
MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03 
"Paço Municipal Martin Krupekn 

REQUERIMENTO COM TERMO DE REFERÊNCIA 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL: 

O Responsável pela unidade administrativa abaixo identificada vem respeitosamente perante Vossa 
Excelência, requerer a competente autorização para aquisição do objeto abaixo descrito: 

11-0BJETO 

I AQUISIÇÃO DE PNEUS RECAUCHUTADOS PARA ATENDER A FROTA 
MuNICIPAL CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE DO TERMO DE REFERÊNCIA, EM 
1\ TENDIMENTO A TODAS AS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. 

( ) Contratação ( ) Registro de preços (X) AQUISIÇÃO 

-JUSTIFICATIVA 

A presente solicitação se faz necessária para atender a REPOSIÇÃO das faltas na frota 
municipal, visto que não dispomos de pneus em estoque nem saldo em licitações remanescentes para 
~atender a necessidade de manter a frota em funcionamento. 

Item Descrição Unidade Quant. Valor Máx. Valor Máx. 
Unit. Total. 

1 Pneus Recauchutado 265-70-16 Radial Borrachudo. Unidade 06 
Q Pneus Recauchutado 175-70-13 Radial. Unidade 30 
13 Pneus Recauchutado 215 175 17/5 Radial Liso. Unidade 34 
4 Pneus Recauchutado 225-65-16 Radial Liso. Unidade 08 
6 Pneus Recauchutado 275-80-22/5 Radial Liso. Unidade 10 
'6 Pneus Recauchutado 185 R 14 Radial Liso. Unidade 16 
~7 Pneus Recauchutado 205-70-15. Unidade 10 
8 Pneus Recauchutado 1 OOOX20 16 Lonas Liso. Unidade 20 

Pneus Recauchutado 1 OOOX20 16 Lonas Radial Unidade 12 
Borrachudo. 

10 Pneus Recauchutado 175X65X14 Radial. Unidade 12 
TOTAIS 0,00 

I 4- LOCAIS DE ENTREGA DOS BENS ou REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS i· 
Os Produtos deverão ser entregues na sede do Município ou em local informado pelo Fiscal do 

Contrato. 

lls-PRAZO DE ENTREGA OU PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

O prazo de execução é de ate 02 dias após o recebimento da requisição de compras expedido 
pela Secretaria de Saúde do Município. 

I j6- ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

O acompanhamento será efetuado por Funcionário Designado pela Municipalidade. 

Rua Bahia, N°85 - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281- (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 



- ESTIMATIVA DO VALOR 

MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N. 0 77.845.394/0001 -03 

"Paço Municipal Martin Krupek" 

O valor total estimado da contratação do serviço ou aquisição de bens deverá ser baseado: 
J- ao menor preço, nos casos de dispensa de licitação; 
li - à média dos dois menores orçamentos, nos casos de licitação. 
Os orçamentos poderão ser realizados através de formulários padronizados. 

I 8- CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE 
Conforme o Artigo 73 da Lei 8.666193: 

Art. 73. Executado o contrato, o seu objeto será recebido: 
I - em se tratando de obras e serviços: 

a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo 
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado,· 

b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante 
termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que 

Jmprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 desta Lei; 
li - em se tratando de compras ou de locação de equipamentos: 
a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a 

especificação; 
b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente 

r ceitação. 

I ~-DA VERACIDADE DOS ORÇAMENTOS I 
I Certifico que os orçamentos enviados juntamente a este Termo de Referencia foram por mim 
realizados e são verdadeiros, conforme rubrica/assinatura em cada um deles. 

I li o - DISPOSIÇÕES GERAIS/INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Sendo o que se apresenta para o momento, reitero votos de elevada estima e apreço. 

Nova Cantú, 10 de Outubro de 2016. 

Álvaro Antônio Agnolin 
Chefe de Gabinete 

ORÇAMENTO/COTAÇÃO 

Rua Bahia, N°85 - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281- (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 



PROPONENTE: 
ENDEREÇO: 
TELEFONE: 
E MAIL: 
Dlt\TA: 

MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 
11Paço Municipal Martin Krupek" 

VALIDADE DO ORÇAMENTO: 

RAMO DE ATIVIDADE 

O proponente supra identificado, apresenta ao Município de Nova Cantú o seguinte O R AMENT O 
Item Descrição Unidade Quant. Valor Máx. 

Unit. 
1 Pneus Recauchutado 265-70-16 Radial Borrachudo. Unidade 06 

_2 Pneus Recauchutado 175-70-13 Radial. Unidade 30 
Pneus Recauchutado 215 175 17/5 Radial Liso. Unidade 34 

4 Pneus Recauchutado 225-65-16 Radial Liso. Unidade 08 
5 Pneus Recauchutado 275-80-22/5 Radial Liso. Unidade 10 
6 Pneus Recauchutado 185 R 14 Radial Liso. Unidade 16 
7 Pneus Recauchutado 205-70-15. Unidade 10 
8 Pneus Recauchutado 1 OOOX20 16 Lonas Liso. Unidade 20 
9 Pneus Recauchutado 1000X20 16 Lonas Radial Borrachudo. Unidade 12 
10 Pneus Recauchutado 175X65X14 Radial. Unidade 12 

TOTAIS 

Valor 
Total. 

I ASSINATURA I NOME DO RESPONSA VEL PELO ORÇAMENTO' 

Rua Bahia, N°85-Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281 - (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

Máx. 

0,00 
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R.B.G. BARBDZA E BARBDSA!~'I'BJI?:P--- ~ 
CNPJ 0523631:100~1-09 - INSCR. EST. 90267 '}9Pi:t.;p/ . - PNEUS E RECAPAGENS 

~~ AV. CAPITAO INDIO BAt'JDEIRA, 303 °va ar ü.~ 
fl.bna lwa I'Jiag..enr_ f!D#IU!.IJa aq,ui! FONE: (44) 3525-6336 

CEP 87301-000 - CAMPO MOURÃO - PARANÁ 

\ 
! 

REQUERIMENTO COM TERMO DE REFERÊNCIA 
' 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL: 

O Responsável pela unidade administrativa abaixo identificada vem respeitosam ente 
perante Vossa Excelência, requerer a competente autorização para aquisição do objeto 
abaixo descrito: 

I I -OBJETO i 

rt 
AQUISIÇÃO DE PNEUS RECAUCHUTADOS PARA A TENDER A 

FROTA MUNICIPAL CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE DO TERMO 
DE REFERÊNCIA, EM ATENDIMENTO A TODAS AS SECRETARIAS DA 
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. 

( ) Contratação ( ) Registro de preços ( X ) AQUISIÇÃO 

j2-JUSTlFICATIVA I 
A presente solicitação se faz necessária para atender a REPOSIÇÃO das 

faltas na frota municipal, visto que não dispomos de pneus em estoque nem saldo em 
licitações remanescentes para atender a necessidade de manter a frota em 
funcionamento. 

I . ·h '";~;~: ~. o c:l4.< ,_1, . .... ·ESPECílfiGàÇÃO DOS BEN~ OU SE:&VIÇOS I .. I 

Item Descrição Unidade Quant Valor Máx. Valor Máx. 
Unit. Total. 

1 Pneus Recauchutado 265-70-16 Unidade 06 490,00 2.940,00 

•<. 
Radial Borrachudo. 

2 Pneus Recauchutado 175-70-13 Unidade 30 165,00 4.950,00 
RadiaL 

3 Pneus Recauchutado 215 175 17/5 Unidad·e 34 510,00 17.340,00 
Radial Liso. :~< ... -

4 Pneus Recauchutado 225-65-16 Unidade 08 -----
Radial Liso. 

5 Pneus Recauchutado 275-80-22/5 Unidade 10 990,00 9.900,00 
Radial Liso. 

6 Pneus Recauchutado 185 R 14 Unidade 16 195,00 3.120,00 
Radial Liso. 

7 Pneus Recauchutado 205-70-15. Unidade 10 -----
8 Pneus Recauchutado 1000X20 16 Unidade 20 690,00 13.800,00 

Lonas Liso. 
9 Pneus Recauchutado 1 OOOX20 16 Unidade 12 720,00 8.640,00 

Lonas Radial Borrachudo. 
10 Pneus Recauchutado 175X65X14 Unidade 12 185,00 2.220,00 

RadiaL 
TOTAIS ....-? 62.910,00 

-(127 
~ lL . ' J f . 



NO~UNIAO 
-PNEUS E RECAPAGENS 

R.B.G. BARBDZA E BARBIJ 
CNPJ 05236316/0001-09 - INSCR. EST. 9026 O 

AV. CAPITÃO ÍNDIO BANDEIRA, 3035--a .-.---, 
FONE: (44) 3525-6336 

CEP 87301-000 - CAMPO MOURÃO - PARANÁ 

I 4- LOCAIS DE ENTREGA DOS BENS ou REALIZAÇiO DOS SERVICOS 

Os Produtos deverão ser entregues na sede do Município ou em local infom1ado 
pelo Fiscal do Contrato. 

ls -PRAZO DE ENTREGA OU PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

O prazo de execução é de ate 02 dias após o recebimento da requisição de compras 
expedido pela Secretaria de Saúde do Município. 

I 6 - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 



Item 

1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

RECAPAGENS E REFORÇOS AGRÍCOLAS 

BR-~87- Km. :~3 - N_' ~60_sl - Saída;:;/ Pitanqa- - . . •-;-. 
CEP 87..,01-4o0 CAMPO /viOU~ÃO - PAR-"\NA 

REQUERIMENTO COM TERMO DE REFERÊNCIA 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL: 

O Responsável pela unidade administrativa abaixo identificada vem respeitosamente perante Vossa 

Excelência, requerer a competente autorização para aquisição do objeto abaixo descrito: 

l-OBJETO 

AQUISIÇÃO DE PNEUS RECAUCHUTADOS PARA ATENDER A FROTA MUNICIPAL 

CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE DO TERMO DE REFERÊNCIA, EM ATENDIMENTO A TODAS AS 

SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. 

( ) Contratação ( ) Registro de preços (X ) AQUISIÇÃO 

2 -JUSTIFICATIVA 

A presente solicitação se faz necessária para atender a REPOSIÇÃO das falt as na frota 

municipal, visto que não dispomos de pneus em estoque nem saldo em licitações remanescentes para 

atender a necessidade de manter a frota em funcionamento. 

ESPECÍFICAÇÃO DOS BENS OU SERVIÇOS 

Descrição Unidade Quant. valor max. valor total 

Pneus Recauchutado 265-70-16 Radial Borrachudo. Unidade 6 500,00 3.000,00 

Pneus Recauchutado 175-70-13 Radia l. Unidade 30 173,00 5.190,00 

Pneus Recauchutado 215 175 17/5 Radial Liso. Unidade 34 518,00 17.612,00 

Pneus Recauchutado 225-65-16 Radial -Liso. Unidade 8 498,00 3.984,00 

Pneus Recauchutado 275-80-22/5 Radia l Liso. Unidade 10 995,00 9 950,00 

Pneus Recauchutado 185 R 14 Radial Liso. Unidade 16 232,00 3.71 2,00 

Pneus Recauchutado 205-70-15. Unidade 10 376,00 3.760,00 

Pneus Recauchutado 1 OOOX20 16 Lonas Liso. Unidade 20 694,00 13.880,00 

Pneus Recauchutado 1000X20 16 Lonas Radial 
Unidade 12 722,00 8.664.00 

Borrachudo. 

Pneus Recauchutado 175X65X14 Radial. Unidade 12 186,00 2.232,00 

TOTAIS 71.984,00 



4- LOCAIS DE ENTREGA DOS BENS OU REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Os Produtos deverão ser entregues na sede do Município ou em local informado pelo Fiscal do 
Contrato. 

I 5- PRAZO DE ENTREGA ou PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

O prazo de execução é de ate 02 dias após o recebimento da requisição de compras expedido pela 
Secretaria de Saúde do Município. 

I 6 - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

CAMPO MOURAO 21 DE OUTUBRO 2016 

RIBAS PNEUS L TOA 

~ 05521395/UOOl-91 1 

Rihas Pneus ·Lula.- ME Ribas Pneus ltcfa. _ ME 

RODOVIA BR 487, KM 01, SINo 
IIILA CAROLO • CEP 87301 .... 50 

0 AMPO MOUPÃ.O. pp f 



RECAPA GENS Ell1 GERA L 

RENOVANDO A QUALIDADE DO sEU pNEU 

REQUERIMENTO COM TERMO DE REFERÊNCIA 

EXCELENTÍSSI MO SENHO R PREFEITO MUNICIPAL: 

O Responsável pela unidade administrativa abaixo identificada vem respeitosamente perant e Vossa 

Excelência, requerer a competente autorização para aquisição do objeto abaixo descrito: 

11- OBJETO 

AQUISIÇÃO DE PNEUS RECAUCHUTADOS PARA ATENDER A FROTA MUNICIPAL 

CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE DO TERMO DE REFERÊNCIA, EM ATE NDIM ENTO A TODAS AS 

SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 

( ) Contratação ( ) Reg istro de preços (X ) AQU ISIÇÃO 

I 2- JUSTIFICATIVA 

A presente solicitação se faz necessá ria para atender a REPOSIÇÃO das fa ltas na frota 

municipal, visto que não dispomos de pneus em estoque nem saldo em licitações remanescentes para 

atender a necessidade de manter a frota em funcionamento. 

ESPECÍFICAÇÃO DOS BENS OU SERVIÇOS 

Item Descrição Unidade Quant. I Valor Máx. Valor Máx. 
Unit. Total. 

1 Pneus Recauchutado 265-70-16 Unidade 06 515,00 3090,00 
Radial Borrachudo. 

2 Pneus Recauchutado 175-70-13 Unidade 30 160,00 4.800,00 
Radial. 

-
/ / . 
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17.0~0(). .iJ--··;;::· 3 Pneus Recauchutado 215 175 17/5 Unidade 34 500,00 
Radial Liso. v, s · 

~ ... ~ '3 Can'~·' 

4 Pneus Recauchutado 225-65-16 Unidade 08 495,00 3960,00 
Radial Liso. 

5 Pneus Recauchutado 275-80-22/5 Unidade 10 950,00 9.500,00 
Radial Liso. 

6 Pneus Recauchutado 185 R 14 Unidade 16 220,00 3.520,00 
Radial Liso. 

7 Pneus Recauchutado 205-70-15. Unidade 10 385,00 3850.00 

8 Pneus Recauchutado 1000X20 16 Unidade 20 700,00 14.000,00 
Lonas Liso. 

9 Pneus Recauchutado 1000X20 16 Unidade 12 735,00 8.820,00 
Lonas Radial Borrachudo. 

10 Pneus Recauchutado 175X65X14 Unidade 12 190,00 2.280,00 
Radial. 

TOTAIS 70820,00 

I 4- LOCAIS DE ENTREGA DOS BENS ou REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

o~ ProdutOS deverão ser entregues na sede do Município ou em locRI informado pelo fi:.cal do 
Contrato. 

I 5 - PRAZO DE ENTREGA ou PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

O prazo de execução é de ate 02 dias após o recebimento da requisição de compras expedido pela 
Secretaria de Saúde do Municíp io. 

I 6- ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

CAMPO MOURAO 20 DE OUTUBRO 2016 

//~/4 
S.O.S PNEUS 



~m Quant. Unidade 

1 6 Unidade 

2 30 Unidade 

3 34 Unidade 

4 8 Unidade 

4 lO Unidade 

5 16 Unidade 

6 10 Unidade 

7 20 Unidade 

8 12 Unidade 

9 12 Unidade 

IVI.U.N ICÍPIO DE NOVA C:..:.:-~:.::.::N.:::::.J"--=--. • ~J ============= 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 

"Paço Municipal Martin Krupek" 

RELATORIO DE COTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO PREÇO MÉDIO 

Empresas que Apresentaram Cotação. 

Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 

Descrição Preço Médio Cotação Nova Uniao Ribas Pneus SOS Pneus 
Pneus Recauchutado 265-70-16 Radial borrachudo 

R$ 501,67 R$ 490,00 R$ 500,00 R$ 515,00 R$ 3.010,00 
Pneus Recauchutado 175-70- 13 Radial R$ 166,00 R$ 165,00 R$ 173,00 R$ 160,00 R$ 4.980,00 
Pneus Recauchutado 215 175 17/5 Radial Liso R$ 509,33 R$ 510,00 R$ 518,00 R$ 500,00 R$ 17.317,33 
Pneus Recauchutado 225-65- 16 Radial Liso R$ 496,50 R$ - R$ 498,00 R$ 495,00 R$ 3.972,00 
Pneus Recauchutado 275-80-22/5 Radial Liso R$ 978,33 R$ 990,00 R$ 995,00 R$ 950,00 R$ 9.783,33 
Pneus Recauchutado 185 R14 Radial Liso R$ 215,67 R$ 195,00 R$ 232,00 R$ 220,00 R$ 3.450,67 
Pneus Recauchutado 205-70-15 R$ 380,50 R$ - R$ 376,00 R$ 385,00 R$ 3.805,00 
Pneus Recauchutado I 000 X 20 16 Lonas Liso R$ 694,67 R$ 690,00 R$ 694,00 R$ 700,00 R$ 13.893,33 
Pneus Recauchutado 1000 X 20 16 Lonas Radial 
Borrachudo R$ 725,67 R$ 720,00 R$ 722,00 R$ 735,00 R$ 8.708,00 ' 
Pneus Recauchutado 175X65X l4 Radial R$ 187,00 R$ 185,00 R$ 186,00 R$ 190,00 R$ 2.244,00 

R$ 71.163,67 

~/le«R 
ASSINATURA DO SERVIDOR 



I 

Prefeitura Municipal de Nova 
Estado do Paraná 

CNPJ N° 77.845.394/0001-03 

----------ASSESSORIA JURÍDICA 
LAUDO DE ANÁLISE JURÍDICA 

PARECER DE ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO N° 053/2016 

PROCESSO ADMINISTRATIVO No: 033/2016 

ASSUNTO: 1. AQUISIÇÃO DE PNEUS 
RECAUCHUTADOS - FROTA MUNICIPAL. 2. 
MODALIDADE ELEITA: PREGÃO PRESENCIAL, 
COM FULCRO NO ARTIGO 1 o DA LEI FEDERAL N. 
10.520/2002. 

Trata-se de processo administrativo de contratação, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE 
PNEUS RECAUCHUTADOS - FROTA MUNICIPAL. 

2 - ANALISE 
O resultado da análise inicial do processo pode ser sintetizado da seguinte forma: 

REQUISITO 11 FUNDAMENTO 11 SIM 11 NÃO 11 OBSERVAÇÃO 
Existência de abertura formal de Art. 3 8 caput da LJDI processo administrativo, autuado Lei 8.666/93 
e protocolado 

Ato de designação da Comissão Art. 3 8 inciso III 0[] Anexar Portaria indicando os 
responsável pela condução do da Lei 8.666/93 membros da CPL ou 
certame Pregoeiro e sua Equipe 

Numeração das páginas do Art. 3 8 caput da DLJNumer& páginas para 
processo Lei 8.666/93 demonstrar sequencia do 

processo. 

Clareza, objetividade e Art. 3 8 caput da LJDI justificativa na elaboração do Lei 8.666/93 
objeto 

Realização de ampla pesquisa de arts. 70 , § 20 , X Foram anexos 3 orçamentos. 
preços no mercado, a fim de inciso III, e 43, 
estimar o custo do objeto a ser incisos IV e V, 
adquirido, definir os recursos todos da Lei 
orçamentários suficientes para a 8.666/1993 
cobertura das despesas 
contratuais e servu de 
balizamento para a análise das 
propostas dos licitantes. 

11 Indicação do recurso para arcar 11 Art. 38 caput da ~~D Não se faz necessário para a 
com a despesa Lei 8.666/93 Modalidade 

Atestado de disponibilidade ~~- 1° § 1° dai~DI financeira 

I 

I 

I 

I 



I 

Prefeitura Municipal de Nova C 
Estado do Paraná 

CNPJ N° 77.845.394/0001-03 

I 

Complementar 0[] Federal no 

101/2000 

Autorização da Autoridade Art. 3 8 caput da X Necessário a autorização do 
competente, sob a ótica da Lei 8.666/93 c/c ordenador da Despesa para 
oportunidade, conveniência e Art. 1° § 1° da dar prosseguimento no 
relevância para o interesse Lei processo. 
público Complementar 

Federal no 

101/2000 

Publicação do Ato no Site do Instrução DO 
Faz-se necessário a publicação 

TCE-Pr Normativa 37/09 nos órgãos de publicidade. 
do TCE/Pr. TCE - Órgão Oficial. 

3- CONC~USÃO 

Do resultado da análise, conclui-se que o presente processo possui condições de 
prosperar. 

4- DO PROCEDIMENTO 

Ante ao exposto, no tocante a escolha do procedimento licitatório efetuado, 
considerando que o objeto se enquadra no conceito disposto no artigo 1 o da Lei Federal n. 
10.520/20021

, correta a opção pela adoção da modalidade licitatória pregão presencial para 
registro de preços. 

É a manifestação s. m. j. 

Nova Cantu/PR, 31 de Outubro de 201 6. 

Art. 1° Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na modalidade de 
pregão, que será regida por esta Lei. 
Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste artigo, aqueles 
cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio 
de especificações usuais no mercado. 

I 
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PREFEITURA MUNICIPAl,; !(:~-~"i_) 

NOVA CANTIJ~0Y 
-=:PAR ANÁ~ 

CNPJ • 77.845.394/0001..03 

PORTARIA N°. 036/2016 

O Prefeito Municipal de Nova Cantu, Estado do Paraná, no uso 
de suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta da Lei 
Federal no 10.520 de 17 de Julho de 2002; 

RESOLVE 

Art. to.- Designar a Servidora Eleani Maria de Andrade, portador da Cédula de 
Identidade RG n° 7.834.949-2, pregoeiro desta Municipalidade; 

Art. 2°. - Designar ainda, SILEYA ALLEN MELLO RICHTER BORGIO- RG 
7.791.876-0h, ELIANE FERRARETO DA SILVA RG 7.700.462-9, SUELI DE FATIMA 
MELLO RG 8.326.552-3 e ELEANI MARIA DE ANDRADE RG 7.834.949-2, membros da 
Equipe Técnica de Apoio ao Pregoeiro. 

Art. 3°. -Nas Faltas e impedimentos do Pregoeiro, o substituto eventual será a 
Servidora SUELI DE FATIMA MELLO RG 8.326.552-3. 

Art. 4°. - Determinar que os trabalhos a serem desenvolvidos pelo referido Pregoeiro 
e Equipe Técnica de Apoio alcance a modalidade de Licitação Pregão, observados os preceitos da 
Lei Federal no 10.520 de 17 de julho de 2.002. 

·ifl r Art. 4°.- Esta Portaria entrará em vigor a partir do dia 01 de abril de 2016. 

~· 1 - ~ 
\? " ( ~-~. - ?~ ~ ,.,. ~ Nova Cantu, Estado do Paraná, em 04 de abril de 2.016. 
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Prefeitura Municipal de Nova Cant 

PROCESSO n° 053/2016 

ESTADO DO PARANA 
CNPJ n.845.394/0001-03 

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 033/2016 

COMPRAS E/OU SERVIÇOS 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PNEUS RECAUCHUTADOS - PARA FROTA MUNICIPAL. 

VALOR ESTIMADO- R$-71.163,67 (Setenta e Um Mil Cento e Sessenta e Três 
Reais e Sessenta e Sete Centavos). 

NICIPAL 

Visto: DATA: 31 I 10 I 2016 

~-

DATA: 31 I 10 I 2016 

PARA: 
DIVISÃO DE TESOURARIA - PROGRAMA ÃO FINANCEIRA: 

DATA: 31 I 10 I 2016 

PA 
ASSESSOR JURÍDICO 

Visto: DATA: 31 I 2016 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ n' 77.845.394/0001-03 
Rua Bahia, 85 - CEP 87.330-000 

A VISO DE LI ClT AÇÁO- PROCESSO LICITA TÓRIO n• 05312016 
PREGÃO, na forma Presencial 

N• 03312016- PMNC 

OBJETO: AQmSIÇÁO DE PNEUS RECAUCHUTADOS - FROTA 
MUNICIPAL, confonne especificações em edital. 

ABERTURA: A partir das IObOOmin (Dez) Horas do dia 16 de Novembro de 
2.016, na sala de reuniões do Paço Municipal, em Nova Cantu, Parana. 

A Pasta com inteiro teor do Edital, anexos e infonnações poderão 
ser solicitados na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU -
PARANÁ, junto a Divisão de Licitação, no horário das 8:00 às 12:00 Hs e das 
13:00 às 17:00 Hs. 

Telefone/Fax: (44) 3527-1281 ou e-mail: licitação@novacantu.pr.gov.br 

Nova Cantu, Estado do Paranã, 31 de Outubro de 2.016. 

AIRTON ANTONIO AGNOLIN 
Prefeito Municipal 
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PREÂMBULO 

MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 

"Paço Municipal Martin Krupek" 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 053/2016 
PREGÃO PRESENCIAL n°033/2016 - PMNC 

O MUNICÍPIO DE NOVA CANTU- ESTADO DO PARANÁ, com sede na Rua Bahia,85, Centro, em Nova Cantu, 

ora denominado licitador, toma público que se acha aberta licitação na modalidade PREGÃO 
(presencial), do !!ru!.._Menor Preço - Por Item, objetivando a: AQUISIÇÃO DE PNEUS 
RECAUCHUTADOS PARA ATENDER A FROTA MUNICIAPL CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE 
DO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I), EM ATENDIMENTO A TODAS AS SECRETARIAS DA 
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, que será regida pela Lei federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, 
Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 
1993, com suas alterações e demais exigências deste edital e seus Anexos. 

DA SESSÃO DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES PROPOSTA E 
DOCUMENTAÇÃO. 

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU, RUA BAHIA, W 85, CENTRO, NOVA CANTU-PR. 
DIA: 16 de Novembro 2016. 
HORÁRIO: 10:00 Horas. 

1. Caso não haja expediente na data acima mencionada, o recebimento e o inicio da abertura dos 
envelopes referentes a este pregão serão realizados no primeiro dia útil seguinte. 

1.1 O PREGÃO será conduzido pelo PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICÍPIO, e 
auxiliado pela EQUIPE DE APOIO. 

2. No dia, hora e local mencionado no preâmbulo, terá inicio a sessão do pregão, com o seguinte 
roteiro: 

2.1. credenciamento dos representantes legais dos licitantes; 
2.2. recebimento de declaração de habilitação e dos envelopes contendo as propostas e a 
documentação; 
2.3. abertura dos envelopes proposta e exame da conformidade das propostas para com as 
exigências do edital; 
2.4. divulgação dos licitantes classificados e dos desclassificados; 
2.5. realização dos lances verbais; 
2.6. abertura do envelope documentação do licitante detentor do menor preço e exame da 
habilitação; 
2.7. adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor, se não houver manifestação 
da intenção de interposição de recurso. 

3. Os licitantes presentes serão intimados das decisões do Pregoeiro durante a sessão, as quais serão 
lavradas em ata, inclusive o resultado final . 

4. A solicitação de esclarecimento de dúvidas a respeito de condição deste Edital e de outros 
assuntos relacionados à presente licitação deverá ser efetuada pelas empresas interessadas em 
participar do certame pelo telefone (044 - 3527-1281), até o 2° (segundo) dia útil que anteceder a data 



MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N. 0 77.845.394/0001-03 

"Paço Municipal Martin Krupek" 

estabelecida no preâmbulo deste Instrumento Convocatório para a reunião de 
recebimento e abertura dos envelopes propostas e documentação. 

5. A resposta do pregoeiro ao pedido de esclarecimento formulado será enviada por fax ao 
interessado. 

São partes integrantes deste edital os seguintes anexos: 

ANEXO I - Memorial Descritivo - Objeto do Pregão; 
ANEXO ll - Modelo de Declaração de cumprimento à Constituição Federal; 
ANEXO lli - Modelo de declaração de inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar 
com a administração 
ANEXO IV - Modelo de Proposta. 
ANEXO V -Declaração de Recebimento e/ou Acesso à Documentação 
ANEXO VI - Modelo de Ata de Registro de Preços 
ANEXO VII - Declaração de que a proponente enquadra-se como pequena ou micro empresa para 
os fms da Lei Complementar 123/06. 
ANEXO VIll - Carta-Credencial. 
ANEXO IX - Declaração de atendimento a habilitação 

DO OBJETO 

6. A presente licitação visa o acolhimento da melhor Proposta para o seguinte objeto: AQUISIÇÃO 
DE PNEUS RECAUCHUTADOS PARA ATENDER A FROTA MUNICIPAL CONFORME DESCRIÇÃO 
CONSTANTE DO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO 1), EM ATENDIMENTO A TODAS AS 
SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, os produtos devem ser entregue no município de 
NOVA CANTU, Estado do Paraná, conforme discriminado no Anexo I- "Memorial Descritivo". 

6.1. Independentemente da especificação deste Edital, os produtos a ser adquiridos pelo 
Município deverão estar em conformidade com o Anexo I - "Memorial Descritivo". 

7. Poderão participar deste pregão quaisquer licitantes que: 

7.1. detenham atividade pertinente e compatível com o objeto deste pregão; 
7.2. comprovem possuir os documentos de habilitação requeridos nos itens relativos à 
documentação. 

8. Não poderão participar neste Pregão: 

8.1. as empresas suspensas de contratar com a Prefeitura Municipal de Nova Cantu -
PARANÁ; e, 
8.2. empresas que estejam declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a 
administração Pública, enquanto perdurem os motivos da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade qual aplicou a penalidade; 
8.3. cujos sócios ou acionistas estejam impedidos face ao disposto no art. 9° da Lei n° 
8.666/93. 
8.4. Na presente licitação é vedada a participação de empresas em consórcio. 



DO PROCEDIMENTO 

MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 

"Paço Municipal Martin Krupek" 

9. No dia, horário e local estabelecidos no preâmbulo deste Edital, serão recebidos os documentos 
de credenciamentos e abertura pelo Pregoeiro a sessão pública, destinada ao recebimento da 
declaração de habilitação, e ao recebimento e abertura dos envelopes proposta e documentação. 

9.1. Não será aceita, em nenhuma hipótese, a participação de licitante: 
a) retardatária, a não ser como ouvinte; ou 
b) que não apresente a declaração da habilitação, conforme ANEXO IX. 

10. No horário indicado para inicio do pregão o licitante deverá apresentar ao Pregoeiro documento 
comprovando possuir poderes para formulação de proposta e para prática de todos os demais atos 
relativos a este Pregão. 

10.1. Somente poderá participar da fase de lances verbais o representante legal do 
licitante, presente ao evento, devidamente credenciado. 

11. No mesmo ato, o Pregoeiro receberá a declaração de que o licitante reúne condições de 
habilitação, e os envelopes proposta e documentação procedendo, em seguida, à abertura dos 
envelopes proposta, realizando os seguintes procedimentos: 

11.1 . exame de conformidade da proposta, consistindo em conferência, análise e 
classificação das propostas em confronto com o objeto e exigências deste Edital, e 
desclassificação das que não atendam às exigências do instrumento convocatório; 
11.2. classificação da proposta escrita de menor preço e daquelas apresentadas com 
valores sucessivos e superiores em até 10% em relação ao menor preço; ou 
11.3. seleção das melhores propostas, até o máximo de três, quaisquer que sejam os preços 
ofertados, quando não verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas 
condições definidas no subitem anterior; 
11.3.1. havendo empate no terceiro valor, serão selecionadas todas as licitantes que 
tenham ofertado o mesmo preço; 
11.4. colocação das propostas em ordem crescente de preço cotado para que os 
representantes legais dos licitantes participem da etapa competitiva, por meio de lances 
verbais; 
11.5. Início de etapa de apresentação de lances verbais, que deverão ser formulados de 
modo sucessivo, em percentuais distintos e crescente, a partir do credenciamento pela 
licitante que apresentou o menor preço dentre as classificadas e as demais licitantes, 
registrando os lances ofertados e reordenando-os 

12. Uma vez iniciada a abertura do envelope proposta, não serão permitidas quaisquer retificações. 

13. Classificadas as propostas, e uma vez iniciada a etapa competitiva, o Pregoeiro convidará 
individualmente os representantes legais dos licitantes classificados, de forma sequencial, a 
apresentar lances verbais, a começar pelo licitante detentor da proposta de maior preço, e as demais, 
pela ordem decrescente de preços ofertados. 

13.1. A desclassificação da proposta da licitante importa sua exclusão das fases 
subsequentes; 



MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N. 0 77.845.394/0001-03 
11Paço Municipal Martin Krupek" 

13.2. Após a fase de classificação, não caberá desistência das propostas, salvo por 
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

14. O licitante que se abstiver de apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, ficará 
excluída dessa etapa e terá mantido o seu último preço apresentado para efeito de ordenação das 
propostas 

15. O licitante que deixar de apresentar quaisquer documentos exigidos no envelope documentação, 
ou os apresentar em desacordo com o estabelecido neste Edital ou com irregularidades, será 
inabilitada, sem prejuízo de ser-lhe aplicada, no que couber, as sanções previstas no item 80 deste 
Edital e demais cominações legais. 

15 .1. Não será admitida complementação de documentos posteriormente à sessão. 
15.2. O pregoeiro poderá conferir os documentos disponíveis em sítios eletrônicos oficiais. 

16. Incumbe ao Pregoeiro, ainda, como parte das atribuições que lhe competem, durante a 
realização deste pregão: 

16.1. conduzir os trabalhos da equipe de apoio; 
16.2. examinar a aceitabilidade da proposta ou do lance de menor preço, quanto ao objeto 
e valor, decidindo, motivadamente, a respeito da escolha que vier a ser adotada; 
16.3. adjudicar o objeto deste pregão ao licitante vencedor, detentor da proposta 
considerada como a mais vantajosa, após constatado o atendimento das exigências deste 
Edital, se não houver interposição de recurso contra atos do Pregoeiro. 
16.4. receber, examinar e instruir os recursos contra suas decisões, relativamente a este 
pregão; 
16.5. encaminhar a autoridade superior o processo relativo a este pregão, devidamente 
instruído, após ocorrida a adjudicação, com vistas à homologação deste procedimento 
licitatório e à contratação do objeto com o licitante vencedor. 

17. Se não houver tempo suficiente para a abertura do envelope proposta, e abertura do envelope 
documentação em um único momento/dia ou, ainda, se os trabalhos não puderem ser concluídos 
e/ou surgirem dúvidas que não possam ser dirimidas de imediato, os motivos serão consignados em 
ata e a continuação dar-se-à em sessão a ser convocada posteriormente. 

17 .1. a interrupção dos trabalhos de que trata esta condição somente dar-se-à, em qualquer 
hipótese, após a etapa competitiva de lances verbais; 

17 .2. os envelopes não abertos serão rubricados no fecho pelo Pregoeiro e pelos 
representantes legais das licitantes presentes, e ficarão sob a guarda do Pregoeiro até nova 
reunião, oportunamente marcada para prosseguimento dos trabalhos. 

18. Qualquer reclamação deverá ser feita durante a reunião pelos representantes legais dos licitantes 
presentes, mediante registro na ata respectiva. 

19. Todas as propostas e os documentos de habilitação serão rubricados, obrigatoriamente, pelo 
pregoeiro, pela equipe de apoio e facultativamente pelos representantes legais dos licitantes 
presentes à sessão deste pregão. 

1\ 
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20. Ultrapassada a fase de análise das propostas, e abertos os envelopes documentação 
não caberá desclassificar os licitantes por motivo relacionado com a proposta, salvo em razão de 
fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. 

21. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste pregão, a promoção 
de diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão 
posterior de informação ou de documentos que deveriam constar originariamente da proposta ou da 
documentação. 

21.1. Nesse caso, a adjudicação somente ocorrerá após a conclusão da diligência 
promovida. 

22. A adjudicação deste pregão e a homologação do seu objeto somente serão efetivadas: 

22.1. se não houver manifestação do licitante de sua intenção de interpor recurso, 
devidamente registrada em ata durante o transcurso da sessão do pregão; 
22.2. se houver interposição de recurso contra atos do Pregoeiro, após o deferimento ou 
indeferimento do recurso interposto e dado conhecimento do seu resultado; 

23. A abertura dos envelopes proposta e documentação, será realizada sempre em sessão pública, 
devendo o Pregoeiro elaborar a ata circunstanciada da reunião, que deverá obrigatoriamente ser 
assinada pelo Pregoeiro, pelos membros da equipe de apoio e pelos representantes dos licitantes 
presentes. Em caso de recusa da assinatura da ata pelos representantes do licitante presente ao ato, 
tal circunstância será lavrada em ata. 

24. Da ata relativa a este pregão constarão os nomes dos representantes credenciados dos licitantes, 
da análise das propostas, das amostras, dos documentos de habilitação, dos preços das propostas 
escritas e dos lances verbais apresentados, da manifestação do licitante de interpor recurso, sem 
prejuízo de outros registros necessários. 

25. Após concluída a licitação e recebimento da nota de empenho os envelopes não abertos 
contendo a documentação dos demais licitantes ficarão em posse do Pregoeiro, à disposição dos 
licitantes, pelo prazo de 08 (oito) dias úteis, após o que serão destruídos. 

DO CREDENCIAMENTO 

26. Serão admitidos a participar desta licitação os que estejam legalmente estabelecidos na forma da 
Lei, para os fins do objeto pleiteado, sendo vedada a qualquer pessoa física ou jurídica a 
representação, na presente licitação, se mais de uma empresa. 

26.1 Será admitida, em todas as etapas da licitação, a presença de somente um 
representante de cada proponente. 

27. a proponente deverá apresentar, inicialmente e em separado dos envelopes, documento com a 
indicação do representante credenciado, com poderes para formular ofertas e lances de preços e 
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da empresa proponente, devendo o 
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credenciado encontrar-se presente no momento da apresentação das credenciais, sob 
pena de não ter a empresa o direito de participar do certame, urna vez que trata-se de Pregão 
Presencial. 

27.1 O credenciado far-se-a através do documento constante do Anexo Vlll deste edital ou 
Procuração que comprove os necessários poderes para formular ofertas, lances e praticar 
todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da licitante. 
27.2 Mesmo sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, o 
participante deverá apresentar a cópia autenticada do respectivo Estatuto ou Contrato 
Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações 
em decorrência de tal investidura e documento de identificação com foto. 
27 .2.1 Os documentos ora solicitados poderão ser apresentados em original, por qualquer 
processo de cópia, autenticada por Cartório competente ou pelo Pregoeiro ou por membro 
da equipe de apoio mediante a conferência da cópia com o original ou publicação em órgão 
da imprensa oficial. 
27.2.1.1 As fotocópias poderão ser autenticadas das 08:00 horas às 12:00 horas, desde que 
o proponente apresente a via original para conferência. Não será realizada autenticação 
após o credenciamento dos participantes. 
27 .2.2 Somente poderão se manifestar no transcorrer das reuniões, os representantes das 
proponentes, desde que devidamente credenciados. 
27.3. A proponente deverá apresentar, inicialmente e em separado dos envelopes, 
Declaração de que a proponente enquadra-se como pequena ou micro empresa para os fins 
da Lei Complementar 123/06 (ANEXO VII) quando f or o caso. Esta declaração deverá ser 
entregue fora do envelope de habilitação, os documentos relativos ao credenciamento. 
Deve-se apresentar a Certidão expedida pela Junta Comercial para comprovação da 
condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme art. 8° da Instrução 
Normativa no 103,30 de abril de 2007. 
27.4 A proponente deverá apresentar inicialmente e em separado dos envelopes, 
Declaração de que a proponente DECLARA atender plenamente os requisitos de 
habilitação da referente licitação conforme ANEXO IX do presente edital. Esta declaração 
deverá ser obrigatoriamente entregue fora do envelope de habilitação, juntamente com os 
documentos relativos ao credenciamento. A apresentação desta declaração é obrigatório 
para a participação na referida licitação. 

DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 

28. Até o dia, horário e local fixados no preâmbulo deste Edital, cada representante legal do 
licitante deverá entregar ao pregoeiro, simultaneamente, além do credenciamento e da declaração de 
habilitação, a proposta escrita e a documentação em envelopes separados fechados e rubricados no 
fecho e, de preferência, opacos, contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres 
destacados, além da razão social do licitante, os seguintes dizeres: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
PREGÃO PRESENCIAL N° 033/2016- PMNC 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
PREGÃO PRESENCIAL N° 033/2016- PMNC 
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ENVELOPE Nº 01- PROPOSTA DE PREÇOS 
RAZÃO SOCIAL E ENDERE O DA PROPONENTE 

DA PROPOSTA - ENVELOPE No 01 

02 - DOCUMENTOS DE HABILIT AÇ 
O SOCIAL E ENDERE O DA PROPONENTE 

29. A proposta contida no Envelope n° 01 deverá ser apresentada com as seguintes exigências: 

29.1. de preferência emitida por computador, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, 
acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada, como também rubricada; 
29.2. fazer menção ao número deste pregão e conter o nome comercial do licitante, o 
CNPJ, núrnero(s) de telefone(s) e de fax, e-mail, se houver, e o respectivo endereço com 
CEP; 
29.5. indicação dos preços; 
29.6. indicação dos prazos; 
29.7. quaisquer outras informações julgadas necessárias e convenientes pelo licitante. 

30. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com relação 
a preço, pagamento, prazo ou qualquer condição que importe a modificação dos termos originais, 
ressalvadas apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros materiais de cálculo, alterações essas 
que serão avaliadas pelo Pregoeiro. 

30.1. Serão corrigidos automaticamente pelo Pregoeiro quaisquer erros aritméticos; 
30.2. a falta de data e/ou rubrica e/ou assinatura nas declarações expedidas pelo próprio 
licitante ou na proposta poderão ser supridas pelo representante legal presente à reunião de 
abertura dos envelopes "proposta" e "documentação" com poderes para esse fim. 
30.3. O Prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 01 ano contados da data da 
homologação do presente expediente, independente de menção expressa na proposta, salvo 
se esta ocorrer em prazo superior a 30 dias após a abertura das propostas, o que poderá ser 
reduzido equivalentemente. 

DOS PREÇOS 

31. O licitante deverá indicar o preço unitário e total por item. 

31.1. No preço cotado deverá estar inclusos além do lucro, todas as despesas e custos, tais 
como: transporte (inclusive frete se for o caso), seguro contra os riscos existentes, garantia 
e tributos de qualquer natureza, sendo aqueles que não forem transcritos, será considerados 
como já constantes. 

32. A cotação e os lances verbais apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento 
será de exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer 
alteração, seja para mais ou para menos. 
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arábicos e, de preferência, também por extenso, prevalecendo este ultimo, em caso de 
divergência, desprezando-se qualquer valor além dos centavos. 

VALOR REFERÊNCIA 

33.1. Não será aceito preço unitário supenor ao estabelecido nos itens abaixo, sob pena de 
desclassificação do item. 

Item 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Valor Máximo desta Licitação é de R$ 71.163,67 (Setenta e Um Mil Cento e Sessenta e 
Três Reais e Sessenta e Sete Centavos). 

Descrição Unidade Quant. Valor Máx. Valor Máx. 
Unit. Total. 

Pneus Recauchutado 265-70-16 Radial Borrachudo UN 06 50 1,67 3.010,00 
Pneus Recauchutado 175-70-13 Radial UN 30 166,00 4.980,00 
Pneus Recauchutado 215 175 17/5 Radial Liso UN 34 509,33 17.317,33 
Pneus Recauchutado 225-65 UN 08 496,50 3.972,00 
Pneus Recauchutado 275-80-22/5 Radial Liso UN 10 978,33 9.783,33 
Pneus Recauchutado 185 Rl4 Radial Liso UM 16 2 15,67 3.450,00 
Pneus Recauchutado 205-70-15 UN 10 380,50 3.805,00 
Pneus Recauchutado I 000 X 20 16 Lonas Liso UN 20 694,67 13.893,33 
Pneus Recauchutado 1000 X 20 16 Lonas Radial Borrachudo UN 12 725,67 8.708,00 
Pneus Recauchutado l 75X65X 14 Radial UN 12 187,00 2 .244,00 

DOS PRAZOS 

34. O licitante vencedor ficará obrigado a executar os serviços ou entregar os produtos objeto da 
presente licitação, conforme solicitação e necessidades da administração. 

34.1 - A Contratada fica obrigada a providenciar a entrega do veiculo imediatamente após 
a ordem de entrega emitida pela Contratada. 
34.2 - A entrega é de inteira responsabilidade da empresa contratada, onde a mesma deverá 
ser providenciada em até 30 dias após solicitação da administração. 

3 5. O Prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 dias contados da data da 
homologação do presente expediente, independente de menção expressa na proposta. 

36. Caso os prazos de que tratam as condições anteriores não estejam expressamente indicados na 
proposta, os mesmos serão considerados como aceitos para efeito de julgamento. 

37. Decorrido o prazo de validade fixado no edital, sem a solicitação de prorrogação de prazo ou a 
convocação para assinatura do contrato ou retirada do documento equivalente, ficam os 
concorrentes liberados dos compromissos assumidos. 
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DO TIPO DE LICITAÇÃO 

38. A presente licitação é do Menor Preço- Por Item, face ao disposto no art. 4°, inciso X, da Lei n° 
10.520/2002. 

DA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

39. Após a análise das propostas, serão desclassificadas, com fundamento nos incisos I e li do 
artigo 48 da Lei n° 8.666/93, as propostas que: 

39.1. apresentarem preços excessivos ou com preços manifestamente inexeqüíveis, assim 
considerados aqueles que não venham a ter, demonstrada sua viabilidade através de 
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado 
e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto; 
3 9 .1.1. Para fms de aferição de inexequibilidade das propostas, o Pregoeiro determinará 
que a licitante deverá fazer prova de que possui condições de cumprir o objeto do Edital, 
através da planilha pormenorizada com a devida comprovação (documentos, notas fiscais, 
recibos, etc .. . ) que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado, na forma do 
artigo 48, inciso li, da Lei n° 8.666/93 e suas alterações 
9.2. não atenderem às exigências contidas no edital deste pregão. 

40. Quando todas as propostas forem desclassificadas, o Pregoeiro poderá fixar aos licitantes o 
prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação de novas propostas, escoimadas das causas referidas 
no item anterior. 

DA ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS 

41. Para efeito de elaboração da proposta escrita e de seu julgamento, não será aceita, sob qualquer 
titulo, oferta de outros valores que não sejam os preços unitário e total da proposta. 

41 .1. Para efeito de elaboração da proposta não poderá ser alterado o quantitativo de indicado no 
ANEXO I - Memorial Descritivo. 

42. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste pregão, inclusive 
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, preço ou vantagem baseados nas ofertas das demais 
licitantes. 

43. Não se admitirá proposta que apresentar preços global ou unitário simbólicos, irrisórios ou de 
valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos 
respectivos encargos, ainda que este pregão não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando 
se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie 
a parcela ou à totalidade da remuneração. 

44. Ao Pregoeiro, além do recebimento e exame das propostas, caberá o julgamento da obediência 
às condições aqui estabelecidas, bem, ainda, em seus anexos, e a decisão quanto às dúvidas ou 
omissões deste edital. 
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45. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal 
da Prefeitura Municipal de Nova Cantu - PARANÁ ou, ainda, de pessoas fisicas ou jurídicas 
estranhas a ele, para orientar sua decisão. 

DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

46. Durante o julgamento e a analise das propostas, será verificada, preliminarmente, a 
conformidade das propostas apresentadas com os requisitos estabelecidos neste Edital, devendo ser 
classificadas para a etapa competitiva, ou seja, fase de lances verbais, somente aquelas que atendem 
plenamente a esses requisitos. 

47. Encerrada a análise das propostas apresentadas, em conformidade com as exigências contidas 
neste edital, o Pregoeiro classificará o licitante autor da propostas de menor preço por item e todas 
aquelas apresentadas com preços sucessivos e superiores em até 10% (dez) por cento, em relação ao 
menor preço por item ofertado, disposto em ordem crescente, para que os representantes legais dos 
licitantes participem da etapa de lances verbais. Havendo empate no terceiro valor, serão 
convocadas todos os licitantes que tiverem ofertado o mesmo preço. 

4 7 .1. O licitante oferecerá lance verbal sobre o preço por itens. 

48. Quando não forem identificadas, no mínimo, três propostas escritas, a partir do critério definido 
no item anterior, o Pregoeiro fará a classificação dos três menores preços sucessivos, por item, 
dispostos em ordem crescente, quaisquer que sejam os valores ofertados, para que os representantes 
legais dos licitantes participem da etapa de lances verbais. Havendo empate no terceiro valor, serão 
convocadas as licitantes que tiverem ofertado o mesmo preço. 

49. Analisadas as propostas apresentadas e concluída a etapa de lances verbais, a classificação fmal 
far-se-a pela ordem crescente dos preços. 

49 .1. Será considerada como ma1s vantajosa a oferta de Menor Preço - Por Item, 
proposto e aceito. 

50. Aceita a proposta de Menor Preço- Por Item, será aberto o envelope documentação, contendo 
os documentos de habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas 
condições habilitatórias. 

50.1. O Pregoeiro deverá negociar diretamente com o licitante detentor da proposta de 
menor preço, no sentido de que seja obtido melhor preço. 

51. Verificado que a proposta de menor preço atende às exigências fixadas neste edital, também 
quanto à habilitação, será o respectivo licitante declarado vencedor. 

51 .1. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o 
Pregoeiro examinará a oferta de menor valor subsequente, verificando a aceitabilidade e 
procedendo à habilitação da proponente, na ordem de classificação, e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma proposta e habilitação que atendam a todas as 
exigências, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e à ela adjudicado o objeto 
definido neste Edital e seus Anexos 

" 
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52. No caso de empate entre duas ou mais propostas, e não havendo lances, será efetuado sorteio, o 
qual será arbitrado pelo sistema gerenciador do Pregão. 

52.1. Será assegurada como critério de desempate, preferência de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte. 
52.1 .1 - Será considerado empate situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam, iguais ou até 5% (cinco por cento) 
superiores à proposta mais bem classificada (art. 44, §2° da Lei Complementar n° 123). 
52.2 - Ocorrendo empate o pregoeiro procederá da seguinte forma: 

a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, 
situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado (art. 45, I, da Lei 
Complementar n° 123); 
b) não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na 
forma descrita no subitem "a" deste item, serão convocadas as remanescentes que 
porventura se enquadrem na hipótese do subi tem 52.1.1, na ordem classificatória, 
para o exercício do mesmo direito (art. 45, II, da Lei Complementar n° 123); 
c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas 
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no subitem 52.1. 1, 
será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá 
apresentar melhor oferta (art. 45, III, da Lei Complementar n° 123). 
d) na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput do Art. 45 da Lei 
Complementar n° 123, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta 
originalmente vencedora do certame; 
e) O disposto no Art. 45 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver 
sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte; 
f) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será 
convocada para apresentar nova proposta após o encerramento dos lances, sob pena 
de preclusão. 

DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - ENVELOPE N° 2 

53. Todos os licitantes deverão apresentar dentro do envelope n° 2 os documentos a seguir 
relacionados, dentro do envelope n° 2, entregues de forma ordenada e numerados, de preferência, na 
seguinte ordem, de forma a permitir maior rapidez na conferencia e exame correspondentes. 

a) As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que 
apresente alguma restrição, onde havendo alguma restrição na comprovação da 
regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do 
certame, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 
débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito, de 
certidão negativa, conforme estabelecido no Art. 43, § 1 o da Lei Complementar n° 
123, de 14 de dezembro de 2006. 
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b) A não-regularização da documentação no prazo estabelecido na letra "a" 
citada acima, implicará em decadência do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas no Art. 81 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado 
à administração convocar os licitantes remanescentes, na mesma ordem de 
classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação, conforme 
estabelecido na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006. 

53.1. Habilitação Jurídica: 

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor acompanhado de ultima 
alteração contratual se for o caso, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades comerciais, e acompanhado, no caso de sociedades por ações, dos 
documentos de eleição de seus atuais administradores; Registro comercial, no caso 
de empresa individual; Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, 
acompanhada de prova de diretoria em exercício; 
b) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato e registro ou autorização para funcionamento expedido 
pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

53.2. Regularidade Fiscal e trabalhista: 

a) prova de inscrição no cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
b) prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia 
por tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos 
encargos sociais instruídos por lei. 
c) prova de regularidade para com a Fazenda Federal e Divida Ativa da União, 
mediante apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos à Tributos 
Federais e à Divida Ativa da União, expedido pela secretaria da Receita Federal, do 
domicilio ou sede do proponente; 
d) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de 
certidão fornecida pela Receita Estadual; 
e) prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação de 
Certidão Negativa de Débitos Municipais expedida pelo órgão municipal 
competente. 
f) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de certidão negativa de débitos trabalhistas. 

53.3. Qualificação Técnica: 

a) Declaração emitida pelo proponente de que recebeu os documentos e tomou 
conhecimento de todas as informações e condições locais para o cumprimento das 
obrigações objeto da presente licitação, de acordo com o modelo constante do Anexo 
v. 

53.4. Qualificação Econômico-Financeira: 
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a) Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo para Licitar 
Administração conforme modelo Anexo III. 
b) Certidão negativa de falência ou concordata e pelo(s) cartório(s) competente(s) ou 
pelo distribuidor da sede da licitante, válidas na data da apresentação da proposta. 

53.5. Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 7° da Constituição Federal 

a) Declaração do licitante de que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, para fms do 
disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido 
pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, referente ao cumprimento do inciso 
XXXIII do art. 7° da Constituição Federal, conforme modelo constante do (Anexo 
11); 

54. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar: 

54.1. em nome do licitante e, preferencialmente, com número de CNPJ e com o endereço 
respectivo: 

a) se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 
ou 
b) se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; 
c) serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, 
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz; 

55. Os documentos exigidos neste pregão poderão ser apresentados em original, por qualquer 
processo de cópia, autenticada por Cartório competente ou pelo Pregoeiro ou por membro da equipe 
de apoio mediante a conferência da cópia com o original ou publicação em órgão da imprensa 
oficial. O documento que não constar a data de validade, será considerado como válido por 60 
(sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Os documentos que forem apresentados em original 
não serão devolvidos, e passarão a fazer parte integrante deste processo licitatório. 

55.1. serão aceitas somente cópias legíveis; 
55.2. não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas; e 
55.3. o Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, 
sempre que tiver dúvida e julgar necessário. 

56. Quando todos os licitantes forem inabilitadas, o Pregoeiro poderá fixar o prazo de 8 (oito) dias 
úteis para a apresentação de novos documentos escoimados das causas referidas no ato 
inabilitatório. 

56.1. Serão exigidos para reapresentação apenas os documentos desqualificados e não aceitos. 

DO DIREITO DE PETIÇÃO 

57. A manifestação da intenção de interpor recurso, pleiteada pelo representante legal do licitante, 
deverá ser feita imediata e motivadamente após o anuncio, pelo Pregoeiro, da empresa vencedora, 
com registro em ata da síntese das suas razões de recorrer, nos casos de: 
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57 .1. julgamento das propostas; 
57 .2. habilitação ou inabilitação do licitante; 
57.3. outros atos e procedimentos. 

58. A falta de manifestação imediata e motivada de intenção de interpor recurso, quando do anuncio 
do vencedor pelo Pregoeiro, implicará decadência desse direito, devendo o Pregoeiro adjudicar o 
objeto às vencedoras. 

59. Manifestada e registrada a intenção do licitante de interpor recurso contra decisões do 
Pregoeiro, caberá àquela a juntada dos memoriais relativos ao recurso, no prazo de 3 (três) dias, 
contados da lavratura da ata. 

59.1. O recurso será recebido por memorial dirigido ao Pregoeiro, praticante do ato 
recorrido, e estará disponível às demais licitantes para, em querendo, apresentarem a 
impugnação de seus termos, através de contra-razões, no prazo de 3 (três) dias, contados 
do termino do prazo do recorrente, cuja intimação se dará na sessão do pregão. 
59.2. será franqueada aos licitantes, desde que requerida, vista imediata dos autos. 

60. O recurso interposto contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo e, se acolhido, 
invalidará apenas os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

61. Caberá ao Pregoeiro receber, examinar e instruir os recursos impetrados contra suas decisões e, 
caso não seja dado provimento, caberá ao Prefeito Municipal a decisão final sobre os recursos 
contra atos do Pregoeiro. 

61.1. A ausência da proponente ou sua saída antes do término da Sessão Pública 
caracterizar-se-á renúncia ao direito de recorrer. 
61.2. Não serão reconhecidas as impugnações e recursos apresentados fora do prazo legal 
e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no 
processo para responder pela proponente. 
61.3. É vedada à licitante a utilização de recurso ou impugnação como expediente 
protelatório ou que vise a tumultuar o procedimento da Licitação. Identificado tal 
comportamento poderá o Pregoeiro, ou se for o caso, a Autoridade Superior, arquivar 
sumariamente os expedientes. 

62. Após decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, o Prefeito 
Municipal poderá homologar este procedimento de licitação e determinar a contratação com o 
licitante vencedor. 

DA ADJUDICAÇÃO 

63. A Adjudicação será realizada por Por Item. 

DA CONTRATAÇÃO 
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64. A contratante convocará via email, ou telefone a empresa vencedora da licitação para 
assinar o contrato, onde a empresa terá um prazo de até 03(três) dias úteis, contados da data de 
publicação da Homologação. 

65. o Município poderá dispensar o termo de contrato e optar por substituí-lo por outros 
instrumentos e qui valentes. 

66. O Município poderá, quando convocado o primeiro classificado e este não assinar o contrato ou 
não aceitar outro instrumento equivalente, convidar os classificados subsequentes, na ordem de 
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro 
classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o edital de licitação, 
independentemente da cominação prevista no artigo 81 da Lei Federal n° 8.666/93. 

66.1. Quando o primeiro classificado não assinar o contrato ou não aceitar outro 
instrumento equivalente, o classificado subsequente que aceitar a proposta do primeiro 
classificado fica obrigado a entregar o bem, nos termos do § 2°. do artigo 64 da Lei Federal 
n° 8.666/93, somente a quantidade proposta pelo classificado que se negou a firmar a 
contratação com a Administração. 

DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS 

67. Ao licitante vencedor caberá, ainda: 

67 .1 . assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da 
adjudicação deste pregão. 

68. A inadimplência do licitante, com referência aos encargos estabelecidos na condição anterior, 
não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Prefeitura Municipal de Nova Cantu - Paraná, 
nem poderá onerar o objeto deste pregão, razão pela qual o licitante vencedor renuncia 
expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a Prefeitura Municipal de 
Nova Cantu - Paraná. 

DASOBRIGACÕESGERAISDASPARTESCONTRATANTES 

69. As Partes deste contrato devem observar o seguinte: 

69.1 Ao licitante vencedor caberá observar o seguinte: 
69 .1.1 Prestar os serviços na forma da proposta aqui contratada, observado fielmente 
a qualidade, o quantitativo e o valor; 
69.1.2 Ter disponibilidade de produto e pessoal disponível quando solicitado; 
69.1.3 Apresentar as faturas preenchidas de forma correta e em valores 
correspondentes às requisições, em tempo de serem processadas; 
69.1.4 Atender de imediato as requisições e em nenhuma hipótese atrasar a 
entrega/prestação dos serviços. 

69 .1. 5 responder por quaisquer danos pessoais ou materiais decorrentes da prestação 
dos serviços; 
69.1.6 não transferir a outrem no todo ou em parte suas obrigações firmadas por 
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ocasião deste instrumento sem prévia e expressa anuência do contratante; 

69.2 Ao Município caberá observar o seguinte: 
69.2.1 Efetuar através do órgão próprio controle dos serviços prestados; 
69.2.2 Efetuar pagamentos na forma e condições contratadas. 

DO A CO MP ANHAMENTO E DA FISCALIZA CÃO 

70. A execução do contrato será acompanhado, fiscalizado, recebido e atestado por servidor da 
Secretaria de Saúde. 

71 . O representante anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a prestação 
dos serviços, determinando o que for necessário à regularização da prestação dos serviços. 

DO LOCAL DA ENTREGA DOS SERVIÇOS 

72. A Entrega deverá ser realizada mediante solicitação da Administração Pública ao licitante 
vencedor, podendo os mesmos serem entregues na sede da contratante, ou sendo necessário em 
qualquer ponto dentro dos limites do Município, tais serviços serão destinados atender as todas as 
secretarias, conforme consta do memorial descritivo. 

72.1. O inicio dos serviços será imediatamente a assinatura do contrato e a entrega não 
poderá ultrapassar 30 (trinta) dias a partir da emissão de ordem de serviços expedida. 

DA DESPESA 

73. O valor devido em razão da prestação dos serviços a que alude a iminente licitação, responderão 
os recursos das dotações orçamentárias vinculadas a Secretaria assim classificada: 

Valor R$ 71.163,67 (Setenta e Um Mil Cento e Sessenta e Tres Reais e Sessenta e Sete 
Centavos). 
03.002.04.122. 0021.2.006.3.3.90.30.39. OI; 
05.002.12.361. 0188.2. 015.3.3.90.30.39.01; 
05.008.12.361.0188.2. 036.3.3.90.30.39.01; 
06.002.26. 782.0534.2.025.3.3.90.30.39.01; 
06.003.15.452.0323.2.026.3.3.90.30.39.01; 
07.002.1 O. 301.0428.2. 028.3.3.90.30.39. O 1; 
07.002.1 0.301. 0428.2. 029.3. 3.90.30.39. o 1; 
08. 002.20.608. 0075.2. 034.3.3.90. 30. 39. o 1. 

DO PAGAMENTO 
74. O pagamento será efetuado através da OBTV, até o 5° (quinto) dia útil posterior a data da 
entrega e liberação dos recursos pelo órgão Repassadores .. 

74.1. A apresentação da respectiva nota fiscal deverá constar além da descrição do objeto, n° e 

modalidade da licitação, n° do contrato. 
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74.2. O veiculo será vistoriado por servidor designado. 

75. O pagamento será efetuado nos temos do item 74 do presente edital a proposta adjudicada e 
homologada, juntamente com a CND do INSS, FGTS e TRABALHISTA, não se admitindo 
reajuste, após a emissão da nota de empenho, observando-se as condições de recebimento do objeto. 

75.1. A Prefeitura Municipal de Nova Cantu- Paraná reserva-se o direito de recusar 
o recebimento dos veículos no ato da entrega, caso os mesmos não forem entregues 
nas condições exigidas no memorial descritivo, obrigando ao contratado sob pena de 
não receber pelos veículos adquiridos. 

75.2. A prefeitura Municipal de Nova Cantu - Paraná poderá deduzir da importância a pagar os 
valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pelo licitante nos termos deste pregão. 

76. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira e previdenciária, sem que isso gere direito a alteração de preços ou 
compensação financeira. 

DA REVISÃO E DA READEOUACÃO DE PREÇOS 

77. O preço registrado poderá ser objeto de revisão ou readequação, de acordo com o disposto na 
alínea "d", do inciso 11, do artigo 65, da Lei Federal n° 8.666/93, mediante solicitação, desde que 
acompanhada de documentos que comprovem, convincentemente, a procedência do pedido. 

78. O Município de Nova Cantu - Paraná poderá, a qualquer tempo, rever os preços registrados, 
reduzindo-os em conformidade com pesquisa de mercado, ou quando alterações conjunturais 
provocarem a redução dos preços praticados no mercado. 

DAS PENALIDADES 

79. As penalidades são as elencadas no artigo 81 e seguintes do Capítulo IV, da Lei Federal n° 
8.666/93. 

80. Caberá aplicação da pena de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a 
Administração, a seu critério, pelo período de até 02 (dois) anos, na recusa da adjudicatária em 
assinar o Contrato Administrativo, no prazo de 03(três) dias úteis, contados da data de publicação 
da convocação no Diário Oficial do Município, além da multa de 20%(vinte por cento) sobre o 
valor total da proposta. 

80.1 . Caberá multa de 20%(vinte por cento) sobre o valor da nota de empenho na recusa 
da adjudicatária em retirá-la, em assinar o contrato, em elaborar o cronograma dentro do 
prazo de 03(três) dias úteis, contados da data de publicação da convocação, ficando a 
critério da Administração a aplicação concomitante da pena de suspensão temporária do 
direito de licitar e contratar pelo período de até 02 (dois) anos. 

80.2. Caberá multa de 0,5%(meio por cento) por dia de atraso na prestação dos serviços, 
desde que a justificativa eventualmente apresentada não seja aceita pela Administração, 
incidente sobre o valor da quantidade que deixou de ser entregue. 
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80.3. Caberá multa de 10% (dez por cento) por inexecução parcial do ajuste: 
a) calculada sobre o valor da parcela inexecutada, quando a prestação dos serviços 
ocorrer em desconformidade com o exigido neste Edital e seus Anexos, sem 
qualquer ônus para a Municipalidade. 
b) Calculada a partir do 16° dia de atraso na prestação dos serviços. 

80.4. Caberá multa de 20%(vinte por cento) por inexecução total do ajuste, calculada 
sobre o valor do contrato ou da Nota de Empenho. 

81. A Administração poderá rescindir de imediato o( s) contrato( s ), caso a contratada venha a 
reincidir nas infrações elencadas nos subitens anteriores, sem prejuízo de outras sanções 
administrativas aplicáveis à espécie e previstas nos incisos III e IV do artigo 87 da Lei Federal n° 
8.666/93, além da multa de 20%(vinte por cento) sobre o valor da prestação de serviço objetivado. 

82. As multas são independentes entre si e a aplicação de uma não exclui a de outras, sendo 
descontadas do pagamento devido ou cobradas administrativamente ou judicialmente. 

83 As licitantes ficam sujeitas às penas previstas na Seção III do Capítulo IV, da Lei Federal n° 
8.666/93. 

83.1. As multas poderão ser descontadas do pagamento devido ou por meio da retenção de 
créditos decorrentes do contrato até os limites do valor apurado. 

DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

84. Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legitima para solicitar esclarecimentos, providencias 
ou impugnar este edital, desde que encaminhada com antecedência de 02 (dois) dias úteis antes da 
data fixada para recebimento das propostas. 

85. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição interposta no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 
contadas da data do recebimento da petição. 

86. Quando acolhida a petição contra este edital, será designada nova data para realização deste 
pregão. 

87. A impugnação feita tempestivamente não impedirá o licitante de participar deste processo 
licitatório, caso a decisão sobre a petição não seja protocolada antes da data marcada para o 
recebimento e abertura dos envelopes proposta e documentação. 

DA ANULAÇÃO E DA REVOGAÇÃO DO PREGÃO 

88. O critério da Prefeitura Municipal de Nova Cantu - Paraná, este pregão poderá: 

88.1. ser anulado, se houver ilegalidade, de oficio ou por provocação de terceiros, 
mediante justificativa escrita e devidamente fundamentada; 

88.2. ser revogado se for considerado inoportuno ou inconveniente ao interesse público, 
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 
justificar tal conduta; ou 
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88.3. ter sua data de abertura dos envelopes documentação e proposta transferida, por 
conveniência exclusiva da Prefeitura Municipal de Nova Cantu- Paraná. 

89. Será observado, ainda, quando ao procedimento deste pregão: 

89.1. a anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação 
de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 da Lei n° 8.666/93; 
89.2. no caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a 
ampla defesa. 

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

90 - Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus 
fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo 
o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. 
Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas. 

a} "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer 
vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação 
ou na execução de contrato; 

b} "prática fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o 
processo de licitação ou de execução de contrato; 

c) "prática colusiva": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com 
ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando 
estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos; 

d) "prática coersitiva": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às 
pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório 
ou afetar a execução do contrato. 

e} "prática obstrutiva": destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer 
declarações falsas aos representantes do organismo multilateral, com o objetivo de impedir 
materialmente a apuração de alegações de prática prevista na cláusula vigésima sexta, atos 
cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo fmanceiro 
multilateral promover inspeção. 

90.1 - Na hipótese de fmanciamento, parcial ou integral, por organismo multilateral, mediante 
adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, 
inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de 
contratos fmanciados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da 
empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, 
coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo 
orgarusmo. 

90.2 - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a 
contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em 
parte ou integralmente, por organismo fmanceiro multilateral, mediante, adiantamento ou 
reembolso, permitirá que o organismo fmanceiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas 
possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros 
relacionados à licitação e à execução do contrato. 
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91. Em caso de dúvida, o interessado deverá contatar o Pregoeiro, no endereço mencionado no 
preâmbulo deste edital ou pelos telefones: (044 - 3527-1281) - e-mail compras@nova 
cantu.pr.gov.br no horário das 08:00 às 12:00, para obtenção dos esclarecimentos que julgar 
necessários. 

Nova Cantu- PR, 31 de Outubro de 2016. 
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ANEXO I 

MEMORIAL DESCRITIVO 

A QUIS 
CONF 
ATEND 
Máxim 
Reais e 

IÇÃO DE PNEUS RECAUCHUTADOS PARA ATENDER A FROTA MUNICIAPL 
ORME DESCRIÇÃO CONSTANTE DO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO 1), EM 

IMENTO A TODAS AS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. Valor 
o desta Licitação é de R$ $ 71.163,67 (Setenta e Um Mil Cento e Sessenta e Tres 
Sessenta e Sete Centavos). 

Descrição Unidade Quant. Valor Máx. Valor Máx. 
Unit. Total. 

Pneus Reca uchutado 265-70-16 Radial Borrachudo UN 06 501,67 3.010,00 
Pneus Reca uchutado 175-70-13 Radial UN 30 166,00 4.980,00 
Pneus Reca uchutado 215 175 17/5 Radial Liso UN 34 509,33 17.317,33 
Pneus Reca uchutado 225-65 UN 08 496,50 3.972,00 
Pneus Reca uchutado 275-80-22/5 Radial Liso UN 10 978,33 9.783,33 

uchutado 185 R14 Radial Liso Pneus Reca UM 16 215,67 3.450,00 
Pneus Reca uchutado 205-70-15 UN 10 380,50 3.805,00 
Pneus Rec auchutado 1000 X 20 16 Lonas Liso UN 20 694,67 13.893,33 
Pneus Reca uchutado 1000 X 20 16 Lonas Radial Borrachudo UN 12 725,67 8.708,00 
Pneus Rec auchutado 175X65X14 Radial UN 12 187,00 2.244,00 

Os veículos deverão vir devidamente adesivado com adesivo tipo recorte, onde é de 
responsabilidade da licitante contratada os dispêndios com adesivo. inteira 
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ANEXOD 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO A CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

Nome da Empresa: _________________ __ _ 
Endereço da Empresa: _________________ _ 
C.N.P.J da Empresa: ____________ ______ _ 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PR 
Referente: Pregão (Presencial) n° 033/2016 - PMNC 

o signatário da presente, em nome da Proponente o 
Sr(a) _______________ brasileiro(a), casado(a), empresário(a), residente e 
domiciliado(a) à Av. _____________ ~ na cidade de 
__________ , portador(a) da R.G n° --------~' expedida pela 
Secretaria de Segurança Pública do Paraná e do C.P.F n° _ ____________ ~ 
vem declarar, sob pena da Lei, que a Empresa: , que 
não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de 
trabalho ou serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores 
de 16 (dezesseis) anos e menores de 14 (quatorze) anos a não ser na condição de aprendiz. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Local e Data 

Carimbo do CNPJ, Assinatura do representante legal da Empresa 

C.P.F _________ _ 

R.G __________ _ 
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ANEXO IH 

DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA LI ClT AR OU 

CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU- PR 
Referente: Pregão (Presencial) n° 033/2016 - PMNC 

A empresa ..... ..... ............. ...... .. ... ........................ , inscrita no CNPJ n° .................................. , vem pelo 

seu representante legal infra-assinado, em atenção ao disposto no art. 4°, VII, da Lei 10.520/02, 

declarar que cumpre plenamente os requisitos exigidos para a habilitação na licitação, mediante 

pregão presencial n° 033/2016 - PMNC, do MUNICÍPIO DE NOVA CANTU- PARANÁ. 

DECLARA, ademais, que não está impedida de participar de licitações e de contratar com a 

Administração Pública em razão de penalidades, nem de fatos impeditivos de sua habilitação. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Local e Data 

Carimbo do CNPJ, Assinatura do representante legal da Empresa 

C.P.F ___ ______ _ 

R.G __________ _ 
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ANEXO IV 
PROPOSTA DE PREÇOS 

Nome da Empresa: __________________ _ 
Endereço da Empresa: ________________ _ 
C.N.P.J da Empresa: _ ____________ ____ _ 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU- PR 
Referente: Pregão (Presencial) n° 033/2016 - PMNC 

Apresentamos e submetemos à apreciação dos Senhores nossa proposta de preços relativa a AQUISIÇÃO DE 
PNEUS RECAUCHUTADOS PARA ATENDER A FROTA MUNICIAPL CONFORM E DESCRIÇÃO 
CONSTANTE DO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO 1), EM ATENDIMENTO A TODAS AS 
SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, em conformidade com Memorial Descritivo. 

Valor Máximo desta Licitação: 00.000,00 (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx reais) 

Item Descrição 

1 Pneus Recauchutado 265-70-16 Radial Borrachudo 
2 Pneus Recauchutado 175-70-13 Radial 
3 Pneus Recauchutado 215 175 17/5 Radial Liso 
4 Pneus Recauchutado 225-65 
5 Pneus Recauchutado 275-80-22/5 Radial Liso 
6 Pneus Recauchutado 185 R14 Radial Liso 
7 Pneus Recauchutado 205-70-15 
8 Pneus Recauchutado 1000 X 20 16 Lonas Liso 
9 Pneus Recauchutado 1000 X 20 16 Lonas Radial Borrachudo 
10 Pneus Recauchutado 175X65X14 Radial 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme Edital 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias após abertura da mesma. 

PRAZO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: Conforme Edital 

Unidade 

UN 
UN 
UN 
UN 
UN 
UM 
UN 
UN 
UN 
UN 

Quant. Valor Máx. Valor Máx. 
Unit. Total. 

06 
30 
34 
08 
10 
16 
10 
20 
12 
12 

O valor total da Proposta é de: R$ - -----·'---------------------___J 

Local e Data 

Carimbo do CNPJ, Assinatura do representante legal da Empresa 

C.P.F _________ _ 
R.G __________ _ 
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ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO E/OU ACESSO À DOCUMENTAÇÃO 

Nome da Empresa: ________________ _ _ _ 
Endereço da Empresa: _________________ _ 
C.N.P.J da Empresa: _______________ ___ _ 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU- PR 
Referente: Pregão (Presencial) n° 033/2016 - PMNC 

Prezados Senhores, 

Declaramos para os fms de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão presencial n°033/2016 - PMNC, instaurado pelo 
MUNICÍPIO DE NOVA CANTU - PARANÁ, que recebemos os documentos e tomamos 
conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações 
objeto da licitação. 

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente. 

Local e Data 

Carimbo do CNPJ, Assinatura do representante legal da Empresa 

C.P.F ----------

R.G ___ _______ _ 
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ANEXO VI 

MODELO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 00/2016 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE NOVA CANTU E DE OUTRO, A EMPRESA-

, CUJO AQUISIÇÃO DE 
PNEUS RECAUCHUTADOS PARA ATENDER A FROTA 
MUNICIAPL CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE DO 
TERMO DE REFERENCIA (ANEXO 1), EM 
ATENDIMENTO A TODAS AS SECRETARIAS DA 
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL O VALOR DO CONTRATO 
É R$ ----------------------------------) , NOS TERMOS DA LEI 
FEDERALN °8666 DE 2110611993. 

PREÂMBULO 

CONTRATANTE: Município de NOVA CANTU, pessoa jurídica de direito público, com Sede na Rua Bahia, n° 85, 
Centro, inscrito no CNPJ sob n° 77.845.394.0001-03, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor AIRTON 
ANTONIO AGNOLIN, residente e domiciliado nesta cidade de Nova Cantu, portador da Carteira de Identidade RG 
n° 4.414.003-9 SSPIPR e inscrito no CPFIMF sob o n° 676.205-68, doravante denominada CONTRATANTE 

CONTRATADO(A): -------------------------------,pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CGCIMF n° ----
-------------, com sede na Rua---------------------, CEP. n°. -------------cidade - PR, neste ato representada pelo Sr. -------
--------,portador da CIIRG no------------- e inscrito no CPFIMF no----------------------

A parte supramencionada, em decorrência do Processo Licitatório ----------------, resolvem celebrar o seguinte 
CONTRA TO, mediante sujeição mútua as normas constantes das Leis de licitações e contratos administrativos, ao 
Edital antes citado, as propostas e as seguintes cláusulas contratuais: 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO 

1.1 Cujo Objeto é AQUISIÇÃO DE PNEUS RECAUCHUTADOS PARA ATENDER A FROTA MUNICIAPL 
CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE DO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO 1), EM ATENDIMENTO 
A TODAS AS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. 

CLÁUSULA SEGUNDA- DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL 

2.1 Fazem parte deste Contrato, independentemente da transcrição, todos os documentos constantes do processo 
Licitatório -------------------, cujo teor é de conhecimento das partes contratantes. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

3.1 - O( a) Contratado( a) fica obrigado( a) a iniciar a execução do objeto imediatamente após a assinatura do presente 
contrato, e entregar o serviço em no máximo 30 dias após a entrega ou da ordem de serviço emitida pelo Contratante. 

3.2 - O objeto deste contrato deverá ser entregue na sede da contratante, ou sendo necessário em qualquer ponto 
dentro dos limites do Município. 
3.3- O veiculo será vistoriado por servidor designado. 

CLÁUSULA QUARTA- DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
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4.1.1 Excepcionalmente, nas hipóteses expressamente autorizadas em lei, o valor do objeto poderá ser reajustado 
através de requerimento devidamente fundamentado, contendo documentos válidos que comprovem o desequilíbrio 
financeiro do contrato. 

4.2 Ficamos expressamente estabelecidos que os preços constantes na proposta do (a) Contratado (a) incluem todos os 
custos diretos e indiretos para a execução do Objeto Contratado, constituindo-se na única remuneração devida. 

4.3 - O pagamento dos serviços será efetuado em moeda brasileira corrente, até 30 DIAS APÓS A REALIZAÇÃO 
DOS SERVIÇOS e após a apresentação correta de cada fatura ou recibo dos serviços executados e documentos 
pertinentes. 

CLAUSULA QUINTA -DAS OBRIGAÇÕES 

5.1 A CONTRATADA se obriga a: 
a) assegurar a execução do objeto deste Contrato, a proteção e a conservação dos serviços executados bem como, na 
forma da Lei, respeitar rigorosamente as recomendações da Contratante; 
b) dar ciência à Contratante da ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou impedir a conclusão do 
objeto deste Contrato em partes ou no todo; 
c) manter no local do objeto deste Contrato, devidamente atualizado, Livro Diário de Ocorrência; 
d) não manter em seu quadro de pessoal menores de 18 {dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços 
perigosos ou insalubres, não manter ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição 
de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 
e) manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

5.1.1 - Correrão à conta da CONTRATADA todas as despesas e encargos de natureza trabalhista, previdenciária, 
social ou tributária de sua responsabilidade incidentes sobre os serviços objeto deste Contrato. 

5.1.2 - Salvo disposição expressa ao contrário, qualquer despesa durante a execução do objeto, são de inteira 
responsabilidade da contratada. 

5.2 O CONTRATANTE se obriga a: 
a) fornecer todos os documentos e informações necessárias para a total e completa execução do objeto do presente 
Contrato; 
b) efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, na forma estabelecida neste Contrato; e 
c) garantir à CONTRATADA acesso à documentação necessária para a execução do objeto do presente Contrato. 

CLAUSULA SEXTA- DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA 

6.1. O presente contrato terá vigência desde a sua assinatura até -----------, lapso de tempo em que o{a) 
CONTRATADO(A) obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o objeto deste Contrato inteiramente concluído, em 
condições de aceitação. 

6.2. Somente será admitida alteração do prazo quando: 
a) houver alteração do objeto pelo CONTRATANTE; 
b) houver alteração de quantidades, obedecidos aos limites fixados neste Contrato, por atos do CONTRATANTE; 
c) houver atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsídio concernente ao objeto 
contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do CONTRATANTE; 
d) por atos do CONTRATANTE que interfiram no prazo de execução; 
e) atos de terceiros que interfiram no prazo de execução ou outros devidamente justificados e aceitos pelo 
CONTRATANTE; 
e) por motivos de força maior ou caso fortuito, entre outros, desde que tenham influência direta sobre o fornecimento 
do objeto contratado; 
f) outros casos previstos em lei. 
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6.2.1. Enquanto perdurarem os motivos de força maior ou suspensão do Contrato, cessam os deveres-e- • 
responsabilidades de ambas as partes em relação ao Contrato. Os atrasos provenientes de greves ocorridas na 
CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas não poderão ser alegados como decorrentes de 
força maior. 

6.2.2. Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir seus deveres e 
responsabilidades relativos à execução da obra, deverá comunicar e justificar o fato por escrito para que o 
CONTRATANTE tome as providências cabíveis. 

6.2.3. O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execução da obra com outra empresa, desde que 
rescindido o presente contrato e respeitadas as condições da licitação, não cabendo direito à CONTRATADA de 
formular qualquer reivindicação, pleito ou reclamação. 

6.3 -Na contagem dos prazos, excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o do vencimento. 

6.4 - Os prazos serão em dias consecutivos e seu início e término somente ocorrerão em dia útil. 

CLAUSULA SETIMA - DOS RECURSOS 

7.1 As despesas com a execução do objeto deste Contrato serão financiadas com os seguintes recursos: 

03.002.04.122.002 I.2.006.3.3.90.30.39.0I; 
05.002. I2.36I. OI88.2. OI 5.3.3.90.30.39.0I; 
05.008. I 2.36I. OI 88.2. 036. 3.3.90.30. 39.0 I; 
06.002.26.782.0534.2.025.3.3.90.30.39.0/; 
06.003. I 5.452.0323.2. 026.3.3.90.30.39.0I; 
07.002. I O. 30/.0428.2. 028.3. 3.90.30. 39. O I; 
07.002.1 0.30I. 0428.2.029. 3.3.90. 30.39.0 I; 
08.002.20.608.0075.2.034.3.3.90.30.39.0I. 

CLAUSULA OITAVA- DA EXECUÇÃO, FISCALIZAÇÃO, TESTES, REUNIÕES DE GERENCIAMENTO E 
COMUNICAÇÃO 

8.1 - Este contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da 
Lei 8.666/93 e demais legislações aplicáveis, respondendo a parte responsável pelas consequências de sua inexecução 
total ou parcial. 

8.2 - A execução deste contrato será acompanhada e fiscalizada por um representante da CONTRATANTE 
especialmente designado. 

8.3- O (A) CONTRATADO (A) é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas expensas, no 
total ou em parte, quando for o caso, o objeto deste contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou de materiais empregados. 

8.4 - O (A) CONTRATADO (A) é responsável pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto. 

8.5- A fiscalização da execução do objeto deste Contrato será feita pelo CONTRATANTE 

8.5.1 -A contratada deverá permitir e colaborar para que Servidores, especialistas e demais peritos enviados pelo 
CONTRATANTE: 

inspecionem a qualquer tempo a execução do objeto do presente Contrato; 
examinem os registros e documentos que considerarem necessários conferir; 

8.6 -A execução de serviços aos domingos e feriados somente será permitida com autorização prévia da fiscalização. 
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8.8 - Entende-se por defeito, vício ou incorreção oculta aquele resultante da má execução ou má qualidade de 
materiais empregados e/ou da aplicação de material em desacordo com as normas e/ou prescrições da ABNT. 
especificações e/ou memoriais, não se referindo aos defeitos devidos ao desgaste normal de uso. Correrão por conta da 
CONTRATADA as despesas relacionadas com a correção, remoção e/ou substituição do material rejeitado. 

8.9 - A fiscalização e a CONTRATADA podem solicitar reuniões de gerenciamento um ao outro. A finalidade é revisar 
o cronograma dos serviços remanescentes e discutir os problemas potenciais. 

8.10 - Toda a comunicação entre as partes deverá ser feita por escrito. A notificação tornar-se-á efetiva, após o seu 
recebimento. 

CLÁUSULA NONA- DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E DAS MULTAS 

9.1- Este contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: 

9.1.1 Unilateralmente pela CONTRATANTE, quando necessária à modificação do valor contratual em decorrência de 
acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos no Parágrafo ]0 do Artigo 65 da Lei 
8666/93; 

9.1.2. Por acordo das partes, quando necessana à modificação da forma de pagamento, por imposição de 
circunstâncias superveniente mantida o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento com relação ao 
cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução do serviço. 

9.2 O(A) CONTRATADO(A) fica obrigado(a) a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessárias, respeitados os termos do parágrafo }0 do Artigo 65 da Lei n° 8666/93. 

9.3 - Pela inexecução total ou parcial do contrato, caberá conforme a gravidade da falta a prévia defesa, a aplicação 
das seguintes sanções, de acordo com o previsto na Seção li do Capítulo IV da Lei No 8.666/93. 

9.4 - Nenhum pagamento será processado a Proponente penalizada, sem que antes, esta tenha pago ou lhe seja 
relevada a multa imposta. 

CLÁUSULA DÉCIMA -DOS MATERlAIS E SEGURANÇA 

10.1 - Os materiais a serem empregados nos serviços decorrentes deste Contrato serão fornecidos pela CONTRATADA 
e serão de primeira qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização, impedir o emprego 
daqueles que julgar impróprios. 

10.2 - Sempre que dos documentos de licitação não constarem características determinadas em referência à mão-de
obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-á que os mesmos devem ser novos, da melhor qualidade em suas 
respectivas espécies, de acordo com a finalidade a que se destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos 
são mencionados nas especificações técnicas e/ou memoriais como "similar" a qualquer padrão especial, o 
CONTRATANTE decidirá sobre a questão da similaridade. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA RESCISÃO 

11.1.A CONTRATANTE poderá unilateralmente, rescindir de pleno direito este Contrato, independente de notificação 
judicial ou extrajudicial, desde que ocorra qualquer um dos fatos adiante enunciados, bastando para isso comunicar 
ao(à) CONTRATADO(A) sua intenção, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias: 
a) O não cumprimento pelo( a) CONTRATADO(A) das cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 
b) O cumprimento irregular pelo( a) CONTRATADO(A) das cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 
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c) O desatendimento pelo(a) CONTRATADO(A) das determinações regulares da autorizada designada 
para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 
d) razões de interesse do serviço público. 

11.2 - A CONTRATANTE terá o direito de rescindir de imediato o presente contrato, independentemente de notificação 
judicial ou extrajudicial, caso ocorra qualquer um dos fatos a seguir enunciados: 
a) o atraso injustificado no inicio dos serviços; 
b) suspensão, pelas autoridades competentes, dos serviços do(a) Contratado(a), em decorrência de violação de 
disposições legais vigentes; 
c) a paralisação dos serviços sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE; 
d) a sub-contratação total ou parcial do seu objeto, a associação com outrem, à sessão ou transferência, total ou 
parcial, bem como, a fusão, cisão ou incorporação, que afetem a boa execução deste; 
e) o cometimento reiterado de faltas na sua execução; 
f) a decretação de falência, o pedido de concordata ou a instauração de insolvência civil; 
g) a dissolução da sociedade ou o falecimento do proprietário, em se tratando de firma individual; 
h) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juízo da CONTRATANTE, 
prejudique a execução do contrato; 
i) o protesto de títulos ou a emissão de cheques, sem suficiente provisão, que caracterizem a insolvência do contrato. 

11.3 - No caso de o presente Contrato ser rescindido por culpa do(a) Contratado(a), será observado as seguintes 
condições: 
a) o(a) Contratado(a) não terá direito de exigir indenização por qualquer prejuízo e será responsável pelos danos 
ocasionados, cabendo a CONTRATANTE aplicar as sanções contratuais e legais pertinentes; 
b) o(a) Contratado(a) terá o direito de ser reembolsada pelos serviços já prestados, desde que aprovado pela 
CONTRATANTE, até a data da rescisão, deduzidos os prejuízos causados à CONTRATANTE; 
c) em qualquer caso, a CONTRATANTE reserva-se o direito de dar continuidade aos serviços através de outras 
empresas, ou da forma que julgar mais conveniente; 
d) caso a CONTRATANTE não use o direito de rescindir este Contrato, poderá, a seu exclusivo critério, reduzir ou 
suspender a execução dos serviços referente ao mesmo e sustar o pagamento das faturas pendentes, até que o(a) 
Contratado( a) cumpra integralmente a condição contratual infringida. 

11.4 - O presente Contrato também poderá ser rescindido quando ocorrer: 
a) a supressão, por parte da CONTRATANTE, de obras, serviços ou fornecimento, acarretando modificação do valor 
inicial do Contrato, além do permitido no Regulamento de Habilitação Licitação e Contratação, em seu artigo 79 da 
Lei N° 8.666/93; 
b) a suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo superior a 30(trinta) dias, salvo em 
caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra; 
c) o atraso superior a 30 (trinta) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE, decorrentes de serviços já 
prestados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra; 
d) a não liberação, por parte da CONTRATANTE, de área, local ou objeto para execução dos serviços, nos prazos 
contratuais. 

11.4.1 - Nestes casos, a CONTRATANTE, deverá pagar o( a) Contratado( a) os serviços já prestados, de acordo com os 
termos deste Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DOS SERVIÇOS NÃO PREVISTOS 

12.1 - Por determinação do CONTRATANTE a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões quantitativos que se fizer(em) na obra, em até 25% (vinte e cinco por cento) 
do preço inicial atualizado do Contrato. 

12.2 - A supressão de serviços resultantes de acordo celebrado expressamente entre o CONTRATANTE e a 
CONTRATADA poderão ultrapassar o limite estabelecido no parágrafo anterior. 

12.3 - Se no Contrato não houver sido contemplados preços unitários, esses serão fixados mediante acordo entre as 
partes, respeitados os limites estabelecidos no caput desta Cláusula. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES LEGAIS E FISCAIS 
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13.1 - Todos e quaisquer impostos, taxas e contribuições fiscais e para-fiscais, inclusive os de natureza previdenciária, 
social e trabalhista bem como emolumentos, ônus ou encargos de qualquer natureza, decorrentes da celebração deste 
Contrato, ou da execução, correrão única e exclusivamente por conta do(a) Contratado( a). 

13.2 - Obriga-se o(a) Contratado(a), durante a vigência deste contrato, a manter-se inteiramente em dia com as 
contribuições previdenciárias, sociais e trabalhistas. Verificada, em qualquer tempo, a existência de débito proveniente 
do não recolhimento dos mesmos, por parte do(a) Contratado(a), fica a CONTRATANTE desde já autorizada a 
suspender os pagamentos devidos o( a) Contratado( a), até a plena e total regularização de sua situação. 

13.3 - O(A) CONTRATADO(A) responderá por todas as reclamatórias trabalhistas que possam ocorrer em 
conseqüência da execução do objeto do presente contrato, os quais não importam em vinculação laboral com a 
CONTRATANTE. 

13.4 - Caso haja condenação da CONTRATANTE, inclusive como responsável solidária, o(a) Contratado(a), 
reembolsar-lhe-á os valores pagos em decorrência da decisão judicial. 

13.5 - O(A) CONTRATADO(A) é responsável pelos seguros de seu pessoal e de todo o equipamento/material/veículo 
que utilizar na execução do objeto deste Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESPONSABILIDADE CWIL DA CONTRATADA 

14.1 - A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros 
decorrentes da execução dos serviços ora contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruições parciais ou 
totais, isentando o CONTRATANTE de todas as reclamações que possam surgir com relação ao presente Contrato. 

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - DO RECEBIMENTO DO SERVIÇO 

15.1 - O objeto deste Contrato será recebido provisoriamente, em no máximo até 15 (quinze) dias após a comunicação 
da conclusão do objeto deste Contrato pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, ficando a CONTRATADA 
responsável pelo bom funcionamento/resultado dos serviços executados até o seu recebimento definitivo, exceto por 
danos que sejam de responsabilidade do CONTRATANTE. 

15.2 - O recebimento definitivo do objeto deste Contrato deverá estar formalizado após 60 (sessenta) dias do 
recebimento provisório, mediante comissão especificamente designada pelo CONTRATANTE, se for o caso. 

15.3 - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade serviço, nem a ético
profissional pela perfeita execução do Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DA FRAUDE ANTI CORRUPÇÃO 
16 - Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e 
subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de 
contratação e de execução do objeto contratual. 
Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas. 

f) "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o 
objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato; 

g) "prática fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de 
licitação ou de execução de contrato; 

h) "prática colusiva": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o 
conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis 
artificiais e não-competitivos; 

i) "prática coersitiva": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua 
propriedade, visando influenciar sua participação em um processo /icitatório ou afetar a execução do 
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j) "prática obstrutiva": destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas 
aos representantes do organismo multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de 
alegações de prática prevista na cláusula vigésima sexta, atos cuja intenção seja impedir materialmente o 
exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção. 

16.1 - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo multilateral, mediante adiantamento ou 
reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, 
indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer 
momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, 
fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado 
pelo organismo. 
16.2 -Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, 
deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por 
organismo financeiro multilateral, mediante, adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou 
pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, 
contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA- DO FORO 

17.1 - Para as questões decorrentes deste Contrato fica eleito o Foro da Comarca de Campina da Lagoa - PR, com 
renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E por assim por estarem de acordo, assinam o presente termo em três vias de igual teor, os 
representantes das partes contratantes, juntamente com as testemunhas abaixo. 

Nova Cantu - PR, 00/0012016. 

AIRTON ANTONIO AGNOLIN 
PREFEITO MUNICIPAL 

Testemunhas: 

Ass: ______________________ _ 

CPF: _______ _ _ 

RG: ___ _ ____ _ 

EMPRESA-----
CNP J N°. -----------------

FORNECEDOR(A) 

A~: ____________________ __ 

CPF: ______ __ _ 

RG: _ _ _ _ ___ _ 
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ANEXO VII 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU- PR 
Referente: Pregão (Presencial) n° 033/2016 - PMNC. 

A 
empresa ................................................................................................. , inscrita no CNPJ n° 
................................................................... , por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 
...... ......................................................................................... , portador (a) da Carteira de Identidade 
no .................................... e do CPF no ........................................ , DECLARA, para fins os fins de 
direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Presencial 
n° 033/2016 - PMR, que se enquadra como microempresa e empresa de pequeno porte, conforme 
conceito legal e fiscal de nosso ordenamento pátrio, podendo usufruir os benefícios da Lei 
Complementar n° 123/2006. 

As informações acima é de inteira responsabilidade da declarante a veracidade das informações, 

sujeitando-se às penalidades legais. 

Local e Data 

Carimbo do CNPJ, Assinatura do representante legal da Empresa 

C.P.F _________ _ 

R.G ___________ _ 



À 

MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N. 0 77.845.394/0001-03 
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ANEXO VIII 
CARTA CREDENCIAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PR 
Referente: Pregão (Presencial) n° 03 3/2016 - PMNC 

Prezados Senhores, 

O abaixo assinado, (inserir o nome completo), carteira de identidade (inserir o numero e 

órgão emissor), na qualidade de responsável legal pela proponente (inserir nome da proponente), 

vem, pela presente, informar a V. sas que o senhor (inserir o nome completo), carteira de identidade 

(inserir o numero e órgão emissor), é a pessoa designada por nós para acompanhar a sessão de 

abertura e recebimento da proposta de preços e documentação de habilitação e, para assinar as atas 

e demais documentos, formular ofertas e lances de preços, e com poderes para renunciar prazos 

recursais a que se referir a este Pregão, e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em 

nome da empresa proponente. 

Outrossim, declaro-me ciente de que responderei em juízo ou fora dele, se for o caso, por todos os 

atos que venha a ser praticados pelo representante ora designado. 

Atenciosamente, 

Local e Data 

Carimbo do CNP J, Assinatura do representante legal da Empresa 
Obs.: Firma reconhecida do responsável legal 

C.P. F ____ _____ _ 
R.G ________ __ _ 
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ANEXO IX 

DECLARAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU- PR 
Referente: Pregão (Presencial) n° 033/2016- PMNC 

Prezados Senhores, 

A empresa .............. .......... .... .... ... .... , inscrita no CNPJ n° ............................. , por 
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) .. ....... ... .......... .. ... . , portador da Carteira de 
identidade n° ..... ........... e do CPF n° ....... ......... ... .... ..... , DECLARA para os devidos fins de direito, 
na qualidade de licitante, que atendemos plenamente os requisitos de habilitação do processo 
administrativo de Pregão Presencial n° 33/2016- PMNC. 

Local e Data 

Carimbo do CNP J, Assinatura do representante legal da Empresa 

C.P. F ___ _ ___ _ _ _ 

R.G __________ _ 
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R.B.G. BARBDZA E BARB 

ANEXO VIII 
CARTA CREDENCIAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU- PR 

Referente: Pregão (Presencial) n° 033/2016- PMNC 

Prezados Senhores, 

O abaixo assinado , PEDRO GONÇALVES BARBOZA, carteira de identidade 

1.662.405-5, na qualidade de responsável legal pela proponente P G BARBOZA 

COMERCIO E RECAPAGEM DE PNEUS, vem, pela presente, informar a V. sas que 

o senhor MANOEL NUNES MARINHO, carteira de identidade4.109.644-1-ssp-pr. é a 

pessoa designada por nós para acompanhar a sessão de abertura e recebimento da 

proposta de preços e documentação de habilitação e, para assinar as atas e demais 

documentos, formular ofe11as e lances de preços, e com poderes para renunciar prazos 

recursais a que se referir a este Pregão, e praticar todos os demais atos pertinentes ao 

certame em nome da empresa proponente. 

Outrossim, declaro-me ciente de que responderei em juízo ou fora dele. se for o caso. por 

todos os atos que venha a ser praticados pelo representante ora designado. 

Atenciosamente, 



NO~UNIAO 
PNEUS E RECAPAGENS 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU PR 

ANEXO VII 

Comissão de Licitação 

DECLARAÇÃO DE MIRCRO EMPRESA 

P.G. BARBOZA COMERCIO E RECAPAGEM DE PNEUS. pessoa jurídica de 
direitos privados, inscrita no CNPJ-05.236.316/0001-09, estabelecida e sediada na 
Av.Capitão Índio Bandeira. 3035, centro na cidade de Campo Mourão Pr. neste ato 
representada pelo seu Administrador Sr. PEDRO GONÇALV ES BARBOZA, 
brasileiro, casado, empresário, portador da Cl/RG-1.662.405-5 SSP/Pr, e do CPF-
327.713.209-9 1 residente e domiciliado na Rua Mato Grosso,1400. centro, na Cidade de 
Campo Mourão Pr. vem mui respeitosamente através desta. DECLARAR. para todos os 
efeitos de enquadramento como Microempresa que o valor da receita bruta anual da 
empresa não excederá, no ano da constituição. o limite tixado no inciso I do Artigo 2° 
da lei Federal n°-9841 de 05/10/1999. e que a empresa não se enquadra em qualquer 

hipóteses de exclusão relacionadas no Art.3° daquela Lei. 

Por ser verdade. firmamos a presente declaração. 

Campo Mourão Pr 14 de NOVEMBRO de 2016 
/ 

'"'~"~~ 
P.G. BAR A MERCIÓ E RECAPAGEM DE PN EUS 

Pedro (lc}I'IÇaLves Barbo;:a (6(1.1Í>Oz,(l. 
"wes \......_.....-- r r.of\Ç"" cpea:ro '-' 

pJ) 
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NO~ UNIÃO 

PNEUS E RECAPAGENS 

ANEXO IX 

DECLARAÇÃO 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PR 
Referente: Pregão (Presencial) no 03 3/2016 - PMNC 

Prezados Senhores. 

A empresa P.G. BARBOZA COM E RECAPAGEM DE PNEl lS, inscri ta 
no CNPJ n°-05.236.3 16/000 1-09, por intem1édio de seu representante legal o Sr. Sr Pedro 
Gonçalws Barbo::a brasileiro. casudo. empresário. rl!siden!e e domiciliado c'l .1 r . 
Capitao !ndio Bandeira, 3035, na cidade de Campo Mourâo Pr. portador du R. c; n" 
1.662.-105-5, DECLARA para os devidos fins de direito, na qualidade de licitante. que 
atendemos plenamente os requisitos de habilitação do processo administrati vo de Pregão 

Presencial n° 33/201 6 - PMNC. 

Campo Mourcio Pr l-I de novembro de 2 
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Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 
Secretaria de Comércio e Serviços 
Departamento Nacional de Registro do Comércio 
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME 

limo. Sr. Presidente da Junta ComerCial DO ESTADO DO PARANÁ 

O Empresário P. G. Barboza- Comércio e Recapagem de Pneus - ME, estabelecido 
na Avenida Capitão lndio Bandeira, 3035, Jardim Curitiba, Campo Mourão, PR, CEP: 87.300-
005, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as 
penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei 
Complementar n° 123, de 14/12/2006. 

Código do ato: 315 
Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA 

Para uso exclusivo da Junta Comercial: 

DEFERIDO EM L '1 I J_L tJ.-~ Etiqueta de registro 

SEBASTIÃO MOTTA 

SE_CRETARl O'GERAL 

07/11/2013 
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DO PARANA 

R. B. G. BARBOZA E LARA LTDA - ME 
CNPJ N.0 05.236.316/0001-09 

0~\0 R12G. 

l~tD> SEGUNDA ALTERAÇÃOCONTRATUAL 

c ''i'-0 
-qltr?Po MdJ~ 

ROSELI BONATO GONÇALVES BARBOZ . erra, casada sob o regime de 
comunhão universal de bens, nascida em 03 de Maio de 1965, natural de Araruna - PR., 
empresária, residente e domiciliada em Campo Mourão - PR., na Av. Capitão Índio 
Bandeira, 3035, Centro, CEP 87301-000, portadora da Cédula de Identidade RG n.0 

3.41.3.831-1, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, e do 
CPF/MF n. 0 577.011.569-68; CARLOS LUIZ ESTEVES LARA, brasileiro, casado sob o 
regime de comunhão parcial de bens, nascido 14 de Junho de 1961, natural de Araruna 
PR, empresário, residente e domiciliado em Campo Mourão - PR, na Rua Santa 
Catarina,-589, Jardim Gutierrez, CEP 87300-410, portador da Cédula de Identidade RG n. 0 

2.261.610 expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, e do 
CPFIMF n.0 387.186.009-30; sócios componentes da sociedade empresarial que gira sob o 
nome empresarial de R. B. G. BARBOZA E LARA LTDA - :ME, com sede e foro na 
cidade de Campo Mourão - PR, na Rod. BR 158 - Avelino Piacentini, 3035, Jardim 
Curitiba, CEP 87309-650; registrada na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE n.0 

4120485692,6, em sessão de 12 de Agosto de 2002; Primeira Alteração Contratual 
arquivada sol?.o n. 0 3191511 em sessão de 21 de Novembro de 2002; RESOLVEM, assim 
alterar o Contl:~to Social e suas alterações: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DA CONSOLIDACÃO DO CONTRATO SOCIAL: Em consonância 
com o que determina o Art.' 2.031 da Lei n.0 10.406/2002, os sócios RESOLVEM, por este 
instrumento, atualizar e consolidar o Contrato Social, tomando assim sem efeito, a partir desta data 
as clausulas e condições contidas no contrato primitivo que, adequando às disposições da referida 
Lei n.0 10.406/2002 aplicáyeis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial de R. B. G. BARBO~ ER LARA 
LTDA .-.:ME e tem sua sede na cidade de Campo Mourão, Estado do Paraná, na Rod. BR 158 - Avelino 
Piacentini, 2035, Jardim Curitiba, CEP 87309-650; 

CLÁUSULA SEGUNDA: Seu objeto social é: 
a) Comércio a Varejo de Pneumáticos e Câmaras de Ar CNAE-F: 50.30-0/04; 
b) Recondicionamento de Pneumáticos CNAE-F: 25.12-7/00; 

CLÁUSULA TERCEIRA: O capital social é de R$ 30.000,00 (Trinta mil reais), divididos em 30.000 (Trinta 
mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, subscritas e totalmente integralizadas em moeda 
corrente do país, pelos sócios, o qual fica assim distribuídos: 

. , _ -- -. .. SÓCIOS . QUOTAS % CAPITAL 
Roseli Bonato Gonçalves Barboza 15.000 50 15.000,00 
Carlos Luiz Esteves Lara 15.000 50 15.000,00 
Total 30.000 100 30.000 00 

CLAUSULA QUARTA: A sociedade iniciou suas atividades em 12 de Agosto de 2002, e seu prazo de 
dm-ação é indetemrinado; 

~A ,... 1 
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CLAUSULA QUINTA: As quotas são indivisívei edidas ou transferidas a terceiros sem 
o consentimento do outro sócio, a quem fica asseg dade de condições e preço direito de 
preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração 
contratual pertinente; 

CLAUSULA SEXTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos 
respondem solidariamente pela integralização do capital social; 

CLAUSULA SÉTIMA: A administração da sociedade caberá ao administrador Sra. Roseli Bonato 
Gonçakes Barboza com os poderes e atribuições de administração, todo o poder necessário à realização do 
objeto da sociedade. Internamente, são atribuídos os poderes de gestão administrativas, e externamente, são 

· atribuídos os poderes para representar a sociedade ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, 
podendo transigir, renunciar, desistir, firmar compromissos, confessar dívidas, fazer acordos, contrair 
obrigações, adquirir, alienar e onerar bens móveis e imóveis, nas condições deste contrato, autorizado o uso 
do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações 
seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da 
sociedade, sem autorização do outro sócio; 

CLAUSULA OITAVA: Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará 
contas justificadas de su~ administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e 
do balanço de resultado ~conômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas 
apurados; · 

CLAUSULA NONA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão 
sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso; 

CLAUSULA DÉCIMA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, 
mediante alteração contratual assinada por todos os sócios; 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título 
de "pró labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes; 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA:--Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas 
atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou 
do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação 
patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado; 
Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em 
relação a seu sócio; 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA: O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido 
de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se 
encontrar sob os efeitos aeJ.ã, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou 
por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, 

-contra {) sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de 
consumo, fé pública, ou a propriedade; 

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA: DECLARA para os efeitos de enquadramento como MICRO EMPRESA 
que o valor da receita bruta anual da empresa não excederá, no ano da constituição, o limite fixado no inciso ~ 
I do artigo 2° da lei Federal n.0 9841 de 05/10/1999, e que a empresa não se enquadra em qualquer das 
hipóteses de exclusão relacionados no art. 3° daquela Lei; 

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA: Fica eleito o foro de Campo exercício e o 
-. cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 
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E, por assim terem justo e contratado, la 
presença duas testemunhas. 

presente instrumento, em quatro vias, na 

Campo Mourão, 15 de Janeiro de 2004 . 

TESTEMUNHAS: 

~~teffan 
RG n.0 8.868.862-7 IIP/PR 

·-.. ,::,:..-- -- :- = 
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P.G. BARBOZA- COMÉRCIO E RECAPAGEM DE PNEUS L TDA- ME 
CNPJ/MF N.0 05.236.:tl6/0001-09 
SÉTIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE 

,~uRA !VJv 

TR.c\NSFORI\Ilftf:ÃO , ·~EM 1~ . v ('l 
EMPRESÁRIO ,_,. -

~Fi.. . . o_6_j -Q 

-i- f?-~~~~~.r-
P~DRO GONÇALVES BARBOZA, brasileiro, casado sob o regime de com .. ih~nu·~~
umversal de bens, nascido em 30 de Novembro de 1959, natural de Rolândia - PR-.-, -~ 
empresário, residente e domiciliado em Campo Mourão- PR, na Rua Mato Grosso, 
1400, Centro, CEP 87300-400, portador da C'€dula de Identidade CI/RG n.0 

1.662.405-5, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, e 
do ÇPF/MF n.0 327.713.209-91; único sócio da sociedade empresária limitada P. G. 
BARBOZA - Comércio e Recapagem de Pneus LTDA - ME., com sede e foro na 
cidade de Campo Mourão - PR, na Avenida Capitão Índio Bandeira, 3035, Jardim 
Curitiba, CEP 87300-005; registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o 
NIRE n.0 4120485692,6 em sessão de 12 de Agosto de 2002; Primeira Alteração 
Contratual arquivada sob o n.0 20023191511 em sessão de 21. de Novembro de 
2002; Segunda Alteração Contratual arquivada s6b o n.0 20040630412 em sessão de 
04 de Fevereiro de 2004; Terceira Alteração Contratual arquivada sob o n.0 

20062772171 em sessão de 03 de Agosto de 2006; Quarta Alteração Contratual 
arquivada sob o n.0 20085209520 em sessão de 20 de Novembro de 2008; Quinta 
Alteração Contratual arquivada sob o n.0 20120686830 em sessão de 15 de 
Fevereiro de 2012; Sexta Alteração Contratual arquivada sob o n.0 20121216578 em 
sessão de 26 de Março de 2012; inscrita no CNPJ sob no 05.236.316/0001-09, 
consoante a faculdade prevista no parágrafo único do artigo 1.033, da Lei no 
10.406/2002 (Código Civil), resolve: 

Cláusula Primeira - Fica transformada esta Sociedade Limitada em Empresário, sob o 
nome empresarial de P. G. BARBOZA- Comércio e Recapagem de Pneus - ME, com sub 
rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes; 

Cláusula Segunda- O acervo desta Sociedade, no valor de R$ 120.000,00 (Cento e vinte 
mil reais) divididos em 120.000 (Cento e vinte mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada 
uma, passa a constituir o capital do Empresário mencionado na cláusula anterior; 

Para tanto, firma nesta mesma data, em documento separado, a solicitação de sua inscrição 
como Empresário, mediante formulário de Requerimento de Empresário. 

Campo Mourão - PR, 24 de Outubro de 2013 

Testemunhas: 

~.v-0~,) F-~lt~ 
Rubens Roberto Rodrigt:lés 
RG n.0 7.640.236-1 IIP/PR 

04 ~ ~ ()A._ _;-_ . 
Antônio Paulo donçalves ;v~:r~ 
RG n.0 2.075.861-311P/PR 

• 

Responsável pela elaboração deste 
Instrumento: 

fõzENIRDE 
Rua 



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 
" G -J 

C 'b . s::?... ~ 
ontn umte, ~-~---~ ·- ,-... 

'k , _ -- . 
Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência. providencie 0~ .• . 0~ ... ;;/ 

RFB a sua atualização cadastral. - · '~ 

Í.,~',4 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
~~~· 
~ CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

I NUMERO DE INSCRIÇÃO 

I 
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE I DATA DE ABERTURA 

I 
05.236.316/0001 -09 

SITUAÇÃO CADASTRAL 12/08/2002 
MATRIZ 

I NOME EMPRESARIAL 
P. G. BARBOZA- COMERCIO E RECAPAGEM DE PNEUS- M E I 
I TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOM E DE FANTASIA) 

NOVA UNIAO COMERCIO DE P N EUS E R ECAPAGE N S I 
I CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 

45.30-7-05- Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar l 
I CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 

Não in f ormada I 
I CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURiDICA 
213-5- EMPRESARIO (INDIVIDUAL) I 
I LOGRADOURO 
, AV CAPITAO IN D IO BANDEIRA 

l i NUMERO 
3035 I 

I COMPLEMENTO 

I 
I CEP 
' 87.300-005 I 

I BAIRROIDISTRITO 
JARDIM CURITIBA I 

I MUNICIPIO 
. CAMPO MOURAO I ~~~ I 

ENDEREÇO ELETRONICO I I TELEFONE 

I . (44) 3525-6336/ (44) 3525-6336 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFRJ 

I ....... 
SITUAÇÃO CADASTRAL I I DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL l ATIVA 26/02/2005 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

I 
SITUAÇÃO ESPECIAL 

I 
I DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL I ******** ••**"'*11r1t 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016. 

Emitido no dia 14/11/2016 às 14:44:06 (data e hora de Brasíl ia). Página: 1/1 

© Copyright Receita Federal do Brasil - 14/11 /2016 



MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

Nome: P. G. BARBOZA- COMERCIO E RECAPAGEM DE PNEUS- ME 
CNPJ: 05.236.316/0001-09 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 

responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a 

exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172. de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributaria Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua 

desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal: e 

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

(PGFN). 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão 

negativa. 

Esta certidão é valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 

nas alíneas 'a' a 'd' do paragrafo único do art. 11 da Lei nQ 8.212, de 24 de julho de 1991 . 

A aceitação desta certidão esta condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 

endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nQ 1. 751 , de 02/10/2014. 
Emitida às 14:1 0:50 do dia 19/09/2016 <hora e data de Brasília>. 
Valida até 18/03/2017..-
Código de controle da certidão: 5522.3E15.2C98.978F 
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento. 



CAl 
Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição : 0523631 61000 1-09 

Razão Social: P G BARBOZA COMERCIO E RECAPAGEM DE PN EUS ME 

Nome Fantasia: NOVA UNIAO COMERCIO DE PNEUS E RECAPAGE NS 

Endereço: AV CAPITAO I NDIO BANDEIRA 3035 I JD CURITIBA I CAM PO MOURAO 
I PR I 87300-005 

A Caixa Econôm ica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 
7, da Lei 8 .036, de 11 de maio de 1990, certifica que , nesta data, a 
empresa acima identi f icada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Serv iço - FGTS . 

O presente Certi f icado não serv irá de prova co ntra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Va lidade: 04/ 11/ 2016 a 03/ 12/2016 -

Certi f icação Núme ro: 2016110405035190434795 

Inf ormação obtida em 10/ 11/ 2016, às 18:10 :21. 

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



ESTADO DE PARANÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURÃO 
SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO 
DEPARTAMENTO ARRECADAÇÃO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 

Protocolo: N. Certidão: 25082/2016 

Contribuinte: P. G. BARBOZA- COMERCIO E RECAPAGEM DE PNEUS L TOA- ME 

CPF: 05.236.31 6/0001-09 RG · 902.67573-60 

Endereço: AVENIDA CAPITAO INDIO BANDEIRA, n° 3035 

Bairro: JARDIM CURITIBA 

Complemento: Ponto de Referência: 
Requerente: 

Cód . Contrib.: 354015 Validade: 14/12/2016....-

[FINALIDADE] 

IPARA FINS DIVERSOS 

[OBSERVAÇÕES] 

Declaramos que para a finalidade desta Certidão. não consta débitos vencidos no Cadastro deste 
Município. 

Emitido V1a Portal 

CAMPO MOURÃO/PR, 14 de novembro de 2016 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via mternet 
https://campomourao.atende.net 

Rua Brasil. 1487- CAMPO MOURÃO- PARANÃ- CAIXA POSTAL 420- CEP 87301-140 
TEL.: (44) 3518-1144- FAX (44) 3518-1104- CNPJ MF n° 75904524/0001-06 

• ----- --- . . - ............. ,..,.., . h.- C: ,...,..."",1 nr"''fo•t.,,.':)rrl"'r-::::»mf"\1"'\mnl l ( ::::.t""\ nr r'lt"'IV hr 1\ 

• ' 



GOVERNO 00 ESTADO 
Stcrer.rt• oe Fuen:úl 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 015273319-10 

Certidão fornecida para o CNPJ/M F: 05.236.316/0001-09 
Nome: P. G BARBOZA- COMERCIO E RECAPAGEM DE PNEUS 

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

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

Pagina 7 de 1 

/ 
Válida até 17/01/2017- Fornecimento Gratuito 

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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS 
TRABALHISTAS 

Nome: P . G. BARBOZA - COMERCIO E RECAPAGEM DE PNEUS - ME (MATRJZ ~ 

FILIAIS) 

CNPJ : C5 . 236 . 3:6/000:-89 

Cer~iaão r. 0
: 120330515/2016 

Expedição : 14 /1:/2016, às 10:41 : 3:: va_;_idade : 1.-:: /0~/201~ :8J 
(cento e oi tenta) dias, contados da data de sua expeàicão. 

Cert.if:.ca - se que P. G. BARBOZA - COMERCIO E RECAPAGEM DE PNEUS - ME 
(MATRIZ E FILIAIS) , inscri::.o,a 1 nv Ct\PJ SúO v r. 05.236.316/0001 - 09, NÀ0 

CONSTA do Banco ~acional de Devedores Trabalhistas . 

Certidão e mi tida com base no art. 642 - A da Consolidação àas ..... e..Ls ,1 

Trabalho, acrescentaào pela Lei n° 12 . 440, de 7 de jul~o de 2011, · 
na Resolução Administrativa n° 1470 /20 11 do Tr:!..bt.:r.al Super:!..or 'l 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 

Os dados constantes desta Cer~idão são de 
Tribunais do Traba:ho e estão atualizados a~ê 2 
à data da sua exped~ção . 

responsabi1iaa~e 

(-joi.s) dias ar~_c:r.., 

No caso de pessoa juridica, a Cert.idão atesta a empresa em relacã0 
todos os seus estabelecimentos, agências o~ f_;_liais. 

A aceitação desta certidão condicic~a - se à ver~ficacào ie 
auter.ticidade no portal do Tr:!..buna! Superior do ~~aoa_~o na :r.-er 

(~ttp : //www . ~st . jus . br) . 

Certidão e mi tida gracuitamente. 

/ 
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PODER .JUDICIÁRIO 
ESTADO DO PARANÁ 

Comarca de campo Mourão- Paraná 

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR PÚBLICO E ANEXOS, 
Contador,Partidor,eepositário e AvaJiador Judicial 

Gerson Guimarhs do Vale 
Tlular 

CERTIDAO 
11111111111 

.. 

CERTIFICO que, a pedido verbal de parte interessada, que revendo em cartório a meu 

cargo, os fMOS de registro e distribuiçao de feitos. deles constatei NAo haver sido cf&Stribufdo 

a qualquer cartOrio ClvEL desta Comarca, açao alguma de: 

FALÊNCIA. CONCORDATA ou RECUPERACÃO DE CRÉDITO 
JUDICIAL ou EXTRAJUDICIÀt. contra: 

lt. O. IIARBOZA • COMRICIO E RECAPMal DE PNEUS ·IIE 
~ ~ 

CPF I CIIP.I· 05 238.3111000'1.-
RG liJISC.EST • -': ~ 

!' ~ 

o referido é veroade e dou fé. 

Campo Mourao - Pr:" 20104116 

Cartório Distribuidor Público e anexos 
Gerson Guina'aeS dD Vi/Je ·llllllr 
L-.lro GI*Wflls C,do VIII& - Fuliclalllido ...... olldo 
Cllltllno RobertD c.nvo -Funcloiltito .............. 
0oug1a c.mro • Fulrdanlrto Jui 1 !lado 
F-m Plnfleiro llaedlnellllo • Ftaidocláta Jw&- ' 5 

Av.Jaõlt Cost6dio de Oiveira. rf 2065- Centro 



DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO E/OU ACESSO À DOCUMENTAÇÃO 

Nome da Empresa: P.G. BARBOZA COM E RECAPAGEM DE PNEUS 
Endereço da Empresa: Av. Capitao lndio Bandeira, 3035-Campo Mourão Pr 
C.N.P.J da Empresa:OS.236.316/0001-09 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PR 

Referente: Pregão (Presencial) no 033/2016- PM C 

Prezados Senhores, 

Declaramos para os fins de direito. na qualidade de proponente do procedimento 
licitatório, sob a modalidade Pregão presencial n°033/2016- PMNC. instaurado pelo 
MUNICÍPIO DE NOVA CANTU - PARANÁ, que recebemos os documentos e tomamos 
conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das 

obrigações objeto da licitação. 

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente. 

Campo Mourão Pr 1-1 de novembro de 2016 

ros.236.316/0001-091 



NO~ UNIÃO 
PNEUS E RECAPAGENS 

ANEXO UI 

DECLARAÇÃO OE INEXISTENCIA OE FATO IMPEOITIVO PARA LICITAR 

OU CONTRATAR COM A ADMlNlSTRAÇÃO 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU- PR 

Referente: Pregão (Presencial) n~ 033/20\ 6 - PMNC 

A empresa P.G. BARBOZA COM E RECAPAGEM DE PNEUS, inscrita no CNP.I 
n' -0 5. 2 3 6. 3 I 6/000 I -09. vem pelo seu representante I egal infra-assinado. em atenção ao 
disposto no art. 4' . VIl. da Lei 10.520/02. declarar que cumpre plenamente os requisitos 
exigidos para a habilitação na licitação. mediante pregão presencial n' 033/201 6 -PMNC. 

do MUNICÍPIO DE NOVA CANTU- PARANÁ. 

DECLARA, ademais, que não está impedida de pa1iicipar de licitações e de contratar 

com a Administração Pública em razão de penalidades, nem de fatos impeditivos de sua 

habilitação. 

Por ser expressão da verdade. f/rnwmus a presente. 

Campo Mourão Pr 1-1 de novembra e 2016 

Av. ca;it5o Ír!ê ~ 83r.d~ra. :ro3S 
\CEP 87301.000 · Q.mpo t,..!OUrão • 

- Ali C{) ~ 



Nome da Empresa: P.G. BARBOZA COM E RECAPAGEM DE PNEUS 
Endereço da Empresa: Av. Capitao lndio Bandeira, 3035-Campo Mourão Pr 
C.N.P.J da Empresa:05.236.316/000I-09 

À 
PREFEITURA M UN ICIPAL DE NOVA CANTU - PR 

Referente: Pregão (Presencia l) n° 033/201 6 - PMNC 

O signatário da presente. em nome du Proponente o Sr Pedro Gonç·ulves Barho:u 
brasileiro, casado, empresário. residente e domiciliado à A1· Cupituv lndio Buncleiru. 
3035. na cidade de Campo Mourão Pr. portador da R. C nu 1. 662 . ../05-5. expedida pe lo 
Secretaria de Segurança Pública do Paraná e do C.P.F 11°-32 - . 7 13-109-91 , 1·em 
declarar, sob pena da Lei, que a Empresa: P.G. BARBOZA COM E RECAPAGEM 
DE PNEUS, que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos 
em horário noturno de trabalho ou serviços perigosos ou insalubres. nc7o mantendo 
ainda. em qualquer trabalho. menores de 16 (de: csseis) uno.\ e menores dt l-1 ((j lwt,Jr::t'} 
anos a não ser na condição de aprendiz. 

Por ser expresse/o da verdade . .firmamos a p resente. 

Campo Mourc7o Pr 14 de novembro de 2016 

fô5.236.316/0001-o9l 
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Prefeitura Municipal de Nova qn.~ _ -~-~-
Rua Bahia, 85- Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-000 c·~ -. '<". -/ 

CNPJ N.• 77.845.394/0001 -03- Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363 ~.:.; • ..--" 
E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@iq.com.br 

ATA DE ABERTURA DE LICITAÇAO 
PROCESSO LICITA TÓRIO N° 053/2016 

PREGÃO, na forma presencial n° 033/2016 
Às 10:00 hs (dez) horas do dia 16 de Novembro de 2016, na Sala de Reuniões da Prefeitura 

Municipal de Nova Cantu, reuniu-se os membros da Comissão de Licitações e Pregão, com a 
finalidade de proceder a abertura dos envelopes e julgamento das propostas, da licitação acima 
referida o qual objetiva a Aquisição de Pneus Recauchutados, em conformidade com as 
disposições contidas no Edital, o Presidente abriu a sessão pública, efetuando o credenciamento e 
recebimento dos envelopes, que teve como participante a empresa: 

EMPRESA I CNPJ 
R.B.G. BARBOZA E BARBOSA L TDA -NOVA UNIA O PNEUS 
CNPJ 05.236.316/0001 -09 
PEDRO GONÇALVES BARBOZA 

Aberta a sessão, constatou-se que apenas uma empresa compareceu para participar do 
certame, e, apresentou os envelopes de n° O 1 e 02. Iniciou-se então a abertura do envelope O 1 
contendo a proposta de preços, que após lances verbais e negociação, ficando da seguinte forma: 

Item Descrição Unidade Quant. Valor Valor Máx. 
Máx. Unit. Total. 

1 Pneus Recauchutado 265-70-16 Radial Borrachudo UN 06 490,00 2.940,00 
2 Pneus Recauchutado 175-70-13 Radial UN 30 149,00 4.470,00 
3 Pneus Recauchutado 215 175 17/5 Radial Liso UN 34 490,00 16.660,00 
4 Pneus Recauchutado 225-65 UN 08 479,00 2.874,00 
5 Pneus Recauchutado 275-80-22/5 Radial Liso UN 10 960,00 9.600,00 
6 Pneus Recauchutado 185 R14 Radial Liso UM 16 195,00 3.120,00 
7 Pneus Recauchutado 205-70-15 UN 10 377,00 3.770,00 
8 Pneus Recauchutado 1000 X 20 16 Lonas Liso UN 20 676,00 13.520,00 
9 Pneus Recauchutado 1000 X 20 16 Lonas Radial UN 12 709,00 8.508,00 

Borrachudo 
10 Pneus Recauchutado 175X65X14 Radial UN 12 185,00 2.220,00 
TOTAL R$ 67.682,00 

Encerrada a fase de negoctaçao com a empresa vencedora, iniciou-se a abertura do 
envelope contendo a documentação de qualificação da participante, e, constatou-se que a Empresa 
apresentou a documentação exigida em Edital e foi qualificada/habilitada no referido certame. 

O participante renunciou expressamente o direito à recurso, concordando integralmente 
com as decisões exaradas pela Comissão, abdicando seu direito de recurso em relação a qualquer 
documento, ato ou forma de procedimento. 

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião e lavrou-se a presente ata que após lida e 
aprovada vai assinada. 
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Prefeitura Municipal de Nova C ~~~ _;;:/ 
Rua Bahia, 85- Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-000 - - •';./ 

CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03- Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363 ~ 
E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

Nova Cantu, Paraná, 16 de Novembro de 2.016. 

Pregoeiro: ~~~ '-

Equipe de Apoio: 

Controle Interno: 



Prefeitura Municipal de Nova Canto 
ESTADO DO PARANA 

CNPJ n.B45.394/0001-03 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

REF: PROCESSO LICITA TÓRIO N° 053/2016 
EDITAL DE PREGÃO, na forma presencial n° 033/2016 

A Comissão Municipal de Licitações, após análise e verificação da documentação e 
proposta apresentada, toma pública a Adjudicação, do processo licitatório em epígrafe à 
Empresa, conforme segue: 

LOTE N° O 1 -Aquisição de Pneus Recauchutados 

Item Descrição Unidade Quant. Valor Valor Máx. 
Máx. Unit. Total. 

1 Pneus Recauchutado 265-70-16 Radial Borrachudo UN 06 490,00 2.940,00 
2 Pneus Recauchutado 175-70-13 Radial UN 30 149,00 4.470,00 
3 Pneus Recauchutado 215 175 17/5 Radial Liso UN 34 490,00 16.660,00 
4 Pneus Recauchutado 225-65 UN 08 479,00 2.874,00 
5 Pneus Recauchutado 275-80-22/5 Radial Liso UN 10 960,00 9.600,00 
6 Pneus Recauchutado 185 R14 Radial Liso UM 16 195,00 3.120,00 
7 Pneus Recauchutado 205-70-15 UN 10 377,00 3.770,00 
8 Pneus Recauchutado 1000 X 20 16 Lonas Liso UN 20 676,00 13.520,00 
9 Pneus Recauchutado 1 000 X 20 16 Lonas Radial UN 

Borrachudo 
12 709,00 8.508,00 

10 Pneus Recauchutado 175X65X14 Radial UN 12 185,00 2.220,00 
TOTAL R$ 67.682,00 

Comunica, outrossim, que a comissão de licitação dará vistas ao respectivo processo 
licitatório, a quem se sinta prejudicada, para interposição de recurso. 

Comissão de Licitações: 

Nova Cantu, Paraná, 17 de Novembro de 2.0 16. 

PUBLICADO EM '> 1- I (\ t 1'2oc!!.lír
JORNAL:o( ~"'-cv- cJ.JO J~ 

EDIÇÃO N.0 9 4B3 "f;q,.fa/? p=g o? 

nr~l"\r'I .. ,C';.\/C:I rf") 



Quinta-feira, 17 de novembro de 2016 
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Prefeitura Municipal de Nova Qantut1:, 
Estado do Paraná \1:;· . ~ · 

CNPJ N° 77.845.394/0001-03 ·~ , -

ASSESSORIA JURÍDICA 

PARECER JURÍDICO DE HOMOLOGAÇÃO 

Processo Administrativo n° 053/2016 
Súmula: 1. Processo Administrativo de AQUISIÇÃO DE PNEUS 
RECAUCHUTADOS - FROTA MUNICIPAL. 2. Licitação na 
modalidade Pregão Presencial n° 033/2016. Cumprimento de 
exigências legais no procedimento de licitação. Licitação apta à 
homologação. 

l - RELATÓRIO 

Versa o presente expediente sobre AQUISIÇÃO DE PNEUS RECAUCHUTADOS
FROTA MUNICIPAL. 2. Licitação na modalidade Pregão Presencia~ n° 033/2016. 

O processo foi enviado concluso a esta Assessoria Jurídica, para emissão de Parecer 
Jurídico para Homologação. 

2 - DA ANÁLISE 

O resultado da análise do processo pode ser sintetizado da seguinte forma: 

REQUISITOS 

I 

FUNDAMENTOS 

I 

SITUAÇÃO NO RECOMENDAÇÃO 
PROCESSO 

PÁGINA 

Existência de abertura formal de Art. 38 caput da Lei 8.666/93 

I 

s im 

I 

-

processo administrativo. autuado e 
protocolado 

Numeração das páginas do Art. 38 caput da Lei 8.666/93 

I 
sim 

I 
-

processo 

Clareza, objetividade e justificativa Art. 38 caput da Lei 8.666/93 

I 
sim 

I 
-

na elaboração do objeto 

Realização de ampla pesquisa de arts. 7°, § 2°, inciso Ill, e 43, sim -
preços no mercado, a fim de incisos IV e V, todos da Lei 
estimar o custo do objeto a ser 8.666/1993 
adquirido, definir os recursos 
orçamentários suficientes para a 
cobertura das despesas contratuais 
e servir de balizamento para a 
análise das propostas dos licitantes, 

Indicação do recurso próprio para a Art. 38 caput da Lei 8.666/93 

I 
sim 

li 
-

despesa 

Autorização da Autoridade Art. 38 caput da Lei 8.666/93 

I 
sim 

li 
-

competente, sob a ótica da c/c Art. I 0 § 1 ° da Lei l 

I 

I 
I 



Prefeitura Municipal de Nova QaAtu 81 
Estado do Paraná \ ·~ . 

. ' I 

CNPJ N° 77.845.394/0001-03 ''<.'~/ 

opo1tun idade, 
.. 

Complementar Federal no 

I li I 
conven1enc1a e 

relevância para o interesse público I O 1/?000 

I Conform idade do Edital 11 Artigo 40 da Lei 8.666/93 11 sim I -

Ato de des ignação da comissão de A1t. 38 inc. 111 da Lei sim 

I 

-
licitação, do leiloeiro 8.666/93 
administrativo ou oficial, ou do 
responsável pelo convite 

Comprovante das publicações do Art. 38 inc. li da Lei -
edital resumido, na forma do art. 21 8.666/93 
da Lei 8.666/93; da entrega do sim 
convite. Inciso V do Art. 4 da Lei 
Conforme inciso V do Art. 4 da Lei I 0.520/93 
I 0.520/93 

Cumprimento dos prazos de 

I 
Art. 21 da lei 8.666/93 Sim 

li 
-

publicação/aviso 

Legalidade das propostas e dos Art. 38 inc. IV e 43 da Lei sim 

li 
-

documentos que as instruírem e sua 8.666/93 
consonância com o Edital 

Conformidade das Atas e A1t. 38 inc. V da Lei sim 

li 
-

de liberações da Comissão 8.666/93 
Julgadora 

11 Pertinência do ramo da Empresa A1t. 22 § 3° da Lei 8.666/93 sim 

li 
-

com o objeto da Licitação 

I 
Parecer de abertura 

I 
Art. 38 inc. VI da Lei sim 

li 
-

8.666/93 

Recursos eventualmente Art. 38 inc. VII da Lei não 

I 

-
apresentados pelos licitantes e 8.666/93 
respectivas manifestações e 
decisões 

3 - CONCLUSÃO 

Para exame e parecer desta assessoria jurídica, o Chefe do Departamento de Licitações e 
Compras remeteu o Processo Administrativo epigrafado, versando sobre licitação pública na 
modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE 
PNEUS RECAUCHUTADOS- FROTA MUNICIPAL. 

A matéria é trazida à apreciação jurídica com amparo no art. 38. inc. VI, da Lei de 
Licitações e Contratos Administrativos. O objeto do presente parecer encerra o exame dos atos 
procedimentais realizados na fase externa da licitação. 

Caso não sejam atendidas as prescrições legais, tratando-se de atos insanáveis, o parecer 
recomendará a invalidação do procedimento ou de tão somente dos atos especiticos glosados. 

Havendo irregularidades sanáveis. o processo segue ao Pregoeiro/Equipe de Apoio para 
corrigir as não conformidades, retornando ao Jurídico quando as exigências forem integralmente 
cumpridas. Havendo descumprimento de condições de menor relevância, o parecer pela 
homologação será condicional à correção/preenchimento dos elementos apontados como 
insuficientes, sendo o caso. Poderão ser feitas, ainda. recomendações a serem observadas nos 
certames vindouros. 

I 

I 

-----------------------------------------------------------A~--------



Prefeitura Municipal de Nova <}antu 
Estado do Paraná ~ · 8.J.; 

+ CNPJ N° 77.845.394/0001-03 

Feitas as considerações iniciais, passo ao exame de estilo. 

Compulsando os autos, verifico que os atos do Pregoeiro se afeiçoam ao ordenamento 
jurídico, contendo o procedimento os documentos essenciais à classificação da licitante 
vencedora e habilitação. 

Concluo, então. que foram atendidas as prescrições legais, não havendo mácula 
invalidade do presente procedimento licitatório 1

• 

Considerando o exposto e a conclusão retro, opmo pela homologação da Presente 
Licitação .. 

Este é parecer. salvo melhor entendimento da autoridade superior. 

Nova Cantu, em 18 de Novembro de 2016. 

1 A anal i se constante no parecer é jurídico-fonnal. 
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MUNICIPIO DE NOVA CANTUJ 
Estado do Paraná 

CNPJ N. 0 77.845.394/0001 -03 

"Paço Municipal Martin Krupek" 

SCI - Sistema de Controle Interno 

Relatório Administrativo n°. 045/2016. 
Processo Licitatório n°. 053/2016. 
Modalidade Edital de Edital de Pregão n°. 033/2016. 

O presente relatório trata do processo licitatório n°. 033/2016 Aquisição de PNEUS 
RECAUCHUTADOS-FROTA MUNICIPAL. 

Ao analisar o processo percebe-se que houve o cumprimento as exigências estabelecidas 
pela lei 8.666/93. 

Assim sendo, diante da legalidade verificada, é que se manifesta pela homologação da 
licitação. 

É o parecer, s.m.j . 

I 

Nova Cantu, 18 de Novembro de 2016. 

Elis Mariría da Silva 
Controladora Geral 

Controlador Interno 

Rua Bahia, S/N°- Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281- (44) 3527- 1096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

E-mail: omncantu(a)hotm~il r.rom ron '"''""' .... ""'"t"fd.;..., "~~ 1---



HOMOLOGAÇÃO 

O Prefeito Municipal de Nova Cantu, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei e, tendo em vista o Processo Licitatório n° 054/2016 - Edital 
de Pregão, na forma Presencial 0° 034/2016, que tem como objeto AQUISIÇÃO DE 
PNEUS RECAUCHUTADOS- FROTA MUNICIPAL, conforme especificação no Edital. 

Torna-se pública a Homologação. do processo licitatório em epígrafe às Empresas: 

Empresas: R.B.G. BARBOZA E BARBOSA LTDA - NOVA UNIÃO PNEUS 
CNPJ 05.236.316/0001-09, no valor de R$-67.682,00 (Sessenta e Sete Mil 
Seiscentos e Oitenta e Dois Reais); 

Nova Cantu, Paraná. 18 de Novembro de 2.016. 
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