prefeita Municipal

Câmara Municipal de Londrina
Estado do Paraná
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial n°14/2018
Processo Administrativo n°. 38/2018

IBJE t.......agistro de preços para eventual aquisição de combustíveis.
lECURSOS: Funcional Programática 01.010.01.031.0001.2001, Natureza
390.3001 01 - Eta poi e 3390.300102- Gasolina.
ALOR TOTAL MAXIMO: R$ 73.896,00 (SETENTA E TRÊS MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS
EAIS).
:REDENCIAMENTO E ABERTURA DOS' ENVELOPES: es 14h e 15min do die
5/09/2018. .
OCAL: Sede da Camara Municipal de Londrina, Rua Gov. Parigot de Souza, 145,
ondrina/PR, na Sala de Reuniões.
:ETIRADA DO EDITAL: diretamente no Setor de SUprimentos e Patrimônio ou no Site:
tip://www1.gml.oraov,br/cmi/siteilicitacoes.xhtml,
4FORMAÇOES COMPLEMENTARES: Poderão ser obtidas pelo e-rnall Jicitacao4cml 
r.gov.br ou nos telefones (43) 3374-1312 (Luiz) e (43) 3374-1274 (Felipe).

Em 21/08/2018
Mark Almeida
Diretor-Geral

de Despesa

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - PR
Aviso de Licitação

Pregão, na forma ELETRONICA n° 250/2018
) Municiplo de Ponta Grossa - PR realizara As 09H00 do dia 06 DE
ETEMBRO 2018, através da Bolsa de Licitações e Leilões (www.bilcompras.
rg.br), Pregão, na forma Eletrônica para, REGISTRO DE PREÇOS para
quisigdo de MEDICAMENTOS para a Secretaria Municipal de Saúde,
o nosso Município. Valor Maximo: R$ 2.831.440,50 (dois milhões,
itocentos e trinta e um mil, quatrocentos e quarenta reais e cinquenta
intavos). Mais Informações, bem como a Integra do edital e seus anexos
Klerão ser obtidos no Departamento de Compras e Contratos no horário
is 12h0Omin as 18h0Omin na sede da prefeitura, ou pelo telefone (42)3220-
00- RAMAL:1349 ou ainda através do link htto://www,Dontagrossa.ongov. 
licitacoes www.bil,org.br.

Ponta Grossa, 22 de agosto de 2018.
ANGELA CONCEIÇÃO OLIVEIRA POMPEU

Secretária Municipal de Saúde

construção dos Blocos 21 e 22, com fornecimento de material e mão de obra e cOnfOry
especificações e quantitativos estabelecidos no Projeto Básico, no Memorial Descritiv, ,
na Planilha Orçamentária e nos demais Anexos so. Edital, no dia 17/09/2018 as 09:00
horas através do portal https://www.comprasgovemamentals.gov.br. 0 Edital pode i
ser consultado no site http://comprasnet.gov.br/acessoasOur1=/ConsultaLicitacoes/
ConsLicitacao_Filtro.asp ou solicitado Junto ao Departamento de Materials e Patrimônio,
através doe-mail; demap-id@utfpredu.br.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PONTA GROSSA PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N° 14/2018
O Municfpio de Ponta Grossa realizará As 13h3Omin do dia 10 de setembro
de 2018, na sede da prefeitura, na sala de reuniões da Secretaria Municipal
de Planejamento, A Av. Visconde de Taunay, n.° 950, 2° andar, licitação para
construção de Campos de Futebol Society nos locals:
Lote 1 - Rua Javed Ribeiro da Fonseca, esquina com a Rua Pascoalino
Provisieiro, Vila Francelina, Bairro Uvaranas. [S 25° 5' 7.13" 0 50° 6' 51.35"],
prego máximo R$ 325.874,72;
Lote 2- Rua Arthur de Almeida Peixoto, esquina com a Rua Carlos de Carvalho,
Vila São Francisco, Bairro Uvaranas. [S 25° 6' 18.22" 0 50° 559.52"], preço
máximo R$ 307.295,65;
Lote 3 - Riia Antenor Lourenço de Oliveira, esquina com a Rua Corstiaan
Hagers, Parque Shangrilá, Bairro Contorno. [S 25° 6' 29.92" 050° 13' 9.16"],
preço máximo R$ 326.178,60;
Lote 4 - Rua Charles Louis Jean Renaud, esquina com a Rua Clyceu
Carlos de Macedo, Parque Santa Lida, Bairro Jardim Carvalho.
[S 25° 329.47" 050° 8' 26.93"], prego máximo R$ 206.800,68;
0 valor total máximo da licitação é de R$ 1.166.149,65 (um milhão cento
e sessenta e seis mil cento e quarenta e nove reais e sessenta e cinco
centavos).
Maiores Informações, bem como a Integra do Edital e anexos, poderão ser
obtidos junto ao Departamento Administrativo da Secretaria Municipal de
Planejamento, sito à Av. Visconde' de Taunay, 950, no horário das 12h As 18h,
ou ainda pelo fone 42-3220-1304 ou ainda pelo site htto://www.og.orgoy,br/
Jicitacoes

Celso Augusto Sant'Anna - Secretario Municipal

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ - PARANÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N°. 019/2018-PMM

em 22 de agosto de 2018
Objeto: Contratação de empresa para Prestação de serviço de contratação de pessoal
artistic° durante o penado de 15 de novembro de 2018 a 06 de janeiro de 2019, para
o evento Natal 2018, denominado Marlow!' Encantada - Um Natal de Luz' e.Emoção,
conforme descritivo técnico, e prestação de serviços de Instalação, manutenção diária,
desmontagem, retirada dos locals, por solicitação da Secretaria Municipal de Inovação
e Desenvolvimento Econômico - SEIDE. Entrega dos Envelopes: ate as 14:00 horas do
dia 10 (dez) do mês de setembro de 2018. Abertura das propostas: es 09:00 horas do dia
10 (dez) do Ink de setembro de 2018, na Diretoria de Licitações -Av, XV de Novembro,
701 - Centro -2°. andar- Maringá-PR. 0 edital completo estará disponível através do site:
www.marinaa.Pracw.br/oortaltransoarencia.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ - PARANÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N°. 020/2018.PMM

em 22 de agosto de 2018
Objeto; Contratação de empresa para Prestação de Serviços Continuos de Controle de
Pragas Urbanas, no Hospital Municipal, UPA Zona Sale SAMU, desta cIdade de Maringá/
Parana, em atendimento 6 Gerência Administrativa e Financeira do Hospital Municipal de
Maringa - Secretaria Municipal de Saúde - SAUDE. Entrega dos Envelopes: até as 14:00
horas do dia 12 (doze) do mês de setembro de 2018. Abertura das propostas: as 14:00
horas do dia 12 (doze) do mês de setembro de 2018, na Diretoria de Licitações - Av. XV
de Novembro, 701 - Centro - 2°. andar Maringá-PR. 0 edital completo estará disponivel
através do site: www.mari ga.orgov.br/Dortaltransoarencia.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ - PARANÁ

AVISO DE LICITAÇÃO •
PREGÃO ELETRÔNICO N°. 251/2018.PMM

em 22 de agosto de 2018
Objeto: Aquisição de mobiliários (armário de aço, arquivo para pasta suspense, cadeira
giratória e outros), telefone sem fio e carregador de pilhas, em atendimento das
necessidades da Gerência de Proteção Especial de Alta Complexidade, por solicitação da
Secretaria de Assistência Social e Cidadania - SASC. Recebimento das propostas: ate as
08:30 horas do dia 06 (seis) setembro de 2018. Abertura das propostas:- as 08:30 horas do
dia 06 (sels) setembro de 2018. Inicio da sessão de disputado lances:- as 14:00 horas do
dia06 (seis) setembro de 2018, no site www.licitacoes-e.com.br- Banco do Brasil. 0 edital
completo estará disponível através do site: www.maringa,pr,gov.br/oortaltrans-Darencla.
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Câmara Municipal de Londrina
Estado do Parana

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL N° 14/2018

,:ks 14 horas e 15 minutos do dia 05 de setembro de 2018, na Sala de Reuniões da Câmara Municipal de

Londrina, foi realizada a primeira sessão pública do pregão presencial em epígrafe para Registro de Preços

para eventual aquisição de combustíveis, 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 lia Saragoça Santos e Lilian Matsubara Denobi Vieira.

0 Pregoeiro abriu a sessão pública, mas não se apresentaram licitantes até o momento da declaração de seu

encerramento às 14h40. Assim, o Pregoeiro declarou a licitação deserta.

A presente ata foi lida e assinada pelos presentes.

Pregoeiro:

Felipe Werlang Palm

Servidoras:

lia Saragoça Santos

Lilian Matsubara Denobi Vieira  1.g.Z.;,o,ix-‘,'T(\ • itasuT\lk 

•
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CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

DESPACHO

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N°.
14/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO
N° 33/2018. OBJETO: REGISTRO DE
PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO
DE COMBUSTÍVEIS

Diante da ausência de interessados na sessão pública agendada para

05/09/2018, às 14 horas e 15 minutos, determino a republicação do Aviso de Licitação

e designo nova sessão pública a ser realizada em 21/09/2018, às 14 horas e 15

minutos.

As demais disposições do Edital permanecem inalteradas.

Londrina, 05 de setembro de-2018/.

aiIneida

Diretor Geral



Atido no Quadro de Editals
da Câmara Municipal de
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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 14/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 38/2018

OBJETO: registro de preços para eventual aquisição de combustíveis.
RECURSOS: Funcional Programática 01.010.01.031.0001.2001, Natureza de
Despesa 3390.3001 01 — Etanol e 3390.300102 — Gasolina.
VALOR TOTAL MÁXIMO: R$ 73.896,00 (SETENTA E TRÊS MIL, OITOCENTOS E
NOVENTA E SEIS REAIS).

CREDENCIAMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: As 14h e 15min
do dia 21/09/2018.
LOCAL: Sede da Camara Municipal de Londrina, Rua Gov. Parigot de Souza,
i145, 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-

• 1274 (Felipe).

Em 05/09/2018

meida
Djtetor-Geral



Jornal Oficial n° 3606 Pág. 16 Quinta-feira, 06 de setembro de 2018

II Álcool 11,5%
Ill Diesel 7,7%

Data e Assinaturas: Londrina, 20/08/2018; (Sercomtel S.A. — Telecomunicações: Hans José Muller e Eloiza Fernandes Pinheiro Abi Antoun),
(AUTO POSTO JARDIM DO LESTE LTDA: José Rene de Lacerda e Josenir Guimarães Correa).

CÂMARA

JORNAL DO LEGISLATIVO

ATOS LEGISLATIVOS

LEI
LEI N° 12.753 DE 3 DE SETEMBRO DE 2018

SÚMULA: Da nova redação ao parágrafo Calico do art go 211 da Lei n° 11.381, de 21 de novembro de 2011 (Código de Obras e Edificações do
Municipio de Londrina).

•A CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU, PRESIDENTE, PROMULGO, NOS TERMOS DO § 3° DO
ARTIGO 31 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICIPIO DE LONDRINA, A SEGUINTE

LEI:

Art. 100 parágrafo único do artigo 211 da Lei n° 11.381, de 21 de novembro de 2011 (Codigo de Obras e Edificações do Município de Londrina),
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art 211

Parágrafo único. As multas serão aplicadas ao proprietário do imóvel de acordo com regulamento especifico a ser elaborado pelo Executivo
Municipal."

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Londrina, 3 de setembro de 2018. Vereador Ailton Nantes - Presidente (em exercício)

Ref.
Projeto de Lei n° 198/2017
Autoria: Rony dos Santos Alves.

AVISO
OrPREGAO PRESENCIAL N°14/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°38/2018

OBJETO: registro de preços para eventual aquisição de combustíveis.
RECURSOS: Funcional Programática 01.010.01.031.0001.2001, Natureza de Despesa 3390.3001 01 — Etanol e 3390.300102 — Gasolina.
VALOR TOTAL MAXIMO: R$ 73.896,00 (setenta e três mil, oitocentos e noventa e seis reais).
CREDENCIAMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: ás 14h e 15min do dia 21/09/2018.
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.pr.gov.br ou nos telefones (43) 3374-1312 (Luiz) e (43)
3374-1274 (Felipe).

Em 05/09/2018. Mark Almeida - Diretor-Geral

EXTRATO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: TERMO ADITIVO N° 17 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 16/2013.
Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA.
Contratada: LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA, CNPJ n° 00.482.840/0001-38.
Objeto: prorrogação do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 28 de agosto de 2018.
Valor do Aditivo: R$ 74.622,13 (setenta e quatro mil, seiscentos e vinte e dois reais e treze centavos) por mês.
Data da Assinatura: 24 de agosto de 2018.



FOLHA DE LONDRINA, sexta-feira, 7 de SETEMBRO de 2018

Al;

Consórcio Intermunicipal de Sande do Médio Paranapanema

4.1110-rki"Uria
•ta ,ru 

" lu

Objeto: Pregão eletrônico para registro de prep de Materiais de Expediente, para eventual

aqinsição, confornie especificações contidas no Anexo I (Descrição do Objeto) do Edital PE 051/18,

Valor Maximo Global: RS 36.994,10 (Trinta e seis mil novecentos e noventa e quatro reais e trinta

centavos). Abertura das Propostas de Preço: dia 25/09/2018, As 9h. Intel° da Fase de Disputa de

.Pregos: dia 25/09/2018, As 10h. Consulta ao Edital e Informaçães: no sitio

in ou no endereço Travessa Gaiánia, 152,Londrina/PR. Esclarecimentos: através do e-mail luzia.

licitadeiSnagP-K-CUIL (nos termos do titulo XI do edital). Londrina-PR, 05 de setembro de 2018.

Silvio Antonio Darnaceno /Presidente.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÉDIO

. PARANAPANEMA - CISMEPAR

.A 6 I ' • se I 4 li a a II

PREGÃO PRESENCIAL N° 046/l8— PROC. ADM. N° 058/18

0 CISMEPAR toma pública a SUSPENSÃO da sessão publica do PP 046/18, cujo objeto 6 a .

.aquisigão e instalação de 02 (dois) elevadores e 02 (duas) plataformas elevatórias para o edificio do

Centrado Especialidades do Parana —CEP, que seria realizada no dia 11/09/2018. A suspensão se da

em razão da necessidade de retificação do instrumento convocatório. Seri publicada nova data para

realização da sessão pública do certame.
Londrina, 06 de setembro de 2019.

Rabione R. de Olheiro
PREGOEIRA .

CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA

ESTADO DO PARANÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial n°1412018

' Processo AdminIstratIvo n°. 3812018

OBJETO: registro de pregos para eventual aquisição de combustivels.

RECURSOS: Funcional Programatica 01.010.01.031.0001.2001, Natureza de Despesa

3390.3001 01 — Etanol e 3390.300102 — Gasolina.

VALOR TOTAL MAXIMO: R$ 73.896,00 (SETENTA E 'IRES MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS

REAIS).CREDENCIAMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: as 14h e 15min do dia

21/0912018. •
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:

II. sasas I• • •V er • • .1 I

INFQRMAÇ 'ES COMPLEMENTARES: Poderão ser obtidas pelo e-mail acilaciag-GIIL

171,..gv&I ou nos telefones (43) 3374-1312 (Luiz) e (43) 3374-1274 (Felipe).

. Em 05/0912018 •
Mark Almeida
Diretor-Geral

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA

AVISO DE LICITAÇÃO "

Comunicamos aos Interessados que se encontram disponibilizadas as licitações a seguir:

Concorrência n° 
CPISMGP-001412018,.objet0: Concessão de uso a titulo oneroso de area

do Centro Administrativo da Prefeitura Municipal de Londrina, situado na Avenida Duque de

Caxias,635,LondrinalPR, para exploração econômica de servIços de cafeteria e lanchonete,

5cluindo o fornecimento de equipamentos 'e mão-de•obra para a execução da atividade,'

rn conformidade com as condições estabelecidas pela DGBMISMGP. Republicação do

•
PG 018012018, objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação continuada

de serviços de manutenção preventive e corretiva, corn 'fornecimento de peças para o

Sistema de Ar Condicionado Central e equipamentos de ar•condicionado Instalados no

Edificio da Sede da Prefeltura do MuniciPio de Londrina, Incluindo limpeza e domain

procedimentos pare controle dos padrões referencials de qualidade do ar e plantão técnico

emergenClal para os equipamentos Instalados na, sale de Datacenter. Pregão Presencial

PGISMGP-019412018 - Registro de preços para eventual aquisição de Oleo térmico. Os

editais poderão ser obtidos através do site mny,1.0.d0)ra.P192Y-11. Quaisquer informações

necessárias ()skis telefones (43)3372-4440 e (43) 3372-4118 ou ainda pelo e-mail: Lola

LOaddlaR•=a-Y-11- 
.

. Londrina, 06 de setembro de 2018.

Fablo Cavezotti e Silva — SECRETARIO MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA.

SERCOMTE:
PARTICIPAÇÕES

SERCOMTEL PARTICIPAÇOES S.A.
SUBSIDIARIA INTEGRAL

CNPJ: 04.459.311/0001-74 — NIRE: 413.000225-77

SOMULA DA ATA DA 33° (TRIGESIMA TERCEIRA)

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 12.07.2018

ORDEM DO DIA:
1) Exoneração de Diretor de Operações.

2) Eleição de Diretor de Operações em substituição ao

exonerado.
DELIBERAÇÕES:
1) Exonerado nesta data, do cargo de Diretor de Opera-

ções, o Sr. Tiago Carnelas Gaetano.

2) Considerando o Oficio n° 522/2018 — GAB foi delibe-

rado que o Sr. Roberto Yukio Nishimura, exercera cumu-

lativamente o cargo de DIRETOR DE OPERAÇÕES,

sem o acumulo de remuneração pelg referido exercido,

sendo a ele atribuida apenas a remuneração de Dire-

tor Presidente. 0 mandato do eleito sera de 13107/2018

ate Assembleia Geral Ordinária que se realizara até

30/04/2019. •
HANS JURGEN MOLLER

Presidente
Registrada na Junta Comercial do Parana

Sob n5 20183381572 em 15/08/2017
Libertad Bogus
Secretaria Geral

So
algum
Pod(
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em
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RESCISÃO CONTRATUAL

M.G.R. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.,

pessoa Jurldica de direito privado, sediada na Dr ° Elias Ce-

sar, n.° 55, 13° andar, Jardim Calçaras, na cidade de Lon-

drina, Estado do Parana, devidamente inscrita no CNPJ/

.MF sob n° 02.205.23610001-90 e NAKAMURA IMÓVEIS

LTDA, pessoajurldica de direito privado sediada áRua Pa-

ranaguá n° 187, Centro, Londrina, Estado do Parana, devi-

damente Inscrita no CNPJ/MF sob n° 06.373.17510001-20.

Incorporadoras responsáveis pelo Loteam.ento JARDIM

COLUMBIA D, vem, através da presente e em razão das

notificações realizadas nos dias 07/09/2018 e 0810.912018,

em face da não purgação da mora, tornar público qua o

contrato particular de compromisso .de compra e venda,

celebrado pelo' cliente abaixo nominado, se encontra res-

cindido, nos termos da cláusula 12°, e demais parágrafos

do Contrato de Compra e Venda, em conformidade, ainda,

ao disposto no artigo 32 e respectivos parágrafos da Lei

6.766/79.

Londrina/PR, 07 de setembro de 2018.

i')CikearIC(dWit
MGR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

NAKAMURA IMÓVEIS LTDA

UNIPRIME NORTE DO PARANÁ — COOPERATIVA DE CREDITO LTDA.

CNPJ/MF: 02.398.976/0001-90

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente do Conselho de Administração da UNIPRIME NORTE DO

PARANÁ — COOPERATIVA DE CRÉDITO LTDA., no uso das atribuições que

lhe confere o Parágrafo Primeiro do Artigo 21 do Estatuto Social, convoca

os senhores associados, que nesta data somam 23.056 (vinte e três mil e

.cinquenta e seis), para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a ser

realizada rui dia 21 de setembro de 2018, na Sede da Cooperativa, localizada

na Avenida Rio de Janeiro, n° 1758, Centro, na cidade de Londrina, Estado

do Parana, as 15:00 horas em primeira convocação, com a presença de 2/3

(dois terços) dos associados; em segunda convocação as 16:00 horas, com a

presença de metade dos associados mais um; em terceira e última convocação

as 17:00 horas, com a presença de, no minimo, 10 (dez) associados para

deliberarem sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA:

EDITAL DE LOTEAMENTO

Francisco Reno Silva Gomes, Oficial do Registro de

Imóveis da comarca de Santa Mariana — PR, faz sabers

quem posse interessar, para todos os fins de direito, que

Residencial Arbor's Santa Mariana Empreendimentos

Imobliarlos SPE-LTDA, depositou neste Serviço Registral,

localizado na rua Carlos Moreira Coelho, n° 261, Centro,

Santa Mariana-PR, a documentação necessária e

requereu o registro do LOTEAMENTO Residencial

Arboris Santa Mariana", nos termos da Lei n° 6.766, de

19112/1979 e demais legislações atinentes ti espécie. A

documentação encontra-se a disposição dos interessados

na sede deste Serviço Registral, no endereço acima. 0

loteamento 6 composto de 155 lotes (49,37%), sistema

viário (31,36%), areas institucionais (4,48%), areas verde

(6,99%), sistema de lazer (7,80%), perfazendo a area

total loteada em 67.390,51 metros quadrados (100°4

Dita área encontra-se matriculada sob n.° 5.586, Livro

deste Cartório, sendo de propriedade da empresa acima

identificada. Tudo conforme croqui abaixo. Decorrido d

prazo legal de publicação do presente edital, sem qua.

haja Impugnação :por parte de pessoas, autoridades ou

entidades interessadas, sera efetuado o registro do la

mencionado Loteamento. Dado e passado na cidade de

Santa Mariana-PR, aos seis dias do mês de setembro

de dois mil e dezoito (06/0912018). Francisco Reno Silva

Gomes- Oficial. 
.
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CARTA DE CREDENCIAMENTO

Camara Municipal de Londrina

Pregão Presencial n° 14/2018

Através da presente, autorizo o Sr. José Nelson Curado
Fleuri, portador da Cédula de Identidade, Registro Geral (RG) n° 5.668.337 - SP, e
inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o n°
391.105.918 — 34, a participar do procedimento licitatório acima referido, na qualidade
de representante do Posto Faria Lima Ltda, pessoa jurídica inscrita no Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o n°
06.308.544/0001-00. Para tanto, outorgo à pessoa fisica supramencionada amplos
poderes para praticar todos os atos inerentes ao Pregão Presencial n° 14/2018.

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.

Londrina, 21 de setembro 018.

Ferna do Paulo Borsato
RG: .297.355-8 PR
CPF: 539.825.849-49
Sócio-Proprietário
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DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
DO EDITAL

A empresa Posto Faria Lima Ltda, pessoa jurídica de
direito privado inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do Ministério da
Fazenda (CNPJ/MF) sob o n° 06.308.544/0001-00, para fins de participação no Pregão
Presencial n° 14/2018 realizado pela Câmara 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° 14/2018 e seus Anexos.

Londrina, 21 de setembro de 2018.

Fema do Paulo Borsato
R . 3.297.355-8 PR
C :539.825.849-49

Sócio Proprietário r-0-630354./0001-0-61
POSTO FARIA LIMA LTDA.

PREF. FAMA UMA, 10-'70
JO. MARINA - CEP 80001-450

LONDRINA - PR



POSTO FARIA LIMA LTDA.

CONTRATO SOCIAL 8# TABELIONATODE NOTAS
certórinctivio ces.itx

FERNANDO PAULO BORSATO, brasileiro, casado s

regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, residem e

domiciliado A Rua Vasco da Gama, 277, casa 65, Bairro

Aeroporto, CEP 86036-010, na cidade de Londrina, estado do

Paraná, portador da Cédula de Identidade Civil RG 3.297.355-

8/PR e CPF 539.825.849-49, e IVAN AZULINI, brasileiro,

separado judicialmente, engenheiro, residente e domiciliado

Rua Espirito Santo, 1307, apto 301, Centro, CEP 86020420,

na cidade de Londrina, estado do Paraná, portador da Cédula

de Identidade Civil RG 3.240.721-8/PR e CPF 424.642.699-72,

resolvem por este instrumento particular de contrato, constituir

uma Sociedade Empresarial Limitada, que sell regida pelo Art.

1.052 e seguintes da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 de

acordo com as cláusulas e condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: A sociedade girará sob o nome empresarial de POSTO FARIA

LIMA LTDA.

CLAUSULA SEGUNDA: — A sociedade tem a sua sede nesta cidade de Londrina, estado

do Paraná A Av. Prefeito Faria Lima, 1040, Bairro Jardim Maringá, CEP 86061-450.

CLAUSULA TERCEIRA: 0 objeto social será o ramo de: Comércio de combustíveis,

lubrificantes, doces, chocolates, bebidas, cigarros, frios, serviços de lavagem,

borracharia e lubrificação.

CLAUSULA QUARTA: 0 capital social inteiramente subscrito e realizado será R$

20.000,00 (Vinte mil reais), divididos em 20.000 (Vinte mil) quotas de valor nominal de R$

1,00 (um real) cada uma, integralizadas, neste ato em moeda corrente do Pais, pelos

sócios:

sÓcio QUOTAS ( % ) VALOR

Fernando Paulo Borsato 10.000 50 R$ 10.000,00

Ivan Azulini 10.000 50 R$ 10.000,00

Totais 20.000 100 R$ 20.000,00

ge\
r4,



POSTO FARIA LIMA LTDA.

CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA QUINTA: RESPONSABILIDADE: A responsabilidade de cad?

restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integ.raljggg

do capital social nos termos do art. 1052 do CC 2002, Lei 10.406/2002.

só o éj

CLAUSULA SEXTA: A sociedade iniciara suas atividades em 01 de junho de 2004,

sendo constituída por prazo indeterminado de duração.

CLAUSULA SÉTIMA: ADMINISTRAÇÃO: A sociedade é administrada pelos sócios

Fernando Paulo Borsato e Ivan Azulini, ficando dispensados da prestação de caução,

aos quais compete a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da sociedade,

sendo-lhes vedado o seu emprego sob qualquer pretexto ou modalidade, em operações

ou negócios estranhos ao objeto social, especialmente a prestação de endosso, avais,

fianças ou cauções de favor, sendo que o uso da firma é individual.

Parágrafo Único: Os administradores deverão prestar, aos demais sócios (ou ao sócio

remanescente), contas de sua administração, devidamente justificadas, apresentando o

inventario, o balanço patrimonial e o de resultado econômico, até o final do mês de abril

de cada ano, devendo, os demais sócios aprovarem ou não suas contas, formalmente.

CLAUSULA OITAVA: DESEMPEDIMENTO: Os administradores, declaram, sob as penas

da lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei

especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob 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.(art.1011 §1°,

CC/2002).

CLAUSULA NONA: As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser

transferidas ou alienadas a qualquer titulo sem o consentimento dos outros sócios,

cabendo a estes o direito de preferência na sua aquisição na proporção da parte que

possuirem.



POSTO FARIA UMA LTDA.

CONTRATO SOCIAL

CLAUSULA DÉCIMA: 0 sócio que desejar retirar-se da sociedade, ou transferir pa

suas quotas, deverá notificar por escrito A sociedade, discriminando-lhe prego, form d

pagamento para que esta, através do outro sócio, exerça ou renuncie ao direito e

preferência, o que deverá ser feito no prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento

da notificação. Decorrido este prazo, sem que seja exercido o direito de preferência, as

quotas poderão ser livremente transferidas.

§ 1° - 0 valor das quotas do sócio retirante, excluído, cedente ou que venha a falecer,

será considerada em relação ao que efetivamente foi realizado, liquidando-se, suas

cotas, com base na situação patrimonial da sociedade, A data da resolução, verificada

em balanço especialmente levantado.

§ 2° - Apuradas por balanço, as quotas liquidadas serão pagas em cinco prestações

iguais e mensais, vencendo-se a primeira a noventa dias após apresentada 6 sociedade

autorização judicial que permita formalizar-se inteiramente a operação, inclusive perante

o Registro de Comércio.
.§ 3°- Fica facultado, mediante consenso entre o sócio e os herdeiros, outras condições

de pagamento, desde que não afetem a situação econômica da sociedade.

§4° - 0 falecimento de qualquer um dos sócios, não dissolve necessariamente a

sociedade, ficando os herdeiros e sucessores sub-rogados nos direitos e obrigações do

"de cujus", podendo nela se fazerem representar, enquanto indiviso o quinhão

respectivo, por um dentre eles devidamente credenciado pelos demais.

§5° - Mediante acordo com o sócio supérstite, os herdeiros poderão ingressnr na

sociedade, caso não haja impeditivo legal quanto A capacidade jurídica dos mesmos.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Pelos serviços que prestarem a sociedade, perceberão

os sócios, a titulo de remuneração, pró-labore mensal, cujo valor será fixado em comum

acordo, até os limites de dedução fiscal previstos em lei.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: 0 ano social coincidirá com o ano civil, devendo a 31

de dezembro de cada ano, ser procedido os balanços da sociedade, nos termos legais.

Parágrafo único: A participação de cada sócio nos lucros e nas perdas será

proporcional A quantidade de quotas que possuírem na sociedade.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA: As deliberações dos sócios serão tomadz3s em

reunião, a ser convocada com 08 (oito) dias de antecedência.

otiói



POSTO FARIA LIMA LTDA.

CONTRATO SOCIAL

§ 1° - A convocação da reunião se dará por escrito, na pessoa do sócio s

representante legal, mediante protocolo, carta registrada ou outro documento idôneo a

demonstrar a ciência do sócio.

§ 2° - Por força do art. 1.071, da Lei 10406/2002, dependerão de deliberação as

seguintes matérias:

I - a aprovação das contas da administração, pela maioria dos votos dos presentes;

II - a designação dos administradores, com maioria absoluta de votos representativos do

capital social;

III - a destituição dos administradores, com maioria absoluta de votos representativos do

capital social;

IV - o modo de sua remuneração, quando não estabelecido no contrato, com maioria

absoluta de votos representativos do capital social;

V - a modificação do contrato social, com 3/4 de votos representativos do capital social;

VI - a incorporação, a fusão e a dissolução da sociedade, ou a cessação do estado de

liquidação, com % de votos representativos do capital social;

VII - a nomeação e destituição dos liquidantes e o julgamento das suas contas, pela

maioria dos votos dos presentes;

VIII - o pedido de concordata, com maioria absoluta de votos representativos do capital

social.

§ 3° - Ficam dispensados da reunião, sobre as matérias previstas no §2°, da cláusula

décima terceira, se todos os sócios decidirem por escrito sobre a matéria objeto de

deliberação.

• CLAUSULA DÉCIMA QUARTA: Obrigatoriamente, haverá uma reunião para fins de

aprovação das contas do administrador, e, para deliberação sobre o balanço patrimonial

e o de resultado econômico, a ser realizada até o final do mês de abril de cada ano.

§ /° - Nesta reunião também poderá ser designado novo administrador, se for o caso, e

deliberarem sobre outros assuntos.

§ 2° - Não se aplica a esta reunião o §3°, da cláusula décima terceira, deste contrato.

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar

filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.
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POSTO FARIA LIMA LTDA.

•

CONTRATO SOCIAL

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA: Fica eleito o foro da cidade e Comarca de LoriOrin

Estado do Paraná, para dirimir as dúvidas advindas do presente contrato.

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Nas omissões deste contrato e do Titulo II, Capitulo IV,

da Lei 10406/2002, esta sociedade utilizará, supletivamente, as normas da sociedade

anônima.

E, por estarem assim, justos e contratados, lavram, datam e

assinam, juntamente com duas testemunhas, o presente instrumento em quatro vias de

igual teor e forma, obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos

os seus termos.

Testemunhas:

ti 
7

...4P- • i,iScarpin
RG .364.955-PR
C F 115.485.849-91

FERNANDO

• Londrina, 01 de junho de 2004.

ApLo BORSATO

Jefferson Brune jr.ireir.
OADPR 24368 CPFIOF

1.4sa6o Aspectos Formats

Rosy  ? A C ta dos Santos

4.262.825-5PR
CPF 659.602.629-91



POSTO FARIA LIMA LTDA.

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CNPJ / MF 06.308.544/0001-00 8f TA -" LIONA
DE [40-1

rtórla OCtá

FERNANDO PAULO BORSATO, brasileiro, maior,
casado sob o regime de comunhão parcial de bens,
engenheiro civil, residente e domiciliado no município
de Londrina, Estado do Paraná, à Rua Parque
Nacional do Superagui, s/n°, CEP: 86058-112,
Condomínio Residencial Royal Park, portador do
CREA/PR n° 22.397-D, da Cédula de Identidade Civil
R.G. n.° 3.297.355-8 SSP/PR e CPF/MF sob o n°.
539.825.849-49, e IVAN AZULINI, brasileiro, maior,

casado sob o regime de separação de bens,
engenheiro civil, residente e domiciliado no municipio

de Londrina, Estado do Paraná, à Rua Parque

Nacional da Chapada dos Guimarães, n°. 200, CEP:

86058-114, Condomínio Residencial Royal Park,

portador da Cédula de Identidade Civil R.G. n.°

3.240.721-8 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o n°.

424.642.699-72, únicos sócios da empresa POSTO

FARIA LIMA LTDA., que gira na cidade de Londrina,

estado do Paraná à Av. Prefeito Faria Lima, 1040,

Bairro Jardim Maringá, CEP 86061-450, com contrato

social registrado na Junta Comercial do Paraná em

15 de junho de 2004 sob o n°41205253320, resolvem

por este instrumento, contratar a presente alteração

contratual que será regida pelo art. 1.052 e seguintes

da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, de acordo

com as cláusulas e condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL: 9vCapital Socl da
sociedade no valor de R$ 20.000,00 ( Vinte mil reais), dividi e 0.000 (Vi te rpil
quotas, fica elevado para R$ 420.000,00 (Quatrocentos e int- il reais), ha)/nctO um



POSTO FARIA LIMA LTDA.

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CNPJ / MF 06.308.544/0001-00

aumento de R$ 400.000,00 ( Quatrocentos mil reais) que serão integralizados neste
ato pelos sócios da seguinte forma:

FERNANDO PAULO BORSATO, que possui na sociedade a quantia de
10.000 (Dez mil) quotas no valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais) inteiramente
integralizados, eleva seu capital na sociedade para R$ 210.000,00 (Duzentos e
dez mil reais), sendo o aumento na quantia de R$ 200.000,00 (Duzentos mil
reais,) valor este que será integralizado da seguinte forma: R$ 100.000,00
(Cem mil reais) em moeda corrente do pais no presente ato e uma parcela de
R$ 100.000,00 (Cem mil reais) a ser paga no dia 30/05/2012 em moeda
corrente do pais.

IVAN AZULINI, que possui na sociedade a quantia de 10.000 (Dez mil) quotas
no valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais) inteiramente integralizados, eleva seu
capital na sociedade para R$ 210.000,00 (Duzentos e dez mil reais), sendo o
aumento na quantia de R$200.000,00 (Duzentos mil reais,) valor este que será
integralizado da seguinte forma: R$ 100.000,00 ( Cem mil reais) em mceda
corrente do pais no presente ato e uma parcela de R$100.000,00 (Cem mil
reais) a ser paga no dia 30/05/2012 em moeda corrente do pais.

CLAUSULA SEGUNDA: DISTRIBUIÇÃO DE QUOTAS E CAPITAL: Em decorrência

da presente alteração contratual, o capital social no valor de R$ 420.000,00

(Quatrocentos e vinte mil reais), dividido em 420.000 ( Quatrocentas e vinte mil)

quotas no valor de R$ 1,00 (Um real) cada uma, fica assim distribuído entre os sócios:

SÓCIO QUOTAS ( % ) VALOR

Fernando Paulo Borsato 210.000 50 R$ 210.000,00

Ivan Azulini 210.000 50 R$ 210.000,00

Totais 420.000 100 R$ 420.000,00

CLAUSULA TERCEIRA: RESPONSABILIDADE: A responsabilidade de c a-s-óciF é

restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem so idariamente sela

integralização do capital social nos termos do art. 1052 do C9,2002, Lei 10.406/

/'



POSTO FARIA LIMA LTDA.

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CNPJ / MF 06.308.544/0001-00

CLAUSULA QUARTA: ADMINISTRAÇÃO: A sociedade é administrada pelos sócios

FERNANDO PAULO BORSATO e IVAN AZULINI, ficando dispensados da prestação

de caução, aos quais compete a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial

da sociedade, sendo-lhes vedado o seu emprego sob qualquer pretexto ou

modalidade, em operações ou negócios estranhos ao objeto social, especialmente a

prestação de endosso, avais, fianças ou cauções de favor, sendo que o uso da firma é

individual.

Parágrafo Primeiro: Para as seguintes operações bancárias a assinatura deverá ser

em conjunto pelos dois sócios: Na contratação de Empréstimos e Financiamentos e

Descontos de Títulos.

Parágrafo Segundo: Os administradores deverão prestar, aos demais sócios (ou ao

sócio remanescente), contas de sua administração, devidamente justificadas,

apresentando o inventário, o balanço patrimonial e o de resultado econômico, até o

final do mês de abril de cada ano, devendo, os demais sócios aprovarem ou não suas

contas, formalmente.

CLAUSULA QUINTA: DESEMPEDIMENTO: Os administradores declaram, sob as

penas da lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade,

por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob 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.(art.1011 §1°, CC/2002).

CLAUSULA SEXTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e con, e

vigentes que não colidirem com as disposições expressas prese instrum9r/to.
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E, por estarem assim, justos e contratados, lavram, datam e
assinam, juntamente com duas testemunhas, o presente instrumento em quatro vias
de igual teor e forma, obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em

todos os seus termos.

Testemunhas:

n
RG. 5.895.887-5 PR
CPF 858.127.739-04

Londrina, 18 de abril de 2012.

IVA

FERNAND PAULO B• RSATO

Rosyn de d45/Cos a dos Santos
RG. 4.262.825-5 PR
CPF 659.602.629-91

r.t
Wtrf.)4444W4ii-A'" Ske'16.0*. A1/44.WAMe.2*A6'

JUNTA COMERCIAL DO PARANA - •
AGENCIA REGIONAL DE LONDRINA •
CERTIFICO 0 REGISTRO EM: 30/09/2012

8 - SOB NÚMERO: 20123398878
Protocolo: 12/339887-8, PE 27/04/2012

resa: 41 2 0525332 0
TO FARIA LIMA LTDA

SEBASTIÃO MOTTA
SECRETARIO GERAL
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POSTO FARIA LIMA LTDA.
CNPJ / MF 06.308.544/0001-00

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

FERNANDO PAULO BORSATO, brasileiro, maior, casado sob o
regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, residente e
domiciliado no município de Londrina, Estado do Paraná, à Rua
Parque Nacional do Superagui, s/n°, CEP: 86058-112,
Condomínio Residencial Royal Park, portador do CREA/PR n°
22.397-D, da Cédula de Identidade Civil R.G. n.° 3.297.355-8
SSP/PR e'CPF/MF sob o n°. 539.825.849-49, e IVAN AZULINI,
brasileiro, maior, casado sob o regime de separação de bens,
engenheiro civil, residente e domiciliado no município de
Londrina, Estado do Paraná, à Rua Parque Nacional da Chapada
dos Guimarães, n°. 200, CEP: 86058-114, Condomínio
Residencial Royal Park, portador da Cédula de Identidade Civil
R.G. n.° 3.240.721-8 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o n°.
424.642.699-72, Calicos sócios da empresa POSTO FARIA LIMA
LTDA., que gira na cidade de Londrina, estado do Paraná à Av.
Prefeito Faria Lima, 1040, Bairro Jardim Maringá, CEP 86061-
450, com contrato social registrado na Junta Comercial do Paraná
em 15 de junho de 2004 sob o n° 41205253320 e primeira
alteração contratual registrada na Junta Comercial do Paraná em
30 de abril de 2012 sob o n° 20123398878 resolvem por este
instrumento, contratar a presente alteração contratual que será
regida pelo art. 1.052 e seguintes da Lei 10.406, de 10 de janeiro
de 2002, de acordo com as cláusulas e condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL: 0 Capital Social da
sociedade no valor de R$ 420.000,00 (Quatrocentos e vinte mil reais), dividido em
420.000 (Quatrocentos e vinte mil) quotas, fica elevado para R$ 770.000,00 (Setecentos
e setenta mil reais), havendo um aumento de R$ 350.000,00 ( Trezentos e cinquenta mil
reais) que serão integralizados neste ato pelos sócios da seguinte forma:
FERNANDO PAULO BORSATO, que possui na sociedade a quantia de 210.000
(Duzentos e dez mil) quotas no valor de R$210.000,00 (Duzentas e dez mil reais)
inteiramente integralizados, eleva seu capital na sociedade para R$385.000,00
(Trezentos e Oitenta e cinco mil reais), sendo o aumento na quantia de $ 175.000,09_
(Cento e setenta e cinco mil reais,) valor este que seré integralizado da eguinte f7,rma:



POSTO FARIA LIMA LTDA.
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SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRA-MAL

R$ 17.500,00 (Dezessete mil e quinhentos Reais) em moeda corrente do pais no
presente ato e nove parcelas a serem pagas nas seguintes datas:
-09/06/2014- R$17.500,00 (Dezessete mil e quinhentos reais) em moeda corrente do pais
-16/06/2014- R$17.500,00 (Dezessete mil e quinhentos reais) em moeda corrente do pais
-23/06/2014- R$17.500,00 (Dezessete mil e quinhentos reais) em moeda corrente do pals
-30/06/2014- R$17.500,00 (Dezessete mil e quinhentos reais) em moeda corrente do pals
-07/07/2014- R$17.500,00 (Dezessete mil e quinhentos reais) em moeda corrente do pais
-14/07/2014- R$17.500,00 (Dezessete mil e quinhentos reais) em moeda corrente do país
-21/07/2014- R$17.500,00 (Dezessete mil e quinhentos reais) em moeda corrente do pals
-28/07/2014- R$17.500,00 (Dezessete mil e quinhentos reais) em moeda corrente do pais
-04/08/2014- R$17.500,00 (Dezessete mil e quinhentos reais) em moeda corrente do pais

• IVAN AZULINI, que possui na sociedade a quantia de 210.000 (Duzentos e dez mil)
quotas no valor de R$210.000,00 (Duzentas e dez mil reais) inteiramente integralizados,
eleva seu capital na sociedade para R$ 385.000,00 (Trezentos e Oitenta e cinco mil
reais), sendo o aumento na quantia de R$ 175.000,00 (Cento e setenta e cinco mil reais,)
valor este que será integralizado da seguinte forma: R$ 17.500,00 (Dezessete mil e
quinhentos reais) em moeda corrente do pais no presente ato e nove parcelas a serem
pagas nas seguinte datas:
-09/06/2014- R$17.500,00 (Dezessete mil e quinhentos reais) em moeda corrente do pais
-16/06/2014- R$17.500,00 (Dezessete mil e quinhentos reais) em moeda corrente do país
-23/06/2014- R$17.500,00 (Dezessete mil e quinhentos reais) em moeda corrente do pais
-30/06/2014- R$17.500,00 (Dezessete mil e quinhentos reais) em moeda corrente do pais
-07/07/2014- R$17.500,00 (Dezessete mil e quinhentos reais) em moeda corrente do pals
-14/07/2014- R$17.500,00 (Dezessete mil e quinhentos reais) em moeda corrente do pals
-21/07/2014- R$17.500,00 (Dezessete mil e quinhentos reais) em moeda corrente do pais

• -28/07/2014- R$17.500,00 (Dezessete mil e quinhentos reais) em moeda corrente do pais
-04/08/2014- R$17.500,00 (Dezessete mil e quinhentos reais) em moeda corrente do pals

CLAUSULA SEGUNDA: DISTRIBUIÇÃO DE QUOTAS E CAPITAL: Em decorrência da
presente alteração contratual, o capital social no valor de R$ 770.000,00 (Setecentos e
setenta mil reais), dividido em 770.000 ( Setecentas e setenta mil) quotas no valor de R$
1,00 (Um real) cada uma, fica assim distribuído entre os sócios:
sÓcio QUOTAS ( % ) VALOR

Fernando Paulo Borsato 385.000 50 R$ 385.000,00

Ivan Azulini 385.00-------50
1)/0

) R$ 385.000,00

' R$ 770.000,00//Totais 7,0:(3)9„---

6'
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SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

,

CLAUSULA TERCEIRA: RESPONSABILIDADE: A responsabilidade de cada sócio é
restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralizaçáo
do capital social nos termos do art. 1052 do CC 2002, Lei 10.406/2002.

CLAUSULA QUARTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições
vigentes que não colidirem com as disposições expressas no presente instrumento.

E, por estarem assim, justos e contratados, lavram, datam e
assinam, juntamente com duas testemunhas, o presente instrumento em três vias de
igual teor e forma, obrigando-se fielmente por sr! seus er eiros a cumpri-lo em todos os

• 
seus termos. /

/

•

Testemunhas:
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PROPOSTA COMERCIAL

PREGÃO PRESENCIAL N° 14/2018

Razão Social: POSTO FARIA LIMA LTDA
CNPJ N°: 06.308.544/0001-00
Endereço: Avenida Prefeito Faria Lima, n° 1.040
Londrina — PR
CEP: 86061-450

• E-mail: postofarialima@gmail.com
Telefone e Fax: 3348-5428

•

Jardim Maringá

ITEM DESCRIÇÃO DO
PRODUTO

QUANTIDADE
ESTIMADA MENSAL

Percentual de desconto sobre a média dos preços
dos combustíveis praticados em Londrina — PR,
baseado na tabela semanal da ANP — Agência

Nacional de Petróleo
1 Gasolina Comum 800 litros ( oitocentos litros) 3,0 % ( três por cento)
2 Etanol 1000 litros (um mil litros) 3,0 % (três por cento)

Combustivel Litros/mês Valor
médio/litro

Valor/mês Valor/ano (Valor/ano) x Desconto
aplicável (1)/0)

Gasolina 800 R$ 4,36 R$ 3.488,00 R$ 41.856,00
Alcool 1000 R$ 2,67 R$ 2.670,00 R$ 32.040,00

Validade da proposta: 90 (noventa) dias

Vigência: 12 (doze) meses, a contar da data de sua publicação

Prazo de pagamento: 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da Nota Fiscal

Londrina, 21 de setembro de 2018.

pos 3T FAR
CNPJ: 06.3

A MA LTDA
8. 44/0001-00 r-1F20
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5V/00014P
POSTC FAMA LIMAITDA.

AV. PREF. FARIA LIMA, 1040
AllARiNGA - CEP 86061-450L. LON-DRINA-PR



CÂMARA MUNICIPAL DE LONI

PREGÃO PRESENCIAL N° 14/201

ENVELOPE N°1: PROPOSTA

POSTO FARIA LIMA LTDA

CNPJ: 06.308.544/0001-00



CAMARA MUNICIPAL DE I

PREGÃO PRESENCIAL N°

ENVELOPE N°2: DOCUME

POSTO FARIA LIMA LTDA

CNPJ: 06.308.544/0001-00



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: POSTO FARIA LIMA LIDA
CNPJ: 06.308.544/0001-00

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 15:34:35 do dia 13/09/2018 <hora e data de Brasília>.
Valida até 12/03/2019.
Código de controle da certidão: 8808.FCC6.4212.E318
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

•



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Divida Ativa Estadual

N° 018546414-45

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 06.308.544/0001-00
Nome: POSTO FARIA LIMA 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.

Valida até 15/12/2018 - Fornecimento Gratuito

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

Página 1 de 1
Emitido via Internet Pública (17/08/2018 6:16:01)



VOLTAR ,

CAI A
CAIXA ECON6P.ICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 06308544/0001-00
Razão Social: POSTO FARIA LIMA LTDA
Endereço: R PREFEITO FARIA LIMA 1040 / MARINGA / LONDRINA / PR / 86061-

450

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: 27/08/2018 a 25/09/2018

Certificação Número: 2018082703100927119023

Informação obtida em 13/09/2018, as 08:51:49.

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

•
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: POSTO FARIA LIMA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 06.308.544/0001-00
Certidão n°: 158224811/2018
Expedição: 13/09/2018, as 09:11:06
Validade: 11/03/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que POSTO FARIA LIMA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a)
no CNPJ sob o n° 06.308.544/0001-00, NÃO CONSTA do Banco Nacional de
Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

• INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto as obrigações
estabelecidas em sentença condenat6ria transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdencidrios, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.
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TJDFT Poder Judiciário da Uni5o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO(AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
la e 2a Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de
falências e recuperações judiciais disponíveis até 12/09/2018, NADA CONSTA contra o nome por
extenso e CPF/CNPJ de:

POSTO FARIA LIMA LTDA
06.308.544/0001-00

OBSERVAÇÕES:ip a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida
pelo interessado e pelo destinatário.
b) A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), informando-se o número do selo digital desegurança impresso.
c) A certidão sera emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de
processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.d) A certidão sera negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder
Judiciário. (artigo 8°, § 2° da Resolução 121/CNJ).
e) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações
judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os
processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo
das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, Cidadãos, Certidão de Nada Consta, Tipos de Certidão.
f) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
g) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

Emitida gratuitamente pela internet em: 13/09/2018
Data da última atualização do banco de dados: 12/09/2018

di Selo digital de segurança: 2018.CTD.1112.K2XU.P4XG.4NOH.N2KY
' VALIDA POR 30(TRINTA) DIAS ***

Página 1 de 1 13/09/2018 09:25:40

NUCER — Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasilia - Milton Sebastião Barbosa, Praga Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.

Brasilia — DF
Horário de Atendimento: 7h as 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
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PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO PARANÁ

COMARCA DE LONDRINA
CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
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CERTIDÃO

Ary Trista"OVI
Titular

Empregados Juramentados

Ana Paula Tristão
Lourival Danelutti

Edenilson Donisete Macri
Iwerlei Bueno Moraes

Ozeas Pinheiro de Goes
Marta Rocha

11.

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):

POSTO FARIA LIMA LTDA, CNPJ 06.308.544/0001-00.—.—.—.—.—.—.—.—

Busca referente aos últimos 20 anos, exclusivamente sobre as ações supra citadas.

CUSTAS: R$ 31,33
Lei 19,350/17 - Tab )NI - 141 VRC x 0,202 + 10%

O referido é verdade e dou fé.

Londrina, 18 de Setembro de 2018.

o 7/000
o Juramentado

Evedidopor ESDA

1
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Av. Duque de Caxias,689 - Jd. Mazei - CEP 86.015-902 - Londrina-Parana
J0I7.11.



DECLARAÇÃO RELATIVA fk PROIBIÇÃO DO TRABALHO DO
MENOR (LEI N° 9.854/99)

Eu, Fernando Paulo Borsato, portador da cédula de
Identidade, Registro Geral (RG) n° 3.297.355-8 PR, na qualidade de representante Legal
da empresa Posto Faria Lima Ltda, pessoa jurídica inscrita no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o n° 06.308.544/0001-00,
interessada em participar da licitação modalidade Pregão Presencial n° 14/2018, 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 7° da Constituição Federal.

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente.

Londrina, 21 de setembro de 2018.

Fernando aulo Borsato
RG: 3. 97.355-8 PR
CPF: 466.511.449-87

Sócio Proprietário

0630854110001 -C.'1701
POSTO FARIA LIMA LTDA.

AV. FREE FARIA 1040JD. MARINGÁ - CEP 86001-450
L LONDRINA.. PR



18/09/2018 REVENDEDOR REVENDEDOR Certificado de Posto Revendedor

CERTIFICADO DE
POSTO REVENDEDOR

Razão Social

CNPJ

Número de Autorização

Número Despacho

Data da Publicação

Endereço

POSTO FARIA LIMA LTDA.

06.308.544/0001-00

PR/PRO172474

ANP N° 623

10/11/2004

AVENIDA PREFEITO FARIA LIMA - 1040 -
JARDIM UNIVERSITÁRIO - LONDRINA - PR

A Agência Nacional do Petróleo, Gas Natural e Biocombustiveis, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 8°, inciso XV da Lei n° 9.478, de 06 de agosto de 1997, certifica que, nesta
data, a empresa acima mencionada encontra-se autorizada, por esta Agência, a exercer a
atividade de revenda varejista de combustíveis automotivos, nos termos da Resolução ANP n°
41, de 06 de novembro de 2013.

Emitido as 09:40:36 horas do dia 18/09/2018 (data e horário de Brasilia).

Código de controle do certificado: 40F5.2DD2.D23D.3D37

Este certificado é valido por 03 meses contados a partir de sua emissão, não prevalecendo
sobre certificados emitidos posteriormente.

Tanto a veracidade das informações quanto a condição de Posto Revendedor Autorizado
deverão ser verificadas pela internet, no site da ANP:www.anp.gov.br

https://postos.anp.gov.br/Certificadopreview.asp 1/1



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE ESPECÍFICA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
- ISS

N° 1114334 / 2018
Válida por 120 (cento e vinte) dias a contar da data da expedição

Certificamos que não existe(m) débito(s) vencido(s) correspondente(s) a Impostos,
laxas, Contribuição de Melhoria e Outros, do Cadastro Mobiliário, bem como inexiste
Divida Ativa, com relação ao abaixo referido:

Nome / Razão Social
POSTO FARIA LIMA LTDA
CPF / CNPJ Inscrição Municipal
06308544000100 CMC 1486829
Situação Cadastral
ATIVO

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

Finalidade da certidão: Para fins de direito

Obs: Vedada a sua utilização para fins licitatórios.

Londrina, 26 de julho de 2018

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

Código Validador
8YK#F a40X0XK

Dispensados carimbo e assinatura, conforme art. 30 do Decreto N° 640/15.
Modelo aprovado pela Portaria n° 002/2015/GAB/SMF.
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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° 1135397 / 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:

POSTO FARIA LIMA LTDA
CPF/CNPJ: 06.308.544/0001-00

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, 21 de setembro de 2018

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

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

Código Validador
7VX#vx6MZOXM

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

http://www.londrina.pr.gov.br/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=2093 1/1
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Go Mars de Seu local a posto faria lima londrina De carro 4,6 km, 10 min
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Dados do mapa ©2018 Google 1 km t 

Seu local

Pegue a R. Sen. Souza Naves, R. Júlio Estrela Moreira, Av. Amintas de Barros e R. Prof. Joaquim de Matos
Barreto até R. Pref. Faria Lima em Jardim Presidente

t 1. Siga na direção leste na R. Dr. Elias Cesar em direção 5 R. Gov. Parigot de Souza

rs. 2. Vire à direita na R. Gov. Parigot de Souza

3. Vire à direita na R. Sen. Souza Naves

41, 4-1 4. Vire a esquerda na R. Antônio de Morais Barros

t 5. Continue para R. Júlio Estrela Moreira

11 6. Vire à esquerda na Av. Amintas de Barros

ro- 7. Vire a direita na R. Prof. Joaquim de Matos Barreto

1̀1 8. Curva suave a esquerda para permanecer na R. Prof. Joaquim de Matos Barreto

9. Continue em frente para permanecer na R. Prof. Joaquim de Matos Barreto

9 mn (4,0 km)

43 m

83 in

950 m

230 m

700 m

800 m

57 m

600 in

550 in

10. R. Prof. Joaquim de Matos Barreto faz uma curva a esquerda e se torna Rua Charles Robert Darwin
30

https://www.google.com.br/maps/dir/-23.334912,-51.1533056/posto+faria+lima+londrina/@-23.3337217,-51.1894265,14z/am=t/data=13m1l4b14... 1/2



21/09/2018 de Seu local a posto faria lima londrina - Google Maps

41 11. Vire à esquerda na R. Pref. Faria Lima
4) O destino estara à direita

59 s (600 m)

Posto Faria Lima
R. Pref. Faria Lima, 1040 - Maringá, Londrina - PR, 86061

Essas rotas servem apenas para fins de planejamento. Obras, trânsito intenso, fatores
climáticos ou outros eventos podem fazer com ous as condições sejam diferentes dos
resultados no mapa, por isso é preciso planejar o trajeto levando tudo isso em conta.
Obedeça a todas as sinalizações ou avisos que aparecerem em seu trajeto,

https://www.google.com.br/maps/dir/-23.334912,-51.1533056/posto+faria+lima+londrina/@-23.3337217,-51.1894265,14z/am=t/data=l3m1!4b14...



probidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (21/09/2018 As 15:35) 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°06.308.544/0001-00.

•
Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço: http://www.cnjjus.br
através do número de controle: 5BA5.39E6.8C54.3918

•

Gerado em: 21/09/2018 as 15:35:18 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Pagina 1/1



21/09/2018 Cadastro Impedidos Licitar e Contratar ALO

TCE PR
Consulta de Impedidos de Licitar

Pesquisa Impedidos de Licitar
fornecedor

Tipo documento CNPJ

Nome

• Número documento 06308544000100

Período publicagAo : de

Data de Início Impedimenta: de

Data de Fim Impedimento: de

etNHUM ITEM ENCONTRADO PARA 0 CNPJ: 06308544000100!

até

ate

até

Pesquisar

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



Câmara Municipal de Londrina
Estado do Paraná

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL N° 14/2018

As 14 horas e 15 minutos do dia 21 de setembro de 2018, na Sala de Reuniões da Camara

Municipal de Londrina, foi realizada a sessão pública do pregão presencial em epígrafe, para

contratação de empresa para fornecimento de combustíveis, com a presença do Pregoeiro, o

Servidor Felipe Werlang Paim, designado pela Portaria n°. 108/2016 e pelo Edital do referido

certame. Acompanhou a sessão a Servidora Lilian Matsubara Denobi Vieira.

0 Pregoeiro abriu a sessão pública com o credenciamento do único licitante presente, a empresa

1111 Posto Faria Lima Ltda, inscrita no CNPJ n°. 06.308.544/0001-00, representada pelo senhor José

Nelson Curado Fleuri.

Em seguida, foi aberto o envelope de proposta do único licitante presente. A proposta foi

classificada da seguinte forma: 3,0% (três por cento) de desconto sobre a média de preços dos

combustíveis praticados em Londrina-PR, baseado na tabela semanal da ANP para gasolina comum

e etanol. Após negociação para redução de preços, o valor final permaneceu inalterado.

Então, o Pregoeiro abriu o envelope de habilitação do único licitante presente: todos os documentos

apresentaram-se de acordo com o exigido no edital e as autenticidades daqueles expedidos pela

interne foram confirmadas. Por essa razão, o licitante presente foi declarado habilitado.

Assim, o pregoeiro declarou o licitante Posto Faria Lima Ltda, inscrito no CNPJ n°.

06.308.544/0001-00, vencedor do certame e adjudicou-lhe o objeto, não havendo interesse de

recorrer. A presente ata foi lida e assinada pelos pre n s.

Pregoeiro:

Felipe Werlang Paim

Servidora:

Lilian Matsubara Denobi Vieiratliv6A1 ..aRrAtk 

Licitante:

José Nelson Curado Fleu
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CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial n° 14/2018 — Objeto: aquisição de combustíveis.

1. Súmula para publicação:

RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL n° 14/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 38/2018-DG
• 0 Pregoeiro, devidamente designado pela Portaria n°. 108/2016, instaurou a sessão na data

fixada pelo Edital. Compareceu apenas um licitante para efetuar o credenciamento (POSTO

FARIA LIMA LTDA, CNPJ n° 06.308.544/0001-00), tendo sua proposta classificada. Obteve-

se para ambos os itens do certame (Etanol e Gasolina) o registro do desconto de 3,0% (três

por cento) sobre o preço médio divulgado pela ANP, conforme Termo de Referência. Após, a

licitante foi declarada habilitada por atender aos requisitos do Edital. Aberta a oportunidade

recursal, não houve interesse de interpor recurso. Verificados os cadastros de impedidos de

licitar perante o Conselho Nacional de Justiça e o Tribunal de Contas do Estado do Paraná,

não foi encontrado impedimento algum. Diante disso, o objeto foi adjudicado à vencedora e o

processo foi homologado pelo Presidente da CML. A Ata de Registro de Preços terá vigência

de 12 meses, a contar de sua publicação Por fim, informa-se que a integra dos autos está

disponível para consulta. Londrina, 24 de setembro de 2018. Pregoeiro — Felipe Werlang Paim

2. Da fase interna

0 Processo Administrativo n°38/2018 foi autuado em 24 de julho de 2018

para atender A. Requisição do Departamento da Administração Predial.

Após consolidação do Termo de Referência, a despesa foi autorizada pela

diretoria (fl. 34 dos autos) e o preço máximo foi fixado pela Presidência com base nos indices

divulgados pela Agência Nacional do Petróleo-ANP (fl. 29-33; e 35 dos autos).

Na sequência, consolidou-se a minuta do edital, aprovada pelo parecer

jurídico de fls. 63-64, consideradas as observações da Controladoria As fls. 60-61. 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. 105-107), com sessão agendada para 05 de setembro de 2018, as 14 horas e

15 minutos, a qual restou deserta e culminou na republicação da licitação, com nova sessão

agendada para 21 de setembro de 2018, às 14 horas e 15 minutos, conforme despacho de fl.

109 e publicações de fls. 110-112.

3. Da fase externa

A fase externa da licitação está devidamente narrada na Ata da Sessão

Pública realizada em 21 de setembro de 2018, às 14 horas e 15 minutos, conforme fl. 145 dos

autos.

Ao final, a licitante POSTO FARIA LIMA LTDA, inscrita no CNPJ sob n°

06.308.544/0001-00, foi declarada vencedora de ambos os itens do certame, com o desconto

de 3,0% (três por cento) sobre a tabela da Agência Nacional do Petróleo-ANP, conforme

Termo de Referência.

Isto posto, encaminhamos o processo administrativo para análise e

homologação da licitação por V. Exa, conforme ac,iqia exposto.

Londrina, 24 de setembro de 2018.

,
eh e a g Paim

Pregoeiro

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

Fone/FAX: 3374-1 265 - Londrina - PR
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CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

Pregão Presencial n° 14/2018 — Objeto: aquisição de combustíveis.

Diante do relatório do Pregoeiro, homologo o objeto do presente certame

para a seguinte empresa, de acordo com valores, objetos e quantidades descritos abaixo:

POSTO FARIA LIMA LTDA

CNPJ n° 06.308.544/0001-00
Descrição Litros/mês Valor

médio/litro
Valor/mês Valor/ano Desconto

sobre a
tabela da
ANP

(Valor/ano) x
Desconto

aplicável CYO

Álcool 1000 R$ 2,67 R$ 2.670,00 R$ 32.040,00 3,0% R$ 31.078,80

Gasolina 800 R$ 4,36 R$ 3.488,00 R$ 41.856,00 3,0% R$ 40.600,32

id.
Ailton da Silva es

Presidente

Londrina, 25 de setembro de 2018.
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ATA DE REGISTRO DE PREÇO N". 22/2018
PREGÃO PRESENCIAL N°. 14/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 38/2018

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS
VALOR: 71.679,12 (SETENTA E UM MIL, SEISCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E DOZE
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, inscritano CNPJ sob o n° 78.316.064/0001-93, neste ato representado por seu Presidente, VereadorAilton da Silva Nantes, portador da Cédula de Identidade (RG) n° 3.419.976-0, e inscrito noCadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o n°. 501.975.769-15;
Em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencialem epígrafe, conforme Relatório Final de Licitação e Termo de Homologação ratificados peloPresidente da Camara Municipal de Londrina;
Resolve firmar Ata de Registro de Prego com POSTO FARIA LIMA,inscrita no CNPJ sob o n° 06.308.544/0001-00, com sede na Av. Prefeito Faria Lima, no 1040,

Bairro Jardim Maringá, CEP n'. 86061-450, no Município de Londrina/PR, neste ato
representada pelo sr. Fernando Paulo Borsato, portador da Cédula de Id idade n°
3.297.355-8 SESP/PR e CPF n° 539.825.849-49, nos seguintes termos:



Pregão Presencial n'. 14/2018 2

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1 0 objeto deste instrumento é Registro de Preços para eventual aquisição decombustíveis, para atender às necessidades da Camara Municipal de Londrina,conforme especificações e quantidades estabelecidas no presente instrumento, no Termode Referência, no Edital e seus Anexos.

2 Estão disciplinados no Termo de Referência (Anexo I), que constitui parte integrante dapresente Ata de Registro de Preços, como se nela transcrito estivesse, as disposiçõessobre prazos, condições de entrega e aceitação, bem como demais questões da
contratação.

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

CLÁUSULA SEGUNDA — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4 As despesas com a execução dos contratos decorrentes do presente instrumento,correrão à conta da dotação Funcional Programática 01.010.01.031.0001.2001,
Natureza de Despesa 3390.3001 01 — Etanol e 3390.300102 — Gasolina.

CLÁUSULA TERCEIRA — DA CONTRATAÇÃO E EMISSÃO DE NOTA DE
EMPENHO

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

6 A Nota de Empenho deverá ser solicitada, pelo Fiscal do Contrato.
6.1 0 preço a ser empenhado deverá constar expressamente do pedido de empenho edeverá observar o preço registrado no presente instrumento.
6.2 0 Fiscal do Contrato enviará, no endereço de e-mail ou no número de fac-símile da

Contratada, a Nota de Empenho a cada solicitação.

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

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

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR



Pregão Presencial n°. 14/2018 3

CLAUSULA QUARTA — DA VIGÊNCIA

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

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

9 Os pregos unitários são:

'ombustivel Litros/mês
Valor

médio/litro Valor/mês Valor/ano
(Valor/ano) x Desconto

aplicável (3,0%)Álcool 1000 R$ 2,67 R$ 2.670,00 R$ 32.040,00
R$ 31.078,80Gasolina 800 R$ 4,36 R$ 3.488,00 R$ 41.856,00
R$ 40.600,32  

  TOTAL R$ 71.679 12

10 0 presente instrumento possui valor total de R$ 71.679,12 (setenta e um mil, seiscentose setenta e nove reais e doze centavos).

CLAUSULA SEXTA — DO PAGAMENTO

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

12 No ato do abastecimento a Contratada deverá fornecer o cupom fiscal ou documentoauxiliar de nota fiscal do consumidor eletrônico para o motorista, com os seguintesitens: nome da contratante, CNPJ, data e horário e do abastecimento, tipo de
combustível, quantidade, valor por litro e indicação do veiculo com placa e
quilometragem.

13 A Nota Fiscal deverá ser apresentada na semana subsequente ao do abastecimento.

14 A Nota Fiscal deverá se referir a todos os fornecimentos da semana anterior, devendo aContratada nela informar as datas, os valores de cada abastecimento, a quantidadediscriminada de cada combustível, placas do veiculo, quilometragem no posto e onúmero da respectiva Nota de Empenho.

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

Fone/FAX; 3374-1265 - Londrina - PR
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Pregão Presencial n°. 14/2018 4

15 Caso não seja possível conter na nota fiscal as informações do item anterior, ofornecedor deverá encaminhar juntamente com a nota um relatório que apresente taisinformações, com data e assinatura do responsável.

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

17 0 pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósitoem conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, oupor outro meio previsto na legislação vigente.

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

19 A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuadapela Contratada, que porventura não tenha sido acordada na Ata de Registro de Preço.

CLAUSULA SÉTIMA — DA FISCALIZAÇÃO

20 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 medidascabíveis.

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

20.2A fiscalização da Ata de Registro de Preço será feita pelo servidor que assina o
Termo de Referência (Anexo I).

21 Ao Fiscal do contrato ficam designadas as seguintes atribuições:
21.1 Somente solicitar prestações da Contratada mediante a apresentação de Nota de

Empenho.
21.2Receber e indicar o número do empenho na fatura, caso a Contratada não o tenha

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

Departamento Financeiro.
21.4Notificar o Gestor do contrato caso identifique qualquer irregularidade para eventual

instauração de procedimento administrativo para aplicação de penalidade.
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22 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade daContratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultantede imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou dequalidade 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.

23 0 Fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas coma execução do mesmo, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltasou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente paraas providencias cabíveis.

24 A gestão da contratação será exercida pelo gerente do Departamento de Suprimentos e
Patrimônio ou servidor por este designado mediante termo juntado aos autos.

CLÁUSULA OITAVA — DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES
ADMINISTRATIVAS

25 A Contratada que descumprir quaisquer das clausulas ou condições do presente
Contrato ficará sujeita As penalidades do Art. 70 da Lei 10.520/2002, bem como às
previstas no arts. 86 e 87 da Lei 8.666/1993, observando-se o direito ao contraditório e 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 às 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 0,5% (meio por cento) por dia de atraso

injustificato sobre o valor da Nota de Empenho ou do valor proporcional do
produto em mora na Nota de Empenho, até o limite de 5% (cinco por cento).

26.2.2 Compensatória de até 20% (vinte por cento) sobre o valor da Ata de
Registro de Preços ou do valor proporcional do item a ser objeto da rescisão, no
caso de inexecução total ou inexecução parcial de que decorra rescisão da Ata
de Registro de Preps, podendo ser cumulada com a multa moratória, desde que
o valor cumulado das penalidades não supere valor equivalente ao total da Ata
de Registro de Preços.

26.3 Impedimento de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Fe eral ou
Municípios pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas pr vitas 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 Lein° 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:
27.1.1 Não assinar a Ata de Registro de Prego quando convocado dentro do

prazo de validade da proposta, não aceitar/retirar a nota de empenho ou não
assinar o termo de contrato decorrente da ata de registro de preços;

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 inidemeo.

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

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 gravidadeda conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado A
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 despachodo Diretor-Geral e julgado pelo Presidente da Camara Municipal de Londrina.

32.10s pedidos de reconsideração sell() 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 apre n r defesa,
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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-á a comunicação escrita
empresa e publicação no Jornal Oficial do Município (exceto nos casos de advertênciae multa), constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato sell

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 Nacionalde Preços ao Consumidor Amplo Especial), a partir dos respectivos fatos geradores.

CLAUSULA NONA — DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

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

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

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

41 Se o prestador não aceitar reduzir seus pregos aos valores praticados pelo mercado, sell
liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, mediante despachoda Presidência.

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

42.1Liberar o prestador do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do
pedido do objeto, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos
motivos e comprovantes apresentados;

42.2 Convocar os demais prestadores para assegurar igual oportunidade de ne oc ção;42.3 Proceder a revisão dos preços registrados a fim de possibilitar o cu pn ento das
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obrigações, desde que o requerimento do fornecedor/prestador seja devidamente
documentado (por exemplo, Notas Fiscais e documentos de fabricantes), de formasuficiente para comprovar: (a) Elevação dos encargos do particular; (b) Ocorrênciade evento posterior à assinatura da Ata de Registro de Preços; (c) Nexo causal entre oevento ocorrido e a majoração dos encargos; (d) Imprevisibilidade da ocorrência doevento ou dos efeitos do evento.

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

CLAUSULA DEZ — DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

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

44.1Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
44.2Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;
44.3Não mantiver as condições de habilitação durante a vigência da Ata de Registro de

Preços.
44.4A Contratada poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preços na ocorrênciade fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual,

decorrente de caso fortuito ou de força maior.

CLÁUSULA ONZE — DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS

45 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

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

47 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°de 2006, e da Lei n° 8.666, de 1993, subsidiariamente.
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CLÁUSULA TREZE — DO FORO

48 0 foro para dirimir questões relativas ao presente instrumento será o da Comarca deLondrina, Estado do Paraná, com exclusão de qualquer outro.

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lidoconforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de iforma, para um só efeito.

4Ai ton da uva Nan es
Presidente da Camara Municipal de Londrina

e hado
al eor e

Londrina, 25 es mbro 4e2018.

Fe ti . da Pa o Borsato
Sócio administrador
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ANEXO I — TERMO DE REFERÊNCIA

SEÇÃO I — DO OBJETO

1 0 objeto do presente Termo de Referência é o Registro de Preços (desconto) paraeventual aquisição de forma parcelada de combustíveis automotivos (Etanol e GasolinaComum) para abastecimento dos veículos oficiais da Câmara Municipal de Londrina,conforme especificações e quantidades estabelecidas abaixo:

1.1 1000L (um mil litros) mensais de Etanol.

1 .2 800L (oitocentos litros) mensais de Gasolina Comum.

2 Em decorrência de todos os veículos da Camara Municipal de Londrina serem
bicombustiveis (podem ser abastecidos por Etanol ou Gasolina Comum) a Ata de
Registro de Preços somente permitirá o empenho do combustível mais vantajoso emcada caso, salvo quando justificada a necessidade de abastecimento por determinadotipo de combustível.

3 Ocorrerá o abastecimento por Gasolina Comum sempre que o preço da GasolinaComum multiplicado por 0,7 (sete décimos) culminar em valor menor que o preço doEtanol.

4 Ocorrerá o abastecimento por Etanol sempre que o preço da Gasolina Comum
multiplicado por 0,7 (sete décimos) culminar em valor maior que o preço do Etanol.

5 Caso a aplicação do índice de "70%" culmine em valores iguais, o veiculo será• abastecido com Etanol.

6 Caso tabela idônea permita aperfeiçoar a utilização dos combustíveis nos veículos daCamara Municipal de Londrina, o índice poderá ser revisto e diferenciado para cadaveiculo, desde que fundamentado e devidamente comunicado ao Fornecedor com PreçoRegistrado em ata.

6.1 Consideram-se tabelas idôneas:
6.1.1 As disponibilizadas por órgãos oficiais;
6.1.2 As disponibilizadas pelo fabricante;
6.1.3 As decorrentes de estatísticas elaboradas pela própria Camara Municipal • -

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

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR



Pregão Presencial n°. 14/2018 11

Londrina acerca do rendimento dos veículos; e
6.1.4 Outras, desde que devidamente fundamentadas.

7 A existência de preços registrados não obriga a Camara Municipal de Londrina a firmaras contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outrosmeios para a contratação pretendida, respeitada a legislação relativa as licitações, sendo
assegurado ao beneficiário do registro preferencia em igualdade de condições.

8 0 posto de combustível que prestará o abastecimento dos veículos oficiais deverá estar
localizado em uma distancia igual ou menor que 5 (cinco) km, considerado o percursopor via de acesso regular mais próximo da Camara Municipal de Londrina.

9 Os bens e serviços envolvidos nesta contratação devem considerar critérios compatíveis
com padrões de consumo social e ambientalmente sustentáveis (artigo 7°, XI, da Lei n°.12.305, de 2010 — Política Nacional de Resíduos Sólidos). Todos os processos
envolvidos na execução desse objeto, sejam de extração, fabricação, utilização ou
descarte de materiais e serviços devem estar revestidos da preocupação com a
sustentabilidade ambiental e totalmente de acordo com as imposições normativas
editadas pelos órgãos de proteção ao meio ambiente.

SEÇÃO II— DA JUSTIFICATIVA

10 Quanto à necessidade.

10.1 0 combustível é necessário para o abastecimento dos veículos da Camara
Municipal de Londrina, os quais são utilizados nos trabalhos administrativos e decomissões permanentes e especiais e atendimento dos gabinetes de vereadores, que
demandam diversas visitas, entregas de convites e reuniões fora das dependências da
Camara Municipal de Londrina.

11 Quanto ao quantitativo.

11.1 0 quantitativo de combustíveis foi previsto pela Administração Predial, unidade
responsável pelo controle do consumo de combustíveis dos veículos oficiais na Camara
Municipal de Londrina, que considerou tanto a frota de veículos ativos e em condiçõesde uso atual, quanto o histórico do consumo.

12 Quanto ao critério de utilização da Gasolina Comum ou do Etanol.

12.1 Em pesquisa sobre a relação custo-beneficio da Gasolina Comum e do Etanoveículos biocombustiveis, chega-se a. conclusão de que o índice dos "70%" é
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comum, mais usual, conforme documentos anexos ao presente Termo de Referencia.Uma análise mais aprofundada revela que esse percentual oscila em razão de diversosfatores: manutenção, rodagem em estrada ou na cidade, modelo e ano do veiculo, modode pilotagem, entre outros. Contudo, exatamente pela coexistência de todas essasvariáveis, surge a dificuldade de fixar outro parâmetro mais objetivo. Veja-se que apesquisa pairou também pelos manuais dos veículos, os quais, entretanto, são omissossobre o tema.

12.2 As tabelas de consumo e de eficiência energética divulgadas pelo INMETRO,
consultadas no site dia 19 de março de 2018, não contemplam duas versões dosmodelos de veículos oficiais utilizados pela Camara Municipal de Londrina. A titulo de
exemplo: na tabela divulgada em 2017, analisou-se apenas o rendimento do Logan
Expression 1.6, 16V mas o veiculo da entidade é Logan Expression 1.6, 8V ; o veiculofiat analisado foi o Grand Siena e a Camara possui o veiculo Siena Essence. Já oveiculo Polo 1.6 16V analisado corresponde ao veiculo da Camara. Porém, constatou-seque rendimento com o etanol é aproximadamente 30% inferior ao da gasolina, o queconfirma o índice de 70%, conforme dados apresentados. Na tabela de 2017 o veiculoLogan Expression 1.6 8V tem o rendimento 30% inferior quando utilizado etanol. Nessemesmo ano a tabela não contemplou os veículos Polo e Siena.

12.3 Desse modo, o critério-base dos "70%" foi adotado no presente Termo de
Referência por ser o mais usual no mercado. Nada impede, todavia, que este índice sejasubstituído por outros posteriormente disponibilizados por órgãos oficiais, pelo
fabricante, ou em virtude de estatísticas elaboradas pela própria Camara Municipal de
Londrina acerca do rendimento dos veículos.

13 Quanto ao critério de desempate na relação custo-beneficio.

13.1 0 critério de desempate de valores tende para o Etanol no caso de igualdade depreços na relação custo-beneficio, tendo em vista que é o combustível ecologicamentemais indicado, considerando-se o requisito de sustentabilidade.

14 Quanto ao limite geográfico.

14.1 Há a necessidade de fixação de distância máxima entre o estabelecimento dofornecedor e a Camara Municipal de Londrina, em razão do custo e do tempo da
locomoção.

14.2 Note-se que os veículos oficiais devem ser conduzidos ao estabelecime dofornecedor para que se efetue o abastecimento, de modo que, quanto mais r adistância, maior sera o gasto com combustível.
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14.3 Assim, ainda que eventualmente um fornecedor localizado fora do limitegeográfico pudesse oferecer um maior desconto sobre o objeto a ser contratado, o gastode combustível (somado aos demais custos de manutenção dos automóveis) seria maiordo que o beneficio econômico obtido com o eventual desconto. Isso fica evidente dianteda pesquisa no sistema de levantamento de preços da Agencia Nacional do Petróleo —ANP (documento anexo ao presente TR): o preço do Etanol na cidade de Londrina, emjaneiro e fevereiro de 2018, tem um desvio padrão de 0,096 nos dois meses. Já o preçoda Gasolina na cidade de Londrina, no mesmo período, tem um desvio padrão de apenas0,125 e 0,120, respectivamente. Logo, a diferença de preços na licitação tende a ser depoucos centavos, não compensando economicamente o abastecimento em local distanteda instituição.

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

14.5 Nesse contexto, o limite geográfico ficou fixado em 5 (cinco) Km, pois, em brevepesquisa no site da Agência Nacional do Petróleo-ANP, constatou-se a existência de nomínimo 20 postos neste perímetro (documento anexo), o que possibilita, ainda, a ampla
competitividade, sem prejuízo aos princípios da eficiência e da economicidade.

SEÇÃO III — MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE SUPRIMENTOS
15 Os veículos oficiais da Camara Municipal de Londrina são os seguintes:

15.1 Polo Sedan 1.6 8V (Totalflex) 4P, Ano de Fabricação: 2009, Ano do modelo: 2010,Placa: ASB8589, Chassi: 9BWDBO9N1AP020881.
15.2 Siena Essence 1.6 16V (Flex) 4P, Ano de Fabricação: 2010, Ano do Modelo: 2011,Placa: ATI1054, Chassi: 9BD17277EB3585811.
15.3 Polo Sedan 2.0 4P, Ano de Fabricação: 2011, Ano do Modelo: 2012, Placa:AUV5795, Chassi: 9BWDE49N5CP014731.
15.4 Renault Logan 1.6 8V (Hi-Flex) 4P, Ano de Fabricação: 2013, Ano do Modelo:2014, Placa AYG-2676, Chassi: 93Y4SRD64EJ833679;
15.5 Renault Logan 1.6 8V (Hi-Flex) 4P, Ano de Fabricação: 2013, Ano do Modelo:2014, Placa AYG-2733, Chassi: 93Y4SRD64EJ219956.

16 0 fornecimento será efetuado nas dependências da Contratada de acordo com anecessidade da Camara Municipal de Londrina, a partir do envio da Nota de Empenhoassinada pela Diretoria e Presidência da Câmara, conforme o caso, para o posto derevenda de combustíveis com desconto registrado, obedecendo às normas da AgênciNacional do Petróleo — ANP, não se admitindo recusa da parte deste.
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17 Em nenhuma hipótese servidor da Camara Municipal de Londrina poderá solicitar
abastecimento ou a Contratada poderá abastecer veiculo não oficial no âmbito do
presente Termo de Referência, do Edital, da Ata de Registro de Preços e das Notas de
Empenhos que eventualmente dela decorrerem.

18 0 servidor que eventualmente solicitar abastecimento de veiculo não-oficial sera
submetido a procedimento administrativo para apuração de infração administrativa.

19 A Contratada que abastecer veiculo não-oficial e intentar o recebimento dos respectivos
valores junto a Camara Municipal de Londrina sera submetida as penalidades
decorrentes do Edital e da Ata de Registro de Pregos, sem prejuízo de notificação aosórgãos competentes para que apurem a responsabilidade na esfera criminal.

20 Os veículos oficiais que vierem a ser adquiridos pela Camara Municipal de Londrinapoderão ser abastecidos após recebimento de oficio, pela Contratada, assinado pelo
fiscal da Ata, com a identificação de, no mínimo, ano, modelo, marca e placa do
automóvel.

21 0 fornecimento do combustível ocorrerá em horário comercial, de segunda a sexta-feirae, excepcionalmente, aos sábados, a critério da Camara Municipal de Londrina, em
virtude da necessidade do produto, nos veículos oficiais relacionados pela Camara
Municipal de Londrina.

22 0 abastecimento de combustíveis deverá ser autorizado expressamente pela Camara
Municipal de Londrina por meio de Requisição de Abastecimento própria impressa em02 (duas) vias que comprovem a realização do abastecimento, e contenham, no mínimo,as seguintes informações:

22.1 A data e a hora do abastecimento;
22.2 Identificação do posto;
22.3 0 tipo de combustível, litragem abastecida e o preço total em reais;
22.4 0 Preço do combustível no empenho;
22.5 0 preço praticado no mercado indicado na bomba de combustível;
22.6 Placas do veiculo e a quilometragem apontada em seu hodômetro;

22.7 A identificação e assinatura do condutor e autorização do Fiscal da Ata, defuncionário do Departamento ou da Diretoria.

23 Uma via da Requisição de Abastecimento ficará em poder da Contratada e a
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deverá ser entregue a Câmara Municipal de Londrina, para controle do Fiscal da Ata.

24 A Contratada deverá oferecer e utilizar os recursos e meios necessários e suficientes
para a supervisão e fiscalização da regularidade e correção dos abastecimentos,
assegurando que todo combustível registrado pela bomba seja realmente abastecido no
veiculo indicado, que não sejam abastecidos veículos que não estejam relacionados na
frota da Camara Municipal de Londrina e que os veículos relacionados só sejam
abastecidos com o combustível para o qual está autorizado.

25 Os combustíveis deverão obedecer as exigências legais, normas do fabricante, padrõesde qualidade e especificações técnicas exigidas pela Agência Nacional de Petróleo -
ANP e demais legislações correlatas.

26 A qualidade dos combustíveis fornecidos é de inteira responsabilidade dos postos
contratados.

SEÇÃO IV — DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES

27 A Nota de Empenho deverá ser solicitada pelo fiscal da Ata semanalmente.

28 0 preço a ser empenhado deverá constar expressamente do pedido de empenho e deverá
ser calculado a partir da aplicação do desconto registrado à média dos preços dos
combustíveis praticados no Município de Londrina, Estado do Paraná, tendo por base o
levantamento publicado pela Agência Nacional do Petróleo, Gas Natural e
Biocombustiveis — ANP, no endereço www.anp.gov.br.

29 0 fiscal da Ata enviara, no endereço de e-mail ou no número de fac-símile da
Contratada, a Nota de Empenho a cada solicitação de produto.

SEÇÃO V — DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO

30 0 objeto contratado será recebido, de forma parcelada, toda vez que ocorrer o
abastecimento dos veículos oficiais da Camara Municipal de Londrina, verificando-sesempre as especificações constantes do Edital e da proposta.

31 A Administração rejeitará, no todo ou em parte, o objeto fornecido em desacordas especificações técnicas exigidas.

SEÇÃO VI — DO PREÇO
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32 A contratação será feita de acordo com aplicação do desconto registrado sobre a médiados preços dos combustíveis praticados no município de Londrina, no Estado do Parana,
tendo por base o levantamento de preços realizados na semana anterior 6. da contratação,
publicado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustiveis — ANP, no
endereço www.anp.gov.br.

33 Caso alguma circunstância decorrente de caso fortuito ou força maior impeça a consulta
ou, ainda, por algum motivo não haja publicação de preços, a média da última
publicação semanal sera utilizada para determinar o preço a ser praticado.

34 Caso a última publicação semanal tenha sido publicada há mais de 30 dias, o
Departamento de Suprimentos e Patrimônio passará a elaborar cotação e determinará a
média dos preços sobre os quais o desconto deve incidir para contratações dos 30 dias
seguintes.

35 0 preço pelo qual a Contratante adquirirá o objeto do presente certame não pode ser
superior ao ofertado ao mercado pela Contratada.

36 Nos casos em que o preço obtido a partir do desconto registrado apresentar-se superior,deverá ser utilizado o preço ofertado ao mercado, em detrimento do registrado.

SEÇÃO VII— DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

37 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/Fatura
apresentada pelo fornecedor com preço registrado em Ata.

38 No ato do abastecimento a Contratada deverá fornecer o cupom fiscal ou documentoauxiliar de nota fiscal do consumidor eletrônico para o motorista, com os seguintesitens: nome da contratante, CNPJ, data e horário e do abastecimento, tipo decombustível, quantidade, valor por litro e indicação do veiculo com placa e
quilometragem.

39 A Nota Fiscal deverá ser apresentada na semana subsequente ao do abastecimento.

40 A Nota Fiscal deverá se referir a todos os fornecimentos da semana anterior, devendo a
Contratada nela informar as datas, os valores de cada abastecimento, a quantidade
discriminada de cada combustível, placas do veiculo, quilometragem no po o e onúmero da respectiva Nota de Empenho.
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41 Caso não seja possível conter na nota fiscal as informações do item anterior, o
fornecedor deverá encaminhar juntamente com a nota um relatório que apresente tais
informações, com data e assinatura do responsável.

42 0 recebimento definitivo fica condicionado 6. verificação da conformidade da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pelo fornecedor com preço registrado e do regular
cumprimento das obrigações assumidas na contratação.

43 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamentoficará pendente ate que o fornecedor providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da
situação, não acarretando qualquer emus para a Camara Municipal de Londrina.

44 0 pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito
em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pelo fornecedor, ou
por outro meio previsto na legislação vigente.

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

46 A Camara Municipal de Londrina não se responsabilizará por qualquer despesa que
venha a ser efetuada pelo fornecedor, que porventura não tenha sido definida no Edital,no Termo de Referência ou na Ata de Registro de Preços.

47 A Camara Municipal de Londrina poderá motivadamente adotar providências
acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma de prevenir a ocorrência dedano de dificil ou impossível reparação.

SEÇÃO VIII— DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

48 A Contratada obriga-se a:

48.1 Garantir a qualidade dos combustíveis fornecidos, segundo as exigências legais,normas do fabricante, padrões de qualidade e especificações técnicas exigidas pelaAgência Nacional de Petróleo — ANP e demais legislações correlatas.

48.2 Controlar para que veículos cadastrados sejam abastecidos com o combustível ear. oqual estão autorizados.
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48.3 Substituir combustíveis recusados pela Camara Municipal de Londrina, no caso de
densidade fora dos padrões, erro quanto ao produto solicitado, volume menor que o
solicitado, contaminação por quaisquer elementos não permitidos na sua composição e
presença de outras substancias em percentuais além dos permitidos na composição.

48.4 Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Camara Municipal de
Londrina, obrigando-se a atender, de imediato, todas as reclamações a respeito da
qualidade de combustíveis, bem como providenciar a sua comprovação, devendo arcar
com as despesas resultantes. Apresentar, sempre que solicitado, documentos que
comprovem a procedência dos combustíveis.

48.5 Relatar a Camara Municipal de Londrina toda e qualquer irregularidade observada em
virtude da prestação do fornecimento e prestar todos os esclarecimentos que forem
solicitados.

48.6 Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas nas
legislações especificas de acidente de trabalho, bem como por todas as despesas
decorrentes do fornecimento de combustíveis, tais como salários, seguros de acidente,
taxas, impostos e contribuições, indenizações, vale-refeição, e outras que porventura
venham a ser criadas e exigidas por Lei.

48.7 Fornecer a seus empregados todos os Equipamentos de Proteção Individual — EPI,
exigidos pela Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho — SSMT do Ministério
do Trabalho e Emprego — MTE, bem como cumprir todas as normas sobre Medicina e
Segurança do Trabalho.

48.8 Observar e adotar todas as normas de segurança e prevenção de incêndios,
recomendadas pela legislação vigente.

48.9 Arcar com eventuais prejuízos causados a Camara Municipal de Londrina e/ou a
terceiros provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas por seus
empregados, convenentes ou prepostos, na execução do fornecimento contratado.

48.10 Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela Camara Municipal
de Londrina quanto ao fornecimento.

48.11 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigaç
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

48.12 Nunca fornecer produtos a Camara Municipal de Londrina com preços super ores o
praticado na bomba do seu estabelecimento.
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48.13 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do fornecimento, de acordo com o
Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/1990).

48.14 Atender prontamente a quaisquer exigências da Câmara Municipal de Londrina,
inerentes ao objeto da presente licitação.

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

48.16 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.

48.17 Comunicar à Câmara Municipal de Londrina, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas
que antecede a data do corrido, os motivos que impossibilitem a execução do objeto de
forma prevista, com a devida comprovação.

SEÇÃO IX — OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

49 A Camara Municipal de Londrina obriga-se a:

49.1 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da contratada, por meio de
servidor especialmente designado.

49.2 Verificar que durante toda a vigência do contrato seja mantida a compatibilidade com
as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas nesta contratação.

49.3 Caberá exclusivamente ao fiscal da Ata, orientar quanto à execução do objeto
contratado, quanto aos critérios técnicos e prioridade, qualidade e condições da
realização da contratação.

SEÇÃO X — CONTROLE DA EXECUÇÃO

50 A fiscalização da contratação será exercida por representante da Câmara Municipa
Londrina, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execuç o e
quando necessário, dará ciência ao Gestor da contratação para tomar as did
cabíveis.
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50.1 0 representante da Camara Municipal de Londrina deverá ter a experiência necessária
para o acompanhamento e controle da execução do contrato.

51 Ao fiscal da Ata de Registro de Preços ficam designadas as seguintes atribuições:
51.1 Somente solicitar o produto mediante a apresentação de Nota de Empenho.
51.2 Receber e indicar o número do empenho na fatura, caso a contratada não o tenha feito.
51.3 Verificar se o valor discriminado na Nota Fiscal é o contratado, antes de remete-lo ao
Departamento Financeiro.
51.4 Notificar o Gestor do contrato caso identifique qualquer irregularidade para eventual
instauração de procedimento administrativo para aplicação de penalidade.
52 A fiscalização de que trata esta clausula não exclui nem reduz a responsabilidade da
contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de
quantidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em responsabilidade da contratante ou
de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666 de 1993.
53 0 fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução deste, 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
competente para as providências cabíveis.

Londrina, 19 de março de 2018.

Virginia Barboza Reis de Oliveira
Departamento de Administração Predial
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Objeto: Constitui objeto do presente instrumento, a prorrogação do contrato pelo período de 12 (doze) meses, com inicio em 16/10/2018 e término
em 15/10/2019.

Parágrafo Único. 0 valor para prestação dos serviços, sera reajustado conforme indice descrito na cláusula sétima do contrato primitivo, conforme
correspondência da empresa REDICS, datada de 19/06/2018, em anexo ao Processo Administrativo.

Data e Assinaturas: Londrina, 01/10/2018; Hans Jurgen Willer e Flavio Luiz Borsato (Sercomtel S.A. — Telecomunicações), Antonio Carlos Simão
(Redics — Assessoria em telecomunicações Ltda-Me). Publique-se;

CONCURSO PÚBLICO — SERCOMTEL S. A. TELECOMUNICAÇÕES
N° 001/2015 EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO

Comunicamos a formalização de Contrato de Trabalho, cujo extrato é o seguinte: Partes Sercomtel S.A. - Telecomunicações (empregador) e:

NOME DATA ADMISSÃO CPF

FREDERICO GUILHERME FLAUZINO 01/10/2018 812.968.789-53

Cargo: PROFISSIONAL ADMINISTRATIVO Ill - CONTADOR - Salário de Contratação R$ 5.788,48 (cinco mil, setecentos e oitenta e oito reais e
quarenta e oito centavos) (empregado) Regime Jurídico: CLT. Aprovação no Concurso Público Sercomtel S.A. Telecomunicações 001/2015,
homologado em 05/02/2016, com a validade prorrogada em 23/01/2018;

NOME DATA ADMISSÃO CPF

SILVANA KIKUCHI OSHIRO 01/10/2018 050.497.169-77

Cargo: AGENTE - Salário de Contratação R$ 1.951,91 (um mil, novecentos e cinquenta e um reais e noventa e um centavos) (empregado) Regime
Jurídico: CLT. Aprovação no Concurso Público Sercomtel S.A. Telecomunicações 001/2015, homologado em 05/02/2016, com a validade
prorrogada em 23/01/2018.

Londrina, 04 de outubro de 2018. Eloiza Fernandes P. Abi Antoun - Diretora Administrativa

SERCOMTEL ILUMINAÇÃO S.A

AVISO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

A Sercomtel Iluminação S.A., torna público aos interessados, que a empresa Conex Eletromecãnica Indústria e Comércio Ltda, teve
HOMOLOGADAS as luminárias dos modelos "CLP-V240 207W', "CLP-V200 181W", "CLP-V120 116W" e "CLP-V80 77W" a partir de 02/10/2018,
com validade de 12 (doze) meses, de acordo com os requisitos do Edital de Pré-Qualificação n°001/2017. Publique-se.

Londrina, 03 de outubro de 2018. Felipe José de Carvalho - Engenheiro Eletricista e Tiago Carnelós Caetano - Diretor de Operações

CÂMARA

JORNAL DO LEGISLATIVO

ATOS LEGISLATIVOS

TERMOS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 14/2018

Objeto: aquisição de combustiveis.

Diante do relatório do Pregoeiro, homologo o objeto do presente certame para a seguinte empresa, de acordo com valores, objetos e quantidades
descritos abaixo:

POSTO FARIA LIMA LTDA
CNPJ n°06.308.544/0001-00

Descrição Litros/mês Valor médio/litro Valor/mês Valor/ano Desconto sobre
a tabela da ANP

(Valor/ano) x
Desconto aplicável

(%)

Álcool 1000 R$ 2,67 R$ 2.670,00 R$ 32.040,00 3,0% R$ 31.078,80

Gasolina 800 R$ 4,36 R$ 3.488,00 R$ 41.856,00 3,0% R$ 40.600,32

Londrina, 25 de setembro de 2018. Ailton da Silva Nantes - Presidente



Jornal Oficial n° 3626

TERMO DE RATIFICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°16/2018
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°10/2018

Pág. 125 Quinta-feira, 04 de outubro de 2018

Diante da documentação presente nos autos, ratifico/homologo a presente Inexigibilidade de Licitação, para participação de servidor do Recursos
Humanos no"Workshop eSocial — Principais modificações nas areas trabalhistas, previdenciarias e tributárias no âmbito da Administração Pública",
corn fundamento no art. 25, II, da Lei n° 8.666/93, junto a MENDES E LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA, CNPJ n°
07.777.721/0001-51, pelo valor total de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Londrina, 28 de setembro de 2018. AiIton Nantes da Silva - Presidente

EXTRATO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ESPÊCIE: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 22/2018 — PREGÃO PRESENCIAL N° 14/2018
Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
Contratada: POSTO FARIA LIMA
CNPJ: 06.308.544/0001-00
Objeto: registro de pregos para eventual aquisição de combustiveis (gasolina e etanol).
Valor total: R$ 71.679,12 (setenta e um mil, seiscentos e setenta e nove reais e doze centavos).
Vigência: 12 meses, a contar da data de sua publicação.
Data da Assinatura: 25 de setembro de 2018.

CONSELHOS

CMAS - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EDITAL
EDITAL CMAS N°009/2018 — ANALISE DE CANDIDATURA E HOMOLOGAÇÃO GESTÃO 2017/2019

A Comissão Eleitoral do Conselho Municipal de Assistência Social analisa e emite parecer quanto as candidaturas aos cargos vacantes de
representação de conselheiros, conforme o edital CMAS n° 007/2018 — Eleição Complementar Gestão 2017/2019.

Candidatura Deferida na representação dos serviços socioassistenciais não governamentais de proteção social básica, em que será
eleito 01 (um) suplente:

- CONGREGAÇÃO DE IRMÃS DA PEQUENA MISSÃO PARA SURDOS — PAULO HENRIQUE DE AGUIAR.

OBSERVAÇÃO. Não houve candidatos nas demais categorias.

Londrina, 03 de abril de 2018. Caroline Tomaz Sakakura - Membro da Comissão Eleitoral, Rodrigo Eduardo Zambon - Membro da Comissão
Eleitoral

RESOLUÇA0
RESOLUÇÃO N°070/2018 — CMAS, DE 03 DE OUTUBRO DE 2018

Súmula: Dispõe sobre a indicação de conselheiros para acompanharem a Comissão de Elaboração do Plano Municipal de Assistência Social-2018-
2021.

0 CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso das atribuições que lhe conferem as Leis Federais n°. 8.742/93 e Lei 12.435/11 e
Lei Municipal n°. 6.007/94 com as alterações introduzidas pela Lei Municipal n°. 9.185, de 02 de outubro de 2003 e Lei Municipal n° 10.211, de 27
de abril de 2007, e considerando:

• Considerando que o Plano Municipal de Assistência Social (2018-2021) vem atender a recomendação legal estabelecida pelos artigos 203 e
204 da Constituição Federal de 1988 no âmbito da Politica de Assistência Social, por meio da Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), Lei
n° 8.742, de 07 de dezembro de 1993, Politica Nacional de Assistência Social e Norma Operacional Básica do SUAS;

• Considerando a Resolução n° 182, de 20 de julho de 1999, de Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), em seu artigo 1° define que os
Planos de Assistência Social serão plurianuais, abrangendo o periodo de 4 (quatro) anos, tanto para estados quanto para municipios;

• a deliberação da reunião ordinária deste conselho realizada no dia 11 de abril de 2018;

• a deliberação da reunião ordinária deste conselho realizada no dia 25 de abril de 2018;

RESOLVE:

Art. 1° Aprovar a indicação dos seguintes conselheiros para acompanharem a Comissão de elaboração do Plano Municipal de Assistência Social-
Vigência 2018-2021.

- Amanda Boza Gonçalves — representante governamental;
- Claudio Marcio de Melo - representante de Entidade;
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CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

CI n°268/2018 — DSP
De: Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Para: Departamento de Administração Predial
Assunto: Ata de Registro de Preços n° 22/2018.

Londrina, 04 de outubro de 2018.

Prezados,

Estamos encaminhando cópia da ata em epígrafe, vigente a partir de

04/10/2018, para fiscalização e solicitação de Nota de Empenho junto ao Departamento

Financeiro.

Atenciosamente,

Feh e Werlar Paim
Departamento de Suprimentos e Patrimônio

Recebido em 04/ /0  /9.01.R

Lernr.., 
Responsável pelo recebimento


