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e bomba ejetora, retifica de ar condicionado, borracharia, lavagem de veículos, alinhamenro,
balanceamento e cambagem, funilaria e pintura, serviços de guincho, f(, riecimento de
pneus, lubrificantes, ARLA 32 - Agente redutor liquido automotivo, filtros, peça:; e acessórios
em geral, considerando:

a) Manutenção Preventiva - compreende todos os serviços executáveis em oficinas
mecânicas reparâdoras de automóveis, obedecendo-se às recomendaçóes do fabricante do
veículo e/ou as recomendações da equipe do Município.

São exemplos de manutenção preventiva

l. Troca de pneus, alinhamento e balanceamento de rodas e cambagem,

ll. Troca de óleo de motor, câmbio e diferencial, óleo de freio, líquido de arrefeci:nento:

lll. Lubrificação e elementos filtrantes de veículos;

lV. Reposição de palhetas de limpador, baterias. equipamentos de segurança (triangulo
sinalizador, chave de roda, cinto de segurança) e combate a incêndios, coneias de
alternador/gerador, etc;

V. Substituiçáo dd itens do'motot;

Vl. Limpeza Ce motor e bicos injetores;

Vll. Regulagens de bombas e bicos injetores;

Vlll. Revisão de fábrica;

Outros serviços constantes no manual dos veículos e/ou equipamentos ou por orier:i.ção da
equipe do Município que solicitar os servir s.

b) Manutenção Corretiva ou Pesada - compreende todos os serviços ex--,utáveis em
oficinas mecânicas reparadoras'de automóveis, que venham a ocor!'er fora, los periodos
estabelecidos para execução das manu';,.?ões preveritivas, paia correr,? 3s de defeitos
aleatórios resultantes de desgaste e/ou deficiência": de operação, manuiençã(r e fabricaÇão,
garantindo a operacionalidade do veículo, além ia.preservar a segurança Ce pessrlas e
materiais.

São exemplos de manutenção corretiva:

l. Serviços de retífica de motor;

ll. Montagem e desmontagem de jogo de embreagens;

lll. Serviços de instalação elétrica;

lV. Serviços no sistema de injeção eletrônica;

V. Borracharia;

Vl. Funilaria e pintura;

Vll. Serviços no sistema de ar-condicionad.:

Vlll. Revisão geral e serviços integrantes para
inspeção ambiental veicular;

ijendimento das norrnas rbrigatórias de
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c) A rede credenciada deverá ser suficiente para o pleno atendimento da demanda oe
serviços de manutenção de serviços, contendo obrigatoriamente, após a assinatura da ata
de Íegistro de preços, o minimo de 01 /um) estabelecimento credenciado de ar:icpeças,
oficinas mecânicas, borracharia e lavage' : cie veiculo, no município de Nova SanÍa Bárbara -
PR.

d) Conforme necessidade do Órgão Gerenciador, e sem qualquer ônus a ele, a Beneficiária
da Ata deverá efetuar os credenciamentos das qmpresas autorrzadas, r.asc não possua
estabelecimentos credenciados nas cidades de ildva Santa Bárbara, Londrina, Cambé,
Cornélio Procópio e Curitiba - PR, dispondó do prazo de 10 (dez) dias.

e) Após a assinatura da Ata de Registro de Preços, a BeneÍiciária da Ata deverá treinar e
capacitar os servidoies indicados pelo Município de Nova Santa Bárbara a utilizar todos os
recursos do sistema.

f) A Beneficiária' da Ata.deverá ministrar treinamento inaugural a gestores ou fiscais
indicados pelo Município de Nova Santa Bárbara que estaráo diretamente envolvidos na
utilização do sistema de informação a ser disponibilizado sem qualquer custo adicional.

g) O treinamento poderá ser virtual ou presencial, sendo que, se for presencial, deverá ser
realizado na Sede desta Prefeitura.

h) A Beneficiária da Ata deverá fornecer todos os materiais didáticos e os rranuais de
operação para os fiscais designados, além de outros que possam ser iniicados pelo
Município de Nova Santa Bárbara;

j) A Beneficiáriâ da Ata deverá oferecer treinamento de reciclagem semp:e que houver
necessidade, e este treinamento poderá ser demahdado pelo.Município de Nova Santa
Bárbara a qualquer tempo.

k) Sem prejuízo do acima disposto, quando da alteração de funcionalidades do sistema que
afetem diretamente a operação, o nivelamento Ce conhecimento poderá ser aplicado oor
meio de treinamento presencial ou ferramenta eletrônica capaz de suprir necessidade.

l) A Beneficiária da Ata deverá toÍnar disponível ao Município, sistema em ambiente web, de
geÍenciamento de serviços, cuja tecn-icbia possibilite/forneça um períil mí:r,mo de
funcionalidade, conforme o descrito nos i::ins a seguir:

l. Abertura de Ordens de Serviço on{ine/real time;

ll. Recebimento de orçamento on-line/reai time;

lll. Avaliação e aprovação on-line/real time de orçanrento de peças, acessórios e serviços;

lV. Cotação de preços de peças, acessórios e serviços on-line/real time;

V. Acompanhamento on{ine do slatus dos serviços que estiver sendo efetuado;

Vl. Sistêmas lntegrados de lnformações, permitindc a geraçáo de Relatórios Gerenciais,

Vll. Sistemas Tecnológicos integrados que viabilizã a autorização para realização dos
serviços de manutenção e reparos e fornecimento de autopeças e acêssórios para os
veículos da frota do.Município de Nova Sânta Bárbara - PR iunto aos estabelecimentos da
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rede, por meio de senha fornecida ao fiscal oesignalo pela Administração;

Vlll. Utilizaçáo. de logística êspecializada de rede, com amplo número de oficinas
credenciadas, nas cidades de Nova Santa Bárba.a, Londrina, Cambé, Cornélio Procópto e
Curitiba - PR;

lX. Banco de Dados para fornecimento de relatóri:s gerenciais ccm históricos dos serviços
executados, despesas de rnanutenção de cada um dos veículos da frotâ, fornecendo,
inclusive, índice de atendimento por tipo de serviço;

X. Fornecimento. de relatórios especíÍicos, analíticos e sintéticos, por período pre-
estabelecido, extraídos pcir veículos individuais ou grupos, que possibilitem a análise de
gastos discriminados em peças e mãos de obra;

Xl. Faturamento de nota fiscal com den,onslrativo de compra, discriminado valcies gastos
com mãos de obra, peças e tâxa de administração;

Xll. Sistema tecnológico que possibilite a visualização dos saldos da res;ectiva Ata de
Registro de Preços de manutenção preventiva e co,Íetiva da frota;

3.2. O sistema deverá registrar e armazenar todos os dados da vida mecânica do veículo e,
a cada operação:

a) Número de identificação da ordem de serviço;
b) Número de i.lintificação do cartão;
c) ldentificação do veÍculo (tipo de frota e placas);
d) Modelo do veículo;
e) Data e hora de abertura e Íechamento da oÍdem de serviço;
f) Data e hora de início e fim da manutenção do veículo;
g) Tipo de serviço (âquisição de peça/ manutenção corretiva);
h) ldentificação do gestor responsável pela aprovação do orçamento (nome e matríc.rr':);
i) Quilomêtragem do veículo no momento ."â execução do serviço;
j) Descriçáo dos qerviços executados e peçô trocadas;
k) Valor total de mão de obra;
l) Valor total das peças;
m) Tempo de garantia do serviço realizari: ';
n) Tempo de garantia das peças substituídas:
o) Valor total da operação;
p) Descrição sumarizada da operaçáo;
q) Razão Social, endereço e CNPJ do fornecedor e/ou prestador de serviço,
r) Número e data das notas fiscais emitidas pelo fornecedor,

3.3. Todos os dados do item 3.2, deverão esiar disponíveis para consulta do Orgão
Gerenciador e emissáo de relatórios, sendo que, a cada fechamento de período e emissão
de nota para pagamento, deveráo constar descriminados e separados em relatório de
consumo e composiçáo de faturamento.

3.4. O sistema deverá emitir relatórios gerenciais, finánceiros e operacionais que permitam o
controle de despesas e tipos de serviçes, do valor das peças e da mão de ot.a, das
garantias, do histórico de ordens de serv: -o, .orçamentos e de manutenção por veí;ulo;

3.5. O histórico das operações deve ser armazenado e de imediata e Íácil consulta pelo
Município durante a vigência da Ata de Registro de Pieços, bem como. rro térmlno da
vigência dâ Ata, deverá ser disponibilizaoo pelâ EÍ:neficrária da Ata de Reglstro de Preços
em planilha eletrôhica. 
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3.6. os relatórios disponibilizados pela Beneficiária da Ata de Registro de preços deverão
conter no mínimo, .as seguintes informaçôes, sem prejuÍzo a eventuais alterações e
adequações às necessidades do Município: ..

a) Histórico de manutenção por período, ,o' tipo de veículo,.por placa, por tipo de ':iota e por
estabelecimento comercial, com descriçâo do valor total de peças e valor iotal le mão de
obra;
b) Ordem de serviço cadastrada:
c) Comparativo de valor negociado na orâurn de sen.iço;
d) Registro de garantia de peçes e serviços:
e) Histórico de orçamentos;
f) Relatório de custos por tipo de veículo;
g) Composição de frota, com ano de fabricação, tipo de veículo, modelo de veiculo, placas e
demais dados de identificação;
h) Relaçáo completa e discriminada de rede credenciada;
i) Custo por tipo de manutenção; .

j) Custo global, mensal de serviços e peças;

Todos os relatófios devem ser gerados a partir de período pré-estabelêcido pelo gestcr de
frota, permitindo comparativos de desempenho, análiàe de gestão e migração de dados para
planilha eletrônica lipo Excel.

3.7. Disponibilizar acesso ao Sistem., AUDATEX MOLICAR ou outro sist..ma hábil
equivalente ou similar, composta por uma ferrâmenta que possibilita ao gestor/rr.-icar efetuar
consulta on-line, tanto à tabela de preços dos fabricantes de peças, quanlo à tabela de
tempos de máo de obra padrão (Tabela Tempária), cor:f:rme inícrmarrâro técnica do
Sindicato da lndústria e Reparação de Veículos e Acessórios. Ou ainda disponibilizar as

3.8. Na eventualidade da empresa prestaoora dos serviços de gerenciamento de peÇas se
confundirem com a empresa prestâdora dos serriços de gerenciamento de manutençãô,
deverá está, estabelecer plataforma gerencial e sistemas apartados,

3.9. Os prazos para svsçução das manutençóes/ reparos necessários nos veículos,
nacionais ou importados, devem ser estabelecidos de comum acordo com a Beneficiária da
Ata de Registro de Preços, levando-se em cons,deração o grau de avaria nos mesr,los,
porém os serviços de pequena.monta (manutenções preventivas) deverão ser efetuados
sempre dentro de um prazo máximo de 48 (quarentâ e oito) horas, sendo que para a
manutenção corretiva o prazo não seja superior a 120 (cento e vinte) horas, a r.;tir da
aprovação do orçamento, sem prejuiz, â serviços de maior durabilidade, i:;sde que
previamente informados ao Órgão Gerencia<.lor;

3.10- A Beneficiária da Ata é a única responsáve! pelo paoamento das oficiras meiânicas
credenciados, decorrentes dos serviços Dtistados efetivamente reaiizados, ftcando claro que
o Munícipio não responde solidária ou subsidiarian,ente por esse pagamento.

4. OA EXECUçAO E DO CONTROLE E SEGURANçA DO SISTEMA
4.'1. A Beneficiária da Ata.se responsabilizará pela execução dos serviços alravés de seus
recursos tecnológicos e equipes técnicas especializadas, segundo padrões de excelência
sob aspectos da organização. eficiência, qualidadê'e economicidade.

(,

4.2. A efetiva implantação do sistema de gerenciamento de manutençáo dos veículos, com -

fornecimento de peças, deverá dar-se num prazo máximo de í0 (dez) dias úteis, a contar
da assinatura da Ata de Registro de Preços, incluindo o acesso a todos os recursos
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tecnológicos e ferramentais necessários a pÍêna utiiização dos sistemas w.b (la Beneficiária
da Ata, pelos servidores autorizados vinculados ao 'Junicípio.

4.3. Todas as operações serão realizadas interativamente, via web, entre o sistema da
Beneficiária da Atâ e o operador - servidor autorizado do Município, mediaitte opÇões de
execução oferecidas (menus).

4.4. A Beneficiária da Ata deverá ofertar serviços destinados à gestáo de frota, apresentando
dados quantitativos, mecanismo e processos necessários para viabilizar o âcesso ao
sistema, em ambiente web capaz de atender a todas as demandas do Município e apto a
proporcionar soluções globais e.integradas, com alto nível de segurança e de controle dos
serviços gerais de manutenção dos diversos tipos de veículos do município. 

.

4.5. A Beneficiária da Ata deverá tornar ,,sponíveis. sistemas tecnológicos de irúr;ndência,
fornecendo sêrviços de gerenciamento i, rfcÍÍnatizado, com metodologia de cad?stramento,
controle e logística, compreendendo, dentre outros:

l. Ampla redê de oficinas conveniadas e.iuipadas para acêitar trarisaçôes ':e usuários do
sistema;

ll. lmplantação de sistema integrado, em ambiente web, parê veículos componentes da frota
do Município, pro!:orcionando um controle eletrônico dos serviços de manutençáo prestados
pelas conveniadas;

lll. Controle informatizado de sistemas integrados de gestão de frotas possibilitando à
Beneficiária da Ata a emissão de relatórios financeiÍos, operacionais e gerenciais, que.
permitam estrito e eficaz acompanhamento da situação de manutenção da frota, da
qualidade dos serviços prestados, bem como total dos gastos envolvidos;

4.6. A Beneficiária da Ata tornará disponível acesso a software, em ambiente web para
gerenciamento da frota do Município, cadaslrando todos os veículos que a integram ou outro
Software equivalênte;

4.7. O sistema de gerenciamento integrado deverá permitir a emissão se relatórios
cadastrais, oper;acionáis e financeiros paia o controle e gestão das infornia:r;es scbre os
veículos cadastrados, identificados toda e lualquer transaçác efetuaCa, cujo atendimento na
rede credenciada tenha gerado despesas de manuÍênção e aquisição de peças originais.

4.8. O prazo para atendimento e solução Ce problemas técnicos no sislema da Beneficiária
da Ata, utilizado no atendimento às demandas do Município não deverá se' superior a 04
(quatro) horas úteis.

4.9. Será considerado como USUARIO o Municíp;o, sendo.designado servidor responsável
pela fiscalização e gerenciamento dos serviços, ao qual a Beneficiária da Ata tornará
disponível senha de acesso ao sistema web de gerenciâmento.

4.10. O sistema tecnológico integrado viabilizará o pagamento dos serviços executados e do
fornecimento de peças e acessórios, mediante uso de senha fornecida ao fiscal designado
pelo Município.

4.1 1 . A Beneficiária da Ata deverá CREDEftIAR oficinas, sempre que possível ira sede do
Município.

4.12. A Beneficiária da Ata deverá creCe.rciar e tornar disponíve! outros eE(abelecimentos
para manutenção preventiva e corretiva. dos veículos do Município. nas cidades

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacatrÍ)nsb.pr. gov.br - rvww.nsb.Dr.qov.br
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estabelecidas no presente termo de referência, sempre que houver interesse do Municipio,
observado os critérios estabelecidos neste Termo de Referência. O prazo para
credenciamento será de 10 (dez) dias, a contar da solicitação do Município.

4..13. As oficinas integrantes da rede c ';tíeniada pela Beneíiciária da Ata dey.:rão estar
plenamente equipadas para prestação de sêrviços mecânicos automotivos eÍor'.e cimento de
peças e acessórios automotivos originais.

4-14. Os estabelecimentos da rede crecenctada da Beneficiária da Ata cie...e:ão fornecer ao
usuário do serviço comprovante da transação e'eluada, com a descriÇão dos sen/iços
prestados; dos preços praticados, dos descontos ofertados, das garantias praticadas, da
data, bem como ideniificaçáo da credenciada.

4.1 5. As oficinas integrantes da rede conveniada pela Beneficiária da Ata deverão
confeccionar Chéck-list, dos itens e acessórios no interior do veículo no momento do
recebimento e entrega do mesmo.

4.15- 1. As oficinas integrantes da rede conveniada pela Beneficiária da Ata deverão proceder
à entrega ao usuário dâs peças substituídas nos veículos, bêm como os cêrtificados de
garantia e relaçáo de peças utilizadas com marca e modelo.

4.1 6. As oficinas integrântes da rede p. ,a. BeneÍiciária da Ata deverão fornecer garantia
conforme estabelecido abaixo:
4.16.1.06 (meses) meses para as peças Íepostas e instaladas nas oficinas conveniadas
pela Beneficiária da Ata, a partir da emissão da(s) nota(s) fiscal (is) fatura(s);
4.16.2. 06 (seis) meses para ós serviÇ.s executados pelas oficinas crgdenciadas pela
Beneficiária da Ata, onde não houver utilizaÇão de,peças, a partir da emisúo da(s) nota(s)
fiscal(is) fatura(s);
4.'16.3. Os serviços de manutenção correliva terão'garantia mínima de 06 (seis) meses,
exceto alinhamento de direção e balanceamento que terão garantia de 30 (t1nta) dias e os
serviços de Íunilaria e pintura que será de 12 (doze) meses;

4.17. As peças utilizadas nos serviços pódàrão ter garantia diferenciada, desde que seja por
um período superior à garantia mínima.

4-í8. Durante o ptazo. de garantia, sem quaisquer' ônus para o Município, os
estabelecimentos credenciados, às suas expensas, estáo obrigados a:
4-18.1. Substituir o material dêfeituoso;
4.18.2. Corrigt defeitos de fabricação;
4.18.3. Trocar o material, no. prazo dc a:é 05 (cinco) dias úteis, a contar r-ia data de
comunicação do Município.

4.19. Todos os serviços executados ou materiais fornecidcs pelas oficinas co,-.veniadas pela
Beneficiária da Ata estarão sujeitos à aceitação pelo Municipic, que ai,"rtâ se aqueles
satisfazem o padráo de qualidade desejável c nece:'sário, em cada caso

4.20. As oficinas integrantes da rede conveniada Ceverão ter como limite máximo de preço
para peças e acessórios originais que possuam código da montadora (número de peça), os
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4-19.í. Na hipótese prevista no itêm acima, as oficinas conveniadas pela Beneficiária da Ata,
obrigar-se-ão a fazer os serviços, bem como providenciar a substituição das peças, materiais
ou acessórios,. arcando com todas as. despesas decorrentes, devendo tomar estas
providências tâo logo seja comunicado a não aceitaçâo pelo Fiscal da Ata dê Registro de
Preços.
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4.21 - No caso de comprovada a necessidade de aquisição de peça ou acessório original
(material com as. mesmas características, especificaçôes .e fabricante do que compõe a
montagem original do veícúlo) que não seja contemplada com código da montadora (número
de peça) na tabela de Preços Oficial da respectiva montadora, a cotação do menor preço
ficará a cargo do fiscal designado pelo Município.

4.22 - A fiscalização de preços ficará a c',po do fiscal designado pelo Município. C; rendo a '

Beneficiária da Ata garantir que os preços cobradcs na redê credenciada terão co.rro limite o
preço à vista.

4.23 - A base do cálculo do preço praÍ:3ado para prestaçâo de serviç.j ,leverá ser de
acordo com o tempo para a execução do serviço cL'nstantê da Tabela de Tempos Padráo de
Reparos adotados pela montadofa de acordo corn .r modelo do veículo (código, descrição e
tempo padrão de execução do serviço).

4.24 - Os serviços somente poderão ser' executados após o envio on-line/real time, pela
empresa conveniada, de orçamento detalhado, atraVés dos menus eletrônicos apropriados
existentes no ambiente web da Beneficiária da Ata, e respectíva autorazação pelo fiscal
designado pelo Município, que se pronunciará após imediata análise e avaliação do
orçamento a ele submetido previamente.

4.25 - Todos os estabêlecimêntos integrantes da rede credenciada da Bêneficiária da Ata
deverão ser por esta reembolsados, inexistindo q:ralquer vínculo ou obrigações finat:ceiras
entre o Municípiob tais prestadores de se^,iÇos.

4.26 - O sistema web da Beneficiária da Ata deverá promover a oti'nização e
homogeneização das operações de manutenção automotivas realizadas, cor.r o controie
sobre todos os veículos e respectivos usuários.

4.27 - O municÍpio se reserva o direito de, a qu'riquer tempo, solicitar a substituiÇão dê
prepostos da Beneficiária da Ata, uma vez constatando o não preenchimento das condições
exigidas para assistência a ser prestada, Ju que se conduzam de modo inccnveniente ou
incompatível com o decoro e a função a qual lhe fo; cometida.

4.29 - A Beneficiária da Ata deverá estar ciente de que quaisquer entendimentos com o
fiscal serão feitos sempre por escrito.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no222, Centro. E 43.32ó6.8100, 8 - 86.2:!0-000
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constantes da Tabela de Preço Oficial cia montadpra do veículo para o qdã material êstá
sendo adquirido:

4.20.1. A Beneficiária da Ata deverá adquirir as peças ou acessórios atentando para o
melhor desconto ofertado pela rede conveniada, sendo considerada como critério a
proximidade do local.onde o serviço será executado, avaliando-se o custo/benefício.

4.28 - Será designado pelo Muriicípio, como fiscal Ca Ata, servidor para executar a gestáo
administrativa e financeira, bem como operacionalmente, as açôes de aÇompanhamento
físico, controle e fiscalização da ata.

4.30 - A Beneficiária da Ata deverá forne'qr as garantias e segurança do sistema ,:nforme
a seguir:
a) Gerenciamento do sistema por meio de senhas, com niveis de acesso difereirciados aos
Ílscalizadores indicados pelo Município.

b) A autorização para qualquer operação soment3 será possível após ..lg:taçáo de uma

'26!.
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senha válida do usuário;

c) O bloqueio do uso da senha deverá ser on-line e a partir da base operacional definida pela
Beneficiária da Ata, mediante senha/rotina es.pecifica;

d) Troca periódica ou validaçáo de senh? p€ssoal;

e) Cancelamento e cadastramenlo de senha somênte pela unidade autorizada. r.refinida pelo
Município solicitânte.

4.31. Nos casos de falha dos equipamentos periféricos da rede credenciada ou dos cartôes
dos veículos e da ocorrência àe situações adversas como falta de energia eletrica, a
Beneficiária da Ata deverá disponibilizar procedirrênto contingencial, através de serviço de
atendimento ao. cliente. Este procedimento deve consistir na obtenção, por telefone, por
parte da rede credenciada, do número da autoriza?ão de abastecimento a ser transcrito para
formulário especifico da Beneficiária da Ata, visando garantir a manutenção das informaçôes
necessárias ao controle e gestáo dos abastecimentos e não comprometer a continuidade
das atividades operacionais da Beneficiária da Ata.

4.32. A Beneficiária da Ata deverá restâr suporte técnico através de §e.viço de
Atendimento ao Cliente, por teleíone ou lnternet, devendo ter uma central de a .endimento
que permita ao Município o acesso através de ligação local, bom atendimento 24 horas todos
os dias do ano, não sendo aceito sistema de atendimento eletrônico.

5. DA MANUTENçÃO
5.1 - Os serviços previstos de mecânica, elétrica. suspenção, freios, retifica de moto[es.e
bomba ejetora, retifica de ar condicionado borracharia, lavagem de veículos, alinhamento,
balanceamento e cambagem, funilaria e pintura, que serão executados nos veículos oficiais
do Município, realizar-se-ão nas instalações do estabelecimento credenciado, após o
recebimento da Autorização de Execução dos Serviços, expedida pelo Município. A
oficina/estabelecimento credenciada obrigar-se-á a devolver o veículo eni perfeitas
condições de funcionamênto, realizando tais serviços com pessoal qualificado, mediante
emprego técnico e ferramental adequado.

5.2 - Executar fielmente e dentro das melhores normas técnicas os serviços que lhe forem
confiados, dê acordo com as especiÍicaçôes recomendadas pela fabricante do veiculo e
eventuais complementaçôes do Municíprc, conforme documentos integrantes d: Ata e
rigorosa observância aos demais detrihes e Autorização de Execução de Serviços
emanadas e/ou aprovadas pelo Municipio, bem como executar tudo o qt,:e nâc for
explicitamente mencionado, mas que sejâ necessário à perfeita execuçáo dos serviços.

5.3 - Realizar, inspeção de qualidade nas peças,e acessórios Íornectd<.,s Ê nos serviços
êxecutados antes,da entrega dos veículos ac Municipio.

5.4 - Fornecer sem qualquer ônus adicional, todos os materiais, utensilios, equipamentos,
ferramentas, instalações, etc., necessários para a completa realizaçáo dos serviços.

5.5 - Reparar, corrigir, remover, substituir, desfazer elou rcÍazeÍ, prioritariamente e
exclusivamente à sua custa e risco, no total ou em parte e dentro de um prazo máximo de 5.

(cinco) dias úteis, as aquisições ou serviços executados com vícios, defeitos, incorreções,
erros, falhas, imperfeições ou recusados pelo Município, decorrente de culpa da Beneficiária
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0 O Uso indevido de senha do veículo não autorizada, cancelada ou bloqueada pelo
Município, será considerado falha do sistema e as ii:spesas ficarão por conta da Beneficiária
dâ Ata.
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da Ata, inclusive por emprego de mão-d,.obra, acessorios ou mâteriais i;.t róprios ou de
qualidade inferior, sem que tal fato possa ser invocado para justificar qualquer cobr.ança
adicional, a qualquer título, mesmo nas aquisiçôes : serviços recebidos pelo Município, mas
cujas irregularidades venham a surgir quan.lo da aceitação e/ou dentro cio pra;o de garantia,
mesmo após o vencimento da Ata.

5.6 - Responsabilizar-se por todo e qualquer dano ou prejuÍzo causado pela Beneficiária da
Ata, seus empregados, representantes ou pÍepostos ou subcontratada direta ou
indiretamente, ao Município, inclusive aos decorrentes de serviços ou aquisição com vícios
ou defeitos, durante os prazos de validade das garantiâs, mesmo depois do vencimento da
Ata.

5.7 - Responsabilizar-se integralmente pelos veicúlos rêcebidos do Município. incluindo
todos os pertences, acessórios ê objetos nele contidos, obriganóo-se à reparação .ctal da
perda em casos de furto/roubo, incêndir,s 3u acidentes, desde o momento da i:i-rtrega do
veículo para orçamento até o recebimento peio Município.

5.8 - Utilizar somente peças, materiais e acessórios genuínos ou originais não podendo
valer-sê, em nenhuma hipótese, de iten.j ;econdicionados, do mercado pa;alalo ou d6 outra
procedência, sern'expressa e prévia autoriza;ão do Município.

5.8.1 - Para fins deste pregão seráo consideradas

a) Genuína: Peças que passaram pelo controle de qualidade das montadf,ras e íorain
direcionadas ao mercado de reposiÇão;
b) Original: PeÇas com as mesmas especificações mecânicas (materiais e processos) c,as
genuínas;
c) Mercado Paralelo: Todas as peças que não ÍorêÍn originais ou genuínas.

5.8.2 - lndependente do tipo peça autorizada para execução do serviço, está deverá possuir
garantia mínima nos mesmos prazos do contido no item que trata da garantia deste te..no.

5.9 - Para o montante das peças a ser€.ín liocadas, a Beneficiária da Ata, atra\,:s de rede
credenciada deverá fornecer orçamento conten'do a relação de peças e valores para
apreciação do Município, sendo que deverá discriminar o preço cotado ce cada peça,
obrigatoriamente, obedecendo ao preço sl 3erido pêla fabracante do veícr.tlo.

5.9.1 - A Beneficiária da Ata atraves da rede/e: tabelecimento credenciado se obriga a
devolver ao Município todas as peças substitúídas e/ou inutilizadas na embalagem da nova
peça adquirida, devidamente protegidas de qualquer vazamento de óleo. assim que o
serviço for executado, e, antes da efetivaçáo do pagamento daquele serviço.

5.10 - Os veículos deverão ser entregues lar'âdos, com todos os equipamentos de
segurança (equipamentos obrigatórios de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro) ê em
perfeitas condiçôes de uso.

5.11 - Na execuçáo do serviço, deverão ser disponibilizados, no mínimo, os segu;ntes
equipamentos e instalações:

I - MECÂNICA/ELETRICA
'Equipamento de análise eletrônica e diagnóstico (para análise e leitura dâs partes elétrica e
eletrônica do veículo);
t Multímetro;
* Lavadora de peças; 
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' Macaco para motor;
* Medidor de pressão do sistema de arrefecimento,
" Medidor de compressáo de cilindros;
' Medidor de pressão para sistema de injeçáo eletrônica;. Elevador de veÍculos;
' Equipamento para limpeza e regulagern de bicos injetores;

II- FUNILARIA E PINTURA
' Rebitador;
" Tracionadores. conjunto para reparo de carroceria:

* Máquina e/ou equipamento para soldagem, êtc;
* Cabine de pintura e estufa de secagem;
* Pistola;
* Compressor;
- Laboratório de tintas, etc;

IV - GERAIS
* lluminação adequada:
* Sistema de proteção contra incêndio dentro dos padrões do Corpo de Bombeiros;
* Ferramentas adequadas para cada tipo, ano e modelo do veículo;

5.12 - Os veículos do Município só poderão ser testados, num raio de até 20 krn r'; local
onde está sendo executado o serviço. üobertos por faixa ou adesivo com 9 nscrição
"VEíCULO EM TESTE', ê as placas oficrais substituídas por placâs de ExperiêncÍa, quando
não for acompanhados por servidor do município.

5.13.1. Constará necessariamente no formulário, que o veiculo foi entregue com todos os
acessórios e equipamentos obrigatórios (macaco, chave dê roda, estepe, extintor e
triângulo), como também que sua carrocerià/latar a e capotaria/tapeçaria encontram-se em
perfeito estado geral, sendo efetuadas no formulário ressalvaq, no momento do recebimento
do veículo, caso haja alguma divergência ou avaria.

5.13.2. A devoluçáo dos veículos será realizada mediante procedimento formal, a'rr.vés de
recibo de entrega a servidor credenciadc ..:elo Município.

6.2. Os bens poderáo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em des?cordo com as
especificações constanles no Termo de Referência. devendo ser substituídos,to prazo de 05
(cinco) dias úteis à custa do fornecedor, sob pena de aplicaçáo das penalidades previstas
neste ato convocatório.

6.3. Os bens serão recebidos deÍinitivamente, no prazo de 15 dias, após a verificação da
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5.13 - Quando da entrega dos veículos na oficina, seu recebimento será efet'. ado atravês de
formulário próprio, em duas vias, contendo no míninio os seguintes dacjos: identiíicaçáo do
veículo (marca, modelo, cor, ano e placa); data e nora do recebimento; nível de combustível
e quilometragem; marca/modelo e estado de conservação dos pneus; acessórios instalados
(rádio/CD, sirene, rádio comunicador, sinalizador automotivo, etc.) descrição resumida dos
serviços requeridos ou dos defêitos apresentados; nome e assinatura das paries.

58

6. DO RECEBIMENTO DO OBJETO
6.1. Prestado o serviço, o mesmo será recebido provisoriamente, pelo :espor-r;ável pêlo seu
acompanhamento e fiscalização, para eíeito de posterior verificaçáo de:..ua conformidade
com a especificação constante no Termo de,Referê.rcia. no prazo de três dias.
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qualidade e quantidade do materiai 
- e conséquente aceitação, itídiante termo

circunstanciado

z. neuçÃo oe veícur-os eERTENcENTEs A FRorA MUNtctpAL

VE CULOS CHEVROLET
Item Marca lllodelo Ano Departamen

to
l BAK 0291 Chevrolet Prisma Sedan 2015 Gabinete do

Prefeito
BBX-2376 Chevrolet Spin 1 .8ltz 2018 Saúde

Ano

J

6

)

VE CULOS IVECO

Item Veículo Placa

2014

2016
2011

SauCa

A:isistêncra

Saudc

EcLrcação

Chevrolet

Chevrolet

Chevrolet

Spin 1 .8ltz

Classic LS

Spin 1 .8ltz

Clâssic LS

BCN-6561

AXK-9786

BAU-1592

ATW-9738

Departamen
to

2018
Che. oiet

7 AUL 3640 lveco Ônibus
(Cityclass
70cí6)

2011 Educaçáo

lvêco 2013 Educação

Marca Modelo Ano

Fiat

Ano Departamen

I
l0

s rau neg ç

Item Veículo Placa

VE CULOS VOLKSWAGEN

nibus

vErcuLos F|AT

Sa,.rde

Saic:AXN 5575
PRY-2765

Fiat

Fiat

Mille Fire

Palio Fire

2013
2018

EER-170411

Item Veículo Placa

(Cityclass170

c17)

Departamen
to

f orc 2.4
Freedom

2OoB I Educação12. AQE 1328 Volkswagen Kombi Flex

Kombi Flex ,nnô CRAS13 ARR 5666 Volkswagen

14. AHR 1459 Volkswagen Gol 1.6

2012

Obras

Educaçáot3. AVr 4591

2008 DETRANAQR 8682

Volkswagen

Volkswagen

Kombi Flex

Gol 1 .6Ib.

VEiCULOS VOLKSWAGEN PESAOO
AnoItem Vêiculo Placa

2011Volkswag:n

Marca

Ônibus
í 5-190

Departâmen

17 AUL 8638

I

I

2018t1 çãoEducaVolkswagen Neobus Mini

8.í60 Euro V
BCM.5E85

wrvrv. nsb T qov.br
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I

I

2.

4.

Marca Modelo

l

I

8. AXR 7123

Marcâ Modelo

1998

Modelo

Edu:ação

'18
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EO

EducaÇão

San.i -.iro
Auten 1.0

Renault Master 2.3 vitre

Sandeiro
Auten 1.0

19 BCO-4G84 Volkswagen I frlarcopot,: vw
j 15-190 Euro

2018t1

VEICULOS FORD
Ite Veículo Placa Marca

Ford

Mo(lêlo no Departame

Obr as

010 Obras

AtM 2667

21. ASO 6328 Ford Caminhão Cargo
1317 E

)) AVt 7427 Cam:nhão Cargo
í3í0

o12 Obras

BAI 0426 Ford 1729 Caminhão Cargo 016 Obras
MOTOCICLETAS

Veículo Placa Marca Ano Departamen

ARR 9365 Honda otocicleta 2009
Titan I 50

25 AZ§ bJJ5 Yamaha otocicleta 2015 aÀneD

125 E
VE CULOS MERCEDES BENZ
Item Marca Modelo Ano Depar tame

26 ARO 3602 Mercedes
Benz

nibus 2009 Ê,Jucação

IvlascGranm!ni

27 AZt 9821 MerceJes
Benz

SPR!NTER 2015

28 AYF 3768 Mercedes
Benz

Caminhão
Atron

2011 Obras

)o Mercedes
Benz

SPRINTER 2015 Saúde

VE CULOS RENAULT
Ite Veículo Placa Marca Modelo Ano Departamen

ARW 6553 Renault Ambulância
Master

2009 Saúde

2014 Saúd..,

2018 5aúde
2018 'iaúde

201E Saúde

3í AYJ 1534 Renau'í Ambulânciâ
Master

32 BCB-3990 Renault Master 2.3 l6lug
FGQ-4346 Renault Sandeiro

Auten 1 .0

âÂ BC0-0467 20'18 Saúde

Jt) GDA-0995 Renault .tssistência
Social

.ll
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20. Caminhão
F 12.000

1998

I

I

Ford

23.

Ite Modelo

Saúde

Vêículo.Placa

I 
satoe

BAH 7450

30

JJ.

34. GDJ-7287 Renault . I'l
2018
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G1

LOGAN 1.6 2019 rr.ssistência

Social

Departame
VE CULO TOYOTA

Modelo

Jl _

VEIC
Item

BDE.8B64

Veículo Placa

Renault

Marca Ano

AtA 9519 Toyota Bandeirantes 1987 Obras
MAQUINAS PESADAS , TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS

tem Veiculo Marca Modelo Ano Departamen
to

?o Moto
Niveladora

Caterpillar 120 K 201 Obras

40 Pá

Carregadêir
a

Komatsu \ /4200 201 Obras

201 Cr:as

tut

Escavadeir
a hidráulica

Pc130

42. Pá

Carregadeir
a

JCB

12D

Retroescav
adeira

JL 201 Obras

44 Rolo
Compresso
r

Hann 3411 201 Obras

45 Trator Massey
Ferguson

MF 292 200 Obras

46 Trator Massey
Ferguson

Facchini

265 íôô Asso. Do

Obr rs

I

47 Carreta

Tanque de

3000 litros

Ti'ans-
careeira

48 Carreta
basculante
hidráulica

Fido Cbras

Cáçamba metálica. Obras

50 Roçadeira
terrestre
agrícola

Obras

VEíCULOS VOLARE
Item Veículo Placa Marca Modelo Ano

BCH-5224 Volare VBL 33 lug Educação2018t1

37
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41. Komatsu

New Holland Obras

43.

49. Carreta
basculante
manual

Depar .ame

5í.
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BDH.1G47 Volare V3L 33 lug 2019t1 Assistência

VEICULO PEUGEOT

Item Veículo Placa Marca Itlodelo Ano Departame

BCV-6J93 Peugect i/citroen berlingo
gre A

2018t1 Saúo

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - *rvrv.nsb.pr'gov br
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

êÀtExo_ü

i,IODELO DE PROPOSTA DE DESCONTO PERCENTUAL

. Pregão Presencial No 5/2020 - SRP

Registro de preços para eventual contratação de empresa especializada para implantação e
operação de sistema informatizado e integrado de gerenciamento de manutenção preventi/a
e corretiva dos veículos e máquinas pertencent?s a frota do município de Nova Santa
Bárbara - PR, conforme especificaçôes constantes no Termo de Referência, anexo I do
Edital Pregão Prêsêncial No 5/2020 - SRP, coníorme especificado abaixo:

Especificaçôes dos Se - iços Valor total
estimado

para
manutenção

da Írota
lmplantação e operação de s itêma
informatizado e integrado de gererciamento de
manutenção preventiva e corretiva dos veÍculos
e máquinas pertencentes a frota do município de

Nova Santa Bárbara - PR.

A Taxa administrativa proposta é de...................... (informar o desconto em percenaual

(%) não superior a 2%, admitindo-se taxa administrativa zero ou negativa);

- Prazo de validade da propostà (não infer':r a 60 dias corridos, caso náo seja indica:,o, será

considerada 60 dias corridos);
- Declaramos que, na taxa administrativa proposta estão incluídos todos os cJstos que se

fizerem indispensáveis à perfeita execução dos senriços objeto desta proposta

- Declaramos que estamos de pleno acoioo.om tcdas as condições esttb3iÉtidas no edital

e seus anexos.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legàl
Cargo
RG
CPF

T'xa
Ad,r':nistrativa

.iíertada (%)

R$ 839.181 ,00

Item

1
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PAPEL TIIUBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ
' (Declaração a ser apresentada fora dô envelopê)

ANEXO ilt

DECLARAÇÂO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABIL|TÂ" iO

Pregão Presencial No 5/2020 - SRP

Prezados Senàores.'

inscrito CNPJ
intermédio Ce seu representante legal ' o (a) Sr.(a)

, declara que "ÁÍende Plenamente" aos requisitos Ca Habilitação,
.........., portador da RG no............................. e do CPF

no

coníorme exigido pelo

2002.
inciso Vll, do artigo 40 da Lei Federal no 10.520, de 17 de julho de

Local e data

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG

CPF

- rvrvu,.nsb .br

l5

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centrr, I 43. 3266.81

Nova Sanra Ílárbara, Paraná - tr - E-mail - licitacae@!§b.plco!.bJ
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

arlExot:{

oecunaçÃo euANTo Ao cuMpRtMENro À:: NoRMAS RELATT\IA:3 Aô TRAB/,.:-Ho
DO MENOR (ART. 70, INü. XXXilt DA CF)

Pregão Presenciãl No 5/2020 - SRP

Prezados Seni:ores

A empresa inscrita no CNPJ sob no

por intermédio de seu representante legal o(a) S(a). ponado
(a) da Carteira de ldentidade no e do CPF no

DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art. 27 da Lei Federal no 8.666, ,: 2 ! de
junho de 1993, acrescido pela Lei no 9. .54, de 27 de outubro de 1999, que nãr êmpÍega
menor de dezoito anos em trabalho noturno. perigoso ou insalubre e não empr*;a mênor cie

dezesseis anos. Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze ârroS, Írr: condicão de
aprendiz.

Local e Câta,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG

CPF

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - !ic.itacr.: dlrb+rgs!-br - *rvrr..n.;b t'
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NOVA SANTA BA.RBARA
ESTÁDO DO PARANÁ

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIi'BO OE CNPJ

ANEXO V

DECLARAÇAO DE IDONEIDADE

Pregão Presencial No 5/2020 - SRP

(empresa)................. estabelecide na
....., inscrita no

CNPJ sob no ............... Decla'o, sob pena da lei, que na qualidade de
preponente do procedimento licitatório, sob a mo,: alidade Pregão Presencial No 5/2020 -
SRP, instaurado pelo Município de Nova Santa Bárbara, que não Íomos declaràdos
inidôneos para licitar ou contratar com o poder publico, em qualquer de suas e:;feras.

Por ser expressão da verdade. firmamos o presente.

Local e data, ..

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG

CPF

... .., [o

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centr i. I 43. 3266.8100, E - 86.250-000

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail- licitaca!@Eb.&ga!.bt - llurv.nsb.pr.gov.bt'
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na

ESTPDO DO FARÁITA

PAPEL TIMBRADO DA EMí NESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

ANEXO Vl

DECLARAÇÃO DE FATCS IMPEDITIVOS

' 
Pregão Presê:'icial No 5/2020 - SRP

A (empresa)....... estabelecida
Âo

inscrita no CNPJ sob no

Declaramos, na qualidade de PROPONENTE Ca Licitaçáo instaurada pela Prefeitura
Municipal de Nova Santa Bárbara, na modalidade Pregão Presencial No 5/2020 - SRP. sob
as penalidades legais, que não ocorreu fato supervenientê impeditivo de habilitar-nos
para a prêsente licitação.

Local e data, ......

Assinatura
Emprêsa
Reprêsêntantê Legal
Cargo
RG

CPF

Rua Walfredo Bittencourt de l\'Íoraes no I l. Centro. I4i 32oo.8lQÇ' il -86::'0-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - Ç - E-rnail- licitacarí@E!.u4qY.br - rwrv q.s!"p1gov.br:

i8

ttti,



e=

lLtr
PREFBTURA IÚUNICIPAL

íleNOVA SANTA BARBARA
FST ADÔ DÔ PÂRÀNÂ

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CiIPJ- (Declaração a ser âpresentada fora do envelope)

ANEXO VII

TERMO DE CREDEI-ICIAMENTO

Pregão Presencial N' 5/2020 - SRP

A empresa , com sede na _, CNPJ n.o _
representadapelo(a)Sr-(a).-,cREDENclAo(a)S:,(a)-

(CARGO), portado(a) do R.c no e C.P.F. no

para representá-la per'ante o Município de No,rà Santa Bárbara
em licitação na modalidade Pregão Preseàcial N'.j/2020 - SRP, pâra o registro de preços
para eventual contratação de empresa especializada para implantação e operação de
sistema informatizado e integrado de gerenciamento de manutenção preventiva e
corretiva dos veiculos e máquinas pertencentes a Írota do município dc Nova Santa
Bárbara - PR, podehdo formular lances, negociar rreços e praticar todos os atos inerentes
ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas as fases licitatórias.

Local e data, .

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG

CPF

Obs: Documentos a serem apresentados junto com o Têrmo de Credenciamento

a) Em caso de firma individual, o registro comercial;

b) Nos demais casos, o ato constitutivo. (estatuto ou contrato social em vigor);

c) Documento de ldentificaçáo;

Nova Santâ Éárbara, Paraná - tr - E-mail - licitacr,.r@nsb.pr'.gqlbr - nsb f. v.br
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NOVA SANTA BARBARA
ESTÂDÔ DO PARANA

PAPEL TIMBRADO DA EMi,'IESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

4;{EXO Vtt!

DECLARAÇAO DE NAO PARENTESCO

Pregão Presencial No 5/2020 - SRP

_(nome da empresa)
ono

, inscrita no CNPJ sob

, por intermedio de seu representante legal o (a) Sr
(a) portador (a) da Carteira de ldentidade no

e do CPF no DECLARA, para efeito
de participaçáo no processo licitatório Pregão Presencial No 5/2020 - SRP, da Prejeitura
Municipal de Nova Santa Bárbara, que.ão'mantém em seu quadro societário ou i.nprega
cônjuges, companheiros ou parentes em linha retâ. colateral ou por afinidade, al.j o terceiro
grau de servidores, quer sejam de cargo em confiança ou estatutário, de d.reçáo e de
assessoramento, de membros ou servidores vi:rculados ao Departamento de Finanças,
Compras e Licitações do Município de P:e,ei:üra Ml,nicipal de Nova Santa 3á-bara.

Local e data, ..

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG
CPF

Nova Santa Bárbara, Paraná -tr- E-mail - licitaca .,'Í)nsb T, br
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNIU
(Declaração a ser apresentada fora do envelope)

ANEXO IX

oecuRlçÃo coupRoBAToRIA DE ENqUADRAMENTo coMo MtcRoEMpRESA
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Pregão Prer. riiiiâl No 5/2020 - SRP

Declaramos para os efeitos do disposto na Lei Complementar no í23, de '14 de tezembro dê
2006, que a Empresa.....................:............... CNPJ

........., esta enquadrada na catego;ia....................................(f'equeno Porte
ou Microempresa), bem como não está incluída ras hipóteses do §.i'do art. 30 dê Lêi

Complementar no'123, de 14 de dezembro de 2006.

Local e data,

Assinatura
Empresa

Repr: rentante Legal
Gargo

RG
CPF

Assinatura
Nome completo

lnscrição no CRC

Contador(a) ou técnico(a) em contabilidade responsável

Nova Santa Bárbara, Paraná . tr- - E-rnail- licitacr, nsb t' br - *.u.w.trsb -nr.sov.hr
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71NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

{NExo x

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.O
<NUMEROCONTRATO>/<EXERCICIOCONTRATO> - PMN:;;

REFERENTE Ao PREGÃo PRESEI"CIAL No 5/2020 - PM].lsB

O MUNICíP|O DE NOVA SANTA BÁRBARA, co, personatidade jurídica de dirêito púbtico
interno, inscrita no CNPJ sob no 95.561.080/000'l-60, com sede na Rua walfredo BittencouÍt
de Moraes, 222 - Cenlro, Nova Santa Bárbara - Paraná, CEp - 86250-000, representada
neste ato por seu Prefeito, Sr. Eric Kondo, R.G. .., inscrito no CPF sob. o
no .................., doravânte denominado Órgâo Gerenciador, em conformidade com as Leis N'
10.520102, N' 8.666 de 21106/93 e suas alterações posteriores, Decreto Federal No 3.555/OO.
Decreto Municipal n'041/2009 do dia 0410912009, em face da classificação das propostas
apresentadas no Pregão Presêncial N'5/2020 - SRP, homologada pelo Prefeito Municipal
RESOLVE registrar os preços para contratação de empresa especializada para inrplartação
e operação de. sistema informatizado ,- integrado de gerenciamento àe n"a.,.rtenção
preventiva e corretiva dos veículos e maqu;iEs pertencentes a frota do municírii de Ncva
Santa Bárbara - PR, conforme especrficado, oferecido pela empresa
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOME>. pessoâ jurídic? de direitc priva,rô, insc!'ita no
CNPJ sob no. <FORNECEDOF..üONTRA.TO#1'&CNPJ>. corn endereço à
<FORNECEDOR. CONTRATO#T&ENDERECOCOI IPLETO>,
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CIDADEIiF>, neste ato representacia pelo Sr.
<FORNECEDOR-CONTRAÍO#T&NOMEREPRESENTANTE>, inscrito no ;lPF sob no.

<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CPFREPRESENTANTE>, RG n"
<FORNECEDOR.COTfRRfO*t&RGREPRESENTANTE>, doravante denominada
beneficiária da Ata, cuja proposta foi classificada, observada as especificações, os preços,
os quantitativos na licitação supracitada, bem como as cláusulas e condições abaixb
estabelecidas, tem entre si justo e contratado o que se segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO
Constitui objeto desta Ata o registro f.. oreços, a eventual contratação de r:rpresa
especializada para implantação e opeíação de sistema inÍormatizado e inirgrado dê
gerenciamento de manutençáo prêventiva e corretiva dos veiculos : máquinas
pertencentes a írota do município de Nova Santa Bárbara - PR, conforrr.j especiftcado
no ANEXO l,'que integra o Edital ,re Preg{c Presencial llc 51:{ 2{, - PMNSB,
independentemente dê transcrição. O Orgão Geretiãdor nâo se obriga a cortratar os itens

relacionados dos licitanles vencedores, nem nes quantidades indicadas no ANEXO l,

podendo até realizar licitação específica para contratação de um ou de mais itens; hipótese

em que, em igualdade de condições, o beneficiári,: do registro terá preferência, nos termos
do art. 15, § 40, da Lei n'8.666/93, reafirmada no art. 70, do Decreto no 6.906/03.

CLÁUSULA SÉGUNDA - ESPECIFICAçÃO DO OBJETO E PREÇOS REGISTRADOS

<ITENS.CONTRATO#T>
CLAÚSULA TERCEIRA. DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a .1?lar íla

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-ma', - i::itacatl r.gov-b; - yW]{'-:.!+ i- sov.br
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assinatura do mesmo, corir validade e eficápia legal após a publicação do l.eu extralo n,r
Diário Oficial do Município de Nova Santa Bárbara. .

CLAÚSULA QUARTA - DA DoTAÇÃo oRçAMENTÁRIA
As despesas deconentes desta Licitação cor.erão por conta da seguinte dotaçáo
orçamentária. <DOTACOES. CONTRATO#T>

cLÁusuLA outNr\ DA VAL|DADE Dos pREçoS
A presente Ata de Registro de Preços\erá validade de í2 (doze) mêses, a c.. .iar da
assinaturâ do mesmo, e enquanto a pro: -rs?a continuar se mostrando mais vantaj(.3a para a
Administração Pública e satisfazendo os demais requisitos da norma, Art. 57 § 4n da Lei
8.666i93 e Art. 4 do Decreto no 6.906/03. Durante o prazo de validade desta'p,tá de Registro
de Preços, a Piefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, ;ão se!.á obrig:aa a adquirir o
objeto referido na Cláusula segunda exclusjvamei'rte pelo Sistema de Registro de Preços,
podendo fazê-lo através de outra licitação qúando;ulgar conveniente, sem que caiba recurso
ou indenizaçáo de qualquer espécie às -:rpr".m beneficiárias, ou, cancslar á Ata, na
ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto. garantidos à
beneficiária, neste caso, o contraditório e a ampla deÍesa.

Rua Walfredo Bittencouí de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, E - 86.250-000

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacr@:ubügay-br nsb ov.br

CLÁUSULA SEXTA. bo cITceIemENTo DA ATA DE REGISTRo DE PREçoS
A Ata de Rêgistro de Preços poderá ser cancelada pela Administração:
- automaticamente:
- por decurso de prazo de vigência;
- quando não restarem fornecedores registrados;
- pelo Orgáo Gerenciador, quando cara.'.ar;zado o interesse público. O Propone. e terá o'

seu registro de preços cancelado na Atá, por intermédio de processo aclrainistrativo
específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:
A pedido, quando:
- comprovar estar impossibilitado de cumprir as expêncras da Ata, por üc.',rância de casos
fortuitos ou de força maior;
- o seu preço registrado se tornar, comprévadamente, inexequivel em funçào da elevação
dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do serviço. A solicitação dos
Íornecedores para cancelamento dos preços registrados devêrá ser forrrJlâda com a
antecedência de 15 (quinze) dias, facultada à Adrninistraçáo a aplicação das penalidades
previstas no edital, caso náo aceitas as razões do pedido.
- por iniciativa do Órgão Gerenciador, quando a veecedora:
- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado:
- perder qualquer condição de habilitaçáo ou qualificaÇão técnica exigida no processo

licitatório;
- por razões de interesse público, devidaÍ ,eÍrte motivadas e justificadas;

- náo cumprir as obrigaçôes deêonentes dedta Ata de Registro de Preços;

- náo comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedid.r: decorrentes.

desta Ata de Registro de Preços;
- caracterizada qualqueÍ hipótese de iirexec'.|ção total ou parcial das condiçóes

estabelecidas nesta Ata de Registro de Preçc ou nos pedidos cjela decorrentes; A

comunicação do cancelamento. do preço registrado, nos casos previst3s, será fêita

43
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pessoalmênte ou por correspondência com aviso de recebimento, juntandc,se o
comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços.

cúusuLA sÉTtMA - DAs oBRtGAçoEs DA BENEFtcÉRtA DA AíA
- A Beneficiária da Ata prestará os serviços objeto desta licitação, em carátí1 contínuo, de
acordo com as especificaçóes e norrnas requaridas. ui:i;zandl :...-curs.:s tecnológicos
apropriados, devendo dispor, para tal, da iníraestrut.lrâ e equipe técnicas e,'.rgiJas.

- Será de inteirá responsabilidade da Benêficiária da Ata todo o investimento necessáÍio à
implantação do sistema, tais como: instalação, gravaçáo e transmissáo de dados, migração,
backup, segurança, credenciamento da rede de empresas fornecedoras, manutenção do
sistema e treinamento do pessoal e fornecimento de manuais de operação.

- A Beneficiária da Ata deverá fornecer, em até 10 (dez) dias útêis contados da expêdição
da ordem de execução dos serviços, relação completa das oficinas conveniadas e comuntcar
ao Município qualquer acréscimo ou supressão ocórrida.

- Credenciar oficinas multimarcas, centros automotivos, concessionárias, distribuidores de
peças e pneus e transporte por guinchamento em suspenso, para remoções (, :.ccorro
mecânico, sempre que houver interesse.r'.. ilunicípio.

- A Beneficiária da Ata obriga-se a executar os serviços objeto desta licitação Ce accrdo com
as especificaçôes e normas requeridas, utilizando ferramental e i'ecurso:; humanos e
tecnológicos apropriados, devendo dispo:' ie inÍraestrutui'a e equipe recnires ,,'xigidas.

- Garantir que não seja executada qualquer manutençáo em veículos que não estejam
cadastrados na frota do Município.

- Garantir que toda peça nova e original cobrada foi realmente instalada nos veículos da frota
do Município, e Que a rede credenciada devolva todas as peças substituídas;

- Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados ao Município, por dolo ou
culpa, bem como por aqueles que venham a ;:er causado por seus prepostos ou em
qualquer estabelecimento da rede credenciada. em idênticas hipóleses, ressalvaCa a
hipótese de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovada;

- Manter durante toda a execução da ata em compatibilidade com as demais oi:, gâções
assumidas, todas'as condiÇôes de habilit..,;ão e qualificação exigidas no processcr';citatório;

- Garantir que as oficinas, centros automotivos, concessionárias e rede de íJ::rtriburção de
peças e pneus credenciados forneçam pecas, acessórioíi, i.:rriponent3s e .i,tros matertâis
de uso automotivo solicitados sejam eles distribuídcs ou comercializados ;e;c fabricante ciu '

montadora dos veículos ou pelo comercio e indú.:iria automotivos e aíins, definidas pelas
seguintes características e procedências: Óriginais, genuÍnos, produzidos e ou embalados e
com controle de qualidade do fabricante ou montadora do veículo e constante de seu
catálogo, ou originais, do fabricante fornecedor Ca montadora dos veiculos, atendidos os
mesmos padrôes e níveis de qualidade por esta exigidos, Íecomendados ou indicados e
constantes de seu catálogo, ou de outros fabricantes, cujo produto atenda os níveis de
qualidadê e aplicabilidade recomendados ou indicados pelo fabricante ou montadora Co

veículo, constantes ou não de seu catálogo, scb solicitação ou autorizâção formal do
Município, caso'demonstrada a impossibilidade de atendimento com base nos dois subitens
anteriores.

- Usar somente material de boa qualidade para execução dos serviços;

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222, Centro, I 43. 3266.8100, E4 - 86.25C-',00

Nova Santa Bárbara, Paraná - tr - E-mail - licitaca.igln.b.ot.*ou.Ot - ry\nv-n-sb.pr..ii.rv.b!
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- A Beneficiária da Ata deverá fazer uma apresentação ilustrativa do fun.ionamento da
senha e dos protocolos de atendimento a serem observados no ambiente'web em até 10
(dez) dias da ordem de execução dos serviços a ser expedida pelo setor d.,, compras do
Município, no local e horário por eles determinados.

- A Beneficiária da Ata deverá fornecer manual explicativo para utilizaÇão dos sistemas de
atendimento no ambiente web abrangendo todos os perfis e configuraçóes de menus de
acesso e consolidação de dados, na quantidade a ser definida pelo Município, conforme a
necessidade.

- O estabelecimento credenciado der,-,á..responder por quaisquer danos, n-:rdas ou
prejuízos causados ao Município, por doio ou culpa, bem como por aqueles que venham a
ser causados por seus prepostos, em idênticas hipóteses.

- O estabelecimento credenciãdo respon:--.abiliza-se peli: guarda e segr:rzJ-s dos veículos
enviados para manutenÇão nas oficinas credenciatJas, ressarcindo ao l,4trnicípio, quaisquer.
danos que venham a ocorrer a esse, para o.s quais iráo tenham concorriiio.

- A Beneficiária da Ata dêverá nomear e manter preposto para representá-la perante ao
Município e assisti-la em todas as questões rêlativas à execuçáo da ata.

- A Beneficiária da Ata se responsabilizará pela permanente manutenção da validade da
documentação: Jurídica, Fiscal, Técnica e Econômico-Financeira da empresa, assim cono
pela atualizaçáo de formação de seus profÍssionais

- A Beneficiária da Ata deverá manter sob a sua exclusiva responsabilidadê todâ a
supervisão e direção da execução completa e eficiente da Ata, inclusive de todos cs
elementos necessários à manutenção e o Çorreto funcionamento dos sistemas empi,:3ados.

- O estabelecimento credenciado deverá eíetuar o recolhimento e o descarte e,-:equado do
óleo lubrificante usado ou contaminado, originário da. contratação, obeo.;cendo aos
seguintes procedihentos:

a) Recolher o óleo lubrificante usado ou conter.rinado, armazenando-o 3Íh reciprêntes
adequados e resislentes a vazamentos e adotando as medidas necessárias oara evitar que
venha a ser misturado com os produtos químicos, combustíveis, solventes, água e outrás
substâncias que inviabilizam sua reciclagem, confcrme artigo 18, incisos I e ll, da Resolução
CONAMA no 362, de 2310612005, e legislação correlata;

b) Providenciar a coleta do óleo lubrificante usado ou contaminado recolhtdo, através de
empresa coletora devldamente autorizada e licenciada pelos órgãos competentes, ou
entregáJo diretamente a um revendedor de óleo lubrificante acabado no atacado ou no
varejo, que tem obrigação de recebê-lo e recolhê-lo de forma segura, para fins de sua
destinação final ambientalmente adequada, conforme artigo 18,inciso .lll e § 2", da
ResoluÇão CONAMA no 362, de 2310612005, e legislação correlata,

c) Exclusivamente quando se tratar de óleo r:"brificente usado ou contaminado nãc :-eciclável,
dar-lhe a destinação finâl ambiêntalmente adequaCa, devidamente aulotizada pelo órgão
ambiental competente, conforme artigo 18, inciso Vll, da Resolução CONAI',a no 362, de
2310612005, e legislaÇão correlata.

- A Beneficiária da Ata deverá gerar, em base men':rl, llota Fiscal única. ccm a consolrração
financeira dos serviços efetuados, acompaihadas do relatório das transações efetuadas pela
rede credenciada, no período de reÍerência. 
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- A Beneficiária da Ata deverá entregar mensalmente a nota fiscal, demonstrativo de
compras, discriminando o valor de peças adquiridas, serviços prestados, (J-contos
praticados e/ou taxa de administraçãc ;i houverem, com consolidação fin?..:;Jira dos
serviços executados, acompanhada da üer'.!1ão Ce Regularidade Fiscal do FGI'r, Certidão
Negativa de Débito Fer-terais (INSS) emiticia pela t?eceita 'Federal e Certidâr ..legativa de
Débitos Trabalhistas - CNDT devidamente válic'as, ao Fiscal da PÍa qu., a atestará e
encaminhará ao setor competente.

- A Beneficiária da Ata deverá acatar todas as e, ientaçóes do Munic,pio, r;ujeitandc-se .a
mais ampla e irrêstrita fiscalização, no cicopo da Ata, prestando, prr esc:rito, todos os
êsclarecimentos que forem solicitados pelo Município, obrigando-se, air,Ja, a atender.
prontamente a todas as reclamaçôes atinentes, a quaisquer aspectos da execu;ão.

- A Beneficiária da Ata, independentemente da atuação do Fiscal da Ata, não se.eximirá de
suas responsabilidades quanto à execução dos serviços, responsabilizando-se pelo riel
cumprimento das obrigações constantes no Termc de Referência.

- A Beneficiária da Ata deverá mantêr durante a vigência da Ata as condiçõés de habililaçáo
para contratar'com a Adminiskação Pública, apresentando, sempre que exicido, os
comprovantes de regularidade fiscal.

- A Beneficiária da Ata deverá, sempre que ihe fol exigido, apresentar os com;;'.rvantes de
regularidade fiscal da empresa, em conformidade ao artigo 195, § 3" dr, Constituição
Federal.

- A Benel'iciária da Ata assumirá, ccmo exclu:ivamente seus. os risccs, e desnesas
decorrentes da bda e perfeita execução das obriga;ões.

- A Beneficiária da Ata deverá fornecer tantas senhas quantos forem solicitldas, além da
previsão inicial, pelo Município, sem qualquer ônus adicional.

- A Beneficiária da Ata arcará com todos os encargos sociais previstos na legislação vigente
e com quaisquer ônus, despesas, obrigaçóes trabalhistaÀ previdenciárias, fiscais, ds
acidentes de trabalho, bem como de alimentação, transporte, ou outro benefício de qtialcluer
natureza dos seus profissionais, preservando o Município, de quaisquer demar'das,
reivindicações, queixas e representaÇões de qualouer naturêza, resultantes da execuçáo.cia
Ata.

- A Beneficiárla da Ata seráo vedados, s.rb y-.ena rJe rescisão e aplicaçáo de qu'.,'quer outra
penalidade cabível, a divulgação e o fornecimento de dados e informações rí,'i.,rentes aos
serviços objeto da ata.

- A Beneficiária da Ata náo poderá se valer da ata F:âÍa assumir obrigaçóas peÍante terceiros,
dando-o como garantia, nem utilizar os direitos de )rédito a serem auÍe,-idos em funçãc dos
serviços prestados, ém quaisquer operaçõôs de desconto bancário, sem prévia autorização
do Município.

- A Beneficiária tÍa Ata responderá civil e administrativamente, sem prejuízo de medioas
outras que possam ser adotadas, por quaisQuer ,:iünos causados à Administração Pública,
ou a terceiros. em razáo da execução dos serviços. ,.

- O estabelecimento credenciado obriga-se a reparar, corrigir, substituir, total ou
parcialmente, às suas expensas, serviços objeto da ata em que se verifiquem vicios, defeitos
ou incorreções, resultantes de execução irregular, de emprego de equipanentos
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inadequados ou não correspondentes às espêcific;.ções.

- A Beneficiária da Ata deverá facilitar a ação de fiscalização do Municíc:c, Íornecendo
informações ou promovendo. acesso à documentação dos serviços em execução, e
atendendo prontamente às observações e às exigências por eles apresentadas.

- A Beneficiária da Ata obriga-se a atender com presteza as reclamações sobre a qualidade
dos serviços executâdos, inclusive eventuais falhas em seu sistema, providenciando a sua
imediata correção, sem ônus para a Administração.

- A Beneficiária da Ata deverá aôeitar auditagem nos seus controles e documentai; ^. fiscal
referentes aos serviços por parte de repr,,,:rtante designado da Administração.

- A Beneíiciária da Ata se responsabiliza pelo fiel e pontual pagamento à rede jredenciada
pelos serviços prestados e fornecimento de peças e acessórios origina;; veículos do
Município.

- Sáo da exclusiva responsabilidade da Beneficiárie da Ata todas as despesas com.

a) Disponibilidade de todos os equipamentos necessários à execução dos serviços, nos
termos descritos neste Termo de Referência;
b) Operação ê controle dos sistemas web utilizados, o que inclui todos os recu!'sos técnicos,
materiais e humanos;
c) Manutenção permanente de nrodo a não incorrer na descontinuidade dos serviços;
d) Todas as despesas com custos diretos e inliretos requeridos para a execução dos
serviços.
e) A Beneficiária da Ata deverá treinar e capacitar os servidores indicados pelo Município a
utilizar todos os recursos do sistema.
f) A Beneficiária da Ata deverá disponibilizar senhas, bloqueio e desbloqueio, a'.,m dos
demais serviços inerentes ao objeto da Â .:.
g) A Beneficiária da Ata deverá providenciar o credenciamento de oficinas ern 'ocalidades
onde sejam solicitadas pelo Município, que venham a ser de seu interesse por razões
operacionais, procedendo à confecção e a entrega de serhas adicionais, coi;ioÍhê o câso,
atendendo às sglicitaçóes do Fiscal da aie, sêm custos adicionais.
h) Durante todà a execução da Ata, deverá ser mantida, em comoatibilidade com as
obrigaçôes assumidas, todas as condiçóes de habilitação e. qualiticaçãc exigidas na
licitação;
i) Executar os serviços conforme especiÍicaçôes do Termo de Referência e de sua.proposta,
com recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas;
j) Prestar aos veículos do Município os seguintes serviços e fornecimentos, através dos
estabelecimentos credenciados e conformê termo de referência:
L mecânica:
ll. elétrica;
lll. suspenção;
lV. freios;
V. retifica de motores e bomba ejetoÍa;
Vl. retiÍica de ar condicionado'
Vll. borracharia;
Vlll. lavagem de veículos;
lX. alinhamento, balanceamento e cambagem;
X. funilaria e pintura:
Xl. serviços de guincho;
Xll. íornecimento de pneus, lubrificantes,. ARLA i2 - Agente redutor liquido autom:tivo,
filtros, peças e acessórios em geral.
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k) Permitir ao servidor credenciado pelo MunicÍpio fiscalizar os serviços objeto desta ata, que
tiverem sendo executados sob sua responsabilidade, prestando todos os esclarecimentos
solicitados e atendendo as reclamações formuladas, podendo o mesmo sustar, :"ecusar,
mandar fazer ou desfazer qualquer sen'i.r ou fornecimento de material que não csteja de
acordo com as normas, especificaçócs e técnicas usuais, ou que atenter. contra a
segurança dos usuários ou de teiceiros;

l) Fornecer ao MunicÍpio, através da rede -credenciada, oeii: corna ui;liza; no serviço de
reposição de peças em seus veículos, peças e acessórios originais, novas c oe primeiro uso,
não podendo valer-se, em nenhuma hipótese, de,r':ns recondicionados. excetuando-se nos
casos de veículos fora de linha de fabricação de peças novas;

?7

m) Exigir que o estabelecimento credenciado devolva ao MunicÍpio, as peças, materiais e
acessórios que forem substituídos por ocasião dos reparos realizados;

n) Fornecer ao fiscal todo o material e documentação técnica necessária para a perfeita
administraçáo e acompanhamento da Ata, tais como códigos de peças, tabela de preços do
fabricante (TMO), códigos e rotinas de operação, planos de manutenção recomendados pela
fábrica, a Lista ou Tabela de Tempo de Serviço e reparos, no prazo máximo de 5 (cinco) dias
úteis após a solicitação formal;

o) Exigir que o estabelecimento creder' .ar,o forneça a nota fiscal do serviço eíE-.rado na.
hora da entrega do veículo, iuntamente corn o mesmo, bem como cópia da noté fiscal das
peças adquiridas para o conserto, discriminando marca, modelo e garantia do serviço
prestado e peças adquiridas;

p) A rede credenciada NÃO poderá colar nog'veículos decalques ou adesirros com
propaganda próprios da Beneficiária da Ata ou de i.:rceiros:

q) Reparar, coriigir, remover, reconstruir'ou substituir, às suas expensas, 'J total ou em
parte, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, os serviços efetuados em que -:e verificarem
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados, a
critério da Administração;

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRiGAÇÕES DO MUNICíPIO

O Município obriga-se a:
- proporcionar todas as condições para que a Beneficiária da Ata possa desempenhar seus
serviços de acordo com as determinações da Ata, do Edital e seus Anexos, espsa:a!'nente
do Teímo de Referência;

- exigir o cumprimento de todas as obrigaçóes assumidas pela Beneficiária la Ata, de
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

- exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por seruicior especialmente
designado, anotando em registro próprio as falha: detectadas, indicando d.a, mês e ano,
bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

- notificar a Beneficiária da Ata por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso
da execução dos serviços, fixando prazo para a su r correção;

- pagar à Beneficiária da Ata o valor resultante da ijrestação do serviço;
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- zelaÍ para que durante toda a vigência da Ata seram mantidas, em compatibilidade com as
obrigações assumidas pela Beneficiária da Ata. todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitaçáo.

- A Ata firmada com o Município não poderá ser. cbjeto de cessão ou transferência sem
autorização expressa do Município, sob pena de apiicação de sançôes, inclusive rescisão:

GLÁUSULA NoNA - DA GARANTÍA DoS SERVIÇoS/PEçAS
As oficinas integrantes da rede pela BeneÍiciária da Ata deverão fornecer garantia conforme
estabeÍecido abailo:
a) 06 (meses) meses para as peças repostãs e instaladas nas oficinas conveniadas pela
Beneficiária da Ata, a partir da êmissáo dals) nota(s) Íiscal (is) Íatura(s);
b) 06 (seis) meses para os serviços exec;'reJcs pelas oíicinas credenciâdas pela l:eneficiária
da Ata, onde não houver utilizaçáo de peças, a partir dâ emissão da(s) nota/s) íiscal(i§)
fatura(s);
c) Os serviços de manutenção corretiva terão garantia rní;rirn: de 06 (seis) neses, exceto
alinhamento de direção e balanceamenlc que terãcj garantia de 30 (trinta) ..ira:; e os serviços
de funilaria e pintura que será de l2 (doze) nreses'
d) As peças utilizadas nos serviços poderão ter gaÍantia diferenciada, desde que seja por um
período superior à garantia mínima.
e) Durante o prazo de garantia, sem quaisquer ônus para o Município, os esiabelecimentos
credenciados, às suas expensas, estão obrigados a:
e.'l ) Substituir o.material defeituoso;
e.2) Corrigir defeitos de fabricacão;
e.3) Trocar o material, no prazo de até 05 (.inco) dias útêis, a contar da data de
comunicação do Município.

CLÁUSULA DÉCIMA _ DA AUToRIzAÇÃo PARA AQUISIÇÃo E EMIssÃo DAS
AUTORIZAçÔES DE FORNECIMENTO E/OU EXECUÇÀO DOS SERVIçO-i'

Os serviços e aquisiçóes do objeto ,'i. presente Ata .de Registro de Prec...s serão
autoÍizadas, casô a casô, pelo Órgão Gerenciador. A emissão das aute r:ações de
fornecimento, sua retificação ou cancelamento, totãt ou parcial, será igualme-te autorizado
pelo órgão requisitante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO RECEBIMENTO

Provisoriamente, nos termos do art. 7 ., :nciso ll, alínea "a", da Lei Federa. 3.666/93;
Definitivamente, nos lermos do art. 73, inciso ll, alínea "b", do dispositivo lêgal s:rrracitado. E

ressalvada ao Orgão Gerenciador a devolução dos produtos, se estes não es.i'rerem dentro

das especificaçóes exigidas na licitação r.rnforme espê.ificaçóes rrcstê Fi.Jáo Presencial

em especial o seu ANEXO l. A assinatura do canh,rto da nota fiscal ou prDtocolo em outros

documentos indica tão somente o recebirp€nto da.mesma pelo Órgão Gerenciador, sendo
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA çxEcuÇ,Ão DoS SERVIÇoS E/OU ENTREGA
DAS PEçAS

Os prazos para execuçáo das manutenções/ reparos necessários nos veículos, nacionais ou
importados, devem ser estabelecidos de comum acordo com a Beneficiária da Ata de
Registro de Preços, levando-se em consideração o grau de avaria nos mesÍrros, porém os
serviços de pequena monta (manutençôes preventivas) deveráo ser eíetuados sempre
dentro de um prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sendo que para a manutençáo
corretiva o prazo não seja superior a 120 (cento e vinte) horas, a partir da aprovaÇão do
orçamento, sem prejuízo a serviços de maior durabilidade, desde que previamente
informados ao Órgão Gerenciador.
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sua confirmação definitiva condicionada à conferência dos dados relacionados na nota fiscal
dos produtos, relatórios ou outros documentos que se fizer necessário.

cLÁusuLA DEctMA TERCEIRA - Do pAGAMENTo
Em até 30 (trinta) dias após a entrega ou prestação dos serviços, mediante ipresentação
da nota fiscal acompanhada da certidão eyoedida conjuniaírtel:te pela Secrel:;ia da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral Ca F azenda Nacional (Ft}FN), referente a
todos os créditos tributários federais e à Dívicia Ati,;r da União (DAU) pol elas administrãdos,.
inclusive os créditos tributários relativos àá contribuições sociais previstas nas alíneas "a",
"b" e "c" do parágrafo único do artigo 1 1 da Lêi Federal n} 8.21211991, às contribuições
instituídas a título de substituição, e às contribuições devidas, por lei, a terceiros e
Certificado de Regularidade de Situação junto ao trcTs. Na existência de débitos junto aos
órgãos citados, a Prefeitura aguardará a regularização por parte da beneficiária da Atá,
iniciando-se novo prazo para o pâgamento. Sendc que a Prefeitura Municipal de Nova Santa
Bárbara Íará o devido pagamento mediantê depósito bancário. Deverá constar da nota fiscal
o nome do banco, agência e o N" da conta bancária receptora do depósito, e/ou outros
dados indispensáveis para a efetivação do pagamento. O Município de Nova Santa 9árbara
pocierá deduzir do montante a pagar o, rrâlores correspondentes a multas, inCâ: i2ações,

encargos, tributos, etc., devidas pela licitanis vencedora, previstos em lei ou no; ler..nos do
Pregão Presencial n" 5/2020- PMNSB. Nenhum pagamento será efetuado a beneficiária da

Ata enquanto pendente de liquidação qualquer obrigaçãc. financeira sem lue issc gere

direito a reajustamento de preços ou a ccireÇáo monetária.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS (:ONDICOES GERAIS A SEREM ATENDIDAS
A beneficiária da Ata deverá (ão) obedecer às segurntes exigências:
- Fornecer produtos de boa qualidade, conforme cotado em sua proposta de prsços;
- Assumir inteira responsabilidade pela entrega que efetuar, de acot'do com as

especificações constantes do presente Edital e Anexos, bem como da respectiva proposta,

obedecendo ao Código de Defesa do Consumtdor quanto às condiçóes dos produtos

entregues;
- Efetuar a troca imediata dos produtos entregues, objeto desta ata, que estiver fora das

especificações contidas na proposta, ou em que se verificarem víciQs, defeitos ou

incorreçóes, sem qualquer ônus para a adtuirente.
A beneficiária da Ata ficará obrigada a:

- Executar o objeto nas condiçóes, no preÇo e nos prazos constantes desta âta;

- Náo contratar servidor pertencente ao quadro da Prefeltura, durante a exec'.l;áo.do cbjeto

contratado.
- Não veicular publicidade acerca do ob1eto desta a'a, salvo se houver p;"évia autorização da

Administração da Prefeitura Mr.rnicipal de Nova Santa Bárbara.

- Manterem durante a execução do contratú todas as condiçôes de habilitaçãc e qualificação

exigidas na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CRffÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
- os materiais utilizados peios êstabelecimentos credenciados na execução dos serviços
devem seguir os seguintes critérios de sustentabili'-1ade .

a) Sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável,
conforme normas da ABNT;
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cLÁusuLA DÉctMA SEXT/ - OAS SANçOES ADMTNTSTRATTVAS
O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas peio fornecedoliíi rnomento
da execução da Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceita pelo órgãc ou entidade
usuária, resguardados os procedimentos lggais pertinentes- :rodeÍá tÇarre:âr, isolada ou

o Advertência,
o Multa ôe '10% (dez por cento) s'cbre o valor estimado total d) contrato, em caso
de recusa do 1.o colocada do item em assinâr a Ata de Registro de Preqos;
o Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de fornecimento incompleto ou
em atraso, ate o máximo de l0% (dez por cenlo), incidentes sobre o valor estimado
da contrataçáo, além do desconto do valor correspondente ao fornecimento não
realizado pela beneficiária da Ata, recolhiJã no prazo máximo de 15 (quinze) dias'
corridos, uma vez comunicados oficialmente;
. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e de fornecer à
Administração Pública, por prazo de até 05 icinco) anos;

Em qualquer hipótese de aplicação de penalid.rdes será assegurado ao fc.r,iecedor o

contraditório e arnpla deÍesa.
A aplicação das sanções previstas nesta Ata nã, êxclu; : trcssibllicsde cle aplicaçáo de
outras, previstas em Lei, inclusive respcÍrsabilizai;)o do fornecedor por eventuais perdas e
danos causados à Administração.
As importâncias relativas a muitas serão dsscontadas dos pagamentos a serem efetuados à
beneficiária da Ata, podendo, entretanto, conforme o caso processar-se a cobrança
judicialmente.

As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das Cemais sançóes cabíveis, sejam estas

administrativas ou penais, previslas na Lei no 8.666i93 e alteraçôes.
Considerar-se-á justificado o atraso no atendimenta somente nos seguintes casos:

a) greves;

b) epidemias;
c) cortes frequentes de energia elétrica e água;
d) enchentes:
e) impedimento de suprir os serviços cor;; n::rteriais devido à interrupçêo das vias ,je acesso

às mesmas;
f) acréscimos de volumes ou modificações substanciais nos matêriâis;
g) escassez, falta de materiais elou mão de-obra no merúado;

h) atrasos decorrentes de outros serviços e/lu inst'rlação inerentes aog termos contrataCos

diretamente pelô Município. ' 'i

i)
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b) sejam observados os requisitos ambientais par.i a obtenção de certificação do INMETRO
como produtos sustentáveis ou de menor ililpacto ambiental em relação aoi seus similares;'
c) Sejam, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o
menor volume possível, que utilize materiais recrcláveis, de forma a garartir a máxima'
proteção durante o transporte e o armazenamento;
d) Não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na
diretiva RoHS (Restriction of certain Hazardous substances), tais como mercúrio (Hg),
chumbo (Pb), cromo hexavalente (C(Vt)), cádmio (cd), bifenit-potibromados (pBBs), éteres
difenil-polibromados (PBDEs).
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Se o classificado para o item não apresentar situação regular quando da emissáo da Nota de
Empenho, ou recusâr-se a cumprir o objeto adjudicado, .será convocado cutro licitante,
observada a ordem de ólassificação, para substituí-la em igual ptazo e nas mesínas
condiÇões propostas, inclusive quanto aos preços, e assim sucessivamente, sem pre.juízo Ca

aplicação das sançóes cabívêis previstas neste Edital.

CLAUSULA DECTMA OTTAVA - DAS DtSPOStÇoES FTNATS

lntegram está Ata, o edital do Pregão Presencial N'5/2020 e as propostas das ernpresas
classificadas em ordem crescente respe'. vamente, no certame supra numerado Cs casos
omissos serão resolvidos com obser.an:.a des disposições constantes da; Leis no

1052012002, Lei 8.666/1993 e demais legislações peáinentes.

CLÁUSULA DÉLIMA NOI{A - AO FORC
Fica eleito o foro da Comarca de São Jerônimo c:i Serra - Pr., com renuncia de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, para àêrem dirirhidas possíveis dúitidas oriundas desta
licitação.
E, para Íirmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a presente ata, que c{epo.is de lida,
será assinada pelos representantes das partes, Órgão Gerenciador e a benefic,ária da Ata.

l.lova Santa Bárbara, <DATAINICIOVIGENCIA>

Prefeito Municipal

Autorldade competente

<FORNECEDOR.CONTRATO#T&t\iOMERÉPtiESEUTÂtlTE>

Empresa: <FORNECEDoR.CC: ITRATO#T&NOME>

CNPJ: <FORNECEDOR.COIiTRATO#T&CNPJ>

Beneficiária da Ata

Nova Santa Bárbara, Paraná -tr- E-ma il - licitacao/,r)nsb.pr sov.bl - www.nsb.pr;.rv.br

,i2

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro. t 43. 3266.8100, E - 86.250 i)iO

cúUsULA DÉCIMA SÉTIMA - Do coNTRATo
Será dispensada a celebração. do Contrato entre as partes, na forma do d:srcsto no
parágraÍo 40 do artigo 62 da Lei no 8.66n J,: 21 de junho de í993, passando a s:::stituí-lós
os seguintes instrumentos.
a) este Edital coh seus anexos;
b) as Propostas de Preços;
c) as Notas de Empenho e; :

d) a Ata de Registro de Preços.
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11*lÍ NOVA SANTA BARBARA

PREFEITURA MUNICIPAL

I:S1^DO t)O t, ttA\ii

l,oR'L\ l_{ N" l):r5t2{t20

O PRllFEl'lO tvtUNIClpAt. DE NOVA SAN.te lÁRRrtnA, resolvr,. no
uso de slHs atribuições leg is:

NOMIiAR

^rt.l" 
- ,\ Comissão ilc Pregão, ,:onrlx)\i I pelos seguintes rnenrbro.

- l'regociro: Môoicx inria l1'oinça. tríarlins da Conccição - i.l/li,-i nô
10..150.207-5 SSt"'l,R:

- Suplentt': Cláurlia Pcrrü'a ila §ilva t'líl.G uo t) 2j7.2j5-l SSPIÍ,R.

- tiluipc dc Aloio: lloscrneire Luiz dr, Silva Cl I{G n" 7.224.89:}-5 SSP.i'l{:
- Suplcure: \{arco Antônio'de Ássis Nlnds (lllÍl(i no ILiI5.069-2. SSP/l'i.l

- lirluipc dc Apoio: l,ollir) Simcrc S{rlto - CIlR(i no t).157.182-l) S§l'llR;
- Suplcntc: Muria dc Fátirur Ribtiro (la Môtr - (ll/ll(i no 1.609.101-ll.

^rt- 
2" - Dst Íxlrlaria c tra em vigol nesla data. Íevogrdlrs ts disposiçôc:, cttt

co!tlmno

Nova Strrta lliirbar' lt dc janc,io'de f.020.

I

N

\
Kott r r

N'lur'c i1ni

Rtür Wâtt elo RillerÉrluí dc Moraes .r' 'l?. ( ctrko. I 'li. l.lóô.lt l0o. I I - 86.1i0-0$
No\í Sxnrxl]i$$a. !).Ir:)n - a l_j'rxi .c:jr(.i\!,irart\lt !!g,v br srlu \1\!ü r§! |r!gg!]I

Nova Santa Bárbara, Paraná - tr - E-mail - licitaca r.g]tl§b,pr.sav.br - \l.\r'rY. n sb.Pr. gov. br

5-1

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Cêntro' E 43.3266.8100, E< - 86.25r-000
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Detalhes processo licitatório

Dê.crição Reslrmidà dô ObFto* Registo de preços para e!,entual cont atação de êmpíesa especiali2àda pàra

implantàção e opeíação de §sterna infoÍmaüzado e rfitegÍado de gereÍiciarient,

ê ntanr,teÍrÉo preveítbva e corÍetivà (bs veícllos e máqúinas peÍtencent€s a

.frotâ do mLglkífio dê ti,ovô Santa Báôaía- PR

Forma de Avàlição

Dotêdo O,!:anêntiria' 050011512200702009339039@00

27lú4202í)

Data Rêgistro

Datâ RegistÍo

2710212020

vg[ar

Preço nÉximo/ReÍeÍêíEla de pÍeço -

R§*

oatà dê l"ançaíiênto do Edital

Data Cancelamento

CPt: 4271S12958 (lAgqlo

Dàta da Abeítura das propo# 
tf,iOllZOZO

Datâ dâ Aberturô das Propostãs

855.964,62

Dàtâ dê Lànçamênto do Edital

Data da Âbertura dó P.opo6las

Há item exd6ivo5 para EPP/ME? Não

Hii .ota de pardcipâÉo paíê EPP/ME? Não Peíceôtual ê pa.tici@o: O.0O

Tratase de obrd com exigência dê snbcontíatação de EPP/ME? Nào

Há píioridade pàra àquis4õ€s de mEÍoêmpresas regionàis ou bGis? Náo t 
;

EntidàCÍe Exeqrtoaa

Ano' 2020

Número edital/processô* 6/2020

dê ors.nl'mo. lôt.rnr.ioíêi3/hultilatêra

l4odâlidôde'

!

MUNICIPIO DE NÔVA SANÍA BA§BAR}

Irr t c .ação/dispensa/ino(igibilidàde* 
, 5

Instituição FinarKeirà

Cootrato de Empílsíno

https://seÍvicos,tc?.Pr.gov.

#

r

I

1t1
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IM":iENSA OFICIAL -
t . n'660, de 02 de
s/:.ril do 20í3.

Ano

r:d:ção N'1668 - Nâva Santa Bárbâra, Paraná. QUINTA. ÉtÂÂ,27 dr FEVEF:É'ii?

l- Atos do Poder Exe',: tivo
EXTRATO 1' TERMO AOITI/O AO CUNTRATO N" 9/20í9

REf.: Dispensa de Licltaçao n." 7/2019.
PARTES: Município de Nova Santa Bárbara, pessoa jurídica de dirêito publico interna, inscrita no CNPJ sob o no 95.561.080/0001 {0, com sede
adÍniniskativa na Rua WalfÍedo Bittencourt de MoÍaes,222, e a empresa SICoK SOFIWARE LTDA, inscrita no CNPJ sob n" 10.422.724;A0ü.87,
ccin sêda iia Avenida Presidente Gehrlio Vargas,499 - CEP: 8ô225000, Santa Cec;;ia do Pavão/PR.

C TO: ConkalaÉo de empresa para desenvolvimento, manutenção e hospedaoem do website da PreÍeitura Municipal.

PRAZO DE VIGÊNCn: Mais í2 (doze) meses do pÍazo original, ovsEa, até 26$2n021.
REAJIiSTE DO VALOR DO CONTRATO: Em 7,8223%, o valor mensal passâÍá de Rl 493,76 (quatrocentos e noven!â r ÍÍês reais e setêntr ê siis
centavos), paíâ R$ 532.38 (quinhentos e trinta e dois reais e tÍinta e oito centavos), rotálizando R$ 6.388,56 (seis mil, trezentos e.;enta e oiic Íears e

cinquenta e seis ccntavos).

SECRÊ ARh: SecretaÍia de AdminiskaÇão.
RECUF.SírS: Secretaria de Administração.
RESPCTISAVEL JURíDICO: Carmen Cortez wilcken, OAB/PR no I : . '

DAra .là ASSINATURA DO TERMO D : 2710212020.

AVISO DE LIC 0 ELET NICO n." 4/2020

Objetc; ô quisição de grade niveladora e cârrêta mêtá ca ÍêÍêrente ao nvên:) n' 872523/2018/MAPA

Tipo Menor preço, por item.

|NíCD DA SESSÃo DE DISPUTA DE pREÇOS: às 09h00min do dia í3103/2020, por meio do Portal COIüPRASNET através co site

Pr?ço Márimo: R§ 43.166,00 (quaÍenta e kês mil, cenlo e sessenta e seis reais).

hD'-?C99sl9Ep!g@]EIgg: poderão ser obtidas em horário de expediente na Prefeitura Municipal de Nova Santa BárbaÍa, sito à Pua Walfredo

Bi|,t\.SundeMoraesno222,pelofone43-3266-8100,ouporE-mail:licitacao@nsb.pr.oov.br

Nova Santa BárbaÍa, 2 7lo2l2l2l.

Mônice iíaria PÍoença Martins da Conceição
PregoeÍa

Portaria r ' 005/2020

AV|SO DE LTCTTAÇÃ0. PRE IAL N" 5/2020 . SRP

Nova Santa Bárbara, 27102/2020.

i,lônica ilaria Proença ilarlins ,a Concêição
Pregoeira

Portaria n' 005/2020

Objeto: R:gistro de PÍeços paÍa eventual contratação de emp," ' especializada para implantação ê operatão r',, siste'rna inÍormatizado â

intêor:í:oJegerenciamentodemanulençãoprevenlivaêcorrêti\.Íosvêículo$emáquinâspeíiêncentetatrota(:í:municíDiodeNovaSaniô
Bi:rtara " PR.

T,po: Mencr Preço PoÍ Lote (Menor Taxa AdminiitÍativa ou Maior Percentual d'r lesconto).
Receb;rir-'rto dos Envelopes: Até às 13h3omin do dia 16/03/2020.

Inicic do Pregâo: Dia í6103/2020, às í4h00min.
Preço n:áximo: Rt 855.964,62 (oitocentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e sessenla e quatÍo Íeais e sessen:a e dois centavos).

lnÍormacões Complêmentares: poderáo ser obtidas em horário de expediente na Prefeitura Municipal de Nova Sanla Bárbara, silo à Rua WalfÍedo'

Bit,.en.-oúrl de Múaes no 222, pelo fone: 43-326&8'100, por Email: licitacao@nsb.0r qov.br ou pelo site www.nsb.oÍ.oov.bÍ

Diário Oficial Eletrônico do Municípic ils Nova Santa Bárbara
Rua:walÍredo Billencouí dâ MoÍaai 1'222 - Cenlro

FoneJFax: (43)32{r' dl )0
' E-maiL diâriooíicial@nsb.r)..9ov.br

pmnsb@nsb.pÍ.qo!.br

,t tt/unicípio de Nova Santa Bárbara - Paraná
' '- Kondo - Prefêito Municipal

Itlp-lÂrlryfSrnprasS9y9l!Ê09dA§-Sqy.bl - UASG - 985457.

L tI t

DocLmnl]c assruú i,or Cônr:._ Ds'lnl
Bá,baB Pêíêiú.à l/Únrcaal: 9't-'ra800o0lcsc s!.ÂÁsa
sua aurâdi{t.,j' ó grãnlrd. r.e'r ?!â visuâli4do á.rá!6 d,
síê iE!1a!ê.r-ê>i.!llct.!Ltl'ra lDl,z'krírc1o&Íie:d'ilt_onti(



DlíttI0 ol'tCI{t, l):\ [rNI:to - seçao : ,55N 1677 7069 N! 40, 5e^taj€ira, Zf de feveÍêno de 20lO

avtí, oa ucrrÂçio
_ pff6Âo pitst,|o^r ri. 5/!o2o

O Muíicipiô rr. LdÉ(ipolÉ, tsr.do do paràná, ar6És do pr.t. o Mu.rrBt.
torn. púHtro quê íàrã r..hrôr .:090O ho6t do d. 1,2,/03/tO2O. nd 5êd. dà pÍêftu,, d;
Munkipb, maD.sp.ríEmenrê no pàrE. rno d nu Jukêt,m ÍubrkÀêr, 127, (enlro,
li'úipolis, ,icira(ao E hodàridàdê PRÉGÃO pRastNCrAL, íorhà ptu5rN(rAL rpo MÍNoR
Pigço, Po* ÍIEM, visn.to ã aqüirç,o d. ihÉmên:o e!íi.ôra, c@renianio o(ua)pulardádoÍ àarÍol., r.t r.nrê ào (ontrrro dê,.p.s ír a77aJ,,or3/n.F/.àrrà. 6;
ênr.eÍ. êo aG 90 l.mnh, dEs. soôem srão .dm'àd6 6 .nretopes p.orc-ol.dos àc
àr @n:!om'n * o3h55n'í do dD 12103/2020, rumo & ,êto, de p.oi@lô, k.lr.do mpn4ro Ê5o, sedé.,. P,.í.úqrd do MsÀúpÉ. o Ednrt e dêôoÉ deurunror *r§nênB
à l.'taçao em ãprêço êí.,ao dÁponrÉ't 

^o 
*!or de tk àçào. de *gund. . ie^lí leE.

dàr 07 30 ás r r.1ô. dú t3 oo às 17 (!-hô'as. tüdt ond. pode,. sei ..t.Íàdo. MáEr.;Ét,l dà PreíeÍurô do Mrdc,p'o dê Ldêrcpolri, ênderelo
rup,àtuEomdô ron.: (oa3) 3aB-u33

Udi.nópolÉ+R, 26 .lê Íêrereno d€ ,O20
ADÂUTO ÁPÂRECIOO MANDU, 

PREFEIÍURA MUNICIPAL DÉ MARIALVA

avrao Dr AlT€nÂçÀo
,iEcÂo PÀtsú'Ê^t fir u/2020

Pí@s Adminiíí.nvo nr !5/2020

- Po Ídçz d.r. àb r .omú'rrrdçàc ror.á puóre, o Êoi*turm.E e
r.riÍÉçào dô LJ.t.l d. PÍeaáô p,ê*n.Bl ne rvloto, PubrEdo e úu, ,o dd

. c3/02l2020, 5€ção 3, Pâsúa 215, píoío!à.* o píâzô dê reêbinenro dos e.Gtopês ôté( d'â 12 de tuíço d. 2020 âs 03i30h! ê . ahertu.. h6 di. t2 de h..ço d. 2O?o à!
i9'olht o edit l rétúêdo e5tâni dasronlE no wsw.mniôtvl,pr.sd.ú.

M.nãtu 'P., 21 dê t Ér€irc dê !O2O
ucron cEL50 MÂÂTÍ,|l

avtso ot llmaçÃo
ÍorrÂD oa pâEços r a/2020

Drqerrc AdmnErràr@ 
^r X/lo?o

obiêto: Cdt.t ção de píoísb..l - Pês@ FisE. ou P6§ )ú.ida! paB
pfêstô4o de pryto5 dê rÉdÉo rc pr.8rãma Éúd! d. fôhíia, per. Merc. PÍêço poí
llm. obtê.ção do Edu.l: P,êÍêitúÍa MunioF.l itê M.Íi.lvâ nG s.nt aftêni., 5€o
M.íiãl!.-P,- RÊebim.nto dãs P@pGt.t: ôta o dt r: de mà.ço dê 2020.rê ar @h3omrn.
Ab..:turá dar Prôposb' 17 dê mârço de 2020 à3 o9hoomr.. tniôrmaçôêt: I!!, !232 a37l
(b!) @ @hpÍas@mràlE.pr,3d.ú

M.n.Là+& 21 .1. í.ÉÍêiró <t 2020.
ucron cE[50 MÀffn l

pÍêíeito

PREF€ITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO

^yllo 
oÉ Krra(Io

Íonaaô Dr Drr(o6 ra! ty2tut

AV§O D{ Ugr^çio
PxÉclo aits€rctÀ x| rtlrot,

.-q.ro sê|ê(iô d. P.oporB seÍ:o d ÀqLÉçio .dê eqv.Ehênb!,
implêmntrt .srÊolàr, +ndo 01(uE, sílàdeÍ. . or{unl eut*Íüdor, Ar.Ér e
conGnio n.r 049/2019.

Àêgim. .lê ÉxÊoÉoi Mê.or Prêlo Por rrêm
v.ld lot l: Rt 40.299,99 {qwr€ . ô dd.ênb, ê @.ôr. ! iM .e.ú e.@tâê..@entv6t.
o.r. 17 dê Márço d. 2o2o.! rat§oÍir
'níoím{õê 

LmÉtLlmr.Í.i e a.rúqir.b Edtut i.k' F@ ,r4 l\r? at$ .
lúã@2@tur.krers pi{ov h..

RAFAEL 6ÂIÍ0 DC PRIDO
Prêfêitô

PR€FEITURA MUNICIPAT DE MUNHOZ D€ MELI-O

Avró oc rrotrçIo
Pi€6ÂO PrES€rrl t tr tol2oto

A P,eÍêirera de Munhoz dê Mê[o .omlnie . reâlizôrro co Prêsâo Prê5àoàt
trr 10/2020 . M.mÍ Prêçô poÍ rr.h ohero: AquEçào dê um àrpmo e equamcne
p.r. D5rãl.çào dê ílo pàã rrm.r€..hênb ê *êAm dr @re't .hyê le r$ao
nundo di, M'nrnarodô Aed.ulruõ, P*unà ê ÂbrtrÉ'mênro, .óldm €d rir . ànêús
Dtta dê re.l':.çio: diz r2la/2o2o,,& th, n. Rú. Domins6 nka.dv .j. Utu, 17.1.
l.ímaçôêi: €diDl e anêros dieponiÉÉ E Ru. OohinS6 nb.do dê na, nr Í74.
t l.fme: (,14) 3258-U22 ê ío 3lrê: 9w.munho.d.Drlo.pÍad.br.

. Munioz dê M.llôPn, 27 d€ fêve.eno + 2020
WAGIJCR CÀPTúSSI

*qeirô
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SINHOft,,'. DAS GRAçAs

Avtso or uar Â(lr.
Pia6Áo Prtsrl{ra( í{. j/:rra

T'po MeÍg Pr.ço Pd kem.
:'Prelàto MmrD.l dê NO55Â S{trHOPl C/S GF^CáS/Pn. ro,d p .(o, ,.1.@h!.iftí:. do5 lfltêrc§e<bt lEn ç46 .mlsE àbâüo 6.<cif€do: Oh.ro:iq!,i*õê3

dê bêtu ft.re't lÉ'culotl v'nndo. êtrrutuÍ.çao <r. R.d€ de :.friçoi dô 5§rêm uni@.L
Âsi§ékE So...l (suÀs), .lo huniciÍro d€ l{os. sÉnhd. d.r Gr.çar Esradô dô P.,ôú,
.od recursi p.ov.niênts do @wrno Fêdêr.I, co, .ê!itú. m rconv nla6a3ó3/2019,'
oimerô dô ,í@rs 710OO05a414/2019 16 . conr.p.rtdã delre municipiô, @.fornê
ÀÉe l - r.rôo dê Rêtu.éoci., do tdft.l mpleto. !ÁLoR M !r Moi2a7,750,m. Ahê.ru..:
1, d. M.r;o dÉ :O20 ai 09h0(}ni[R.eb]Gntô dor Erclopês Mtê,úo os detunrot
.r. h.§li6çao. p.ôpostas d. pr.gor: ÂÉ o di: 17 de úÍço de :020, àr. às O3h3omr, n.
9b dê Remió8.Li tkit {ôet iro à P..ça Dêp. Nns & Ribâr l?! - NO55À 5t,(íOAA
OAS 6RÀ(ÂS/ai O p.e*.r. ldir.l dê Pr.85o PrêcftÉl esllr. à dirrosido doi
rnl..ê§sdns e S.b. dê Liciiaçao, A ren.ad. do mfio podêrii ser íêt. tu3 dÉ; útêis, no
hdátro d.: oahloftin * 12h@mi^ e dat t3hloôin a. 17h00iií, n.dl.ntê asjnâiu,. dê
íftebme.to, or pelo edeÉço elêrôni@ do lvlür,iaD6
lEitáêo@i.s*úoradô5€ócôs r..gov.br pqtál d. tnnsp.Íé^.i.. 261o212o2a-

fRÀrlclsao Lofilvat MÂqarrÀ
P.c:rimnto ü.i.róío nr 009/2020

O Mun'opÉ de Mdrquhho. tit do 6 Pàrôú. ro,ná Fubt'o qrê íàrà rêàruàr,
àr 09 00 ho.d5 do drà l2 dê mãrço do.d dê 1O,?O, n. S.d. dr PrÊlêtrur. Mu^iopJ, ,rô
a iuô Sête .lê s.têmb.o, ,ng, €n M.rquiôho, Pacei, 8..3ú. PRtGÃo PRESENCTAL, rêndô
ooÍ ob,êb J ídNçào dê Regdro rlê ftê{o,, v'e.@ . aorjlstcÀo oE MÂqurNA§ r
tarrPÁM€NÍos Â6ilcoLA5, poR MEto oo ÍERMo Dt aoNvtr{lo n. 890263/2019 MÁtÁ,
sb re8:ôe dÊ mp,..t ô po prêço aloh.l, trpo m.noÍ p'e1o, d4, obr.lr, dmd
detd.G) 4 p.í. T«.ri,.m o tdn.l ê füt rê!pê(t@3 modeks_
.dei.bt a arer6, po.r.ií s.í ã.mi@d. @ êndêreço..iú. iôdi.ado, sno. nu. SerÊ de
s2ilnbro, ínq, m Màrquinio, Pâ..ú, Bra5Í, a pann do dia 2a dê íev€rekô r,. 2020, êm
t.Íano .omercial ou nô endêrêço eleüôo@ *w.m.,quiôho pr.Cov bl. rnío.maçôês
rd'('onàtr, dúvddr . p.drd6 dê ê*l.r«'mento de*r5o 3.r d.ncd6 I Cmrsào l,ê
ú(ràçao no ênd.,eço .om. meftú.do leielone {art 36.481102 é.ràL
í.rtomho.li.iE6o€rm.il-6m-

M..quinhcP8, 2, d. í.vseiío de 2020.
LU|Z CAÂR AÁPÍtsÍEt

' Pr.l.ro

avrSo Da'trcÍa(Ão
Íoar^D oE PnEços xr 9/2o2o '

PREFEITURA MUN PAt DE NOVA SANTA BqÍr8ÀRA

Píoeúrenro uc'tátó.b nr 0lo/20m
o MunElpo d! M.rquinhq E tldo do P.nná. lorÉ prbti@ qe iaÍá Íêa,úar,

às i9'@ hô.àr dô diá l! dê rurço do.no d. 2O2C, rô 5êd. d. Pretenurú Munrrp.l, !o
à Fua 5êtê de *rembro, ,nr, en Môrquhho, parónj. 6ras'r, PRtGÃo PREsÉNoaL, rendo
pq obieto a rormção dê Reeistro .r. P.éços, visndo . AOUlslçÂo oE MAQUTNAS t
EQUTPAMIiÍTOS ÂGRTCOLAS, PO* MEIO 0O TIRMO Dt COTVIXTO N" A9Oú6/20r9-MÂP4
sb r.8ime de êdprêit..l: poÍ pr€to Elohàr. tipo mnor pr<o. áatl) otap) aam
dêÍ.n.h). A F8tà Í&nE, cm o inr.to rd do Edn.r . *B Erpê«É! Í'od.r6,
àdenrrot ê ánút po.lerá *r €ÉmrÉd. .o endêr€Ío.cim indi.ádô, íro. Ru. 5eré dê
s€ra,bÍq s/ne, ê., Mãrquinho, Pâ,.d. àrôrl, . ,â6i. do d.a 2ô d. feÉreÍo d. 202q em
hgriino tomercial @ no ênderêço .letóni.o \dw.mrrqqinho.pí{ôy bí. rnÍo.frâç&s
3dÊior.aie, dúvkl.§ e pêdi.rot dê esl..êime.tô deEíâo,er jlneidôr a Cmi5§o dê
ú.Íôçào no êíderêío .cihô ôeftton.do - Íê1.í@. (42) 364a.u02 - €{ail
ha'q!'nho r.irátu@gm.il.om.
i

Mr.qu,nho P8, 27 d. í.vdeno d. 202C

r turz cEzÁR BAPÍrÍEL
Pr.f.tro

PREEEIÍURA MUNICIPAT DE MOREIRA SAIES

. avlSo ot uora(Âo. cor@rú cr xr 2/2020

Pfiaços: ii O9hooôi. <tô di. 110312020, ,ôr @@ d,c Ptrl coMPRAStiET .úâvét do shê
nfip://*w compr.aoverÉ@ntrir ie.b. - uasG - 98Í57. PreÍo Marim. RS .rr.166,00
hlormâçõs Compiêmênlaer: ooderào er ohirlar e6 hoía.io d. exp,úêàre É Prêlerru.a
Muni.lpálde íola sant.3áÍb.6, tilo iá Rdâ wallíedo Sitrêmoúít de Mor.ê! ne 222, pelo
loÉ 43-326&al0o, ou por E-tuilr |rcitô@@.5! p..aov 5r

' Pfir6lo eff*iE^f it s/!úno - sat

CL'j.ro: R.AiÍod! :..;ospaíâ :!e::r.l.6nrBraêid.émpreraesp€.i.h:.d.
pnÍ. amplani.çãô ê c'rrÍaÉo d.5i5reÍ. .niormôta2â(.. : ,trrerÍ.rlo dê 8eren.:ôftntô de
óanutenÉ.- 9rêvêntNa e.5r..rr. dôt vêruloe e h;quiÉ: pênenentêr. toia do
municipio da Nov. 5â.ta Bl,b.r. - In. ÍaÉo: rl.nc. Prêço Pd torê IMêú Í.r.
ldm,n§k3i r ou Mrior P€...n!ú.r d. Deíonro) RêcbÊÊrto dd ÉnÉlorrr a!. àr
r3hloínrn !r dr. 16103/2020 h.o do P,.85o D. r./0 r,ro?o. àr l4hàrió pÍ.to
máiim6: R'; 455.9511,62. Ini.ímçôê. Complerunr, É3: podê-;o *r oôltd.e ê6 horaro d€
êtoêdênte â. P..i.it!E M!íropll.t xd.9nr.8,,b.Í., sito à Bo wôlíredo Eitttrcoon
de M@Ês 

^e 
222, pelo lô@:41a266-3!m, Ís E6rrl: Ii<itea,@nsb pr.,ov.br €u pêlo etê

wsv.tub pr!o!,b.. N@ô 9ntô 3átb.Í., 27/ô21207\t

MÔTtrA MAÂÁ PToENçÁ MA1rINS oA coIICIçÃc .
PlêaGi r

PRIfEITURA MUNICIPAT DE PIRÂQ]ARA

ofliÁTo DÉ [{rrrctBl(lDÀDt ot rrÍÀ{io e r9/r019

treêe n. s4624/2019 lnêtiSrhradade de Lkrtôêo n! t9l20r9 obietoi o PíeÍêúo
Muôi.ipâl Cê Pnàqúr., EsEdo do P..ôni, no oe dé 5u.. atibúrçô€s l.gtie. not te.not.o
.n'€ô 15. . 1e.8.6ô6/9r, Ídh6.. o 

'RO!E5SO 
l.|r $ 614/2019. lMrlt'orl,Éd" ce tr!{.!io

ír l9lror.. e @úàEÉo dà .6pr€5 Bd(ô do 6ô!r VÀ cl:rr or 006;iJloür1.91,
q€ t€m pd obrêro o .rêdén.iam.nio dê iútituigôês bônqin.i. .lioruâdàt pêb aàfto
centrai, p,.â p.úração.lÊ Étu4o!.le aí€edaÉo d. l.ibltos hunL.ôrt, otíbLçào dê
m.lhdià, ràr.r div..sàs e dêô.8,.cêitas públi..r ãtr.vêt d€ dâ:mentot cm r.dr3o dê
b.íãt emúdd ,éló MuôEioô, 50ô valo. dê RS 772 5m,0c isàtêcenlot ê Éêri3 e dois
h e quinhenr6 rê.ir)- Pnaqu.Í., 26 dê tuEretro d. 2020. M.rcut ryt3u.r.É de Sourà
T.§rêrolli Pí.iêno Msnicip.l.

avtlo
roMAo or PrÉços N. t4l2ór9

. ohjêto: DEIEGAçÀo atEtér d. 6iEio d. .d.úo dê p.ídis,o. p.rã .
erú!ção do * iro públi.o de t6ntporte ndividÉl de p.r!!êi6e ltári). no Mrnicipi.
dé.Moi.irâ salêe - PR a3 ,.,@s fsk.3 ./o{ iund,63 f.bllatad.5 ê op.res dê pÉ;'á-.
td t.ryrçê cmp.rÍÉl ffi rr rem3'<L.rêr dd poÊrL(&
' RêEm€ d. !r(u{ão Môroí t @

9.r. 02 d! àbnl dê 70?0 .r orh?omh.
híormaçõlr Coftplêmênt rêr . Aquisiçào dê Editll pêlo Êon.r !4 3532 alls

' lic.t.c.o2@morêEr.l.s.pr.gov.ô..

objeroi O Muni.lpo dê PiÉquaÉ, o.r ônio do PÍêndênt dr conúsao &
úcitáção, ior.a públi@ pâÉ @nh4iô.íto d6 irt rê5td6, q@ r t tito p.ra ÀBEaÍuaa
do ftlopé n. O, íPrôp.rõ P.êtol, .êfêr€.r€ a Íqiô .ê t.sr, ..lro .itada, .ulo
oqêto é. @r.taçjo d€ P.rs Juídi.r p... Píêtté.i., d. * 46 É.Íto3
.ipêci.lú.aot dê conali!- i B.à .làhdação d.i ,1..o Mu.i.ir-" dc Mob'liódê uô.M
Pl.nMol, do Mu.rclri. dê } í.qu.rà. @n .:ne .rt<,rd.ar t út*l.e rc Al'JErQ I _

IcRMo o€ f;ÉFtÂaNcÀ, sri rêlrr.d. no dia 03 d. iíâ'r. de C020, it lahm, E i.r. ê
Lrcrrdçaer d., prel.úurã dê Ptr.qu.... tu Áv Gêrur.o !àr3ã . Hrgo cÊnlro Pú.qudÍá'

RAFÂEI SRIIO OO PRÀDo

PnrcÃo ÉrÊrRÔí{rco Ne 4/2o2rl
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Nova Santa Bárbara - PR
ÂvrsooÉ ucrÍ çÀo pREcÀo E!ãrRôilEo nJ |l2o2o

Objêto: &utiÉo d! CÉó6 .úúLdô.â r ãr.ll ír.táÍ.â ílí.í.í1tâ s Con àíio n'
1725232018/M PÀT?oM.lE F.!o,ro.Íâtl

tNlcro 0A sEssÃo o€ D§rur o€ PREÇos: âro${oÍiír do &13r'íÍ}tfr?s,w
r€b ó Poílâl COMPRASNET 

't!ta. 
do úl€ l8rrl dê?.e!!!!!no!!!!!!r@§.ssÀU

.t ÂSG-985457. Pí!ço M§irb: R3 /(}.166.m (qtl.lüls à tra. mí, @nb r..!s€nb.

lntb.m.çaa Cordüroi.rE : pód..àó s. oH(b! dn horáílo lh .rpdhnt6 nt
Môn'Jí! Munk+d d, Nor! Sã*r Aaôíri !íD a &r. Wdtrdo Biüürcotíl ó. lhra-
i.222. p.lô lbi61l-3.3,lú6{100. q, poí E-íi.í: tldlil|gÊ&!,lrtqrE

i{o!6 S.nr,. Bá.t ú!,2710212020.
Iôil|c.Irlr Pro.ít lrüa. rr. CoíG.lçao

Pr.gEt . P€rú.,f ú5/iro,ú

rtEiüficià#rrtstü*JÊ l*,
Oti.ro: tÉ!Ed.prw.pü.oí.oúÍcríú.i.éod.dn í!..!ap!d.Izâ&psr,

hplsnü.çlo . operrç& d. !id!ín! trírt.it do . 6C..do .b lFítílo€ÍrÉõio d,
,nân ençlo pr6,r.í[v! . c6ítüv. &. v.kub , llÉquiírr. ÉlãEírL! â iÍ§tá ô
r'(htlÊ d. r5'r, Síb 8útr.-PR
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PREFETURA IÚUNICIPAL

88
NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARÂNÁ

PREGÃO PR='ENCIAL N'5/2020. SRP

Objeto: Registro dê Preços para êventual contratação de empresz, êspêcializada para
implântação e operação de sistema inÍormatizado e integrado de gerenciamento de
manutenção preventiva e corretiva dos veículos e máquinas pertencentes a frota do
município de Nova Santa Bárbara - PR.

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

A Empresa Príme Consultoria e Assessoria Empresarial , CNPJ 05.340.639/0011-30, Rua
Açu 47, Alphaville, Campinas-SP retirou este Edital de Licitação e deseja ser i'rfcrrnada de
qualquer alteração pelo e-mail editaiso: -'Tebeneficios.conbr ou pelo tel/ fax &-35187021.

Campinas , aos 27_lVl 2020. fI$&.crrmnail
lr: tt3.9l1.40l.lll '

PRJlrt coltsulrcrÁ!
A§§E§SoRll EffmsÁ$ÁL LlD {
({ú(xr, r'll f &a. ,1. !. (.Ér i rL r

. fl.íi. Ot líg!!n
l- srxrur ot rruuiurl J

Daniela Voraes da Silva

2

Rua Walfredo BittencouÍ de Moraes n" 222, Centrc, 43. 3266.8100, - 86.250-000

Nova Santa Bárbara, Paraná - - E-nlail ' li tacao nsb r - w*rr'.nsb.pr.goLb

Procêsso .idnrinistrativo n.' 6/2020
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RECIBO DE RETIRADA DE ED|TAL VIA INTERNE'i

PREGÃO PRESENCIAL No 5/2020 - SRp processo Administrativo n.' 6/2020 Objeto:

Registro de Preços para eventual contratação de empresa êspecializada para

implantação e opéração de sistema informatizado e integrado de gerenciamento de

manutenção preventiva e corretiva dos veículos e máquinas pertencentês a frota do

município de Nova Santa Bárbara - PR.

Elrpresa: BOEING & ROCHA LTDA - EPP

C.N.P.f : 05.406.668 /000L-57

Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO, 1284, CENTTiO P,ILMITAL - Pn

Telelbne: 42 36571534 Fax:

li-rrail : suporte@boeingrocha.com.br ou Contato: SILVIA

silvi bocin a.com.br

Cidade/Estaclo: PALMITAL/PR Data dâ Solicitaçâo: 2A / O? / 2O2O

Recebemos nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada.

Palmital, 28 de Fevereiro de 2020.

cl'lPJ 05.406,6681000f i
Boeing & Rocha Ltda,

Rua XV dê novembÍo. 1284 - Cenlrc-
. CEP85270-000 Palmitel - PaÍ3ca

JL
BOEING & ROCH,q LTDA - EPP.

Paulo Rocha
Sócio Administrador

RG. 1.165.993-4 SSP/PR
cPF. 189.216.989-49

BOETNG & ROCHA ITDA - EPP. CNPJ. 05.406.668/0001-s7
RUA XV DE NOVEM. 1284, CENTRO _ PALMITAL.PR. CEP. 65.27.)'000
FONE/FAX: (42) 3657 -534 CEL. (42l'9122-3556 (VIVO, (42) 9,'j1.8-8958 (TlM)

SlTE: wwÚ.boeingrocha.com.br Email20()2-20 t'7 suporte @ boein gror-'fê4ll-bÍ.
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10t03t2020 Eflail de lsmwsb - Soluções para tntemet - ESCLARECTMENTOS PREGÃO PRESENCTAL OS/2020

licltacao llcltacao <llcitacao@nsb.pr.gov.br>{1 ismWeb
g0

à-úcrCrr8k

ESCLARECIMENToS pnecÃo PRESENGIAL o5l2o2o
2 mensagens

Xerxes Adrlano Odln Santos Rocha <xerxes.rocha@valecard.com.br>
Para: licitacao@nsb.pr.gov.br

I de março de 2020 17:5ô

Prezados, bom dia!

A empresa Trivale Administração LIDA, com vistas a melhor se preparar para o Pregão
Presencial n" 0512020, vem requerer resposta aos seguintes questionamentos:

3.2. O sistema deverá registrar e armazenar todos os dados da vida mecânica do veículo e, a cada
operação: Número de identificação do cartão;

Questionamento: Sr (a) Pregoeiro (a) para a hansação de Orçamento não será utilizado cartão
magnético. A transação ocorrerá de forma online do sistema, trazendo a mesma segurança da
inforrnação, uma que a manutenção só é finalizada mediante a inserção da matricula e seúa do
motorista. Todos os fluxos desde a entrada do veículo na oficina, Orçamento, Ordem de Serviço,
execução, passarão pela conferência dos dados e aprovação do gestor e aprovadores antes dessa
finalização. Dessa forma atendemos a necessidade?

4.14. Os estabelecimentos da rede credenciada da Beneficiária da Ata deverão fornecer ao
usuário do serviço comprovante da transação efefuada, com a descrição dos serviços prestados;
dos preços praticados, dos descontos ofertados, das garantias praticadas, da data, bem como
identificação da credenciada 

. í.i

Questionamento: Sr (a) Pregoeiro (a) como não há a necessidade de utilização de cartãopma a
transação de orçamento que ocorre de forma online, não haverá a impressão do comprovante.
Todos dados da transação poderão ser consultados através dos relatórios disponíveis no sistema,

^inclusive para a exportação. Dessa forma atendemos a necessidade?

Sr(a) Pregoeiro(a), a prefeitura possui, ou já possuiu, contrato com alguma empresa para
prestação de gerenciamento de manutenção preventiva e corretiva para os veículos e máquinas
pertetrcentes a frota do município? i !l:i

Se a resposta for afirmativa, qual seria a empresa e a taxa de administração praticada durante o
contrato? ! t. .:

At.te,

Xerxes Rocha
Analista de Licitações - Mercado Público
(34) 3293-2212

https://mail.google.com/malUu/o?ik=1463514b1d&vlew=pt&s€arc*r=all&pormthid=thÍ€ad-P/63Aí660721,170809437322&slmpl=msg-PÁ3A1660721... 'r12



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

Foi encaminhada mensagem eletrônica solicitando esclarecimentos
acerca do Edital de Pregão Presencial n.o 512020, que tem por objeto a
Registro de Preços para eventual contratação de empresa especializada
para implantação e operação de sistema informatizado e integrado de
gerenciamento de manutençáo preventiva e corretiva dos veÍculos e
máquinas pertencentes a frota do município de Nova Santa Bárbara - PR,
nos termos seguintes:

A empresa Trivale Administração LTDA, com vistas a melhor se preparar
para o Pregão Presencial no 0512020, vem requerer resposta aos
seguintes questionamentos:

3.2. O sistema deverá registrar e armazenar todos os dados da vida
mecânica do veículo e, a cada operação: Número de identificaçáo do
cartão;

Questionamento: Sr (a) Pregoeiro (a) para a transação de Orçamento
não será utilizado cartão magnético. A transação ocorrerá de forma online
do sistema, trazendo a mesma segurança da informação, uma que a
manutenção só é finalizada mediante a inserçâo da matrícula e senha do
motorista. Todos os fluxos desde a entrada do veículo na oÍicina,
Orçamento, Ordem de Serviço, execução, passarâo pela conferência dos
dados e aprovação do gestor e aprovadores antes dessa finalização.
Dessa forma atendemos a necessidade?

Resposta: Sim, atendem.

4.14. Os estabelecimentos da rede credenciada da BeneÍiciária da Ata
deverão fornecer ao usuário do serviço comprovante da transação
efetuada, com a descrição dos serviços prestados; dos preços praticados,
dos descontos ofertados, das garantias praticadas, da data, bem como
identiÍicação da credenciada.

Questionamento: Sr (a) Pregoeiro (a) como não há a necessidade de
utilização de cartão para a transação de orçamento que ocorre de forma
online, nâo haverá a impressão do comprovante. Todos dados da
transaçâo poderão ser consultados através dos relatórios disponíveis no
sistema, inclusive para a exportação. Dessa forma atendemos a
necessidade?

Rua WaÍftedo BittêncouÍt de Moraes, 222, Tôlefone - 43.3266€100 - C.N.P.J. N.o 95.56'1.080/000í60

E-mail: licltacao@nsb.pr.qov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná
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ESCLARECIMENTO í
EDTTAL DE PREGÃO PRESENCIAL N" 5/2020



PREFEITURA MUNICIPAL Q,

Resposta: Sim, atendem.

Sr(a) Pregoeiro(a), a preÍeitura possui, ou já possuiu, contrato com alguma
empresa para prestação de gerenciamento de manutenção preventiva e
conetiva para os veÍculos e máquinas pertencentes a frota do município?

Se a resposta for afirmativa, qual seria a empresa e a taxa de
administração praticada durante o contrato?
Resposta: Não houve contratações anteriores do objeto deste
pregão.

Diante do exposto, esclarecem-se os questionamentos, mantendo-se
inalterado o Edital.

O inteiro teor do presente pedido de esclarecimentos ao edital de Pregão
Presencial SRP n.o 512020 será disponibilizado no site do Município de
Nova Santa Bárbara, www.nsb.or.sov.br/po l/licitacao/andamento. para
ciência de todos os interessados.

Nova Santa Bárbara, 10 de março de2020.

Mônica Maria ça Ma da Conceição
Pregoeira

Portaria n'00512020

NOVA SANTA BARBARA

c\

Rua Walhedo Bittôncourt de Morâes, 222, TeleÍone - 43.326G8í 00 - C.N.P.J. N." 95.561.080/m0í-60
E-mail: licitacao@nsb.or.sov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

e
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ILUSTÚSSIMA SENHORA PREGOEIRA DA PREFEITI.]Rá,MI'NICIPAL DE NOVA
SANTA BARBARÂ/PR.

P

)

PREGÃO PRESENCIAL N" O5PO2O - SRP

PROCESSO ADMTNISTRATwO N" 062(120

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.,

com sede à Calçada Canopo, L1 - 2o Andar - Sala 03 - Centro de Apoio II - Alphaville -

Santana de Pamaíba/SP - CEP: 06541478, e-mail: licitacao@primebeneficios.com.br, por

intermédio de seu procurador subscrito in fine, vem, Íespeitosamente, nos termos do §?

do Artigo 41 da ki 8.666/ 93, IMPUGNAR O EDITAL, consoante motivos a seguir

determinados:

P

IMPUGNAçÃO - com fulco no artigo 41, parágrúos 1' e 2" da Lei 8.66fl93.

I

Maüü: Glçada Gnopo, nr 11,21andaÍ, Salâ 03 - Centro Apoio ll, Bairro de Alphaville - Santanâ do Pamaíbe/ SP - CEP 06502-160

Fili.l: Rua Açu,47 - Alphâvllle EhpresaÍal- campinas/SP - CEP: 13.098-335 licitacao@primebeneficios.com.br

Documênto asslnado digitâlmgnto confoíme MP |" 2.20Ú-.U20[l de24l08l2m1, que lnstitui a lnfraestÍulura de Chaves
PúUicas Braslleirâ - ICP-8Íasil.
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I. DA TEMPESTTVIDADE DA IMPUGNAçÃO

Considerando que a IMPUGNANTE é uma empresa que exerce a

atividade compatível com o objeto da licitação e, potanto, pretensa licitante, o prazo

para impugnação é de até o 2o dia útil que antecede a aberhrra das propostas, conÍorme

§ ? do art.41 dalein.o 8.666/93:.

Art. 41, . (omissis)

§ 2o Decaiá do ilireito ile impugnar os termos ilo eilital ile
licitação perante o administração o licitante que não o fizer
atê o segundo clia útil que anteceiler a abertura tlos
enoelopes de habilitação em coficoftê-ttcia, a abertura ilos
enoelopes cofi as propostas an anoite, tomaila de preços ou
conctrso, ou a realização ile leilão, as Íalhas ou inewlaiilailes

e oiciaiam esse eilita hipótex em que tal conunicação não

toá efeito de recurso.

A contagem dos prazos nos processos licitatórios e nos conkatos

administrativos está disciplinada no artigo 110 d al*i 8.6$ / L993, da seguinte Íorma:

-!

Art. 770. Na cofltageflt dos prazos estabelecidos nesta lti, excluir-se-á o
ilia ilo início e incluir-se-á o ilo oencimento, e considerarx-ão os ilias
@nsecutioos, exceto quaflilo for explicitmrente ilispwto em contróio.

Parágrafo únio. Só se iniciam e oerrcern os ptazos rcfetiilos nestu artigo
em dia de ex?eiliente no órgão ou na entiilade. (grifo nosso)

Tal regra é utilizada para as contagens de prazo reverso, tamb'em

conhecida como contagem regressiva, como é o caso da impugnação dos editais, cujo

prazo é de2 (dois) dias úteis antes do certame, (inciso II do artigo 41 da Lei 8.66/1993,

paÍa as licitantes, nas modalidades tradicionais, e artigo 12 do Decreto 3.555/2N0, paJ.

qualquer pessoa, no pregão).

Esse tema foi bem apresentado no Acórdão n" 2.6?5/2008 - TCU -
Plenário, cujo relator foi o Ministro Raimundo Carreiro, que assim assevera:

.J

Mâtrlz: câ lçada câ nopo, nr 11, 2! a ndá r, Sâlã 03 - Centro Apoio ll, Bãir.o de Alphaville - Sa ntana do Pârnãíba/ sP - CEP 06502-160

Flllal: Rua Açu,47 - Alphãvillê Êmpresarial- Campinô§/SP - CEP: 13.098-335 licitacao@primêbenêficios.com.br

Doqrmend asslnâdo dlgitalmente conformê MP n'2-2ú-2l2OO1 do 24l,8l2ú1, que inslitui a lnfraestÍutura dd Chaves

Públlc8s Bràsllêirâ - IoP€lasil. N

"7.7.4, Todcaia, ubem hês ressahtas em relação à resposta ila Caixa. .

7.1.4.7. Apimeira acerca ila contagefi legal ilos prazos. No caso, o dia de início

da contagem regressioa, a w desconsiderado aw termos do art. 170 da ki i"
8.666/93, foi o ilia 1W2008. O pimeiro dia útil foi o dia 10/72008. E o
segunilo ilia útil, pran limite para impugnação ilo eilital, foi o dia 9fr2008.
Assim, equiooca-se a Caixa quando alega que " ansiderou de bom tom estmiler
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estc prsm até as 08hs tlo dia 09tO7", utna oez que a lei utabelece a contagem
dos prazw em ilias, e não em horas."

Naquele caso da Caix4 reportado no Acórdão citado, a licitação

aconteceu no dia 7l/ 07 /2008 e a impugnação poderia ser apresentada, a qualquer hora

do expediente, no dia09/07 /20ÍJ,8, que é o segundo dia antes da licitação, como determina

a contagem de prazo do artigo 110 d al-ei 8.666/ 1993.

Não há distinção rur regra de contagem de prazos para frente com

Íelação à contagem regressiva na lei de ücitações, nem no Código Civil, cuja regra é

idêntica à adotada nos certames licitatórios. Assim é o teor do artigo 132 da ki
70.406 / 2002 (C6digo Civil) :

Art. 132. Salw dísposiçio legal ou conomcional em contráio, computam-sebs
prazos, exduíilo o ilia ilo cameço, e incluíilo o ilo omcimmto
§ 7" Se o ilia ilo oencimmto uir em feriado, ansiderar-x-á prorrogailo o pnm
até o seguinte ilia útil.

Em suma, independentemente de a contagem dos prazos ser para frente

ou para trás, exclui-se o primeiro, que é dia do evento, publicação ou ato de origem da

contagem e inclui-se o último que é o dia em que pode ser executado o objeto da contagem

do prazo. Se não houver indicação de que os dias são úteis, a contagem deve ser Íeita em

dias coridos, no entanto, jamais começará ou terminará um prazo em üa que não houver

expediente na Administração.

Desta feita, é de se assinalar que a presente insurreição encontra-

se TEMPESTTV§ uma vez que protocolada com 2 (dois) dias úteis anteriores a

data da abertura da licitação, conÍorme quadÍo ilustrativo abaixo:

Quinta Sexta Sábado Domingo Segunda

0e /03/20 70/03/20 11/03/20
12/03/20

ffiil
Término da contagem

Inclui-se eete dia.

1" dia úti.l

Abemrra das propostas

Início da cootagem

Exclui-se este dia

Matíit: Calçãda Canopo, n, 11, 2! andar, Sa la 03 - Centro Apoio ll, Bairro de Alphãvillê - Santana do ParnaÍba/ SP - CEP 06502-160

Flll.l: RuaAçu, il7- Alphaville EmpÍesarlal- CampinasAP- CEP: 13.098-335 licitacao@Primebeneíicios.com.br

Dodmento assinado dlgltaknente coníorme MP n'2.20[-.2/2001de2./0812ú1, que institui a lnfraêstÍutura de Chaves
Públlcas Brasileha - lcPSrôsll,
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Ir - DO PRAZO PARA RESPOSTA DA TMpUGNAçÃO

Como regra, a impugnação ao edital não tem efeito suspensivo em

relação à realização do certame. Mas, é obrigação da comissão de licitação respondê-la, no

prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados da sua interposição junto à

Administração Pública, como detemrina o art. 12, §1.o do Decreto 3.555/2000:

Dessa Íorma, a comissão de [citação deverá apresentar resposta, no

máximo 24 horas após o recebimento da impugnação, sob pena de invalidação do certame,

pois, diante do silêncio restará inviável a formulação adequada e satisfatória das

propostas. Isso por que o silêncio injustificado da Administração Pública caracteri.a

omissão abusiva, pois, além de restringir a competitividade do certame, ainda ofende o

interesse público, pois aÍronta o Princípio Constitucional da Publicidade, cuja finalidade

é atribuir transparência e permitir o controle e fiscalização do Estado por toda à

coletividade.

M-DOSFATOSEDASRAZÕES

Está prevista para o dia a abertura do P:egão

paÍa o seguinte objeto:

"REGISTRO DE PREÇO$ para eoentual conttatação de anpresa

especializaila para implantação e openção ile sistrma infotmatizado e integrado
ile gerenciamento ile manutcnção preoenüoq e arretios ilos oeículos e maquinas
pefieflcentes a frota ilo mutticípio de Nooa Santa Bárbara - PR" conforme

especifica{oes anstantes neste eilital e seus anexos."

Em deüda análise ao edital contatou-se iregularidades insanáveis, as

quais maculam de Íorma cabal os Princípios norteadores da Iicitação, fazendo com que

recaia sobre o processo uma nulidade absoluta, pois restringem a ParticiPação de

potenciais licitântes, ÍÍustrando os princípios da isonomia e seleção da proposta mais

vantaiosa.

MâtÍlt: Câlçada Canopo, ne 11, 2l a ndâ r, Sala 03 - Centro Apoio ll, Bairro de Alphâville - Santanâ do Parnaíba/ SP - CÉP 06502-160

Fi'lâl: Rua Açu , 47 - Alphaúlle Empresa al - cêmpinas/sP - CEPi 13.098-335 licitecao@primebeneficios.com'br

Docr.rmentó assinado digitah€nte coníoíÍne MP n'2.2W2!2@1 de 24l08l2OO'1, que institui a lnfraestutura de Chaves

Públlcas Brasileirâ - lcPSÍasll. §

"Art. 72. Até tlois ilias úteis antes ila ilata fxaila para recebimento das
propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimantos, prooiilêttcias ou
impugnar o ata conoocatóio do pregão. "
§ 70 Caberá ao pregoeiro deciilir sobre a peüção ,10 W_de2!üg_eguaho
horas.

n:'



PRIMEN 9?
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PONTO 01-DAAUSÊNCIÂ DE MINUTA DO CONTRATO

O edital é taxativo ao informar que não será emitido Conkato para

contratação de SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, conforme cláusula

L5.7. Será dispensaila a celebração ilo Cottrato entre as partes, ,ro Íorrna
ilo ilisposto no parágrafo 4o ilo artigo 62 ila Lei no 8.666, ile 27 de junho
de 1,993, passando a substituí-los os seguintes instrutflentos:
a) esb Edital com seus anexos;
b) as Propostas ilz Preços;

c) as Notas de Efipenho e;

d) a Ata dc Registro de Preços.

Interessante que no edital consta a fundamentação para a dispensa

(ilegal) do Contrato, porém, não a observa em sua integralidade.

Isso porque somente pode dispensar o "termo de contrato" nos caso de

compra, e desde que não resulte obrigações futuÍas.

ArL 62. O itrsfiumento ile cotttato ê obrigatóio nos casos de concorência
e ile tomaila de preços, bem como nas ilispensas e inexigibilidades cujos preços

estejam compreendiilos nos limites destas iluas modalidailes ile licitação, e

facaltatioo nos demais em que a AdminishaçÃo puiler subsütilí-lo ?or outros
instrumentos habeis, tais cofio carta-@ntíato, nota dc empenho de ilespesa,

autoização ile compra ou orilem ile *ecução ile seroiça.

L..l
§ b É dispensáoel o "termo ile confiato" e factltada a subsütuiçÃopreoista
neste artigo, a oitério da Ailministraçno e independentemmte ile seu oalol nos
casos ile cofiprd ctm enhega imediata e integral ilos bms adquiiilos, ilos
quais não resultem obigações futuras, inclusiae assistência témica.

Veja que no presente caso não está presente nenhum dos requisitos,t

acima, pois trata-se de pÍestação de serviços (e não aquisição), bem como terá obrigações

futuras, ou seja, nos 12 (doze) meses de prestação dos serviços.

A lei de licitações n' 8.666/93 traz as definições utilizadas, as quais

seguem citadas abaixo:

Art. 6'' Paru os fins ilesta Lei, considera-se:

I - Obra - toda construção, reforma, fabicação, recuperação ou ampliação,

Matír: Calçãda ca nopo, nr 11, 2e a ndar, Sala 03 - Centro Apoio ll, Eairro de Alphaville - Santa na do Pa rna íba/ SP ' CEP 06502-160

filial: Rua Açu,47- Alphàville Empíesa.ial- Gmpinas/SP- CEP: 13.098-335 licitacao@primebeneficios.com.br
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