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EMPRESA:

EDILAINE CRISTINA DE OLIVEIRA
COUTINHO

CNP!:

25.327.088/0001-81
8A R ouro preto
PORECATU - 86160-000

ENDEREÇO:
CIDADE/CEP:

ORÇAMENTO

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORECATU

CPF/CNP!:

80.542.764/0001-48

ENDEREÇO:

R.Barãodo

Rio

Branco

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Poda e roçagem das áreas:

m?

Valor por M?

Ciclo Anual

Valor Total

Avenida Antonio Fernandes

-

Trecho

1

1.074,580

9,87

3

2.793,91

Avenida Antonio Fernandes

-

Trecho

2

618,720

0,87

3

1.608,67

1.281,870

0,87

3

3.332,86

Avenida Paranapanema - Trecho 4

654,110

0,87

3

1.700,69

Avenida Paranapanema

-

Trecho

5

463,970

0,87

3

1.206,32

Avenida Paranapanema

-

Trecho

6

564,400

0,87

3

1.467,44

Avenida Paranapanema

-

Trecho

7

873,220

0,87

3

2.270,37

21.395,000

0,87

3

55.627,00

4.095,300

0,87

3

10.647,78

Avenida Paranapanema

Rotula/ Rua Iguaçu
Rua Presid.

-

-

Trecho

Trecho

3

8

Jucelino Kubitscheck

-

Trecho 9

TOTAL

O

31.021,170

presente orçamento contempla

o

valor total referente ao período de

80.655,04
1

ano, conforme áreas demonstradas na tabela

Validade do orçamento 60 dias

Porecatu, 02 de maio de 2022

Polo se

Bro

EDILAINE CRISTINA DE OLIVEIRA COUTINHO

25.327.088/0001-81

141

ANDERSON APARECIDO DA
SILVA SOUZA

29.783.678/0001-70

ORÇAMENTO

Nº0+1

*

Á

*

Obejto do Orçamento: Poda e
Roçagem de áreas discriminadas
na tabela abaixo
O valor total
refere-se ao período de 1 ano
Validade do orçamento 60 dias

*

*

Prefeitura Municipal de Porecatu

DESCRIÇÃO DAS ÁREAS À SEREM
PRESTADA SERVIÇO

Ciclo Anual

Valor por

M?

Valor Total

Avenida Antonio Fernandes

-

Trecho

1

1.074,580

3

Avenida Antonio Fernandes

1,08

-

Trecho

2

618,720

3.481,64

3

1,08

2.004,65

Avenida Paranapanema

-

Trecho

3

1.281,870

3

Avenida Paranapanema

1,08

-

Trecho

4

654,110

4.153,26

3

Avenida Paranapanema

1,08

-

Trecho

5

463,970

3

Avenida Paranapanema

1,08

-

Trecho

6

564,400

2.119,32
1.503,26

3

Avenida Paranapanema

1,08

-

Trecho

7

873,220

1.828,66

3

1,08

21.395,000

3

1,08

4.095,300

3

1,08

2.829,23
69.319,80
13.268,77

Rotula/ Rua Iguaçu

-

Trecho

8

Rua Presid. Jucelino Kubitscheck
TOTAL

-

Trecho

9

31.021,170

100.508,59

VA
Se
(ex

=

oO

141

€

|

JOÃO VITOR ALVES DE SOUZA
CNPJ 32.545.734/0001-42

—
Orçamento

À

Prefeitura Municipal de Porecatu-PR

E

ORÇAMENTO/PREÇOS

Trechos

SERVIÇO

Parte?

Trecho

Parte

2

avenida Antonio Fernandes

Parte

3

Avenida Antonio Fernandes

Ciclo anual|

Valor

Unitário

E oeardo
Serviço

1.074,580

3

0,97

3.127,03

618,720

3

0,97

Avenida Paranapanema

1.800,48

1.281,870

3

Parte4

0,97

|nvanida Paranapanema

3.730,24

654,110

3

Parte

5

0,97

avenida Paranapanema

1.903,46

463,970

3

Parte

6

0,97

|avenida Paranapanema

1.350,15

564,400

3

Parte

7

0,97

Avenida Paranapanema

1.642,40

873,220

3

Parte

8

0,97

[Rotula/ Rua Iguaçu

2.541,07

21.395,000

3

0,97

Rua Presid. Jucelino Kubitscheck

62.259,45

4.095,300

3

0,97

11.917,32

Parte?

1

TOTAL

31.021,170

23 de maio de 2022

Validade do orçamento de 60 dias

for Já Ater df” Fº
ÃO VITOR ALVES DE SOUZA

Empresario

141

90.271,60

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORECATU
Estado do Paraná
EDITAL DE PREGÃO (ELETRÔNICO) N° 68/2022
PROCESSO LICITATÓRIO N° 100/2022
DATA DA REALIZAÇÃO: 29/07/2022
HORÁRIO DE INÍCIO DA DISPUTA: às 13:00 horas
LOCAL: Prefeitura do Município de Porecatu – Paraná
www.comprasgovernamentais.gov.br “Acesso Identificado”

LICITAÇÃO PREFERENCIALMENTE PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
SEDIADA REGIONALMENTE (CONFORME ITEM 8.23.8)
O MUNICÍPIO DE PORECATU, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob n.º 80.542.764/0001-48, sediado à Rua
Barão do Rio Branco, 344 – Centro – Porecatu/PR, por intermédio do Excelentíssimo Prefeito Municipal, Sr. Fábio
Luiz Andrade, torna pública a realização de procedimento de licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO,
do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, para atender à solicitação da Secretaria Municipal de Serviços Públicos,
objetivando a Contratação de empresa para prestação de serviços de roçagem mecanizada em diversos locais

do perímetro urbano do município de Porecatu, incluindo todas as ferramentas, equipamentos, acessórios,
EPI’s, totalizando uma área de 93.063,51 m².
DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA:
29/07/2022 às 13h00min
UASG: 987779 – PREFEITURA MUNICIPAL DE PORECATU/PR
Local da Sessão Pública: www.comprasgovernamentais.gov.br
O certame deverá ser processado e julgado em conformidade com as disposições deste Edital e seus Anexos, da Lei
nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, da Lei Complementar
nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar Federal n.º 147, de 14 de agosto de 2014 e os
Decretos Municipais nº 010 de 12 de fevereiro de 2007 e nº 123 de 04 de novembro de 2019 e legislação
complementar aplicável e, no que couber, na Lei Federal n.º 8.666 de 21 de junho de 1993.
É Pregoeiro, deste Município, Adrian Fablicio Gonçalves, designado pela Portaria nº 297/2021 de 06 de outubro de
2021, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná.
1

DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA, DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DA SESSÃO
PÚBLICA

1.1.

O recebimento das propostas, envio dos documentos de habilitação, abertura e disputa de preços, será
exclusivamente por meio eletrônico, no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.

1.2.

A abertura da sessão pública do PREGÃO ELETRÔNICO ocorrerá 29/07/2022 às 13h00min, no site
www.comprasgovernamentais.gov.br, nos termos das condições descritas neste Edital.

CNPJ nº 80.542.764/0001-48 Endereço: Rua Barão do Rio Branco, 344 – Centro Telefone (43) 36231429
E-mail: licitaporecatu@gmail.com e pmprecuros@gmail.com
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORECATU
Estado do Paraná
1.3.

É VEDADA A IDENTIFICAÇÃO DOS PROPONENTES LICITANTES NO SISTEMA, EM
QUALQUER HIPÓTESE, ANTES DO TÉRMINO DA FASE COMPETITIVA DO PREGÃO
(Decreto nº 10.024/2019, art. 30, § 5º).

2

DO OBJETO

2.1

Constitui objeto deste pregão a Contratação de empresa para prestação de serviços de roçagem
mecanizada em diversos locais do perímetro urbano do município de Porecatu, incluindo todas as
ferramentas, equipamentos, acessórios, EPI’s, totalizando uma área de 93.063,51 m².

2.2

Edital e seus Anexos poderão ser obtidos através da Internet pelos endereços eletrônicos:
www.comprasgovernamentais.gov.br
e
http://portaltransparencia.porecatu.pr.gov.br/transparencia/licitacoes

2.3

A licitação será dividida em ITEM, conforme tabela do ANEXO I do edital, sendo discricionário ao
licitante a participação ao item de interesse.

2.4

Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descrito no Compras
Governamentais e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas.

2.5

As informações administrativas relativas a este Edital poderão ser obtidas junto ao Setor de Licitações pelo
telefone nº (043) 3623-1429.

2.6

As questões estritamente técnicas referentes ao objeto licitado serão prestadas pela Secretaria Municipal
de Serviços Públicos com o Secretário Marcos Rodrigues pelo telefone nº (043) 3623-1315.

3

DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO E MODO DE DISPUTA

3.1

O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO POR ITEM, observada às especificações técnicas
constantes do Anexo I e demais condições definidas neste Edital.

3.2

Será utilizado o modo de disputa “ABERTO”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e
sucessivos, com prorrogações, e o intervalo mínimo de lances é de R$ 0,30 (trinta centavos).

4

DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

4.1

Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legítima para solicitar esclarecimentos ou providências em relação
ao presente PREGÃO, ou ainda para impugnar este Edital, desde que o faça com antecedência de até 03
(três) dias úteis,em horário de expediente, da data fixada para a abertura da sessão pública do certame.
As impugnações ao Edital deverão ser dirigidas ao pregoeiro e protocolizadas em dias úteis, das 08h00 às
17h00, na Barão do Rio Branco, 344, Térreo, Setor de Protocolo, Centro, Porecatu/PR, ou encaminhadas
através de e-mail no endereço eletrônico: licitaporecatu@gmail.com e pmprecursos@gmail.com

CNPJ nº 80.542.764/0001-48 Endereço: Rua Barão do Rio Branco, 344 – Centro Telefone (43) 36231429
E-mail: licitaporecatu@gmail.com e pmprecuros@gmail.com
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORECATU
Estado do Paraná
4.1.1

Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos,
decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da data de recebimento
da impugnação.

4.1.2

Ao pregoeiro deverá decidir sobre a impugnação antes da abertura do certame.

4.1.3

Quando o acolhimento da impugnação implicar alteração do Edital capaz de afetar a formulação
das propostas, será designada nova data para a realização deste PREGÃO.

4.2

A impugnação deverá, obrigatoriamente, estar acompanhada de CPF ou RG, em se tratando de pessoa física,
e de CNPJ, em se tratando de pessoa jurídica (por documento original ou cópia autenticada), bem como do
respectivo ato constitutivo e procuração, na hipótese de procurador, que comprove que o signatário,
efetivamente, representa e possui poderes de representação da impugnante.

4.3

Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até
03 (três) dias úteis anteriores, em horário de expediente, à data designada para abertura da sessão pública,
exclusivamente por meio eletrônico via internet, endereçados exclusivamente ao e-mail:
licitaporecatu@gmail.com e pmprecursos@gmail.com
4.3.1

4.4

O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da
data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela
elaboração do edital e dos anexos.

As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
4.4.1

A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo
pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

4.4.2

As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os
participantes e a administração.

5

DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

5.1

A participação neste Pregão é exclusiva a microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades
cooperativas enquadradas no art. 34 da Lei nº 11.488, de 2007, sediadas regionalmente, conforme descrito
no item 8.28.3 cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com
Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme
disposto na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 3, de 26 de abril de 2018.
5.1.1

As empresas não cadastradas no SICAF, que tiverem interesse em participar do presente
PREGÃO, deverão providenciar o seu cadastramento e sua habilitação de acordo com as
orientações que seguem no link: www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/sicaf, até o
terceiro dia útil a data do recebimento das propostas.

CNPJ nº 80.542.764/0001-48 Endereço: Rua Barão do Rio Branco, 344 – Centro Telefone (43) 36231429
E-mail: licitaporecatu@gmail.com e pmprecuros@gmail.com
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Estado do Paraná

5.2

5.1.2

A regularidade do cadastramento do licitante será confirmada por meio de consulta ao Portal
COMPRASNET, no ato da abertura do Pregão.

5.1.3

Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para
as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor
familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites
previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, de
07 de agosto de 2014.

Será vedada a participação de empresas:
a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;
b) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e
responder administrativa ou judicialmente;
c) enquadradas nas disposições no artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, ou
ainda,
d) que estejam sob falência, concurso de credores, em processo de dissolução ou liquidação.

5.3

Como requisito para participação neste Pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não”, em campo próprio do
sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:
5.3.1

Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar n.º 123, de 2006,
estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus artigos 42 a 49;

5.3.2

Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que
cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos neste Edital;

5.3.3

Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorrências posteriores;

5.3.4

Que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição
de aprendiz, nos termos do artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal;

5.3.5

Que a proposta foi elaborada de forma independente;

5.3.6

Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou
forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do artigo 1º e no inciso III do artigo 5º da
Constituição Federal.

CNPJ nº 80.542.764/0001-48 Endereço: Rua Barão do Rio Branco, 344 – Centro Telefone (43) 36231429
E-mail: licitaporecatu@gmail.com e pmprecuros@gmail.com
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Estado do Paraná
6

DO CREDENCIAMENTO

6.1

O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos
interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

6.2

O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio
www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves
Públicas Brasileira – ICP - Brasil.

6.3

O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este
Pregão.

6.4

O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como
firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da
licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

6.5

É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou
à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.
6.5.1
A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no
momento da habilitação

7

DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

7.1

Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos
de habilitação exigidos no item 10 do edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação.

7.2

O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos no item 11 deste Edital, ocorrerá
por meio de chave de acesso e senha.

7.3

Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF, assegurado
aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

7.4

As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda
que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de
2006.

CNPJ nº 80.542.764/0001-48 Endereço: Rua Barão do Rio Branco, 344 – Centro Telefone (43) 36231429
E-mail: licitaporecatu@gmail.com e pmprecuros@gmail.com
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7.5

Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão,
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

7.6

Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos
de habilitação anteriormente inseridos no sistema;

7.7

Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que
somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

7.8

Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão
disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

8

DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO
DE LANCES

8.1

No dia 29/07/2022 às 13h00minhorário de Brasília-DF, a sessão pública na internet será aberta por comando
do Pregoeiro, com a divulgação das propostas eletrônicas recebidas e início da etapa de lances.

8.2

O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em
conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem
as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
8.2.1 Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
8.2.2 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em
tempo real por todos os participantes.
8.2.3 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário,
levado a efeito na fase de aceitação.

8.3

O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase
de lances.

8.4

O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

8.5

Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema
eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
8.5.1

A disputa se dará por item unitário, sendo que se consagrará vencedor o licitante cujo
valor do ITEM for menor.

8.6

Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as
regras estabelecidas no Edital.

8.7

O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo
sistema.
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8.8

O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o
intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente
descartados pelo sistema os respectivos lances.

8.9

Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “ABERTO”, em que os
licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

8.10

A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração
da sessão pública.

8.11

A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances
intermediários.

8.12

Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á
automaticamente.

8.13

Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro,
assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol
da consecução do melhor preço.

8.14

Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser desconsiderados
pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério
da Economia.

8.15

Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema.

8.16

Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado
em primeiro lugar.

8.17

Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, vedada a identificação do licitante.

8.18

No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico
poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

8.19

Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a
sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do
fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

8.20

Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 3º,
§ 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:
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8.20.1 no país;
8.20.2 por empresas brasileiras;
8.20.3 por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
8.20.4 por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa
com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade
previstas na legislação.
8.21

Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas
empatadas.

8.22

Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema
eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor
proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

8.23

A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

8.24

O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta
adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

8.25

Os Itens foram distribuídos conforme Lei complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar n°
147/2014, art. 48.

8.26

8.27

Exclusiva” – Lote/itens de contratação estão abertos para a participação EXCLUSIVA de
“Microempresa – ME” ou “Empresa de Pequeno Porte – EPP”, e que atuem no ramo de atividade
referente ao objeto licitado, conforme determina o artigo 48 da Lei Complementar n° 147/2014.
As empresas participantes deverão estar sediadas na região disposta no item 8.28.2.

8.28

Para fins de aplicação do dispositivo referido no item 8.27, considera-se:
8.28.1

LOCAL: Município de Porecatu/PR.

8.28.2

REGIONALMENTE: Região Geográfica Norte Central Paranaense (3) do IPARDES –
Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social.

8.28.3

MUNICÍPIOS: Ângulo, Apucarana, Arapongas, Arapuã, Ariranha do Ivaí, Astorga,
Atalaia, Bela Vista do Paraíso, Bom Sucesso, Borrazópolis, Cafeara, Califórnia, Cambé,
Cambira, Cândido de Abreu, Centenário do Sul, Colorado, Cruzmaltina, Doutor Camargo,
Faxinal, Floraí, Floresta, Florestópolis, Flórida, Godoy Moreira, Grandes Rios, Guaraci,
Ibiporã, Iguaraçu, Itaguajé, Itambé, Ivaiporã, Ivatuba, Jaguapitã, Jandaia do Sul, Jardim
Alegre, Kaloré, Lidianópolis, Lobato, Londrina, Lunardelli, Lupionópolis, Mandaguaçu,
Mandaguari, Manoel Ribas, Marialva, Marilândia do Sul, Maringá, Marumbi, Mauá da
Serra, Miraselva, Munhoz de Melo, Nossa Senhora das Graças, Nova Esperança, Nova
Tebas, Novo Itacolomi, Ourizona, Paiçandu, Pitangueiras, Porecatu, Prado Ferreira,
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Presidente Castelo Branco, Primeiro de Maio, Rio Bom, Rio Branco do Ivaí, Rolândia,
Rosário do Ivaí, Sabáudia, Santa Fé, Santa Inês, Santo Inácio, São João do Ivaí, São Jorge
do Ivaí, São Pedro do Ivaí, Sarandi, Sertanópolis, Tamarana e Uniflor.
8.29
9

Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.
DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

9.1

Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à
adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste
Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto
n.º 10.024/2020.

9.2

Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo fixado
(Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.
9.2.1

Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos,
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação 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.

9.3

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

9.4

Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao
saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema
com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

9.5

O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de
funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta
9.5.1

O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do
licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.

9.5.2

Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as
características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além
de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados
por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem
prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

9.6

Será adjudicado o ITEM para a licitante que ofertar o menor preço.

9.7

Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente,
e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
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9.8

Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a
sua continuidade.

9.9

Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante,
observado o disposto neste Edital.

10

DA HABILITAÇÃO

10.1

Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de
participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura
contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
10.1.1
10.1.2

SICAF.
Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (Erro! A

referência de hiperlink não é válida.
10.2

A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por
força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática
de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio
de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

10.3

Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de
participação.

10.4

No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto,
previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida
para aceitação da proposta subsequente.

10.5

Para a habilitação dos licitantes detentores da melhor oferta, será exigida a documentação relativa:
10.5.1
10.5.2
10.5.3

10.6

à habilitação jurídica.
à qualificação econômico-financeira
à regularidade fiscal e trabalhista

Encerrada a etapa de lances, o pregoeiro convocará o licitante detentor da melhor oferta, para que este anexe
em ARQUIVO ÚNICO (COMPACTADO ex: zip e pdf) no sistema COMPRASNET, a PROPOSTA DE
PREÇOS AJUSTADA, em conformidade com o último lance ofertado. Para tanto, o pregoeiro fará uso de
a ferramenta “CONVOCAR ANEXO”, devendo o licitante anexar os documentos utilizando o link
“ANEXAR” disponível apenas para o licitante/vencedor.
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10.7

Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação
daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato
digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação.

10.8

O licitante deverá anexar a Proposta de Preços ajustada, num prazo de até 02 (DUAS) HORAS de efetivo
funcionamento do órgão público, ou seja, das 08h00min às 14h00min, contados da convocação.

10.9

Em caso de indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da proposta ajustada por meio do e-mail:
licitaporecatu@gmail.com e pmprecursos@gmail.com o envio do e-mail, o responsável pelo envio
deverá entrar em contato com o pregoeiro para confirmar o recebimento do e-mail e do seu conteúdo. O
pregoeiro não se responsabilizará por emails que, por qualquer motivo, não forem recebidos em virtude de
problemas no servidor ou navegador, tanto do Município de Porecatu quanto do emissor.
10.9.1

A fim de aplicar o princípio da isonomia entre as licitantes, após transcorrido o prazo de 02 (duas)
horas, não serão considerados, para fins de análise, sob qualquer alegação, o envio da Proposta de
Preço e documentos de habilitação, sendo realizado, pelo Pregoeiro, o registro da não aceitação da
proposta.
10.9.1.1

Em caso de impossibilidade de atendimento ao prazo, o licitante deverá solicitar, dentro
do prazo estipulado, via chat ou e-mail, prorrogação do mesmo.

10.9.2

É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a promoção
de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão
posterior de documento ou informação que deveria constar do processo desde a realização da
sessão pública.

10.9.3

Se a proposta não for aceitável ou se a LICITANTE deixar de enviar a Proposta de Preços
atualizada ou não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro DESCLASSIFICARÁ e
examinará a proposta subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a
apuração de uma proposta que atenda a este Edital.

10.10 Os documentos deverão ser apresentados em: original, fotocópia, Publicação de Órgão da Imprensa Oficial,
ou ainda extraídos da INTERNET, ficando nesta hipótese sua veracidade sujeita à nova consulta a ser feita
pela Equipe de Apoio deste Pregão.
10.11 A habilitação dos Licitantes será comprovada por meio de prévia e regular inscrição cadastral no SICAF,
desde que os documentos comprobatórios estejam validados e atualizados.
10.11.1 O cadastro no SICAF, abrangente dos níveis indicados no art. 6º da Instrução Normativa
SLTI/MPOG nº 3, de 26 abril de 2018, substituirá apenas os documentos indicados nos subitens
13.7.1 – Habilitação Jurídica, 13.7.2 - Qualificação econômico-financeira e 13.7.3 Regularidade fiscal e trabalhista, sendo que os demais são obrigatórios apresentação.
10.11.2 Na hipótese dos documentos se encontrarem vencidos no referido sistema (SICAF), o licitante
convocado deverá encaminhar, juntamente com os demais, o documento válido que comprove o
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atendimento das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à
comprovação da regularidade fiscal das microempresas ou empresas de pequeno porte, conforme
estatui o art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
10.11.3 Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões de regularidade fiscal e
trabalhista, especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao
SICAF;

10.12 Os Licitantes deverão cumprir as seguintes exigências de habilitação:
10.12.1 A documentação relativa à HABILITAÇÃO JURÍDICA consistirá em:
10.12.1.1 No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
10.12.1.2 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado
na Junta Comercial da respectiva sede.
10.12.1.3 Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual - CCMEI, na forma da Resolução CGSIM nº 16, de
2009, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio
www.portaldoempreendedor.gov.br;
10.12.2 A documentação relativa à qualificação econômico-financeira consistirá em:
10.12.2.1 Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial,
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, referente à matriz e, quando for o
caso, igualmente da filial licitante, em data não anterior a 60 (sessenta) dias da abertura
da sessão pública deste PREGÃO, se outro prazo não constar do documento.
10.12.3 A documentação relativa à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA consistirá em:

10.12.3.1 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, relativa ao
domicílio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com
o objeto contratual.
10.12.3.2 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentação de Certidão
Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União,
expedida pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda;
10.12.3.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante,
relativa aos tributos relacionados com o objeto licitado;
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10.12.3.4 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, relativa aos tributos relacionados
com o objeto licitado;
10.12.3.5 Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia de Tempo de
Serviço (FGTS);
10.12.3.6 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos da
Lei nº 12.440, de 07 de julho de 2011;
10.12.3.7 Em se tratando de microempresa, empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição
na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, desde que atendidos os demais
requisitos do Edital, a(s) empresa(s) nesta condição será(ão) declarada(s) habilitada(s)
sob condição de regularização da documentação no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
prorrogáveis por igual prazo, a contar do momento em que for declarado vencedor do
certame, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito
e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa.
10.12.3.7.1 A não regularização da documentação no prazo estipulado implicará a
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis.

10.12.4 Deverá apresentar ainda a DECLARAÇÃO UNIFICADA:
10.12.4.1

Declaração Unificada conforme modelo. (ANEXO III)

10.12.5 Para efeitos da Lei Complementar nº 123/2006, as licitantes deverão apresentar, a fim de
COMPROVAR O ENQUADRAMENTO:
10.12.5.1 A empresa, de acordo com o disposto na Lei Complementar nº 123/2006, de 14 de
dezembro de 2006, alterada pela Lei nº 147/2014, de 07 de agosto de 2014, deverá
apresentar juntamente com a documentação de habilitação, a Declaração de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ANEXO V).
10.12.5.2 Certidão Simplificada de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida
pela Junta Comercial do Estado da sede da Licitante, nos últimos 60 (sessenta) dias,
contados a partir da data prevista para recebimento das propostas e da habilitação.

10.12.6 Os documentos de que tratam os subitens anteriores serão analisados pelo pregoeiro e sua Equipe de
Apoio quanto a sua conformidade com o solicitado neste Edital.
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10.12.7 No julgamento da habilitação, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância
das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado
em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
10.12.8 O não atendimento das exigências constantes do item 13 deste Edital implicará a inabilitação do
licitante.
10.12.9 O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará
obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências
do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de
inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.
10.12.10 Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre
item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante
nos remanescentes.
10.12.11 Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado
vencedor.
11

DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS

11.1

A proposta de preços provisoriamente classificada em primeiro lugar, contendo as especificações detalhadas
do objeto, com os preços unitários, adequados aos lances eventualmente ofertados, deverá ser anexada no
sistema do Compras Governamentais, juntamente com a documentação de habilitação constante do item 13
deste Edital, no prazo máximo de 03 (três) horas, contados a partir da convocação pelo Pregoeiro.
11.1.1

A proposta deverá ser subscrita pelo representante legal do licitante, mediante procuração
devidamente assinada, se for o caso, com firma reconhecida, que comprove a outorga de poderes,
na forma da lei, para formular ofertas e lances de preços, bem como praticar todos os demais atos
pertinentes ao certame, devendo ser acompanhada do contrato ou estatuto social.

11.2

O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada no item anterior, será
desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.

11.3

A proposta deverá conter:
11.3.1

proposta de preços, conforme modelo constante do Anexo II do presente Edital, vedado o
preenchimento desta com dados aleatórios, sob pena de desclassificação da proposta;

11.3.2

preços unitários e totais, em moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso, sem inclusão
de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária;

11.3.3

indicação de que nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros,
encargos sociais, trabalhistas e todas as demais despesas necessárias à execução do objeto;
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11.3.4

prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data estipulada
para a abertura do presente certame, conforme previsto no art. 69, § 2º combinado com o artigo
66, § 4º;

11.3.5

indicação/especificação do produto e marca;

11.3.6

declaração de que se enquadra na condição de micro e pequena empresa prevista na Lei
Complementar 123/06.

11.3.7

O preço proposto deverá ser expresso em moeda corrente nacional (Real), com até duas casas
decimais (0,00).

11.3.8

A proposta, enviada exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, deve atender todas as
especificações técnicas obrigatórias do Edital e Anexos sob pena de desclassificação.

11.3.9

O Pregoeiro reserva o direito de realizar diligências para instrução do processo sobre informações
que não estejam claras, bem como de solicitar documentos complementares que julgar
necessários para os respectivos esclarecimentos.

11.3.10 A proposta apresentada terá que refletir preços equivalentes aos praticados no mercado no dia
de sua apresentação.
11.4

A Prefeitura Municipal poderá solicitar ao licitante a prorrogação do prazo de validade da PROPOSTA por
até 30 (trinta) dias. Neste caso, tanto a solicitação quanto a aceitação serão formuladas por escrito, sendo
facultado ao licitante recusar ou aceitar o pedido; entretanto, no caso de concordância, a PROPOSTA não
poderá ser modificada.

12

DO ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO

12.1

Consideradas cumpridas todas as exigências do edital quanto à apresentação da documentação de habilitação
e proposta final pelo licitante classificado em primeiro lugar, o pregoeiro o declarará vencedor.

12.2

Ocorrendo a inabilitação, o pregoeiro convocará o autor do segundo menor lance para apresentar sua
documentação de habilitação e, se necessário, observada a ordem crescente de preço, os autores dos demais
lances, desde que atendam ao critério de aceitabilidade estabelecido pelo instrumento convocatório, ou
poderá revogar a licitação.

13

DA VERIFICAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

13.1

Visando à comprovação da habilitação do licitante, serão consultadas online, em sistemas específicos, as
seguintes situações:
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13.1.1

estar habilitado parcialmente no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF;

13.1.2
ter declarado no sítio Compras Governamentais a inexistência de fato superveniente impeditivo da
habilitação;
13.1.3

ter declarado no sítio Compras Governamentais que não utiliza mão de obra infantil;

13.1.4
ter declarado no sítio Compras Governamentais que está de acordo com todas as exigências
editalícias;
13.1.5

ter declarado no sítio Compras Governamentais a “Elaboração Independente de Proposta”;

13.1.6
não possuir registro impeditivo da contratação no SICAF, no Cadastro Nacional de Empresas
Inidôneas e Suspensas (CEIS), da Controladoria Geral da União (CGU), disponível no Portal da Transparência
(www.portaltransparência.gov.br/ceis) e no Cadastro Nacional de Condenações Civis por Ato de Improbidade
Administrativa
(CNCIA)
e
no
Cadastro
de
Impedidos
de
Licitar
do
TCEPR
(http://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/ConsultarImpedidosWeb.aspx). Caso haja algum registro
impeditivo, o licitante será excluído do certame;
13.2

Consideradas cumpridas todas as exigências do edital quanto à apresentação da documentação de habilitação
pelo licitante classificado em primeiro lugar, o pregoeiro o declarará vencedor.

13.3

Ocorrendo a inabilitação, o pregoeiro convocará o autor do segundo menor lance para apresentar sua
documentação de habilitação e, se necessário, observada a ordem crescente de preço, os autores dos demais
lances, desde que atendam ao critério de aceitabilidade estabelecido pelo instrumento convocatório, ou
poderá revogar a licitação.

14

DOS RECURSOS

14.1

Declarado o vencedor, o pregoeiro abrirá prazo, durante o qual, qualquer licitante poderá de forma
motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer.

14.2

A falta de manifestação motivada quanto à intenção de recorrer importará na decadência desse direito.

14.3

Uma vez aceita a intenção de recurso será concedido o prazo de 03 (três) dias para a apresentação das razões
de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo intimados para, querendo, apresentarem as contrarrazões
em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista
imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

14.4

Os recursos e contrarrazões deverão ser manifestados exclusivamente por meio eletrônico via internet, no
site: www.comprasgovernamentais.gov.br

14.5

O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo

14.6

Decorridos os prazos para os recursos e contrarrazões, o Pregoeiro terá até 5 (cinco) dias para:
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14.6.1

Negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem motivação ou fora do prazo estabelecido;

14.6.2

motivadamente, reconsiderar a decisão;

14.6.3

manter a decisão, encaminhando o recurso à autoridade competente;

14.7

O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

14.8

Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente
adjudicará o objeto e homologará o processo licitatório para determinar a contratação.

14.9

Não havendo recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante vencedor e encaminhará o procedimento
à autoridade superior para homologação.

15

DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

15.1

A sessão pública poderá ser reaberta:

15.2

15.1.1

Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da
sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão
repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

15.1.2

Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado
vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a
regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses,
serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.
15.2.1

A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”) ou e-mail, de acordo com a fase do
procedimento licitatório.

15.2.2

A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo
responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

16

DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

16.1

Constatado o atendimento das exigências fixadas neste Edital, o licitante classificado em primeiro lugar será
declarado vencedor.
16.1.1

Se o primeiro proponente classificado não atender às exigências de habilitação, será examinada a
documentação do segundo proponente classificado, na ordem de classificação, e assim
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sucessivamente, até o encontro de uma proposta que atenda a todas as exigências do edital, sendo
o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto da licitação.
16.2

A homologação do resultado da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá ser
realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo pregoeiro, ou, quando houver
recurso, pela própria autoridade competente.
16.2.1

A homologação do resultado desta licitação não obriga esta Administração à aquisição do objeto
licitado.

17

DO PAGAMENTO

17.1

O pagamento será efetuado através de transferência eletrônica para a conta bancária da Contratada indicada
pela mesma, nos dias 12 (doze) dos meses subsequentes à realização dos serviços e emissão das notas fiscais,
após o recebimento do objeto.

17.2

A vencedora do certame deverá apresentar as certidões (FGTS, TRABALHISTA, CERTIDÃO ESTADUAL,
FEDERAL E MUNICIPAL) em validade para o pagamento.

17.3

Quaisquer erros ou emissão ocorrido na documentação fiscal será motivo de correção por parte da
adjudicatária e haverá em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja
definitivamente sanado.

18

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

18.1

Não haverá reajuste de preço.

18.2 Valor máximo estimado da licitação é R$ 90.478,41 (noventa mil quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta
e um centavos).
18.3 Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata o presente edital, são oriundos do próprio Município.
Os recursos orçamentários correrão por conta da seguinte dotação: 13.04.1545202202.064-33.90.39-233 e
33.90.39.21-1280.
19

DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO

19.1

As obrigações decorrentes deste PREGÃO consubstanciar-se-ão no TERMO DE CONTRATO, cuja
minuta consta como Anexo V deste Edital.

19.2

O Contrato Administrativo será encaminhado através de correio eletrônico, para o endereço de e-mail
disponibilizado pelo licitante na fase de habilitação, competindo ao Contratado a impressão e assinatura
do instrumento em 03 (três) vias, providenciando a entrega da via original no Setor de Licitações da
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Prefeitura Municipal, em até 05 (cinco) dias após o seu recebimento.
19.3

A via do instrumento destinada ao Contratado, devidamente assinada pelo Contratante, será disponibilizada
por correio eletrônico, na forma do item antecedente, ou para retirada no Paço Municipal a partir de 05
(cinco) dias após o protocolo da entrega das vias originais prevista no item anterior.

19.4

Para a assinatura do contrato, está deverá ser assinada pelo representante legal da adjudicatária (diretor, sócio
da empresa ou procurador), mediante apresentação do contrato social e procuração, na hipótese de
nomeação de procurador, e cédula de identidade do representante.

19.5

O prazo para a assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado
pelo adjudicatário durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.

20

DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO/EXECUÇÃO DO OBJETO

20.1

Os serviços serão executados de acordo com a necessidade da Secretaria através de programação e nos
locais determinados pelo Secretário, de acordo com o ANEXO I do edital.

20.2

Constatadas irregularidades no objeto contratual, a qualquer tempo, a Contratante poderá:
20.2.1 Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinar sua substituição ou
rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
20.2.2 Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou
rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

20.3

O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente dentro do exercício financeiro vigente, conforme Decreto
de Execução Orçamentária.

21

DAS PENALIDADES

21.1

De conformidade com o art. 86, da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, o atraso injustificado na realização do
serviço objeto deste certame sujeitará a empresa, a juízo da Administração, à multa moratória de 2% (dois
por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento);
21.1.1 A multa prevista no item 21.1, será descontada dos créditos que a contratada possuir com o
município de Porecatu - PR, e poderá cumular com as demais sanções administrativas.

21.2

Caso a licitante não substitua o objeto considerado irregular no prazo previsto neste Edital e Anexo I, serão
aplicadas as penalidades do item 21.1., sem prejuízo da aplicação daquelas contidas no item 21.3.

21.3

Nos termos do artigo 87, da Lei 8.666/93 e suas alterações, pela inexecução total ou parcial do objeto
contratado, a Administração poderá aplicar à vencedora, mediante publicação no Diário Oficial do Ente
Federado, as seguintes penalidades:
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a) advertência por escrito;
b) multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de 10% (dez por cento) sobre a parcela
inadimplida do contrato;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de
Porecatu, por prazo não superior a 02 (dois) anos, sendo que em caso de inexecução total, sem justificativa
aceita pela Administração do Município, será aplicado o limite máximo temporal previsto para a penalidade
02 (dois) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou
a penalidade, de acordo com o inciso IV do art. 87 da Lei 8.666/93 e suas alterações.
21.4

Se a contratada não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da
intimação por parte do Município, o respectivo valor será descontado dos créditos que a contratada possuir
com esta Prefeitura e, se estes não forem suficientes, o valor que sobejar será encaminhado para inscrição
em Dívida Ativa e posterior execução pela Procuradoria Geral do Município de Porecatu/PR.

21.5

Em se tratando de adjudicatária que não comparecer para retirar a Nota de Empenho, o valor da multa não
recolhida será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa e posterior execução pela Procuradoria Geral do
Município de Porecatu.

21.6

Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da
intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente
informados para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.

21.7

Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do
interessado e recurso nos prazos definidos em lei.

22

DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO

22.1

Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Porecatu o direito de revogar a licitação por razões de interesse
público decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulá-la em virtude de vício
insanável.

22.2

A declaração de nulidade de algum ato do procedimento somente resultará na nulidade dos atos que
diretamente dele dependam.

22.3

Quando da declaração de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade competente indicará
expressamente os atos a que ela se estende.

22.4

A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de indenizar pela Administração.

22.5

A nulidade da contratação opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos que o contrato,
ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos.
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22.6

Nenhum ato será declarado nulo se do vício não resultar prejuízo ao interesse público ou aos demais
interessados.

22.7

A revogação ou anulação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditório e a
ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

22.8

A autoridade competente para anular ou revogar a licitação é o Prefeito Municipal de Porecatu.

23

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

23.1

O resultado e demais atos do presente certame será divulgado no Diário Oficial dos Municípios do Paraná
através do endereço eletrônico www.diariomunicipal.com.br/amp/, e no Portal de Transparência do
Município
através
do
endereço
eletrônico
http://portaltransparencia.porecatu.pr.gov.br/transparencia/licitacoes

23.2

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

23.3

Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitação.

23.4

Com fundamento na norma do art. 43, § 3º, da Lei Federal n.º 8.666/93, é facultado ao Pregoeiro ou à
autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou
complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria
constar do processo desde a realização da sessão pública.

23.5

Das sessões públicas serão lavradas atas circunstanciadas, devidamente assinadas pelo Pregoeiro.

23.6

Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, que decidirá, com base na legislação vigente.

23.7

No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá relevar omissões puramente formais, sanar
erros ou falhas, desde que não contrariem a legislação vigente.

23.8

Na hipótese de divergência entre este Edital e quaisquer condições apresentadas pelos licitantes, prevalecerão
sempre, para todos os efeitos, os termos deste Edital e dos documentos que o integram.

23.9

Todos os documentos exigidos deverão ser apresentados no original ou por qualquer processo de cópia
reprográfica autenticada ou em publicação de órgão da imprensa, na forma da lei, ou ainda, excepcionalmente
através de cópia acompanhada do original para autenticação pelo pregoeiro, e serão retidos para oportuna
juntada aos autos do processo administrativo pertinente a esta licitação.

23.10 Todos os documentos expedidos pelo licitante deverão estar subscritos por seu representante legal ou
procurador, com identificação clara do subscritor.
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23.11 Os documentos emitidos através da Internet serão conferidos pela Equipe de Apoio.
23.12 Os documentos apresentados para a habilitação deverão estar em nome do licitante, com número de CNPJ.
Se o licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz. Se for filial, todos os
documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza ou por determinação
legal, forem comprovadamente emitidos apenas em nome da matriz ou cuja validade abranja todos os
estabelecimentos da empresa.
23.13 Salvo as exceções previstas neste Edital, os documentos exigidos para habilitação não poderão, em hipótese
alguma, ser substituídos por protocolos que configurem o seu requerimento, não podendo, ainda, ser
remetidos posteriormente ao prazo fixado.
23.14 O presente PREGÃO poderá ser anulado ou revogado, nos termos do artigo 49 da Lei Federal nº 8.666/93.
23.15 O licitante vencedor deverá manter, durante a vigência do respectivo contrato, todas as condições de
habilitação e de participação exigidas no procedimento licitatório.
23.16 Os licitantes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitação.
23.17 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na
data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente no mesmo
horário, desde que não haja comunicação do pregoeiro em contrário.
23.18 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á
o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Prefeitura Municipal de
Porecatu.
23.19 Casos omissos e dúvidas serão resolvidos pelo pregoeiro.
23.20 As normas deste PREGÃO serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os
interessados, e o desatendimento de exigências formais, desde que não comprometa a aferição da habilitação
do licitante nem a exata compreensão de sua proposta, não implicará o afastamento de qualquer licitante.
23.21 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:
ANEXO I
ANEXO II
ANEXO III
ANEXO IV
ANEXO V

Termo de Referência – Especificações Técnicas e Condições de Fornecimento;
Modelo Padrão de Proposta Comercial;
Modelo de Declaração unificada
Modelo de Declaração de Enquadramento – ME/EPP;
Modelo de Minuta do Contrato
Porecatu, 30 de maio de 2022.
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PREFEITO
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EDITAL DE PREGÃO Nº 68/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 100/2022
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
OBJETO:

Contratação de empresa para prestação de serviços de roçagem mecanizada em diversos locais
do perímetro urbano do município de Porecatu, incluindo todas as ferramentas, equipamentos,
acessórios, EPI’s, totalizando uma área de 93.063,51 m²
ANEXO – I
Termo de Referência

1.

DO OBJETO.

1.1.

Contratação de empresa para prestação de serviços de roçagem mecanizada em diversos
locais do perímetro urbano do município de Porecatu, incluindo todas as ferramentas, equipamentos,
acessórios, EPI’s, totalizando uma área de 93.063,51 m² nas áreas abaixo discriminadas na tabela a
seguir:

Item

1

Descrição e Localização

Área de
Roçagem (m²)

Periodicidade

1.693,30

quadrimestrais

03

Número de etapas

Av. Antônio Fernandes (compreendendo
canteiro central, praça da rodoviária,
fundos até a divisa com a rodovia)
Av. Paranapanema (compreendendo
canteiro central, rotatória da R. Iguaçu e
trevo do Forte Real)
Rua Iguaçu

3.837,57

quadrimestrais

03

21.395,00

quadrimestrais

03

Rua Presidente Jucelino Kubitschek

4.095,30

quadrimestrais

03

TOTAL

93.021,51 m²

Valor do m²: R$ 0,97 (noventa e sete centavos).
Total por etapa: 31.021,17 m²
Total das 03 etapas: 93.063,51 m²
Valor total da contratação: R$ 90.478,41 (noventa mil quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e um
centavos).
Os serviços serão realizados em 03 (três) etapas durante a vigência do contrato, de acordo com a necessidade
da Secretaria de Serviços Públicos.
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1.2.

O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos
períodos, conforme inciso II do art. 57 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993.

1.3.
1.4.

A presente contratação adotará como regime de execução a Empreitada por Preço Global.
Os serviços a serem executados deverão ser prestados sob a forma contínua e sem dedicação
exclusiva de mão de obra em razão do escopo dos serviços.

2.

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO.

2.1.

A justificativa para a elaboração do presente Termo de Referência e da pretendida contratação é
a necessidade de se promover os serviços comuns de roçagem mecânica dos terrenos do perímetro urbano
do município, com o objetivo de se restabelecer e se manter as adequadas condições de manutenção e
conservação, de se evitar a possível proliferação de mosquitos e outros vetores e de se evitar o acúmulo de
vegetação.

3.

DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR.

3.1.

Os serviços objeto do presente Termo de Referência são considerados comuns tendo em vista que
seus padrões de desempenho e qualidade puderam ser objetivamente definidos por meio das especificações
usuais do mercado, conforme termos da Lei n.º 10.520, de 2002 e Decreto n.º 10.024/2019.

3.2.

Os serviços prestados de forma contínua, abrangidos por este Termo de Referência, são aqueles
que, pela sua essencialidade, visam atender à necessidade pública de forma permanente e contínua, por
mais de um exercício financeiro, assegurando a integridade do patrimônio público, observando-se os prazos
previstos no art. 57 da Lei n.º 8.666, de 1993.

3.3.

A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da CONTRATADA
e a Administração CONTRATANTE, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade
e subordinação direta.

4.
4.1.

REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO.
Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratação abrangem o seguinte:

4.1.1.

A contratação de empresa na prestação de serviços será a que melhor se adequa à
contratação por demanda uma vez que os serviços serão solicitados, executados e pagos
respeitando- se a periodicidade de acordo com a necessidade da Secretaria.

4.1.2.

Os serviços a serem contratados possuem caráter continuado em razão do crescimento
natural da vegetação e da necessidade de se manter as condições mínimas de
conservação. Entretanto, como dito anteriormente, deverá ser executado dentro da
periodicidade e por demanda advinda da Administração.

4.1.3.

O contrato deverá possuir vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado
conforme estabelecido no inciso II, art. 57 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993.

4.1.4.

Para a adequada execução dos serviços, a empresa deverá ter pleno conhecimento das
condições necessárias para a prestação dos trabalhos.
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4.1.4.1.

A CONTRATADA deve adotar práticas de gestão que garantam a correta
execução dos serviços.

4.1.4.2.

Será dever da CONTRATADA a promoção de curso de educação, formação,
aconselhamento, prevenção e controle de risco aos trabalhadores, bem como
sobre práticas socioambientais para economia de energia, de água e redução
de geração de resíduos sólidos no ambiente onde se prestará o serviço.

4.1.4.3.

Será obrigação da CONTRATADA a administração de situações
emergenciais de acidentes com eficácia,

mitigando os impactos aos empregados, colaboradores, usuários e ao meio ambiente.

4.1.4.4.

A CONTRATADA deverá conduzir suas ações em conformidade com os
requisitos legais e regulamentos aplicáveis, observando também a legislação
ambiental para a prevenção de adversidades ao meio ambiente e à saúde dos
trabalhadores e envolvidos na prestação dos serviços.

4.1.4.5.

A CONTRATADA deverá disponibilizar os Equipamentos de Proteção
Individual (EPIs) e os Equipamentos de Proteção Coletivos (EPC), este
último caso cabível, aos trabalhadores para a execução das atividades de
modo confortável, seguro e de acordo com as condições climáticas e do
local, favorecendo a qualidade de vida no ambiente de trabalho.

4.1.4.6.

A CONTRATADA deverá orientar sobre o cumprimento, por parte dos
funcionários, das normas internas e de Segurança e medicina do Trabalho,
tais como prevenção de incêndio, adoção de primeiros socorros nas áreas da
prestação de serviço, zelando pela segurança e pela saúde dos usuários e da
circunvizinhança.

4.1.4.7.

A CONTRATADA será obrigada a destinar, de forma ambientalmente
adequada – de forma a garantir a sustentabilidade, todos os materiais e
equipamentos que foram utilizados na prestação de serviços, bem como os
resíduos resultantes de suas atividades.

4.1.4.8.

A execução dos serviços, uso dos equipamentos, materiais e produtos
deverão ser acompanhados e verificados de forma a assegurar a qualidade,
a disponibilidade, o tempo de atendimento e a correção de defeitos dentro
de parâmetros compatíveis com as atividades de sustentabilidade previstas
com as seguintes condições, como exemplo:

4.1.4.8.1.

Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano
físico, lesão corporal ou consequências letais, por ocorrência.

4.1.4.8.2.

Suspender ou interromper o serviço, salvo por motivo de
força maior.

4.1.4.8.3.

Deixar de fornecer os EPIs ou os EPCs, quando exigido em
lei ou convenção, aos seus empregados e de impor
penalidades aos que se negarem a usá-los, por empregado e
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por ocorrência.

5.

4.1.4.8.4.

Deixar de observar as especificações de materiais de consumo
e bens na prestação dos serviços.

4.1.4.8.5.

Não adquirir materiais e bens de menor impacto ambiental
quando comparados a outros similares.

4.1.4.8.6.

Deixar de destinar de forma ambientalmente adequada os
resíduos e materiais adquiridos e utilizados na prestação de
serviço, por ocorrência.

VISTORIA PARA A LICITAÇÃO.

5.1.

Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá realizar vistoria
nas instalações do local de execução dos serviços, acompanhado por servidor designado para esse fim, de
segunda à sexta-feira, das 8 horas às 11 horas período matutino e das 13:00 às 16:00 horas vespertino,
devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (43) 3623-1315, podendo sua realização
ser comprovada por:

5.1.1.

Declaração de Vistoria, assinada por servidor responsável.

5.1.2.

Caso o licitante opte por não realizar a vistoria, este deverá assinar a Declaração de
Responsabilidade, onde será destacado que tem pleno conhecimento das condições e
peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, que assume total responsabilidade por
este fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejam
avenças técnicas ou financeiras com este órgão

5.2.

O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se
até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública.

5.2.1.

Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.

5.3.

A não realização da vistoria, quando facultativa, não poderá embasar posteriores alegações de
desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação
dos serviços, devendo a licitante vencedora assumir os ônus dos serviços decorrentes.

5.4.

A licitante deverá declarar que tomou conhecimento de todas as informações e das condições
locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

6.
6.1.

MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO.
A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

6.1.1.

A CONTRATADA deverá iniciar os serviços em até no máximo 03 (três) dias úteis a
partir da data de recebimento da Ordem de Execução de Serviços,

6.1.2.

Antes dos serviços serem iniciados, os funcionários da CONTRATADA deverão estar
certificados de que todas as tarefas a serem executadas foram devidamente entendidas
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de forma a não haver dúvidas que poderão ensejar em problemas na execução, tais
como: falhas de cobertura de toda área a ser trabalhada, possíveis danos ao patrimônio
do município, danos ao patrimônio nos imóveis circunvizinhos etc.

7.

6.1.3.

Os empregados deverão, antes de executar os serviços, utilizar os Equipamentos de
Proteção Individual (EPIs), bem como providenciar os Equipamentos de Proteção
Coletiva (EPCs) para evitar possíveis acidentes ou causar infortúnios ou danos nas
adjacências vizinhas.

6.1.4.

Também deverão, antes de iniciar os serviços, promover a retirada de tocos, galhos e
partes de madeiras, pedras, detritos, sacos plásticos e outros objetos que possam
interferir na adequada execução dos serviços.

6.1.5.

Após a execução dos serviços será obrigatória a limpeza de toda a área em que o serviço
foi prestado, através da junção dos “detritos” em pequenos montes e promover a
destinação adequada dos mesmos no mesmo dia, observando as normas e legislações
atinentes à matéria objeto da contratação.

6.1.6.

Cumpre destacar que os serviços de roçagem deverão ser executados de segunda a
sexta-feira, das 8 às 17horas.

MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO.

7.1.

No que tange à gestão do contrato, os atores que estarão envolvidos na aferição e
acompanhamento dos serviços, bem como demais ações necessárias para o cumprimento das obrigações
por parte da CONTRATANTE serão o gestor e o fiscal, com seus respectivos substitutos.

7.2.

O gestor e o fiscal do contrato serão designados formalmente pela Administração.

7.3.

A CONTRATADA deverá indicar, mediante Termo de Declaração, um preposto, aceito pela
Administração, durante o período de vigência do contrato, para representá-la administrativamente, sempre
que for necessário.

7.4.

Na declaração deverá constar o nome completo, número do CPF e do documento de identidade,
além dos dados relacionados à sua qualificação profissional.

7.5.

Na declaração do item anterior, a CONTRATANTE deverá informar os telefones, e-mails e
demais meios para contato, com os quais será possível a Administração estabelecer contato para tratar de
assuntos inerentes ao contrato.
7.6.
O preposto deverá se apresentar à respectiva unidade fiscalizadora em até no máximo 03 (três)
dias corridos após a assinatura do contrato, para tratar dos assuntos pertinentes à execução do contrato.

7.7.

O preposto deverá estar apto a esclarecer as questões relacionadas às faturas dos serviços
prestados, sempre que a Administração achar necessário, durante a execução do contrato.

7.8.

Os serviços serão constantemente avaliados pelos fiscais da CONTRATANTE, que emitirão
relatório final para cada serviço demandado.

7.9.

O prestador de serviço poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor
nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo órgão ou entidade, desde que comprovada a
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excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle
do prestador.

7.10.

A CONTRATADA deverá manter endereço eletrônico para correspondência via e-mail das
irregularidades observadas.

7.11.

Todas as ocorrências apontadas pela fiscalização serão encaminhadas, via correspondência
eletrônica ou outro meio que achar pertinente, à empresa CONTRATADA, que deverá confirmar o
recebimento.

7.12.

O prazo de manifestação da CONTRATADA perante as ocorrências informadas é de 05 (cinco)
dias úteis.

7.13.

A empresa emitirá a nota fiscal com valor que esteja em conformidade com relatório encaminhado
pela Fiscalização com base na tabela de ocorrências e efeitos remuneratórios.

8.

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs).

8.1.

A CONTRATADA deverá fornecer, minimamente aos seus funcionários, os equipamentos de
proteção individual para a execução de serviços de roçagem.
8.2.
A CONTRATADA poderá utilizar equipamentos que propiciem maior segurança, caso entenda
necessário e de acordo com sua metodologia de trabalho, não se envidando de respeitar o mínimo
recomendado neste Termo de Referência podendo, também, combinar os itens para a correta utilização.

8.3.

Caso a CONTRATADA venha substituir qualquer equipamento de proteção individual

recomendado, deverá informar à fiscalização e fornecer catálogo técnico comprovando que tal equipamento
é propício para a atividade que estará sendo executada.

9.

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA (EPCs).

9.1.

A CONTRATADA deverá utilizar, sempre que possível, equipamentos de proteção coletiva de
forma a proteger seus funcionários e, também, os transeuntes, vizinhos etc.

9.2.

A guisa de exemplo, deverão ser utilizados os seguintes itens:

9.2.1.

Pedestais e fitas demarcatórias para restringir o acesso quando da execução do serviço
for na região limítrofe do terreno;

9.2.2.

Cones;

9.2.3.

Tela de proteção.

9.3.

A CONTRATADA poderá utilizar equipamentos que propiciem maior segurança, caso entenda
necessário e de acordo com sua metodologia de trabalho, não se envidando de respeitar o mínimo
recomendado neste Termo de Referência podendo, também, combinar os itens para a correta utilização.

9.4.

Caso a CONTRATADA venha substituir qualquer equipamento de proteção individual
recomendado, deverá informar à fiscalização e fornecer catálogo técnico comprovando que tal equipamento
é propício para a atividade que estará sendo executada.

10.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE.
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10.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.

10.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado,
anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providências cabíveis.

10.3. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção,
certificando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas.

10.4. Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições
estabelecidas neste Termo de Referência;

10.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da contratada.
10.6. Não praticar atos de ingerência na administração da CONTRATADA, tais como:
10.6.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da
contratação previr o atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao
usuário;

10.6.2. Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar na(s) empresa(s) contratada(s);
10.6.3. Considerar os trabalhadores da CONTRATADA como colaboradores eventuais do próprio
órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de
diárias e passagens.

10.7. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do
contrato.

10.8. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento.
10.9. Cientificar a Procuradoria Judicial do município para adoção das medidas cabíveis quando do
descumprimento das obrigações pela CONTRATADA.

10.10. Arquivar, entre outros documentos, projetos, “as built”, especificações técnicas, orçamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do
serviço e notificações expedidas.

10.11. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da
preferência estabelecida pelo art. 3º, § 5º, da Lei n.º 8.666, de 1993.

11.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.

11.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a
alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer
e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade
mínimas.
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11.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes
da execução ou dos materiais empregados.

11.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e
qualquer dano causado, devendo ressarcir imediatamente a Administração em sua integralidade, ficando a
CONTRATANTE autorizada a descontar dos pagamentos devidos à CONTRATADA, o valor
correspondente aos danos sofridos.

11.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em
conformidade com as normas e determinações em vigor.

11.5. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público
ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão CONTRATANTE, nos termos do artigo
7º do Decreto n.º 7.203, de 2010.

11.6. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores –
SICAF, a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia
trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade
relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;
3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede
do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
– CNDT.

11.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações
trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja
inadimplência não transfere a responsabilidade à CONTRATANTE.

11.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal
ou acidente que se verifique no local dos serviços.

11.9. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à
execução do empreendimento.

11.10. Paralisar, por determinação da CONTRATANTE, qualquer atividade que não esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

11.11. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este Termo de Referência, no
prazo determinado.

11.12. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as
determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições
de segurança, higiene e disciplina.

11.13. Submeter previamente, por escrito, à CONTRATANTE, para análise e aprovação, quaisquer
mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo.
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11.14. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

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

11.16. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato.
11.17. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos.

11.18. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas
de segurança da CONTRATANTE.

11.19. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às
recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação.

12.

DA SUBCONTRATAÇÃO.

12.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.
13.

ALTERAÇÃO SUBJETIVA.

13.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA com/em outra pessoa jurídica, desde
que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação
original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do
objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

14.

CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO.

14.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da
conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e
equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou
mais representantes da CONTRATANTE, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei
n.º 8.666, de 1993.

14.2. O representante da CONTRATANTE deverá ter a qualificação necessária para o acompanhamento
e controle da execução dos serviços e do contrato.

14.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios
previstos neste Termo de Referência.

14.4. A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada,
sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta
promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de
alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei n.º 8.666, de 1993.

14.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser
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verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha a relação detalhada dos
mesmos, de acordo com o estabelecido minimamente neste Termo de Referência, informando as
respectivas quantidades e especificações técnicas.

14.6. O representante da CONTRATANTE deverá promover o registro das ocorrências verificadas,
adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto
nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei n.º 8.666, de 1993.

14.7. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela
CONTRATADA, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação de
sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e na legislação vigente, podendo culminar
em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n.º 8.666, de 1993.

14.8. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalização ou único
servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a distinção dessas atividades e, em
razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do
Contrato.

14.9. A fiscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a execução do objeto para aferição da
qualidade da prestação dos serviços, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos
indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

a)
b)

Não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida
as atividades contratadas; ou
Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizálos com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

14.10. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível de
qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à CONTRATADA a
correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

14.11. O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da execução do
objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

14.12. Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a avaliação de
desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

14.13. A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de
conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da
ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.

14.14. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em relação à
qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos
indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à CONTRATADA de acordo com
as regras previstas no ato convocatório.

14.15. O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período escolhido
seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestação dos serviços.
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14.16. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios,
ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE
ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n.º 8.666, de 1993.

15.

DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO.

15.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos serviços, nos
termos abaixo.

15.2. No prazo de até 05 (cinco) dias corridos do adimplemento da parcela, a CONTRATADA deverá
entregar toda a documentação comprobatória do cumprimento da obrigação contratual.

15.3. O recebimento provisório será realizado pelo fiscal técnico e setorial ou pela equipe de fiscalização
após a entrega da documentação acima, da seguinte forma:

15.3.1. A CONTRATANTE realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por
meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados
pelo serviço, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar
os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários.

15.3.1.1. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento,
o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução
do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação
dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que
poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada,
registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

15.3.1.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais
empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de
serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a
ser apontadas no Recebimento Provisório.

15.3.2. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento dos documentos da
CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalização deverá elaborar Relatório
Circunstanciado em consonância com suas atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do
contrato.

15.3.2.1. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório
circunstanciado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das
ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo
encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.
15.3.2.2. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do
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relatório circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega
do último.
15.3.2.2.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior
não ser procedida tempestivamente, reputar-se-á como realizada,
consumando-se o recebimento provisório no dia do esgotamento
do prazo.

15.4. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisório dos serviços, o Gestor do
Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos
serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:

15.4.1. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e,
caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as
cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas
correções;

15.4.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços
prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e

15.4.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalização, com base no Instrumento de Medição de Resultado (IMR),
ou instrumento substituto.

15.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da CONTRATADA
pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, ou, em qualquer época, das garantias
concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor.
15.6. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações
constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da CONTRATADA, sem prejuízo da
aplicação de penalidades.

16.

DO PAGAMENTO.

16.1. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE nos dias 12 dos meses subsequentes à realização
dos serviços e emissão da nota fiscal.

16.2. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido
Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei
n.º 8.666, de 1993.

16.3. O setor competente para proceder ao pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

16.3.1. A data da emissão;
16.3.2. Os dados do contrato e do órgão contratante;
16.3.3. O período de prestação dos serviços;
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16.3.4. O valor a pagar; e
16.3.5. Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.
16.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da
despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não
acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.

16.5. Antes de cada pagamento à CONTRATADA, será realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

16.6. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da CONTRATADA, será
providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, regularize sua
situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual
período, a critério da CONTRATANTE.

16.7. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido,
de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela
CONTRATANTE, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante
a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I=

(TX/100)
365

6

(
I=

100

)

365
I = 0,00016438 e TX = Percentual da taxa anual = 6%.

17.

REAJUSTE.

17.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação
das propostas.

17.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da CONTRATADA, os
preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o
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Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA (do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística – IBGE) exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas
após a ocorrência da anualidade.

17.1.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a
partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

17.1.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE
pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida,
liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a
CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de
preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

17.1.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
17.1.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado
pela legislação então em vigor.

17.1.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice
oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

17.1.7. O reajuste será realizado por apostilamento.

18.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

18.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei n.º 10.520, de 2002, a CONTRATADA que:
18.1.1. Inexecução total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da
contratação;

18.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
18.1.3. Falhar ou fraudar na execução do contrato;
18.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; ou
18.1.5. Cometer fraude fiscal.
18.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à
CONTRATADA as seguintes sanções:

18.2.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos
significativos para o serviço contratado;

18.2.2. Multa de:
18.2.2.1. 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de
atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após
o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com
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atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a
configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da
rescisão unilateral da avença;

18.2.2.2. 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execução
do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecução
parcial da obrigação assumida;

18.2.2.3. 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total
da obrigação assumida;

18.2.2.4. 3,2% (três vírgula dois por cento) por dia sobre o valor mensal do contrato,
conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

18.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação),
observado o máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e
cinco) dias autorizará a Administração CONTRATANTE a promover a
rescisão do contrato;

18.2.2.6. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas
independentes entre si.

18.2.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo
de até dois anos;

18.2.4. Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União, com o
consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

18.2.4.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também
é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa
no subitem 20.1 deste Termo de Referência.

18.2.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

18.3. As multas devidas e/ou prejuízos causados à CONTRATANTE serão deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão
inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.

18.3.1. Caso a CONTRATANTE determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10
(dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade
competente.
18.4. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta
do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio
da proporcionalidade.
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19.

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

19.1. Os recursos orçamentários para a contratação em comento serão suportados pela dotação
orçamentária 2.063.3390.39.00.00-1503
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EDITAL DE PREGÃO Nº 68/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 100/2022
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
OBJETO:

Contratação de empresa para prestação de serviços de roçagem mecanizada em diversos locais
do perímetro urbano do município de Porecatu, incluindo todas as ferramentas, equipamentos,
acessórios, EPI’s, totalizando uma área de 93.063,51 m²
ANEXO – II
MODELO- PADRÃO DE PROPOSTA COMERCIAL
(uso obrigatório por todas as licitantes)
(papel timbrado da licitante)

A empresa ..............................., estabelecida na (endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico, se houver),
inscrita no CNPJ sob nº ......................., neste ato representada por ............................., cargo, RG..................,
CPF.................., (endereço), propõe fornecer à Prefeitura Municipal de Porecatu, em estrito cumprimento ao previsto
no Edital de Pregão Eletrônico nº 68/2022, conforme abaixo discriminado:
ITEM QTD.
1..

XX

UNID.

MARCA

Unidade

XX

MATERIAL/SERVIÇO
...

Informar Valor Unitário;
Informar especificação dos serviços;
Informar que a proponente se obriga a cumprir todos os termos da Nota de Empenho a ser firmada com a vencedora
do certame.
Informar que a validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da sessão
pública de PREGÃO ELETRÔNICO.
.
Nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e todas
as demais despesas necessárias à execução do objeto.

.............................................................................., ........, ................................... de 2022.
Local e Data

Assinatura do Responsável pela Empresa
(Nome Legível/Cargo/Carimbo do CNPJ)
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EDITAL DE PREGÃO Nº 68/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 100/2022
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de roçagem mecanizada em diversos locais
do perímetro urbano do município de Porecatu, incluindo todas as ferramentas, equipamentos,
acessórios, EPI’s, totalizando uma área de 93.063,51 m²
ANEXO - III
MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA
(papel timbrado da licitante)
Ao pregoeiro e equipe de apoio
Prefeitura Municipal de Porecatu, Estado do Paraná
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2022
Pelo presente instrumento, a empresa ........................., CNPJ nº ......................,
............................................, através de seu representante legal infra-assinado, que:

com

sede

na

1)
Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666/93, acrescido pela Lei n.º
9.854/99, que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
empregamos menores de 16 (dezesseis) anos. Ressalva ainda, que, caso empregue menores na condição de aprendiz
(a partir de 14 anos, deverá informar tal situação no mesmo documento).
2)
Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a
Administração Pública.
3)
Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios,
instaurados
por
este
Município,
que
o(a)
responsável
legal
da
empresa
é
o(a)
Sr.(a)............................................................., Portador(a) do RG sob nº ................................................. e CPF nº
........................................................,
cuja
função/cargo
é..................................................(sócio
administrador/procurador/diretor/etc), responsável pela assinatura do Contrato.
4)
Declaramos para os devidos fins que NENHUM sócio desta empresa exerce cargo ou função pública
impeditiva de relacionamento comercial com a Administração Pública.
5)
Declaramos que a empresa não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de
empresa pública ou de sociedade de economia mista, vinculada ao órgão celebrante.
6)
Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente e este processo
licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que o Contrato seja encaminhado para o seguinte
endereço:
E-mail:
Telefone:
7)
Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema
de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.
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8)
Nomeamos e constituímos o senhor(a)........................................., portador(a) do CPF/MF sob
n.º..................................., para ser o(a) responsável para acompanhar a execução da Contrato, referente ao Pregão
Eletrônico nº 68/2022 e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento
convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato.
.............................................................................., ........, ................................... de 2022.
Local e Data
Assinatura do Responsável pela Empresa
(Nome Legível/Cargo/Carimbo do CNPJ)
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EDITAL DE PREGÃO Nº 68/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 100/2022
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
OBJETO:

Contratação de empresa para prestação de serviços de roçagem mecanizada em diversos locais
do perímetro urbano do município de Porecatu, incluindo todas as ferramentas, equipamentos,
acessórios, EPI’s, totalizando uma área de 93.063,51 m²

ANEXO - IV

MODELO PADRÃO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO – ME/EPP
(papel timbrado da licitante)

Pelo presente instrumento, a empresa ........................., CNPJ nº ......................, com sede na
............................................, através de seu representante legal infra-assinado, declara, sob as penas do artigo 299 do
Código Penal, que se enquadra na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos
da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem assim que inexistem fatos
supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

.............................................................................., ........, ................................... de 2022.
Local e Data

Assinatura do Responsável pela Empresa
(Nome Legível/Cargo/Carimbo do CNPJ)
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EDITAL DE PREGÃO Nº 68/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 100/2022
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
OBJETO:

Contratação de empresa para prestação de serviços de roçagem mecanizada em diversos locais
do perímetro urbano do município de Porecatu, incluindo todas as ferramentas, equipamentos,
acessórios, EPI’s, totalizando uma área de 93.063,51 m²
ANEXO – VII
MINUTA DO TERMO DE CONTRATO

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, o MUNICÍPIO DE PORECATU, com sede na Rua Barão
do Rio Branco, 344, na cidade de Porecatu/PR, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 80.542.764/0001-48, neste ato
representado pelo Prefeito Municipal Sr. Fábio Luiz Andrade, inscrito no RG nº 6.605.256/7 SSP/PR e no CPF nº
004.411.199-13, doravante designado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa *********, inscrita no CNPJ
sob o nº , com sede na cidade de , neste ato representado por ***************, inscrito(a) no RG nº ****** e CPF
nº *********, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei 8.666/93 e suas
alterações subsequentes e Decreto 10.024/2020, ajustam o presente contrato em decorrência da licitação realizada
através do Pregão Eletrônico nº 68/2022, mediante as seguintes cláusulas e condições.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O objeto do presente termo é Contratação de empresa para prestação de serviços de roçagem mecanizada em
diversos locais do perímetro urbano do município de Porecatu, incluindo todas as ferramentas, equipamentos,
acessórios, EPI’s, totalizando uma área de 93.063,51 m²
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A execução deverá ser em estrita obediência ao presente Contrato, assim como ao
Edital nº 68/2022 – pregão eletrônico, observadas as especificações disponibilizadas no Anexo I do referido
instrumento.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A contratada deverá realizar os serviços conforme Termo de Referência do Edital,
sendo estes relacionados abaixo:
GRUPO: XXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXX)
Item
Objeto
Apres/marca
(XX)
(XX)
(XX)
(XX)

Unit.

Total

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO
O preço ajustado ao qual o CONTRATANTE se obriga a adimplir e o CONTRATADO concorda em receber é de
R$.....(....), sendo que o valor contrato poderá ser aditado ou suprimido até o percentual de 25% (vinte e cinco por
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cento).
PARÁGRAFO ÚNICO - O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto do presente
contrato será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, bem como demais encargos inerentes e necessários
para a completa execução das suas obrigações assumidas pelo presente contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado através de transferência eletrônica para a conta bancária da Contratada indicada pela
mesma, nos dias 12 (doze) dos meses subsequentes às entregas e emissões das notas fiscais, após o recebimento do
objeto.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O respectivo pagamento somente será efetuado após efetivo cumprimento das
obrigações assumidas decorrentes da contratação, em especial ao art. 55, inciso XIII da Lei Federal nº 8.666/93.
PARÁGRAFO SEGUNDO - As faturas deverão ser apresentadas pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, em
01(uma) via, devidamente regularizada nos seus aspectos formais e legais.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Nenhum pagamento pelo CONTRATANTE isentará a CONTRATADA das
responsabilidades assumidas na forma deste contrato, independentemente de sua natureza, nem implicará na
aprovação definitiva do recebimento da mercadoria.
PARÁGRAFO QUARTO – Caso seja apurada alguma irregularidade na fatura apresentada ao CONTRATANTE, o
pagamento será sustado até que as providências pertinentes tenham sido tomadas por parte da CONTRATADA, para
o saneamento da irregularidade.
PARÁGRAFO QUINTO – A(s) fatura(s)/notas(s) fiscal(is) deverá(ão) ser enviada(s) para o e-mail
pmpcontabil@yahoo.com ou ser entregue(s) no setor responsável da sede do CONTRATANTE, no endereço descrito
no preâmbulo deste contrato, durante o horário de expediente.
PARÁGRAFO SEXTO – Caso na data prevista para pagamento não haja expediente no MUNICÍPIO, o pagamento
será efetuado no primeiro dia útil subsequente a esta.
PARÁGRAFO SÉTIMO – A Administração Municipal não está obrigada a contratar todo quantitativo de
serviços/materiais constantes neste contrato.
PARÁGRAFO OITAVO – Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata o edital 68/2022 – pregão
eletrônico e consequente contrato, são provenientes dos recursos vinculados à Secretaria de Serviços Públicos. Os
recursos orçamentários correrão por conta da dotação 13.04.1545202202.064.33.90.39-233 e 33.90.39.21-1280;
PARÁGRAFO NONO - A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, as certidões
comprovando a sua situação regular perante à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço –
FGTS e Regularidade Trabalhista (CNDT). A CONTRATADA deverá ainda, manter durante toda a vigência do
contrato as condições de habilitação especificadas no edital (Fazendas: Federal, Estadual e Municipal e Justiça do
Trabalho).
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CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA, DO LOCAL E DO PRAZO PARA REALIZAÇÃO DOS
SERVIÇOS
Os itens, objeto deste contrato, deverão realizar os serviços em até 03 dias úteis dias após solicitação do responsável
pela Secretaria de Serviços Públicos rigorosamente de acordo os descritivos constantes no ANEXO I, nos locais
designados pela mesma no horário entre 08h00 e 11h00 e das 13h00 às 17h00.
PARÁGRAFO QUARTO - O Prazo de vigência do presente contrato é de 12 (doze) meses, a partir da data de
assinatura deste, podendo ser aditado em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato e prorrogado
por até igual período, mediante termo aditivo, desde que haja acordo entre as partes.

CLÁUSULA QUINTA – CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
Os objetos deste contrato serão dados como recebido conforme:
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os serviços deverão ser realizados nos locais dispostos no Termo de Referência, sendo
que poderá ser rejeitado no todo ou em parte, se estiverem em desacordo com o disposto neste Termo de Referência.
Se, ao realizar os serviços, constatar-se que foram realizados em desacordo com o especificado, a empresa será
notificada para que providencie, dentro do prazo a ser determinado, a correção necessária.
PARÁGRAFO TERCEIRO: Independentemente da aceitação, a contratada deverá garantir a qualidade dos serviços
prestados, às suas expensas, aquele que objeto que não estiver de acordo com o Termo de Referência.
PARÁGRAFO QUARTO: Na hipótese de ser refeito o serviço, o contratado deverá fazê-la em conformidade com
a indicação da Secretaria contratante, no prazo máximo 02 (dois) dias úteis, contados da notificação por escrito,
mantidos o preço inicialmente contratado.
CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Os serviços deverão estar em conformidade com as normas vigentes. Na realização dos mesmos serão verificadas
os trabalhos conforme descrição no Contrato. Todos os serviços serão conferidos por servidor(es) designado(s) da
Prefeitura Municipal de Porecatu.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA deverá responsabilizar-se e arcar por quaisquer taxas ou
emolumentos concernentes ao objeto da presente licitação, bem como demais custos, encargos inerentes e necessários
para a completa execução das obrigações assumidas.
PARÁGRAFO TERCEIRO - A CONTRATADA deverá manter durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação.
CLÁUSULA SÉTIMA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES
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Constitui direito do CONTRATANTE receber o objeto deste Contrato nas condições ajustadas e da CONTRATADA
perceber o valor pactuado na forma e prazo estabelecidos.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Constituem obrigações do CONTRATANTE:
a) efetuar o pagamento ajustado;
b) esclarecer à CONTRATADA toda e qualquer dúvida, em tempo hábil, com relação ao fornecimento;
c) manter, sempre por escrito com a CONTRATADA, os entendimentos sobre o objeto contratado.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) Entregar/executar o objeto, de acordo com as especificações do Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº
68/2022 e da Cláusula Primeira deste instrumento;
b) responsabilizar-se por todos os custos para o cumprimento da prestação obrigacional, incluindo mão-deobra, seguros, encargos sociais, tributos, transporte e outras despesas necessárias para o fornecimento do objeto
do Contrato;
c) responsabilizar-se pela integral prestação contratual, inclusive quanto às obrigações decorrentes da
inobservância da legislação em vigor;
d) atender aos encargos trabalhistas;
e) assumir total responsabilidade pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou por seus
representantes, na execução do objeto contratado, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer
reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos;
f) reconhecer o direito do CONTRATANTE de solicitar o material, sempre que julgar necessário;
g) manter, sempre por escrito com o CONTRATANTE, os entendimentos sobre o objeto contratado,
ressalvados os casos determinados pela urgência dos mesmos, cujos entendimentos verbais deverão ser
confirmados por escrito, dentro do prazo máximo de 03 (três) dias úteis;
h) manter todas as condições exigidas para habilitação e qualificação exigidas no Edital do Pregão Eletrônico
nº 68/2022, durante a vigência do Contrato.
CLÁUSULA OITAVA – DAS PENAS PELA INADIMPLÊNCIA
A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas no edital e neste contrato
ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais da lei nº 8.666/93 e
responsabilidades civil e criminal:
a) Advertência;
b) 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto licitado, calculado sobre o valor
correspondente à parte inadimplida;
c) O atraso, para efeito de cálculo da multa mencionada no subitem anterior será contado em dias corridos, a
partir do 1º dia útil subsequente ao término do prazo ajustado;
d) 20% (vinte por cento) sobre o valor constante do Contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusula
contratual, exceto prazo de entrega;
e) Caso a vencedora não efetue a entrega/execução do objeto, incidirá multa de 20% (vinte por cento) sobre o
valor da respectiva nota de empenho, por inexecução total do objeto, sem prejuízo das outras sanções cabíveis.
f) A multa será descontada dos créditos constantes da fatura, ou outra forma de cobrança administrativa ou
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judicial.
CLÁUSULA NONA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões
contratuais que se fizerem necessárias em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO
O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito pelo CONTRATANTE, independentemente de notificação
Judicial da CONTRATADA, nas seguintes hipóteses:
a) infrigência de qualquer obrigação ajustada.
b) liquidação amigável judicial ou extra judicial ou falência da CONTRATADA.
c) se a CONTRATADA, sem prévia autorização do CONTRATANTE, transferir, caucionar ou transacionar
qualquer direito decorrente deste contrato.
d) os demais mencionados no Artigo 78 da Lei n° 8.666/93.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA, indenizará o CONTRATANTE por todos os prejuízos que esta
vier a sofrer em decorrência da rescisão por inadimplemento de suas obrigações contratuais.
PARÁGRAFO SEGUNDO: - Caso ocorra a rescisão do Contrato, o CONTRATANTE, pagará à CONTRATADA,
apenas os valores dos materiais entregues e aceitos até a data respectiva.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 8.666, de 21.06.1993 e suas
alterações posteriores, no Decreto Federal nº 10.024, de 20.09.2019, na Lei nº 8.078, de 11.09.1990 – Código de
Defesa do Consumidor, no Código Civil Brasileiro, no Código Comercial Brasileiro e em outros referentes ao objeto,
ainda que não explicitadas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS
A troca eventual de documentos e cartas entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA será feita por meio de
protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos ou cartas.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICIDADE
Uma vez firmado, o extrato do presente Contrato será publicado no periódico dos Atos Oficiais do Município de
Porecatu-PR, pelo CONTRATANTE, em cumprimento ao disposto no art. 61, § 1º, da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO
Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Porecatu o direito de revogar a licitação por razões de interesse público
decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulá-la em virtude de vício insanável.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - A declaração de nulidade de algum ato do procedimento somente resultará na nulidade
dos atos que diretamente dele dependam.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Quando da declaração de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade
competente indicará expressamente os atos a que ela se estende.
PARÁGRAFO TERCEIRO - A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de indenizar pela
Administração.
PARÁGRAFO QUARTO - A nulidade da contratação opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos
que o contrato, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos.
PARÁGRAFO QUINTO - Nenhum ato será declarado nulo se do vício não resultar prejuízo ao interesse público ou
aos demais interessados.
PARÁGRAFO SEXTO - A revogação ou anulação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o
contraditório e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
PARÁGRAFO SÉTIMO - A autoridade competente para anular ou revogar a licitação é o Prefeito Municipal de
Porecatu.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Ao presente contrato se aplicam as seguintes disposições gerais:
a) Em ocorrendo a rescisão do presente contrato, em razão do inadimplemento de obrigações da
CONTRATADA, esta ficará impedida de participar de novos contratos com o CONTRATANTE, bem como
sofrerá as penalidades previstas no Artigo n° 87 da Lei 8.666/93.
b) A CONTRATADA assume exclusiva e integral responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações
decorrentes da execução deste contrato, sejam de natureza trabalhista, previdenciária, comercial, civil, penal
ou fiscal, inexistindo solidariedade do CONTRATANTE relativamente a esses encargos, inclusive os que
eventualmente advirem de prejuízos causados a terceiros.
c) O presente Contrato Administrativo será encaminhado através de correio eletrônico, para o endereço de email disponibilizado pelo licitante na fase de habilitação, competindo ao Contratado a impressão e assinatura
do instrumento em 03 (três) vias, providenciando a entrega da via original no Setor de Licitações da
Prefeitura Municipal, em até 05 (cinco) dias após o seu recebimento.
d) A via deste instrumento destinada ao Contratado, devidamente assinada pelo Contratante, será
disponibilizada por correio eletrônico, na forma do item antecedente, ou para retirada no Paço Municipal a
partir de 05 (cinco) dias após o protocolo da entrega das vias originais prevista no item anterior.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PARTES INTEGRANTES
CNPJ nº 80.542.764/0001-48 Endereço: Rua Barão do Rio Branco, 344 – Centro Telefone (43) 36231429
E-mail: licitaporecatu@gmail.com e pmprecuros@gmail.com
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As condições estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 68/2022 e na proposta apresentada pela
CONTRATADA, são partes integrantes deste instrumento, independentemente de transcrição.
PARÁGRAFO ÚNICO - Serão incorporados a este contrato, mediante termos aditivos quaisquer modificações que
venham a ser necessários durante a sua vigência, decorrentes das obrigações assumidas pelo CONTRATANTE e
CONTRATADA, tais como a prorrogação de prazos e normas gerais de serviços.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO
Fica responsável pela fiscalização do contrato o servidor Marcos Rodrigues.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA SUCESSÃO E DO FORO
As partes firmam o presente instrumento em 03 (três) vias (impressas por sistema eletrônico de dados) de igual teor
e forma, na presença das 02 (duas) testemunhas abaixo, obrigando-se por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento
do que ora ficou ajustado, elegendo para Foro do mesmo a Comarca de Porecatu, estado do Paraná, não obstante
qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA, que em razão disso é obrigada a manter um representante com
plenos poderes para receber notificações, citação inicial e outras em direito permitidas neste referido foro.

Porecatu, XX de XXXXXX de 2020.
Fábio Luiz Andrade - prefeito
CONTRATANTE
Testemunha 1
RG e CPF

CONTRATADA
Testemunha 2
RG e CPF

CNPJ nº 80.542.764/0001-48 Endereço: Rua Barão do Rio Branco, 344 – Centro Telefone (43) 36231429
E-mail: licitaporecatu@gmail.com e pmprecuros@gmail.com
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DE

:

PROCURADORIA JURÍDICA

PARA

:

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

—
Processo Licitatório nº. 100/2022

—

Pregão Eletrônico nº. 68/2022

PARECER JURÍDICO INICIAL

O pregão, na forma eletrônica, como modalidade de

licitação do tipo menor preço, realizar-se-á quando a

disputa pelo fornecimento de bens ou serviços comuns

for feita à distância em sessão pública, por meio de

sistema que promova a comunicação pela internet.

As Secretarias Serviços Públicos, através da comissão de licitação

solicita Parecer sobre o procedimento a ser adotado para contratação de empresa
para

a

realização de roçagem em diversas ruas do municipio conforme

especificações constantes no anexo | do edital.

Primeiramente, importante mencionar que tem o gestor público a

discricionariedade de optar pela contratação do objeto que melhor atenda ao

interesse público, não podendo a assessoria jurídica adentrar no mérito dessa

escolha. Sendo assim, a procuradoria jurídica cabe apenas o exame prévio e das
minutas de edital.

Há dotações orçamentárias a fim de

assegurar

o pagamento

das

obrigações decorrentes da compra a ser realizada,

Desta feita, consta nos autos autorização do Prefeito Municipal,
declaração de adequação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORECATU

PARANÁ

PROCURADORIA JURÍDICA
Fone/Fax: (43) 3623-2232

Consta nos autos pesquisa de valor referencial, e cotação de
preços, bem como Declaração do Ordenador de despesas, com as exigências da
Lei

de Responsabilidade Fiscal, porem, sugere que nas próximas contratações

sejam utilizados outros meios para formação dos preços, como Painel de Preços;
compras governamentais; aplicar índice de inflação 2021; comparar com aquisição
de outros órgãos da administração publica verificar disposto no Decreto Municipal

nº 123/2019, não ficando apenas com orçamentos

de

três fornecedores.

Após, vieram os autos para análise e parecer da minuta do edital e
do contrato.

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Inicialmente, cumpre destacar que compete a essa procuradoria,
única e exclusivamente, prestar consultoria,

sendo este parecer meramente

opinativo, sob o prisma estritamente jurídico, não lhe cabendo adentrar em

aspectos

relativos

a

conveniência e

oportunidade da

prática

dos

atos

administrativos, que estão reservados à esfera discricionária do administrador
público

legalmente competente, tampouco examinar questões de natureza

eminentemente

técnica,

administrativa

e/ou

financeira,

salvo

hipóteses

teratológicas.

No

caso em tela, a análise do presente parecer é restrita aos

parâmetros determinados pela Lei nº 8.666/93, pela Lei nº 10.520/02 e Decreto
5.450/05 e pelo Decreto 7.892/13 e 8.250/14.

No

mérito, a

contratação poderá ser levada a efeito pela

modalidade escolhida, ou seja, o Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item,
com amparo no Decreto 5.540/05, conforme dispositivos abaixo transcritos, haja
vista tratar-se de aquisição de bens e serviços comuns, ou seja “...aqueles cujos

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORECATU
PROCURADORIA JURÍDICA

PARANÁ

Fone/Fax: (43) 3623-2232

padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo
edital, por meio de especificações definidos pelo edital, por meio de especificações

usuais do mercado”, vejamos o que dispõe a legislação;

“Art.

1º A modalidade de licitação pregão, na forma eletrônica,

de acordo com o disposto no $ 1º do art. 2º da Lei nº 10.520,
de 17 de julho de 2002, destina-se à aquisição de bens e
serviços comuns, no âmbito da União, e submete-se ao
regulamento estabelecido neste Decreto.”

Nos demais aspectos, examinada a referida minuta do edital e do
contrato nos presentes autos, devidamente rubricadas, bem como documentação

presente aos autos, entendemos que guardam regularidade com o disposto nas
Leis Federais nº 8666/93, pela Lei nº 10.520/02, Decreto 5.450/05 e pelos

Decretos 7.892/13 e 8.250/14, visto que presentes as cláusulas essenciais, sem
quaisquer condições que possam tipificar preferências ou discriminações.
CONCLUSÃO

Por todo o exposto opinamos, pela aprovação da minuta do edital e
FAVORAVELMENTE

pela

possibilidade

de realização do presente processo

licitatório, tendo em vista a fundamentação fática e legal apresentada ao longo

desse parecer.
S.M.J, é o nosso parecer.

Porecatu, 18 de julho de 2022

Lil

S
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ANOXI|Nº 2564

(Artigo 2º - À diária acima mencionada, será destinada ao custeio das
despesas clencadas no artigo 4º da Lei Municipal nº 1557/2013, por
(ocasião do destocamento do servidor à cidade de Maringá, Estado do
Paraná, no periodo de 21 de julho do corrente exercício, com saída
21 de julho.
prevista para as 07h00min e retomo às 19h00min do

290.478,41

(noventa mil

dia

R$
—
Artigo 3º -O disposto nos artigos 1º e 2º desta Portaria tem por
do servidor no evento
objetivo viabilizar a participação
“PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PREFEITOS”.
- Esta Portaria cntra em vigor na data de sua publicação,
Tevogadas as disposições em contrário.

Artigo 4º

Porecatu,

18

13.04,1545202202.064-33.90.39-233
iria:
e
33.90.39 21-1280.
Download
so
caia;
Ihttp//portaliransparencia porecatu/pr.gov.br/Iransparencia/licitaçoes
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E-mali:licitaporecatu(agmail com
FÁBIO LUIZ ANDRADE
Prefeito

de julho de 2022.

some
vinte
com.
inco
seis
mil
JANAÍNA BARBOSA DA SILVA
Presidente da Câmara

Publicado por:
Adrian Fablicio Gonçalves
(Código Identificador:372ECD6C
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ERRATA RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LI
06/2022

LICITAÇÃO
EXTRATO DO EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO 67/2022

ITAÇÃO Nº

quatrocentos
865.420,46
centavos)
quarenta
sessenta
br/amp
reais
EXTRATO DE

RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2022
PROCESSO DE LICITAÇÃO
08/2022

Nº

EDITA!

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N'º99/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 67/2022
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
DATA DA REALIZAÇÃO: 29/07/2022
ABERTURA: 09H00
LOCAL: Rua Barão do Rio Branco, 344 - centro (Sala de Reuniões)

de

uETO:
sá

io

Porceatu/PR

Valor Máximo

LICITAÇÃO

ão

ás

Coitocentos

do item:

Orçamentár
Dotação
11,11.01.103020200.2052000,3,3,90.30.00.00,00-183 (HOSPITAL) e
11.11.01-103010200.2042000.3,3.90.30.00,00,00-171 (UBS)
do
edital
Download
“http://portaliransparencia. porecatu.pr gov.britransparencia/licitaçoes
Telefone para contato: (OXX43) 3623-2232
E-mail: licitaporecatu(ibgmail.com

E

Em conformidade com o Art. 24, inciso V, da Lei 8.666/93,
Prado Ferreira-PR, 15 de julho de 2022.

“DEIVID SIRQUEIRA COUTO
Presidente da Câmara Municipal de Prado Ferreira.

Publicado por:
Wallyngson Bruno

(Código Identificador:SETACIC
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FERREIRA

FÁBIO LUIZ ANDRADE
Prefeito

ERRATA EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 06/2022

Publicado por:

Adrian Feblicio Gonçalves

“Código

Identificador:

DS6FIC27?

LICITAÇÃO

EXTRATO DO EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO 68/2022

EXTRATO DE

de empenho e a DISPENSA DE
para AQUISIÇÃO DE 50 KG (CINQUENTA
QUILOS) DE CAFÉ EM GRÃOS TORRADOS PARA
ATENDER AO CONSUMO NA CÂMARA MUNICIPAL DE
PRADO FERREIRA POR 12 (DOZE) MESES, com valor global
de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), em favor de ACCORSI
INDÚSTRIA E COMERCIO DE CAFE E ADMINISTRACAO E
PARTICIPACAO DE IMOVEIS LTDA - CNPJ: 07.679.205/0001“Autorizo e ratifico a despesa, emissão

EDITA!

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 06/2022

OBJETO: AQUISIÇÃO DE 50 KG (CINQUENTA QUILOS) DE
CAFÉ EM GRÃOS TORRADOS PARA ATENDER AO
CÂMARA
NA
CONSUMO
MUNICIPAL DE PRADO
FERREIRA POR 12 (DOZE) MESES.
CONTRATADA:
A

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº100/2022.
68/2022
PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
DATA DA REALIZAÇÃO: 29/07/2022
ABERTURA: 13H00
LOCAL: Rua Barão do Rio Branco, 344 - centro (Sala de Reuniões)

ACCORSI INDÚSTRIA E COMERCIO DE
NISTRACAO E PARTICIPACAO DE IMOVEIS

Nº

estação

atu,

de

"

a

incluíndo

todas

e

as

Valor total: R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
Legal:
Artigo 24, inciso V, da Lei federal 8.66693,

Fundamento
Recursos:
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Detalhes

processo

licitatório

Informações Gerai

Entidade Executora

MUNICÍPIO DE PORECATU

Ano*

20922

|

Nº licitação/dispensa/inexigibilidade*

68

—
Modalidade*

Pregão

|

TRES
CEI
Número edital/processo*

“ú

199

Instituição Financeira

Recursos provenientes de organismos internacionais/multilaterais de

crédito—=———————
|

|

F

Contrato de Empréstimo

Descrição Resumida do Objeto*

Contratação de empresa para prestação de serviços de roçagem mecanizada em
diversos locais do perímetro urbano do município de Porecatu, incluindo todas
as
ferramentas, equipamentos, acessórios, EPT's, totalizando uma área de 93.063,51

m2

————
Menor Preço

Forma de Avalição

Dotação Orçamentária*

v

1304154520220206433903923333

Preço máximo/Referência de preço - 99.478,41
R$*

Data de Lançamento do Edital

i

19/07/2022

|

i

Data da Abertura das Propostas

NOVA

Data Registro

29/07/2022
B

Data da Abertura das Propostas

19/07/2022

]

Data Registro

Data de Lançamento do Edital

GE

Data da Abertura das Propostas

Há itens exclusivos para EPP/ME?

Não

sê

Não

v

Trata-se de obra com exigência de subcontratação de EPP/ME?

Não

”

Há prioridade para aquisições de microempresas
regionais ou locais?

Não

É

Há cota

Data Cancelamento

9295738977

EPP/ME?

Percentual de participação:

0,00

[

|

Í

CPF:

de participação para

|
|

(Logout)

Ou

https://servicos.tce.pr.gov.br/

TCEPR/Municipal/aml/DetalhesProcessoCompra.aspx

EDILAINE CRISTINA
DE OLIVEIRA
COUTINHO

CNPJ: 25.327.088/0001-81
EDITAL DE PREGÃO
PROCESSO

Nº 68/2022

ADMINISTRATIVO Nº
100/2022

MODALIDADE: PREGÃO
ELETRÔNICO

TIPO: MENOR PREÇO
POR ITEM

diversos locais do perímetro
urbano do Município de
Porecatu, incluindo todas as
equipamentos, acessórios, EPI's,
ferramentas,
totalizando uma área de
93.063,51 m2.
ANEXO

—

Il

PADRÃO DE PROPOSTA
COMERCIAL

A

empresa EDILAINE CRISTINA DE
OLIVEIRA COUTINHO,
estabelecida na BA R Ouro
447, Bairro Parque
Preto,
Guaira, CEP 86160-000,
Porecatu-PR, telefone
inscrita no CNPJ sob nº
43-99665-6832,
25.327.088/0001-81, neste ato
representada
DE OLIVEIRA
EDILAINE
Por
CRISTINA
COUTINHO cargo Sócio
administrador, RG 99674725 CPF
Joaquim Urias, propõe fornecer à
057.303.629-27, Rua
Piefeitura Municipal de
Porecatu, em estrito cumprimento
ao previsto no Edital de
Pregão Eletrônico nº 61/2022,
conforme abaixo discriminado:

Av. Antônio

Fernandes

(compreendendo
canteiro central, praça da

=

rodoviária,

fundos até a divisa com a
Av.

Ffodovia)

Paranapanema
(compreendendo
canteiro central,
rotatória da R. Iguaçu e
trevo do Forte Real)

EDILAINE CRISTINA DE
OLIVEIRA COUTINHO

CNPJ: 25.327.088/0001-81

Valor do m?: R$ 0,95 (noventa
e cinco centavos).
Total por etapa: 31.021,17 m2
Total das 03 etapas:
93.063,51 m?
Valor total da contratação: R$
88.410,33 (oitenta oito mil,
quatrocentos
dez reais e trinta três

centavos).

A

proponente se Obriga

vencedora do certame.

a

cumprir todos os termos da Nota de
Empenho

a

ser firmada com

a

Validade desta proposta é de 60
(sessenta) dias corridos, contados da
data da abertura da
sessão pública de PREGÃO ELETRÔNICO.
.

Nos preços

ofertados

já estão inclusos os tributos,
fretes, taxas, seguros,
encargos sociais,
trabalhistas e todas as demais despesas
necessárias à execução do objeto.
Declaramos de que se enquadra
na condição de micro é
pequena empresa prevista na Lei
Complementar 123/06.

Porecatu, 25 de julho de 2022.

alers 5 rílima. da Noé ACusteDILAINE CRISTINA DE OLIVEIRA
COUTINHO

Sócio

administrador
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PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO
DE INSCRIÇÃO DE
EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
NIRE: 4180447220-7
CNPJ: 25.327.088/0001-81
EDILAINE CRISTINA DE OLIVEIRA COUTINHO
05730362927
EDILAINE CRISTINA DE OLIVEIRA
COUTINHO, brasileira, casada, empresário, natural de
Porecatu-PR, nascido no dia

01/10/1985, portadora da carteira de identidade civil RG
nº 9.967.472.
expedido pela SESP-PR, e CPF 057.303.629-27,
residente e domiciliado na Rua Ouro Preto Nº
447, bairro Parque Guaira, CEP 86.160-000,
Porecatu-PR, Empresário Individual, sob
nome
empresarial EDILAINE CRISTINA DE OLIVEIRA
COUTINHO 05730362927, com sede na
Rua Ouro Preto Nº 447, bairro Parque,
Guaira, CEP 86.160-000, Porecatu-PR, inscrito
na Junta
Comercial do Paraná sob o NIRE 41804472207
e CNPJ 25.327.088/0001-81
em 31/07/2016.
Resolve assim, alterar e consolidar o instrumento de
inscrição.
5

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica alterado
neste ato a razão social do empresário individual
para
EDILAINE CRISTINA DE OLIVEIRA COUTINHO.
CLÁUSULA SEGUNDA; Fica alterado
neste ato o objeto social para: Prestação de Serviços
como
Atividades paisagísticas e Atividades de
limpeza não especificadas anteriormente e agenciamento
de mão-de-obra.
CLÁUSULA TERCEIRA: DA
CONSOLIDAÇÃO DO INSTRUMENTO: Tendo em vista as
modificações ora ajustadas, consolida-se o Instrumento
Constitutivo, que passa a ter a seguinte
redação:

INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO CONSOLIDAÇÃO
NIRE: 4180447220-7
CNPJ: 25.327.088/0001-81
EDILAINE CRISTINA DE OLIVEIRA COUTINHO
EDILAINE CRISTINA DE OLIVEIRA COUTINHO,
brasileira, casada, empresária, natural de

Porecatu-PR, nascido no dia 01/10/1985, portadora da carteira de identidade
civil RG nº 9.967.472expedido pela SESP-PR, e CPF 057.303.629-27, residente e domiciliado
na Rua Ouro Preto Nº
447, CEP 86.160-000, Porecatu-PR, Empresário
Individual, sob nome empresarial Empresário
Individual, sob nome empresarial EDILAINE CRISTINA DE
OLIVEIRA COUTINHO com
sede na Rua Ouro Preto Nº 447, bairro Parque Guaira, CEP
86.160-000, Porecatu-PR, inscrito na
Junta Comercial do Paraná sob o NIRE NIRE 41804472207
e CNPJ 25.327.088/0001-81 em
31/07/2016. Resolve assim, alterar e consolidar o instrumento de
inscrição:
Cláusula Primeira: DO NOME EMPRESARIAL: O
empresário Individual gira como nome
empresarial de EDILAINE CRISTINA DE OLIVEIRA COUTINHO
5

Cláusula Segunda: DO CAPITAL SOCIAL: O capital social

é de R$ 2.000,00 (dois mil
reais)
divididos em 2.000 (dois mil) quotas, no valor nominal de R$
1,00 (um real) cada, totalmente
integralizados em moeda corrente do País pelo sócio.

1

de 4

sm.

Om
Página 2 de 4
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PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO
DE INSCRIÇÃO DE
EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
NIRE: 4180447220-7
CNPJ: 25.327.088/0001-81
EDILAINE CRISTINA DE OLIVEIRA COUTINHO
05730362927
Cláusula Terceira: Da sede = O empresário
Individual tem sua sede no seguinte
endereço: na Rua
Ouro Preto Nº 447, bairro Parque
Guaira, CEP 86. 160-000, Porecatu-PR
Cláusula Quarta: Do Objeto Social: Atividades
paisagísticas e Atividades de limpeza não
especificadas anteriormente e
agenciamento de mão-de-obra.

Cláusula Quinta: Da Declaração de
Desimpedimento: O empresário Individual declara,
sob as
penas de lei, inclusive que são verídicas todas as
informações prestadas neste instrumento e
quanto
ao disposto no artigo 299 do Código
pénal, não estra impedida de exercer atividade
empresária e
não possuir outro registro como
Empresária Individual no País.
Cláusula Sexta: Das Filiais: Poderá abrir
ou fechar filial, ou qualquer dependência,
mediante
alteração deste ato constitutivo,
forma da
na

lei, devidamente assinado pela Empresária
Individual.

Cláusula Sétima: Do Enquadramento: O
empresário declara que
Microempresa -ME,

a atividade se enquadra em
nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de
dezembro de 2006, e que
não se enquadra em qualquer das
hipóteses de exclusão relacionadas no $ 4º do
art. 3º da
mencionada lei. (art. 3º, 1, LC 123/2006).

Cláusula Oitava: Do Foro: Fica eleito

o foro de Porecatu - PR,
para o exercício e o cumprimento
dos direitos e obrigações resultantes
deste ato de constituição.

E, por estar assim constituído, assino
o presente instrumento.

Porecatu-PR,

14 de

Março de 2022
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Secretaria Especial de
Desburocratização, Gestão e Governo
Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro
Empresarial e Integração
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TERMO DE AUTENTICIDADE

CPF
03785474962

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)
Nº do Registro
065587/0-0

LEANDRO MARQUES COELHO DA
SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM
04/04/2022 13:59 SOB Nº 20221974768.
PROTOCOLO: 221974768 DE
04/04/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12204220935. CNPJ DA SEDE:
25327088000181.
NIRE: 41804472207. COM EFEITOS DO
REGISTRO EM: 14/03/2022.
EDILAINE CRISTINA DE OLIVEIRA
COUTINHO
LEANDRO
Www.
A

validade deste documento,

MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL

empresafacil .pr.gov.br

se impresso, fica sujeito à comprovação de
informando seus respectivos códigos de sua autenticidade nos respectivos portais,

verificação.
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CARTÓRIO DO CONTADOR, DISTRIBUIDOR,
PARTIDOR; DEPOSITÁRIO PÚBLICO E
AVALIADOR JUDICIAL] D.
MARCA DE PORÉCATU ESTADO DO"
PARANÁ

-

!

:

—
"o,

“Ria Iguaçu, 65 -Porecatu-PR
Fone 43-3623-3111— e-mail. Porecátu. dis(Qhotmail,
com

Martha

Loecy KwiatkowskiSantos.
Distribuidora-Judicial

B

Elisangela Lopes da Silva Santos
Escrevente Juramentada

i

'

CERTIDÃO Nº 344/2022

—

CERTIFICO E DOU FÉ, a pedido verbal de

pessoa interessada, que revendo os livros de distribuição do Cartório
a meu
cargo e o fichário nele existente, verifiquei NÃO CONSTAR
distribuição

de AÇÕES DE FALÊNCIA

E

CONCORDATA

contra EDILAINE

CRISTINA DE OLIVEIRA COUTINHO,
pessoa jurídica de direito

privado, inscrita no C.N.P.J./ME sob Nº 25.327.088/0001-81,
localizada a
Rua Ouro Preto 447, Parque Guaira, nesta cidade de
Porecatu, Estado do

Paraná, Era o que tinha

paz certificar

até a presente data. Dada e passada

nesta cidade e Comarca de Porecatu, Estado do
Paraná, aos quatorze dias
do
do mês de junho
ano dois mil
e vinte e dois (14/06/2022).
EuElisangela Lopes da Silva Santos, Escrevente
Juramentada,-.-.-.-.m,o/eimsm

mis mero se mms me ee em mm eeeeee,
Oo

REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.
Porecatu,

E

O

6RIO DISTRAZ

>oO

ESTADO DO PARANÁ

(9

So

RCA DE pOoRÊP

Ss

O

Po

Elisangela

14.

de junho de 2022.

Ie 1.

Santos

Escrevente Juramentada

MUNICÍPIO DE PORECATU
ALVARÁ DE LICENÇA

'

Nº

Folha Nº

Livro Nº

022/2022

Ms

O Prefeito do Município de Porecatu, Estado do Paraná, tendo em

protocolado sob nº

138

Í

2022

5

de
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/
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o
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MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS
AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO

Nome: EDILAINE CRISTINA DE OLIVEIRA COUTINHO
CNPJ: 25.327.088/0001-81

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
não constam pendências em seu nome, relativas
a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a
inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz
e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta
a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e
abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº
8.212, de 24 de julho de 1991.

aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade
na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

A

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria
Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:27:52 do dia 14/06/2022 <hora e data de
Brasília>.
Válida até 11/12/2022.
Código de controle da certidão: A34E.5767.47EB.2EBB
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Ns

———

Age

ns

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa
Estadual
Nº 026996045-66
Certidão fornecida para o CNPJ/MF:

25.327.088/0001-81

Nome: EDILAINE CRISTINA DE
OLIVEIRA COUTINHO 05730362927
Estabelecimento sem registro no Cadastro de
Contribuintes do ICMS/PR

nesta data.
Obs.: Esta Certidão engloba todos
os estabelecimentos da
natureza tributária e não tributária, bem

empresa e refere-se a débitos de
como ao descumprimento de obrigações tributárias
acessórias.

Válida até 12/10/2022 - Fornecimento
Gratuito
A

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

Página

1

de 1
Internet Pública (14/06/2022 14:30:45)

Emitido via

OCUEg

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORECATU
Rua
Barão do Rio Branco, 344

C.N.P.J. (M.F.) BO.542 764/0007 - 48
DEPARTAMENTO

DIVISÃO

DE

Certidão Negativa nº
Proprietário.......:EDILAINE

Contribuinte.......

CPF/CNPJ....

Endereçõ:.

sia...

CRISTINA

:25327088000181
:125.327.088/0001-81

é

2RUA OURO

DE

RECEITA

DE

FAZENDA
TRIBUTAÇÃO

E

1058/2022
OLIVEIRA

PRETO

Bairro....llv0evo. PARQUE GUAIRA
Requerente......
iEdilaine
Finalidade.........:Licitação

É

:

447

—-

,

que verificando os registros, constatou-se a
inexistência
tributos municipais relativo
ao ***CONTRIBUINTE*** acima descrito.
A presente
certidão não
o direito
da Fazenda Municipal de
a
exigir qualquer tempo, os débitosexclui
que venham à ser apurados.
CERTIFICO

de débitos de

Porecatu-PR.,

25 de

Julho de 2022.

aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua
autenticidade na Internet, no endereço <http://www.porecatu.pr.gov.br/>.

A

Certidão emitida
Válida até

30

com

base na Lei Municipal.

dias após

a

datá

de

emissão desta.

Código de autenticidade da certidão:

604834354604834

Certidão emitida gratuitamente.
ATENÇÃO:

QUALQUER

RASURA OU

EMENDA

INVALIDARÁ

ESTE DOCUMENTO.

2
25/07/22, 16:52
Consulta Regularidade do
Empregador

o

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade

do FGTS - CRF

Inscrição:

25.327.088/0001-81

Razão Social:EDILAINE CRISTINA DE OLIVEIRA
COUTINHO
R OURO PRETO
Endereço:
447 CASA / PARQUE GUAIRA
000

/

05730362927
PORECATU

/

PR

/ 86160-

Caixa Econômica
Federal, no uso da atribuição
que lhe confere
7, da Lei 8.036, de 11 de

A

o Art.
maio de 1990, certifica
que, nesta data, a

Validade:22/07/2022

a

20/08/2022

Certificação Número: 2022072202302020308670
Informação obtida em 25/07/2022
16:50:59

|

A

utilização deste Certificado
condicionada a verificação depara os fins previstos em Lei esta
autenticidade no site da Caixa:
MAvW"enixa;gov:br

UUTE
https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrífpages/impressao

jsf

1
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ão

PODER

JUSTIÇA

JUDICIÁRIO
TRABALHO

DO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Nome:
CNPJ:

EDILAINE

CRISTINA

DE

TRABALHISTAS

OLIVEIRA COUTINHO

(MATRIZ

E FILIAIS)
25.327.088/0001-81
Certidão nº: 18962304/2022
Expedição: 14/06/2022, às 14:38:28
Validade: TITS /2022 180 (cento e
oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se

FILIAIS),

que

EDILAINE CRISTINA DE
inscrito(a) no CNPJ sob o nº

OLIVEIRA

COUTINHO

(MATRIZ

E

25.327.088/0001-81, NÃO CONSTA
como inadimplente no Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos
arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trábalho,
acrescentados pelas Leis ns.” 12.440/2011 e
13.467/2017, é no Ato 01/2022 da CGIT,
de 21 de janeiro de 2022.
Os dados
constantes desta

Tribunais

No

a
A

do

Certidão são de responsabilidade dos

Trabalho.

caso de pessoa

Jurídica, a Certidão atesta
todos os seus estabelecimentos,
agências ou
aceitação desta certidão condiciona-se

à

Internet (http://www.

a empresa em

relação

verificação

de sua

filiais.

tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO

IMPORTANTE

acordos judiciais trabalhistas,

recolhimentos

previdenciários,

inclusive no concernente aos
a honorários, a
custas, à

emolumentos ou a recolhimentos
determinados
execução de acordos firmados perante o
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou
de

disposição legal, contiver força executiva.

Duvidas

e

sugestões:

endt

em

lei;

decorrentes

Ministério Público

demais

êtst.jus.br

ou

títulos

do

que, por

EDILAINE CRISTINA DE OLIVEIRA COUTINHO
CNPJ: 25.327.088/0001-81

Nº

EDITAL DE PREGÃO
68/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 100/2022
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de
roçagem mecanizada
diversos locais do perímetro urbano do município de Porecatu, incluindo todas as
ferramentas, equipamentos, acessórios, EPL's, totalizando uma área de 93.063,51 mº.
em

ANEXO - II
MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA

Ao pregoeiro e equipe de apoio
Prefeitura Municipal de Porecatu, Estado do Paraná
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 61/2022
Pelo presente instrumento, a empresa EDILAINE CRISTINA DE OLIVEIRA
COUTINHO, CNPJ nº 25.327.088/0001-81, com sede na 8A R Ouro Preto, 447,
Bairro Parque Guaira, CEP 86160-000, Porecatu-PR através de seu
representante legal infra-assinado, que:
1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº
8.666/93, acrescido pela Lei n.º 9.854/99, que não empregamos menores de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos
menores de 16 (dezesseis) anos. Ressalva ainda, que, caso empregue
menores na condição de apréndiz (a partir de 14 anos, deverá informar tal
situação no mesmo documento).

Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa não foi declarada inidônea
licitar
contratar
ou
para
Pública.
a
com
Administração

2)

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos
procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável
legal da empresa é o(a) Sr(a) EDILAINE CRISTINA DE OLIVEIRA
COUTINHO, Portador(a) do RG sob nº 99674725 e CPF nº 057.303.629-27,
cuja função/cargo é sócio administrador, responsável pela assinatura do
Contrato.
3)

4) Declaramos para os devidos fins que NENHUM sócio desta empresa exerce
cargo ou função pública impeditiva de relacionamento comercial com a

Administração Pública.

1

08677
É€/

EDILAINE CRISTINA DE
OLIVEIRA COUTINHO
CNPJ: 25.327.088/0001-81

futura referente e este
processo licitatório, bem como em
caso de eventual
contratação, concordo que o Contrato

endereço:

seja encaminhado para o
seguinte

Telefone:

ccontabil001 Qgmail.com
(43)99665-6832

E-mail:

acompanhar a execução da Contrato,
referente ao Pregão Eletrônico nº
61/2022 e todos os atos
necessários ao cumprimento das
obrigações contidas
no instrumento
convocatório; seus Anexos e na Ata
de Registro de
Preços/Contrato.

Porecatu-PR, 25, Julho de 2022.
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Sócio administrador
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EDILAINE CRISTINA DE OLIVEIRA
COUTINHO
CNPJ: 25.327.088/0001-81

EDITAL DE PREGÃO

Nº 68/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
100/2022
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
OBJETO: Contratação de empresa
de
para
diversos locais do perímetro urbano prestação serviços de roçagem mecanizada

em

do município de Porecatu,
incluindo todas as
ferramentas, equipamentos, acessórios,
EPIs, totalizando uma área de 93.063,51 m?.
ANEXO - IV
. DE DECLARAÇÃO
MODELO PADRÃO
DE ENQUADRAMENTO

-

ME/EPP

Pelo presente instrumento, a
empresa EDILAINE CRISTINA DE
OLIVEIRA COUTINHO, CNPJ nº
25.327.088/0001-81, com sede na
8A R Ouro

Preto, 447, Bairro Parque Guaira, CEP
86160-000, Porecatu-PR,
através de seu representante legal

infra-assinado, declara, sob as
penas do artigo 299 do Código Penal,
que se
microempresa, empresa de pequeno porte ou enquadra na situação de
cooperativa, nos termos
da Lei Complementar nº
123/06, alterada pela Lei Complementar nº
147/14, bem assim que inexistem fatos
supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento
desta
situação.
>

Porecatu-PR, 25, Julho de 2022,
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Sócio administrador
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Governo do Estado do Paraná
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Junta Comercial do Estado do Paraná
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ESTES

CERTIDÃO SIMPLIFICADA
Sistema Nacional de Registro de
Empresas Mercantis

-

SINREM

Certificamos que as informações abaixo
constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da
sua expedição.

Nome Empresarial: EDILAINE CRISTINA DE OLIVEIRA
COUTINHO

Protocolo: PRC2211757363

Natureza Jurídica: Empresário (Individual)

NIRE (Sede)
41804472207

CNPJ
25.327.088/0001-81

Arquivamento do Ato de Inscrição
31/07/2016

Início de Atividade
31/07/2016

Endereço Completo
8a Rua ouro preto, Nº 447, CASA,
parque guaira-Porecatu/PR- CEP86160-000
Objeto

:

PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO ATIVIDADES
PAISAGISTICAS E ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO
ESPECIFICADAS
AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA.

ANTERIORMENTE E

Capital
R$ 2.000,00 (dois mi! reais)

Porte
ME

Último Arquivamento

Data

04/04/2022

Número
20221974768

(Microempresa)

Situação

Ato/eventos

ATIVA

002 / 022 - ALTERACAO DE DADOS E DE
NOME EMPRESARIAL

Status
SEM STATUS

Nome do Empresário: EDILAINE CRISTINA DE OLIVEIRA
COUTINHO
Identidade:
CPF:
99674725
057.303.629-27
Estado civil:
Regime de bens:
NÃO INFORMADO

NÃO INFORMADO

Esta certidão foi emitida automaticamente em
20/06/2022, às 08:50:37 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no
https://www.empresafacil.pr.gov.br, com

Mn

no!

o código

981RGHUD.

:

LEANDRO

MARCOS

RAYSEL BISCAIA

Secretário Geral

1de1

EDILAINE CRISTINA DE OLIVEIRA COUTINHO

CNPJ: 25.327.088/0001-81

EDITAL DE PREGÃO Nº 68/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 100/2022
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: Contratação de
empresa para prestação de serviços de roçagem
mecanizada em diversos locais do perímetro urbano do
município de Porecatu,
incluindo todas as ferramentas,
equipamentos, acessórios, EPI's, totalizando
uma área de 93.063,51 m2.

Declaração de Responsabilidade
Pelo presente

instrumento, a empresa EDILAINE CRISTINA DE
OLIVEIRA COUTINHO, CNPJ nº
25.327.088/0001-81, com sede na
8A R Ouro Preto, 447, Bairro
Parque Guaira, CEP 86160-000, Porecatu-PR,
através de seu representante legal infra-assinado,
declara, que tem pleno
conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à
natureza do trabalho,
que assume total responsabilidade por este fato e
que não utilizará deste para
quaisquer questionamentos futuros que ensejam
avenças técnicas ou
financeiras com este órgão

Porecatu-PR, 25, Julho de 2022.
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CRISTINA DE OLIVEIRA COUTINHO

Sócio administrador
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20/06/22, 09:18

SE

TOPA

Certidões

-

Certidão Trabalhista 9.426.339.051

Poder Judiciário Federal
Tribunal Regional do Trabalho da 9º Região
Â

Código de verificação: 9.426.339.051
CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS

Certifica-se, conforme pesquisa no Sistema de Processo Eletrônico da
Justiça do Trabalho (PJe)
no Tribunal Regional do Trabalho da 9º Região,
que até a presente data NÃO CONSTAM ações
trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou
arquivadas provisoriamente, ajuizadas
em face da pessoa jurídica, de direito público ou privado, identificada
pelos dados fornecidos
pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.
Raiz do CNPJ pesquisado: 25.327.088
Observações:
1.Por problemas técnicos, esta certidão não contempla os débitos
registrados no Banco Nacional de
Devedores Trabalhistas (BNDT), que podem ser consultados no sítio eletrônico do
Tribunal Superior do
Trabalho (TST) disponível em: http://www.tst.jus.br/certidao
2. Esta certidão não contempla processos físicos, nem
processos arquivados definitivamente, nem processos
de classes que não estejam discriminadas a seguir.
3. Esta certidão contempla o polo passivo
somente nas seguintes ações no 1º grau: alvará judicial (Alvará),
alvará judicial - lei 6858/80 (Alvjud), arresto (Arrest),
atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil
pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação de exigir contas (AEC),
ação trabalhista - rito
ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum),
ação trabalhista - rito sumário (alçada)
(ATAlc), busca e apreensão (BusApr), carta de ordem cível
(CartOrdCiv), carta precatória cível (CartPrecCiv),
carta rogatória cível (RogatoCiv), cautelar inominada (Caulnom),
caução (Cauçao), consignação em
pagamento (ConPag), cumprimento de sentença (CumSen), cumprimento provisório de
sentença
(CumPrSe), embargos de declaração cível (EDCiv), embargos de terceiro cível
(ETCiv), embargos
infringentes na execução fiscal (EIfEFis), embargos à adjudicação (EAdj), embargos à
arrematação (EArr),
embargos à execução (EE), exceção de incompetência (Exclnc), execução de certidão de crédito
judicial
(ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (EXTAC),
execução de termo de conciliação de ccp
(EXCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx),
execução fiscal (ExFis), exibição (Exibic), habeas corpus
cível (HCCiv), habeas data (HD), impugnação
ao valor da causa cível (IVCCiv), incidente de falsidade (IncFal),
incidente de falsidade (IncFal), inquérito para apuração de falta
grave (IAFG), interdito proibitório
(Interdito), justificação (Justify mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de
segurança cível
(MSCiv), monitória (Monito), oposição (Oposic), petição cível (PetCiv),
prestação de contas - oferecidas
(PrCoOf), procedimento conciliatório (PCon), produção antecipada da
prova (PAP), recurso de julgamento
parcial (RJParo), reintegração / manutenção de posse (RtMtPosse),
restauração de autos (ResAutCiv),
restauração de autos (ResAutCrim), sequestro (Seques), sequestro (Seques), tutela antecipada antecedente
(TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
4. Esta certidão contempla o polo passivo somente
nas seguintes ações no 2º grau: ação anulatória de
cláusulas convencionais (AACC), ação rescisória (AR), carta precatória cível
(CartPrecCiv), cautelar
inominada (Caulnom), conflito de competência cível (CCCiv), correição parcial ou
reclamação correicional
(CorPar), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), exceção de
impedimento (Exclmp), exceção
de impedimento (Exclmpedi), exceção de suspeição (ExcSusp), exceção de
suspeição (ExcSuspei), habeas
corpus cível (HCCiv), habeas data (HD), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), incidente de assunção
de competência (IAC), incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR), incidente de
uniformização
de jurisprudência (IUJ), incidente de uniformização de jurisprudência (IU)), mandado de
segurança coletivo
(MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), outros procedimentos (OutPro),
pedido de mediação préprocessual (PMPP), pedido de providências (PP), pedido de revisão do valor da causa (PRVC),
petição cível
(PetCiv), processo administrativo (PA), processo administrativo
disciplinar em face de magistrado
(PADMag), processo cautelar (ProcCau), processo de conhecimento (ProcCon),
processo de execução
https://pje.trt9.jus.br/certidoes/trabalhista/certidao/9426339051

0 U U 7 Ro

20/06/22, 09:18

(ProcExe), protesto (Protes),
reclamação
(RecAdm), recursos (Rec),
recursos (Rec),

Certidões
(Rcl),

-

Certidão Trabalhista 9.426.339.051

reclamação disciplinar

(RD),

recurso

administrativo
suspensão de liminar e de sentença (SLS),
de sentença (SLS),
suspensão de liminar e
Suspensão de liminar ou antecipação de
tutela (SLAT), tutela antecipada
(TutAntAnt), tutela cautelar
antecedente
antecedente (TutCautAnt)

5. Esta pesquisa foi
realizada à
6. Para verificar a
autenticidade

partir da raiz do CNPJ informado
pelo solicitante.
desta certidão, acesse:
https://pje.trt9.jus.br/certidoes/

Certidão emitida em 20/06/2022
às 09:18

TIITIIEQ-N—-———

Outra
https://pje.tri9

jus.br/certidoes/trabalhista/certidao/9426339051
"
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO
BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
DEAD DES

TONBTTAo

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO 357 BE TBERTORA
31/07/2016
CADASTRAL

25.327.088/0001-81
MANO

NOME

EMPRESARIAL

EDILAINE CRISTINA DE OLIVEIRA
COUTINHO
TÍTULO DO

8.0.8

ESTABELECIMENTO

(NOME DE FANTASIA)

JARDINAGEM

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO

DA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO

DAS ATIVIDADES

ATIVIDADE

ECONÔMICA

81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

PRINCIPAL

ECONÔNICAS SECUNDÁRIAS

78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de
mão-de-obra
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não
especificadas
CÓDIGO E DESCRIÇÃO

DA

NATUREZA

anteriormente

JURÍDICA

213-5 - Empresário (Individual)
LOGRADOURO

NÚMERO

8A R ouro preto

447

CEP

BAIRRO/DISTRITO

86.160-000
ENDEREÇO

parque guaira

ENTE

FEDERATIVO

SITUAÇÃO

MUNICÍPIO

UF

PORECATU

PR

ELETRÔNICO

claudemir-jonas(Qhotmail.com

oo

COMPLEMENTO

CASA

RESPONSÁVEL

TELEFONE

(43) 9665-6832

(EFR)

CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO

CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO

ESPECIAL

31/07/2016

[emo

DE SITUAÇÃO

SITUAÇÃO

Aicinca

|

CADASTRAL

ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863,
de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 14/06/2022 às 14:58:48
(data e hora de Brasília).
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QUUSO

BALANCETE ANUAL
EMPRESA EDILAINE CRISTINA DE
OLIVEIRA COUTINHO
Levantado em 31/12/2021

ATIVO
ATIVO

PASSIVO

CIRCULANTE

2.000,00]

CAIXA MATRIZ

[PASSIVO

CIRCULANTE

ATIVO PERMANENTE

0,00]

|PATRIMONIO LIQUIDO
CAPITAL SOCIAL

TOTAL DO ATIVO

0,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00
2.000,00

TOTAL DO PASSIVO

2.000,00
Reconhecemos a exatidão do presente BALAN
ÇO ANUAL, totalizando tanto no Ativo
como na soma do Passivo como
Patrimônio Liquido a importância de R$ 2.000,
,00 (dois mil reais)

Porecatu,

31 de

dezembro de

20271

OLU8"

EDILAINE CRISTINA DE OLIVEIRA
COUTINHO
CNPJ:

25.327.088/0001-81

—
EDITAL DE PREGÃO

Nº 68/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº

100/2022

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO:

Contratação de empresa para prestação de serviços de
roçagem mecanizada em
diversos locais do perímetro urbano
do município de Porecatu, incluindo todas
as ferramentas,
equipamentos, acessórios, EPI's, totalizando uma área de
m?.
93.063,51
:

ANEXO

—

||

PADRÃO DE PROPOSTA COMERCIAL

A

empresa EDILAINE CRISTINA DE OLIVEIRA COUTINHO, estabelecida
na 8A R Ouro Preto,
447, Bairro Parque Guaira, CEP 86160-000,
Porecatu-PR, telefone 43-99665-6832,
inscrita no CNPJ sob nº 25.327.088/0001-81,
neste ato representada por EDILAINE CRISTINA
DE OLIVEIRA COUTINHO
cargo Sócio administrador, RG 99674725 CPF
057.303.629-27, Rua
Joaquim Urias, propõe fornecer à Prefeitura
Municipal de Porecatu, em estrito cumprimento
ao previsto no Edital de Pregão Eletrônico nº
61/2022, conforme abaixo discriminado:

[Tem

|

dl

1

|

|
|

|

Descrição e Localização

Antônio Fernandes
(compreendendo
canteiro central, praça da
Av

Área de
Roçagem (m?)
1.693,30

Periodicidade

3.837,57

quadrimestrais

o3

21.395,00

quadrimestrais

03

4.095,80

quadrimestrais

o3

quadrimestrais

Número de

etapas
o3

rodoviária,
fundos até a divisa com a
rodovia)

Av.

Paranapanema
(compreendendo

canteiro central,
rotatória da R. Iguaçu,e
trevo do Forte Real)
Rua Iguaçu

Rua Presidente
Jucelino Kubitschek

“

TOTAL

93.063,51

O

m?

Ou

mo.

RS

EDILAINE CRISTINA DE OLIVEIRA
COUTINHO
CNPJ:

25.327.088/0001-81

Valor do m?: R$ 0,19 (dezenove
centavos).
Total por etapa: 31.021,17 mz
Total das 03 etapas: 93.063,51 m?
Valor total da contratação: R$
17.999,00 (Dezessete mil novecentos
noventa

nove centavos).

A

proponente se obriga a cumprir todos os termos da Nota de
Empenho
vencedora do certame.

a

ser firmada com

a

CAE
Validade desta proposta é de 60
(sessenta) dias corridos, contados da data da abertura
da
sessão pública de PREGÃO ELETRÔNICO...
Nos preços

ofertados já estão inclusos os tributos,
fretes, taxas, Seguros, encargos sociais,
trabalhistas e todas as demais despesas necessárias à
execução do objeto.

Declaramos de que se enquadra na
condição de micro e pequena
empresa prevista na
Complementar 123/06.

Lei

Porecatu, 29 de julho de 2022,

Bed, seBiínlivo, du OL R$ Qro

EDILAINE CRISTINA

DE OLIVEIRA COUTINHO

Sócio administrador

OLU8A

—

"Ta

29/07/2022 15:02

Compras.gov.br

- O

SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

Pregão Eletrônico
987779.682022 .3694 .5024 1930376617

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORECATU

TE
Ata de Realização do Pregão
Eletrônico
Nº 00068/2022

e

de 17 de julho de 2002 e no Decreto
nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente
procedimentos relativos ao Pregão nº
ao Processo nº 100, para realizar os
Modo de disputa: Aberto.
especializada em roçagem mecanizada em 00068/2022.
Objeto: Contratação de empresa
trechos
do município 3 vezes ao
atendimento às disposições contidas no
ano.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública
em
edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se
em seguida a fase de lances

Item: 1
Descrição: Prestação de serviço de jardinagem gramados
Descrição Complementar: Contratação de
empresa

-

outras necessidades

-

outra produtividade

para prestação de
locais do perímetro urbano do
de roçagem mecanizada em diversos
município de Porecatu, incluindo todas as serviços
ferramentas, equipamentos, acessórios, EPI's,
totalizando uma área de 293.063,51. ma

Tratamento Diferenciado: Quantidade: 3
Valor Máximo Aceitável: R$ 90.478,4100
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para:
Item:

Unidade de fornecimento: METRO QUADRADO
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

EDILAINE CRISTINA DE OLIVEIRA
COUTINHO,

pelo melhor lance de

R$ 17.999,0000

/

MÊS

.

Histórico

Prestação de serviço de jardinagem - gramados - outras
necessidades - outra produtividade
Propostas
1

-

Participaram deste item as empresas abaixo
relacionadas, com suas respectivas propostas.
frente foram desclassificadas)

(As propostas com * na

CNPJ/CPF

Fornecedor

21.668.548/0001-84

25.327.088/0001-81

ME/EPP

Equiparada

R.L. DE FREITAS
- PRESTACAO
DE SERVICOS

sim

EDILAINE
CRISTINA DE

Sim

'

Declaração
ME/EPP
sim

Quantidade

Valor Unit.

3

R$ 17.061,6435

R$

3

R$

29.470,1100

R$

"

Sim

à

Data/Hora
Registro
51.184,9305 28/07/2022
21:46:30

Valor Global

88.410,3300

26/07/2022
10:18:01

OLIVEIRA

COUTINHO

Descrição

Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de
roçagem mecanizada em diversos locais do perímetro
urbano do município de Porecatu, incluindo
todas as ferramentas, equipamentos, acessórios,
EPI's, totalizando uma
área de 93.063,51 m2.

33.054.006/0001-09

Porte da empresa:

LIC SOLUCOES
AMBIENTAIS

ME/EPP

Sim

Sim

3

R$ 29.780,3200

R$

89.340,9600

LTDA

38.082.685/0001-35

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de
empresa para prestação de serviços de roçagem
mecanizada em diversos locais do perímetro urbano do
município de Porecatu, incluindo todas as
ferramentas,
equipamentos, acessórios, EPI's, totalizando Uma área de
93.063,51 m2
Porte da empresa: ME/EPP
GUSTAVO
GATES

H

S

Sim

.

Sim

3

R$ 29.780,3232

R$

89.340,9696

SERVICOS LTDA

27.888.707/0001-32

28/07/2022
17:43:36

27/07/2022
16:56:00

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de
empresa para prestação de serviços de roçagem
mecanizada em diversos locais do perímetro urbano do
município de Porecatu, incluindo todas, a
equipamentos, acessórios, EPI's, totalizando uma área de
93.063,51 m?
O ferramentas,
Porte da empresa: ME/EPP
+ GG GS
THAINA
FRANZON

DOMINGUES

sim

Sim

3

R$ 30.000,0000

R$

90.000,0000

29/07/2022
06:13:12

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de
empresa para prestação de serviços de roçagem
mecanizada em diversos locais do perímetro urbano do
município de Porecatu, incluindo todas as
ferramentas,

https:/Mww.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp
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Compras.gov.br

26.865.750/0001-10

- O SITE DE

COMPRAS DO GOVERNO

equipamentos, acessórios, EPI's, totalizando uma área de 93.063,51 m?.
Porte da empresa: ME/EPP
SUPER K
ENGENHARIA
CONSTRUCAO
CIVIL E
INCORPORACAO

sim

Sim

3

R$

30.000,0000

R$ 90.000,0000

29/07/2022
12:09:23

- EIRELI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:

OBJETO: Contratação de empresa
de serviços de
mecanizada em diversos locais do perímetro urbano do município de para prestação
Porecatu, incluindo todas as
ferramentas, equipamentos, açessórios, EPI's, totalizando uma área de 93.063,51 m

roçagem

45.587.720/0001-33

Porte da empresa:
ERC

ENGENHARIA

ME/EPP

sim

Sim

3

R$ 30.090,5300

R$

90.271,5900

,

LTDA

24/07/2022
16:15:33

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Os serviços de roçagem mecanizada em diversos locais do
perímetro
urbano do município de Porecatu, incluindo todas as
ferramentas, equipamentos, acessórios, EPI's, totalizando uma
área de 93.063,51 m nas áreas discriminadas na tabela acima, conforme
termo de referência do edital.

29.309.472/0001-02

Porte da empresa:
SOLUCOES
SERVICOS E

W. 1.
EM

ME/EPP

sim

|

sim

R$30.090,5300

R$

90.271,5900

LIMPEZA DE

25/07/2022
08:41:17

AMBIENTES
LTDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa para prestação de
serviços de roçagem
mecanizada em diversos locais do perímetro urbano do município de
Porecatu, incluindo todas as ferramentas,
equipamentos, acessórios, EPI's, totalizando uma área de 93.063,51 m2
Porte da empresa: ME/EPP
21.202.600/0001-02

sim

MULTI
AMBIENTAL

SERVICOS

Sim

3

R$

30.090,5333

R$

90.271,5999

E

MAO DE OBRA EIRELI

28/07/2022
16:37:09

j

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de roçagem mecanizada em diversos locais do perímetro
urbano do município de Porecatu, incluindo todo o pessoal, ferramentas,
equipamentos, acessórios, EPIs, encargos
e benefícios, totalizando uma área de 93.063,51 m2.

20.422.829/0001-90

Porte da empresa:
VALDINEI DA
SILVA

ME/EPP

sim

Sim

3

R$

30.130,8600

R$

90.392,5800

28/07/2022

18:54:41
74513508949
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de roçagem mecanizada em diversos locais do perímetro
urbano do município de Porecatu, incluindo todas as ferramentas,
equipamentos, acessórios, EPI's, totalizando uma
área de 93.063,51 m?2Av, Antônio Fernandes (compreendendo canteiro
central, praça da rodoviária, fundos até a

divisa com a rodovia) 1.693,30 Av. Paranapanema (compreendendo canteiro central, rotatória
da R. Iguaçu e trevo
do Forte Real) 3.837,57 Rua Iguaçu 21.395,00 Rua Presidente
Jucelino Kubitschek 4.095,30. Total por etapa:
31.021,17 m? Total das 03 etapas: 93.063,51 m2.

40.909.560/0001-88

Porte da empresa:

RAFAEL CORTEZ
ALVES

ME/EPP

sim

sim

3

R$

30.159,4700

R$

90.478,4100

27/07/2022
13:38:44

38653740856
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa para prestação de serviços de
roçagem
mecanizada em diversos locais do perímetro urbano do município de Porecatu, incluindo todas
as ferramentas,
equipamentos, acessórios, EPI's, totalizando uma área de 93.063,51 m? nas áreas abaixo discriminadas na tabela a
seguir: Av. Antônio Fernandes (compreendendo canteiro central, praça da rodoviária, fundos até a divisa
com à
rodovia) 1.693,30 Av. Paranapanema (compreendendo canteiro central, rotatória da R. Iguaçu e trevo do Forte
Real) 3.837,57 Rua Iguaçu 21.395,00 Rua Presidente Jucelino Kubitsche 4.095,30

*

Porte da empresa:

17.807.338/0001-52

A.

F.

SILVA

ME/EPP

Sim

-

Sim

3

R$

93.063,5100

R$

279.190,5300 29/07/2022

12:56:35

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa para prestação de serviços de
roçagem
mecanizada em diversos locais do perímetro urbano do município de Porecatu, incluindo todas
as ferramentas,
equipamentos, acessórios, EPI's, totalizando uma área de 93.063,51 m?
Porte da empresa: ME/EPP

Lances

(Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance

CNPJ/CPF

279.190,5300
R$ 90.478,4100
R$ 90.392,5800
R$ 90.271,5999
R$ 90.271,5900
R$ 90.271,5900
R$ 90.000,0000
R$ 90.000,0000
R$ 89.340,9696
R$ 89.340,9600

17.807.338/0001-52
40.909.560/0001-88
20.422.829/0001-90
21.202.600/0001-02
45.587.720/0001-33
29.309.472/0001-02
27.888.707/0001-32
26.865.750/0001-10
38.082.685/0001-35
33.054.006/0001-09

R$

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp

Data/Hora Registro
29/07/2022
29/07/2022
29/07/2022
29/07/2022
29/07/2022
29/07/2022
29/07/2022
29/07/2022
29/07/2022
29/07/2022

13:00:01:090
13:00:01:090
13:00:01:090
13:00:01:090
13:00:01:090
13:00:01:090
13:00:01:090
13:00:01:090
13:00:01:090
13:00:01:090

0&G8&
'

:
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R$

R$

R$

88.410,3300
51.184,9305
80.000,0000

51.000,0000
80.000,0000
R$ 80.000,0000
R$ 50.990,0000
R$ 70.000,0000
R$ 50.500,0000
R$ 50.499,0000
R$ 75.000,0000
R$ 50.400,0000
R$ 50.350,0000
R$ 60.000,0000
R$ 50.349,0000
R$ 50.200,0000
R$ 59.000,0000
R$ 50.199,0000
R$ 50.198,0000
R$ 50.150,0000
R$ 50.149,0000
R$ 50.148,0000
R$ 50.000,0000
R$

R$

E

49.999,0000

- O

SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

25.327.088/0001-81
21.668.548/0001-84
40.909.560/0001-88
21.202.600/0001-02
38.082.685/0001-35
29.309.472/0001-02
26.865.750/0001-10
38.082.685/0001-35
25.327.088/0001-81
21.202.600/0001-02
40.909.560/0001-88
20.422.829/0001-90
25.327.088/0001-81
38.082.685/0001-35
45.587.720/0001-33
25.327.088/0001-81
40.909.560/0001-88
21.2062.600/0001-02

25.327.088/0001-81
45.587.720/0001-33
25.327.088/0001-81
26.865.750/0001-10
25.327.088/0001-81
45.587.720/0001-33
25.327.088/0001-81
20.422.829/0001-90
40.909.560/0001-88
26.865.750/0001-10
27.888.707/0001-32
40.909.560/0001-88

T———————

29/07/2022 13:00:01:090
29/07/2022 13:00:01:090
29/07/2022 13:10:13:397
29/07/2022 13:10:33:223
29/07/2022 13:10:43:307
29/07/2022 13:11:24:950
29/07/2022 13:11:33:360
29/07/2022 13:11:46:240
29/07/2022 13:11:46:300
29/07/2022 13:12:46:193
29/07/2022 13:13:14:290
29/07/2022 13:13:18:383
29/07/2022 13:13:30:657
29/07/2022 13:13:49:387
29/07/2022 13:14:41:047
29/07/2022 13:14:51:410
29/07/2022 13:15:04:480
29/07/2022 13:15:19:813
29/07/2022 13:15:30:207
29/07/2022 13:15:38:903
29/07/2022 13:15:55:333
29/07/2022 13:16:06:860
29/07/2022 13:16:18:130
29/07/2022 13:17:34:703
29/07/2022 13:17:51:713
29/07/2022 13:18:02:707
29/07/2022 13:18:23:750
29/07/2022 13:18:34:117
29/07/2022 13:18:39:217
29/07/2022 13:18:59:213
29/07/2022 13:19:10:683
29/07/2022 13:19:36:417
29/07/2022 13:19:59:433
29/07/2022 13:20:00:340
29/07/2022 13:20:27:937
29/07/2022 13:20:52:853
29/07/2022 13:20:59:880
29/07/2022 13:21:11:893
29/07/2022 13:21:13:350
29/07/2022 13:21:33:337
29/07/2022 13:22:21:497
29/07/2022 13:22:21:543
29/07/2022 13:22:37:987
29/07/2022 13:22:56:093
29/07/2022 13:23:12:007
29/07/2022 13:23:41:100
29/07/2022 13:23:54:937
29/07/2022 13:24:12:880
29/07/2022 13:24:25:720
29/07/2022 13:24:42:050
29/07/2022 13:25:00:437
29/07/2022 13:25:04:720
29/07/2022 13:25:22:370
29/07/2022 13:25:22:620
29/07/2022 13:25:40:133
29/07/2022 13:25:50:720 o
29/07/2022 13:25:53:793
29/07/2022 13:26:37:777
29/07/2022 13:26:57:770
29/07/2022 13:27:33:330
29/07/2022 13:27:45:290

PORRA
R$

49.950,0000
49.940,0000
R$ 50.000,0000
R$ 49.800,0000
R$ 30.000,0000
R$ 49.800,0000
R$ 48.000,0000
R$ 49,700,0000
R$ 50.000,0000
R$ 47.000,0000
R$ 29.999,0000
R$ 46.999,0000
R$ 45.000,0000
R$ 46.900,0000
R$ 48.500,0000
R$ 44.900,0000
R$ 47.000,0000
R$ 44.899,0000
R$ 44.800,0000
R$ 44.799,0000
R$ 44.700,0000
R$ 44.699,0000
R$

R$

=

R$

44.680,0000

R$

R$

44.679,0000
44.670,0000
44.669,0000

R$

44.668,0000

R$

29.998,0000
44.667,0000
R$ 29.997,0000
R$ 29.996,0000
R$ 29.999,0000
R$ 44.000,0000
R$ 29.990,0000
R$ 29.989,0000
R$ 43.999,0000
R$ 29.988,0000
R$

R$

https:/Mww.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp

20.,422.829/0001-90

40.909.560/0001-88
38.082.685/0001-35
40.999.560/0001-88
25.327.088/0001-81
21.202.600/0001-02
20.422.829/0001-90
40.909.560/0001-88
38.082.685/0001-35
40.909.560/0001-88
38.082.685/0001-35
21.202.600/0001-02
40.909.560/0001-88
21.202.600/0001-02
40.909.560/0001-88
21.202.600/0001-02
40.909.560/0001-88
21.202.600/0001-02
40.909.560/0001-88
21.202.600/0001-02
40.909.560/0001-88
20.422.829/0001-90
21.202.600/0001-02
25.327.088/0001-81
20.422.829/0001-90
40.909.560/0001-88
38.082.685/0001-35
25.327.088/0001-81

20.422.829/0001-90
26.865.750/0001-10
25.327.088/0001-81

DOG

8
3/6

29/07/2022 15:02
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Compras.gov.br
R$

29.987,0000
R$ 29.980,0000
R$ 29.975,0000
R$ 43.000,0000
R$ 29.974,0000
29.950,0000
29.945,0000
R$ 29.940,0000
R$ 29.000,0000
R$ 28.999,0000
R$ 28.998,0000
R$ 28.000,0000
R$ 27.990,0000
R$ 27.919,0500
R$ 27.910,0000
R$ 27.900,0000
R$ 27.000,0000
R$ 26.999,0000
R$ 26.800,0000
R$ 26.998,0000
R$ 42.999,0000
R$ 26.799,0000
R$ 26.780,0000
R$ 42,500,0000
R$ 26.750,0000
R$ 26.740,0000
R$ 26.730,0000
R$ 26.700,0000
R$ 25.000,0000
R$ 24.900,0000
R$ 24.000,0000
R$ 23.999,0000
R$ 23.000,0000
R$ 42.499,0000
R$ 42.000,0000
R$ 22.990,0000
R$ 26.700,0000
R$ 22.000,0000
R$ 21.999,0000
R$ 20.000,0000
R$

R$

-

a

R$

41.990,0000

19.999,0000
41.500,0000
R$ 19.998,0000
R$ 19.000,0000
R$ 19.997,0000
R$ 18.999,0000
R$ 18.500,0000
R$ 18.499,0000
R$ 18.000,0000
R$ 17.999,0000
R$

R$

Eventos do Item

- O SITE DE

20.422.829/0001-90
40.909.560/0001-88

=

COMPRAS DO GOVERNO

29/07/2022 13:28:17:697
29/07/2022 13:28 42 :380
25.327.088/0001-81
29/07/2022 13:28: 54: 490
38.082.685/0001-35
29/07/2022 13:28: 55: 503
20.422.829/0001-90
29/07/2022 13:29: 04: 283
21.202.600/0001-02
29/07/2022 13:29: 53 :260
25.327.088/0001-81
29/07/2022 13:30: 21 147
20.422.829/0001-90
29/07/2022 13:30; 42: 783
40.909.560/0001-88
29/07/2022 13:30: 37 137
25.327.088/0001-81
29/07/2022 13:31: 20: 217
21.202.600/0001-02
29/07/2022 13:31: 25 DO
40.909.560/0001-88
29/07/2022 13:31: 35: 873
20.422.829/0001-90
29/07/2022 13:32 :o8: 797
21.202.600/0001-02
29/07/2022 13:33: o7: 593
25.327.088/0001-81
29/07/2022 13:33 120: 207
20.422.829/0001-90
29/07/2022 13:33: 37 590
40.909.560/0001-88
29/07/2022 13:33: 53 :423
25.327.088/0001-81
29/07/2022 13:34: 19: 823
40.909.560/0001-88
29/07/2022 13:34: 31 :940
20.422.829/0001-90
29/07/2022 13:34: 32: 483
26.865.750/0001-10
29/07/2022 13:34: 36: 353
20.422.829/0001-90
29/07/2022 13:35: 02: 163
40.909.560/0001-88
29/07/2022 13:35: 15: 017
38.082.685/0001-35
29/07/2022 13:35: 16: 637
25.327.088/0001-81
29/07/2022 13:35: 19: 227
40.909.560/0001-88
29/07/2022 13:35; 29: 100
20.422.829/0001-90
29/07/2022 13:35: 43: 283
25.327.088/0001-81
29/07/2022 13:35 :45: 210
40.909.560/0001-88
29/07/2022 13:35: 53 :400
25.327.088/0001-81
29/07/2022 13:36: 39: 363
40.909.560/0001-88
29/07/2022 13:36: 58 :490
25.327.088/0001-81
29/07/2022 13:38: 10: 930
40.909.560/0001-88
29/07/2022 13:38: 21 :450
26.865.750/0001-10
29/07/2022 13:38: 40: 627
38.082.685/0001-35
29/07/2022 13:39: 13 :843
25.327.088/0001-81
29/07/2022 13:39: 19: 370
21.202.600/0001-02
29/07/2022 13:39: 29: 327
40.909.560/0001-88
29/07/2022 13:39 :45: 863
25.327.088/0001-81
29/07/2022 13:41: 10: 177
40.909.560/0001-88
29/07/2022 13:41: 19: DOT
26.865.750/0001-10
29/07/2022 13:42: 24: 563
25.327.088/0001-81
29/07/2022 13:42 :40: 130
38.082.685/0001-35
29/07/2022 13:43: 11º 967
20.422.829/0001-90
29/07/2022 13:44 :40 :920
40.909.560/0001-88
29/07/2022 13:44: 56: 933
25.327.088/0001-81
29/07/2022 13:44: ST :400
25.327.088/0001-81
29/07/2022 13:45: :817
40.909.560/0001-88
29/07/2022 13:45 :49 :387
25.327.088/0001-81
29/07/2022 13:47 :18 :493
40.909.560/0001-88
29/07/2022 13:47:32:940
25.327.088/0001-81
29/07/2022 13:48:42:270
Não existem lances de
desempate ME/EPP Para o item

Observações
Proposta desclassificada 29/07/2022 Valor da
proposta desclassificada pelo comprador: no valor
de
13:01:57 Proposta acima do valor estipulado
em edital,.
Encerramento análise
29/07/2022
de propostas
13:01:57 Item com análise de propostas finalizada.
pelo pregoeiro

Abertura
Encerramento
https:/MWwww.com

"o.

3

R$

279.190,5300, Motivo:

29/07/2022 Item
aberto para lances.
13:10:01
29/07/2022 Item encerrado para lances,

prasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp
4/6
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Encerramento etapa
p
aberta
Abertura do prazo Convocação anexo
Encerramento do prazo
- Convocação anexo

13:50:43
29/07/2022

cegas

29/07/2022
14:17:16
29/07/2022
14:27:33
29/07/2022
14:32:26
29/07/2022
14:32:31

- O

SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

Item com etapa aberta encerrada,
Convocado para envio de anexo

COUTINHO, CNPJ/CPF:

Encerrado

o

fornecedor EDILAINE CRISTINA

25.327.088/0001-81,

DE OLIVEIRA

o prazo de Convocação
OLIVEIRA COUTINHO, CNPJ/CPF:

de Anexo pelo fornecedor EDILAINE CRISTINA
DE
25.327.088/0001-81.,
Aceite individual da proposta. Fornecedor:
EDILAINE CRISTINA DE OLIVEIRA COUTINHO
CNPJ/CPF; 25.327.088/0001-81, pelo
melhor lance de R$ 17.999,0000.
Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: EDILAINE
CRISTINA DE OLIVEIRA
COUTINHO - CNPJ/CPF: 25.327.088/0001-81

—
Aceite de proposta
;

Habilitação de
fornecedor

Não existem

É

intenções de recurso para o item

'

Troca de Mensagens

o

Sistema

Data
29/07/2022
13:00:01

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

29/07/2022
13:01:57
29/07/2022
13:10:01
29/07/2022
13:10:01
29/07/2022
13:50:43
29/07/2022
13:51:51

para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se
conectados.
proposta no valor de R$ 279.190,5300 do item 1 foi
desclassificada. Justificativa:
Proposta acima do valor estipulado em edital..
Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura
de itens para disputa será iniciada,
Mantenham-se conectados.
O item 1 foi aberto. Solicitamos
o envio de lances,
A

O

A

item

1

está encerrado.

etapa de julgamento de propostas foi iniciada.
Acompanhe essa etapa na funcionalidade
"Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade”.

Pregoeiro

29/07/2022
13:52:55

SENHORES LICITANTES: Boa tarde, Estamos
iniciando nosso certame licitatório referente
ao Pregão Eletrônico nº. 68/2022. Em
nome do (Prefeito
agradecer a todos pela participação. Iniciaremos a fase de Municipal), gostaria de
julgamento e aceitabilidade

Pregoeiro

29/07/2022
14:15:13
29/07/2022
14:15:43
29/07/2022
14:16:22

SENHORES LICITANTES: Lembro à todos
que o licitante que NÃO mantiver sua proposta
€/ou lance será sancionado na forma constante do Edital
que rege este certame.
Todas as propostas comerciais e

Pregoeiro

W

Mensagem

sessão pública está aberta. Nesta
compra haverá um período para a realização da
análise de propostas e após este período
os itens serão disponibilizados
para o início dos
A

Pregoeiro

Pregoeiro

29/07/2022
14:17:10

Sistema

29/07/2022
14:17:16
29/07/2022
14:27:33
29/07/2022
14:32:32
29/07/2022
14:32:47
29/07/2022
14:33:05
29/07/2022
14:33:12

Sistema

Sistema

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

29/07/2022
15:02:18

das propostas conforme instrumento convocatório.

respectiva documentação de habilitação dos licitantes
vencedores foram recebidas por este pregoeiro
SENHORES LICITANTES: Recebemos a
proposta de preços da licitante vencedora, bem
como a documentação de habilitação. Informo-vos
que as mesmas atendem ao
instrumento editalício.
Para EDILAINE CRISTINA DE OLIVEIRA
COUTINHO - Informo a empresa vencedora
que
em instantes será convocado a proposta
reajustada para anexo com prazo de até 2(duas)
horas para anexa-lá,
Senhor fornecedor EDILAINE CRISTINA DE OLIVEIRA
COUTINHO, CNPJ/CPF:
25.327.088/0001-81, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Senhor Pregoeiro, o fornecedor EDILAINE CRISTINA DE OLIVEIRA
COUTINHO, CNPJ/CPF:
25.327.088/0001-81, enviou o anexo para o ítem 1.
Srs. Fornecedores, está aberto o prazo
para registro de intenção de
itens/grupos na situação de “aceito e habilitado ou “cancelado recursos para os
no julgamento”.
Foi informado o prazo
final para registro de intenção de recursos: 29/07/2022 às
SENHORES LICITANTES:

15:02:00.

partir desse momento, abro o prazo de 30 minutos
'
para a
manifestação de interesse em interpor recurso.
SENHORES LICITANTES: Encerrado
prazo para a manifestação de interposição de recurso.
Por oportuno, lembro que o
processo administrativo referente a esse certame licitatório
está a disposição de todos nesta Prefeitura.
SENHORES LICITANTES: Agradeço, em
nome do
Municipal), a participação de
todos no presente certame, bem como pelo elevado(Prefeito
nível de profissionalismo de todos na
condução e desenvolvimento deste Pregão. Espero encontrá-los
em certames futuros.
Grato, Adrian Fablicio Gonçalves - Pregoeiro.
A

LO
0G0U8R

Eventos do Pregão
Evento

Data/Hora

Alteração equipe

26/07/2022 16:36:43

Aedo cessa?

Observações

29/07/2022 13:00:01 Abertura da sessão pública

httos:/Mww.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp

'
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Compras.gov.br -

o

El

SITE DE COMPRAS DO
GOVERNO
Encerramento da 29/07/2022
13:10:01 Etapa de análise de
análise de
propostas encerrada.
propostas
Julgamento de
És
29/07/2022 13:51:51 Início
propostas
da etapa de julgamento de
propostas
Abertura do prazo 29/07/2022
14:32:32 Abertura de prazo
para
intenção de recurso
do
29/07/2022 14:32:47 Fechamento de
prazo para registro de intenção de
recurso: 29/07/2022 às 15:02:00.
Após encerramento da Sessão
os licitantes melhores classificados
divulgado o resultado da SessãoPública,
foram declarados
Pública e foi concedido o
de setembro de 2019, Nada
prazo recursal conforme preconiza ovencedores dos respectivos itens. Foi
mais
havendo
a declarar, foi encerrada a
45, do Decreto 10.024 de 20
foi lavrada e assinada elo
sessão às 15:02 horas doartigo
dia 29 de julho de
Pregoeiro eEquipe de Apoio.
2022, cuja ata

acao

e

O

ã

TAN FABLI

Pregoeiro

o:

CA

EDUARDO ÓIAS NORONHA

Equipe de Ápoio

dd

TODA
TET
E
&

Imprimir

o

Relatório

oo

httos:/Mww.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp
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PREGÃO ELETRÔNICO

R
RR
R
—
a.

Taro

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORECATU

Pregão Eletrônico

No

00068/2022

RESULTADO POR FORNECEDOR

25.327.088/0001-81
FR
Item Descrição
1

Prestação
gramados

de

-

produtividade
Marca:

- EDILAINE CRISTINA DE
OLIVEIRA COUTINHO
'
Unidade de

de jardinagem necessidades - outra

serviço

outras

:
Critério de
Valor
Fóinecimento Quantidade Valor (*) Unitário
Valor Global
METRO

QUADRADO
MÊS

/

a

R$

R$

90.478,41005.999,6666

R$

17.999,0000

peeeee
Eres
Fabricante:

Modelo / Versão:
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:
Serviços de roçagem mecanizada em diversos
de Porecatu, incluindo todas as
locais do perímetro urbano do
ferramentas, equipamentos, acessórios, EPI's, totalizando
município
uma área de 93.063,51 m2.
Total do Fornecedor:
R$

17.999,0000

(*) É

Valor Global

da
necessário detalhar o item para saber qual o critério
de valor que é utilizado: Estimado ou Referência
ou Máximo Aceitável.

Ata;

é

R$

17.999,0000

Im primir o

Relatório

IIITAITAIFFATITITITT
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2
PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE PORECATU
PROCURADORIA JURÍDICA
Fone/Fax: (43) 3623-2232

DE

:

PARA

:

PROCURADORIA

JURÍDICA
YNRNADORIA

—
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Processo Licitatório nº. 100/2022

—

Pregão eletrônico nº. 68/2022

JUNIDICO

PARECER JURÍDICO FINAL

Submete-se a apreciação o
presente processo, tendo em vista
a
deflagração de certame licitatório, na
modalidade Pregão eletrônico,
cujo objeto foi
a contratação de empresa
para roçagem Mecanizada, conforme
especificações do
termo de Referência — Anexo do
Edital.

—————
JURÍDICA
FINAL
|

Primeiramente cumpre destacar
que ao concluir pela homologação
do certame, esse
parecer restringir-se-á tão Somente
ao plano da legalidade,
cabendo à autoridade competente
deliberar acerca da conveniência
da licitação.

Processo Licitatório em epígrafe
está fundamentado na Lei nº,
10.520 de 17 de julho de
2002, c/c os artigos 37, XXI
e 175, “caput”, da
Constituição Federal e Lei Complementar
nº. 101 de 04 de maio de
2000 — Lei de
Responsabilidade Fiscal — as quais
dispõem sobre o ato administrativo
no tocante
às compras e serviços.
O

Há

dotações

orçamentárias

assegurando

o pagamento das
obrigações decorrentes da compra
a ser realizada, obedecendo-se,
assim, também
ao disposto no artigo 14 da Lei de

Licitações.

Assentiu a autoridade máxima
do Poder Executivo
da
acerca
deflagração do procedimento licitatório.

::

Municipal

PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE PORECATU
PROCURADORIA
JURÍDICA

Fone/Fax: (43) 3623-2232

Consoante artigo 3º, Ill, da Lei
10.520/02 — Lei do
Pregão — deverá
constar nos autos o
orçamento, elaborado pelo órgão
ou entidade promotora
da
licitação, de Maneira a
que o Pregoeiro tenha uma idéia
do comportamento do
Mercado, não permitindo
preços excessivos.
Verifica-se nos autos
que a pesquisa de preços de
mercado junto
às empresas do ramo
do objeto à ser licitado,
com a qd evida identificação
do
servidor responsável pela
cotação.

Ficou estabelecido
no edital o MENOR
PREÇO POR ITEM como
critério de julgamento,
atendendo o que dispõe o art.
45 da Lei 8.666/93,.

PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE PORECATU
PROCURADORIA JURÍDICA
Fone/Fax: (43) 3623-2232

PARANÁ

Para pagamento dos produtos
contratados a Tesouraria deverá
observar, entre outros requisitos,
a regularidade fiscal, verificando
as certidões
negativas de praxe.

S.M.J, É o nosso parecer.

Porecatu,

01

de agosto de 2022.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORECATU

PARANÁ

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Fábio Luiz Andrade, Prefeito do
Município de Porecatu,
Estádo do Paraná, no uso das atribuições
que lhe são
conferidas por Lei:

RESOLVE:

HOMOLOGAR o pregão eletrônico nº 68/2022,
que foi

devidamente apreciado pelo Procurador Jurídico através do
parecer datado de 01 de agosto
de 2022, visando à contratação de
empresa para prestação de serviço de roçagem
mecanizada em diversos locais do perímetro urbano do
município de Porecatu-PR,
incluindo todas as ferramentas, equipamentos,
acessórios, EPT's, totalizando uma área de
93.063,51m?, conforme especificações do termo de Referencia

Porecatu, 01 de agosto de 2022.

Fábio Luiz
Prefeito

—

Anexo I do Edital.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE PORECATU
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Adrian Fablicio Gonçalves,
Pregoeiro, nomeado pela Portaria
nº 297/2021 da Prefeitura
do Município de
Porecatu, Estado
do Paraná, de acordo
com as atribuições
que lhe são conferidas
Pela Lei nº 8.666/93.

RESOLVE:

Porecatu, 01 de agosto de 2022,

E

Pregoeiro

PFáblicio

—

Gonçalves
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MUNICIPIO DE PONTAL
DO PARANÁ - CNPJ
nº
01.609,843/0001-52, pessoa jurídica de
direito Público, situada à
Rodovia PR 407 - Km 19 Balneário
Praia de Leste, Município de
Pontal do Paraná. Estado do
Paraná. neste ato
representada pelo
Prefeito Municipal, Senhor
Rudisney Gimenes Filho,
RESOLVEM
REGISTRAR OS PREÇOS,
visando à eventual contratação
UP.
deEmpresa:
DENT
IMPORTAÇÃO
E
EXPORTAÇÃO
COMERCIAL LTDA
inscrita no CNPJ nº20.306.488/000197.OBJETO:
O
presente instrumento tem Por objeto:
“Contratação de Empresa especializada
no fornecimento de
materiais de higiene e limpeza
para atender as necessidades das
Secretarias Municipais de Saúde,
Educação, Assistência Social,
VWdministração e
FUNREBOM”.VALOR
CONTRATUAL: O
valor total do preço
tegrstrado é de R$ 39.770,60 (trinta e
nove mil,
setecentos e setenta reais e Sessenta
centavos LA presente Ata terá
validade por 12 (doze) meses, contados
à partir da data de assinatura

rae

ANO XI
V

«

O

Julgamento:

|

Nº

. 2574

Menor Preço. Edital: Estará à
disposição: dos
Interessados no site:
www.pontaldoparana,.pr.gov.br, link portal
da transparência.

Pontal do Paraná,

01

de AGOSTO de 2022.

—
VINÍCIUS CASANOVA
Pregoeiro - Decreto nº 10,.101/2022

Publicado por:
Vinícius Casanova de Oliveira
Código Identificado SO0E4ESE9

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORECATU

TEA
CA
Pontal

doe

LICITAÇÃO

Paraná. 29 de julho de 2022,

AVISO DE DISPENSA DE
LICITAÇÃO 28/2022

FRANCISCO FABIANO VIEIRA BA
RBOZA
Departamento de Compras e Licitação.

Procedimento administrativo nº 112/3023
Dispensa de licitação nº 28/2027

Publicado por:
Francisco Fabiano Vieira Barboza
Código Identificador:4E| CS4E
|

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E
LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 99/2022
PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 61/2022 EXTRATO
DA ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS 290/2022

O

»

MUNICIPIO DE PONTAI, DO PARANÁ
- CNPJ m
01.009.843/0001-52, pessoa Jurídica de direito
Público, situada à
Rodovia PR 407 - Km 19 Balneário
Praia de Leste, Município de
Pontal do Paraná. Estado do Paraná,
neste ato representada pelo
Prefeito Municipal, Senhor
Rudisney Gimenes Filho, RESOLVEM
REGISTRAR OS PREÇOS. visando
à esentual
contratação de
Empresa:
VERDESAN
COMERCIO
ATACADISTA
DE,
PRODUSTOS DE HIGIENE LTDA,
inscrita no CNPJ nº
18.184.205/0001-30. OBJETO: O
presente instrumento tem por
objeto: “Contratação de Empresa
especializada no fornecimento
de materiais de higiene e limpeza
atender as nece: idades
para
das Secretarias Municipais de
Saúde, Educação, Assistência
Social,
Administração
e
FUNREBOM”,
VALOR
CONTRATUAL: O valor total do
preço registrado é de R$
212.325,50(duzentos e doze mil, trezentos
e vinte cinco reais e
cinquenta centavos). À presente Ata terá validade
por 12 (doze)
meses, contados a partir da data de assinatura
Pontal do Paraná, 29 de julho de 2022

FRANCISCO FABIANO VIEIRA BARBOZA
Departamento de compras e Licitação.

AVISO DE DISPENSA DE
LICITAÇÃO

CONTRATANTE: Prefeitura do
Municipio de Porecatu
OBJETO: Contratação de
empresa para elaboração de laudo
técnico das Condições
Ambientais do trabalho nas dependências
operacionais da Prefeitura de Porecatu.

VALOR: R$ 17.500,00 (dezessete mi]
e quinhentos reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
05.01.0412201402.008-33.90.3939 6 33.90.39.05-102]
AMPARO LEGAL: Artigo 24 inciso,
1 da Lei nº 8.666/93,

Porecatu,

|

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E
LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - ABERTURA

PROCESSO
LICITATÓRIO nº
161/2022
PREGÃO
ELETRÔNICO Nº. 94/2022 - Objeto:
“Contratação de clínica
especializada em paciente com transtornos
mentais ou outros
relacionados, localizada em Curitiba/PR
ou região metropolitana,
para tratamento em regime de internação, com
estrutura para
oferecimento de assistência
integral aos pacientes, incluindo
serviços médicos, assistência social,
psicólogos, ambulatorial de
saúde mental, ocupacionais, de lazer
e outro de modo a
garantir
à
finalidade do tratamento Seja a volta do
que
paciente a vida em
sociedade, que atenderá à demanda da
Secretaria Municipal de
Saúde”,
contratação será pelo periodo de 12 meses. ABERTURA:
15/08,
ADISIEDES. às 09:00 horas. sessão será realizada na Internet
no
endereço
eletrônico
w Www.comprasbr.com.br
Critério
de
À

de agosto de 2022

FÁBIO LUIZ ANDRADE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adrian Fablicio Gonçalves
Código Identificador: 70CFR4C?

LICITAÇÃO

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO

E

HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO 68/2022

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
Procedimento Licitatório 100/2022
Pregão Eletrônico nº 68/2022
Objeto: Contratação de empresa
para prestação de serviços de
roçagem mecanizada em diversos locais do
perímetro urbano do
município de Porecatu, incluindo todas as
ferramentas, equipamentos,
ucessórios, EPIs, totalizando uma área de 93
063.51

Porecatu,

Publicado por:
Franeisco Fabiano Vieira Barboza
Código Identificador: SF$396B

01

01

de agosto de 2022,

FÁBIO LUIZ ANDRADE
Prefeito Municipal

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO
Procedimento Licitatório 100/2022
Pregão Eletrônico nº 68/2022
Objeto:
Contratação de empresa. para
prestação de serviços de
roçagem mecanizada em diversos locais do
perímetro urbano do
de
município
Porecatu, incluindo todas as ferramentas,
equipamentos,
acessórios, EPI's, totalizando uma área de
93.063,51
Contratada: EDILAINE CRISTINA DE
OLIVEIRA COUTINHO
CNPJ nº 25.327.088/0001-81,
Valor: R$ 17.999 00 (dezessete mil
novecentos e noventa e nove
reais), referente ao item (1).
Dotação
orçamentária:
13.04.1545202202.064-33.90,39-233
e
33.90.39 21-1280

Porecatu,

01

de agosto de 2022.
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ANOXIINTASTE

dos Municípios do Par

4ADRIAN FABLICIO
GONÇALVES
Pregoeiro Portaria nº
2097/202]

Publicado por:
Adrian Fablicio Gonçalves
Código Identificador:
555000DE

DE

EXTRATO DO EDITALLICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO

EXTRATO DE EDITAL:

73/2022

PROCEDIMENTO
VDMINISTRATIVO Nº106
2022
PREGÃO ELETRÔNICO N
13/2022
TIPO. MENOR PREÇO
POR ITEM
LICITAÇÃO

unidade 01:
dotação 041220140.2.008
3390,39.00.00:
Principal 39:
reserva 11];
desdobrada 1046.
Esportes: órgão 10;
unidade 02;
dotação 278120190] 039.3
390.39.00.00;
Principal 159;
11&;
reserva
desdobrada 1061.
Assistência Social:
órgão 12:
unidade 03;
dotação 0824302]
0.2.055.3390, 39.00.00;
Principal 205;
reserva 115:
desdobrada 1067,

TEIA
ORI
221
LOCAL:

PP”

Rua Barão do Rio
Branco, 344

Cultura

centro (Sala de Reuniões)

Todutos de higiene
para emprego
pela
Secretaria de assistência

À

s

ofertado
úntes assistidas pelo
eras.

Valor

Máximo

quatrocentos

do item: R$
43.483,00
e oitenta e três reais

Dotação Orçamentária:

(quarenta

e

três

mil

12:03.082440210.2.056.3390.30.00.00-1919

Download

do
Te
edital:
palânsparencia-norecatu.pr.gov.brtransparencia/licitaçãa:
Telefone para contato:
(0XX43) 3623-2235
E-mail:hiettaporecatuía, gmail.com

e Turismo: órgão 09;
unidade 02;
dotação 133920180.2.038 33
90.39.00.00;
Principal 149;
reserva 112;
desdobrada 1060.

Download
do
lttp//portaltransparencia.
edital:
porecatu.pr.sov.br
Telefone Para
contato: (O0XX43) 3693 2232 transparencia licitacoes
E-mail:licitaporecatu(a gmail.com

FÁBIO LUIZ
ANDRADE
Prefeito

TAA==22
EDITAL:
EDITAL;
a
DE
http.

Publicado por:
Adrian Fablicio Gonçalves
Código Tdentificador:0D236B43

FÁBIO LUIZ
ANDRADE
Preferto

LICITAÇÃO

DEE

Publicado por:
Adrian Fablicio
Gonçalves
Código Identificador:FSFE6257D

mess

ANT

IA

A

LICITAÇÃO
EXTRATO DO EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO
74/2022

EXTRATO DE EDITAL:

PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO Nº1 10) 2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº
742022
IPO: MENOR PREÇO POR
LOTE
DATA DA REALIZAÇÃO:
08/2022
ABERTURA: 13H00
LOCAL: Rua Barão do Rio
Branco, 344 centro (Sala
de Reuniões)

EXTRATO DO EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL
75/2022
EXTRATO DE EDITAL:

PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO Nº| 11/2022
PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 75/2022
TIPO: MENOR
PREÇO POR LOTE
DATA DA REALIZAÇÃO:
15/08/2022
ABERTURA: 09H00
LOCAL: Rua Barão do Rio
Branco, 344 centro (Sala
de Reuniões)
—

OBJETO:

Contr:

|?

—

Valor Máximo do item:
R$ 150.000,00 (cento
e cinquenta mil
reais)

Dotação Orçamentária:
Secretaria de Saúde (hospital);

Valor Máximo do item:
R$ 300.000,00

trezentos mil reais

Dotação Orçamentária:
Educação (ensino funda
mental): órgão OS:
unidade 02;
dotação 123610170.2.031.3390.
39.00.00;
Prineipal 120:
reserva 113;
desdobrada 1054,
Fducação (ensino fundame
ntal): órgão OS:
unidade 02:
dotação 123650170.2,033.3390.39.00.00;
Principal 134:
reserva 114:
desdobrada 1055
Administração: órgão 05:

órgão 11;
unidade 01:
dotação 103020200 2.052.3
390,39 .00),00:
Principal I8S;
reserva 116:
desdobrada 1063.
Secretaria de Saúde (UBS):
órgão 11:
unidade0];
dotação 103010200.2.042.3390.39.00.00:
Principal 174:
reserva 117:
desdobrada 1062

Download
do
Ntip://portaliransparencia
edital:
porecatu.pr.sov.br
Telefone Para contato:
transparencia/licitacoes
(O0XX43) 3623-2232
E-mail: licitaporecatu(Dgmail
com

WwWww.diariomunici
VWWW.diariomunic) pal.com.br amp
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A
sede na cidade de
Porecatu-PR,

“neste ato

representado por EDILAINE
CRISTINA DE OLIVEIRA
9.967.472-5 e CPF nº
057.303.629-27, doravante
partes Sujeitas as normas da Lei
designada
8.666/93 e suas alterações
Decreto 10.024/2020,
ajustam o presente contrato
subsequentes e
em decorrência da
licitação realizada através do
Pregão

COUTINHO, inscrito(a)
no
CONTRATADA, estando as

RG

CLÁUSULA PRIMEIRA

O

objeto do presente termo

ao Edital nº 68/2022
referido instrumento.

—

nº

- DO OBJETO

é

Contratação de empresa
para prestação de serviços de
roçagem

pregão eletrônico, observadas
as especificações disponibilizadas
no Anexo

1

do

PARÁGRAFO SEGUNDO - A
contratada deverá realizar os
Serviços conforme Termo de
Edital, sendo estes relacionados
Referência do
abaixo:
Objeto
Poda e roçagem das áreas:

Apresentação

Avenida Antônio Fernandes —
trecho
Avenida Antônio Fernandes —
trecho 2.
Avenida Paranapanema — trecho 3.
Avenida Paranapanema — trecho 4.
Avenida Paranapanema — trecho 5.

LL

(02)

Avenida Paranapanema
Rua Iguaçu trecho 8.

—

Valor

M?

1.074,580

[61870

Unitário
207.823
119.660

trecho 7.

—

VALOR TOTAL
POR ETAPA
VALOR TOTAL

DAS 3 ETAPAS

|R$

5.999,66

|R$ 17.999,00

FABIO

LUIZ

ANDRADE 00

441119973

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORECATU

PARANÁ

é de R$ 17.999,00 (dezessete
mil novecentos e noventa e
nove reais), sendo que
aditado ou suprimido até o percentual de 25%
(vinte e cinco por cento).

o

valor contrato poderá ser

PARÁGRAFO ÚNICO - O
pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos
concernentes ao objeto do
presente contrato será de responsabilidade exclusiva da
CONTRATADA, bem como demais
inerentes e necessários para a completa
encargos
execução das suas obrigações assumidas pelo
presente contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA

pela mesma, nos dias
recebimento do objeto.

12

—

DO PAGAMENTO

(doze) dos Ineses subsequentes às
entregas

e

emissões das notas fiscais, após o

PARÁGRAFO PRIMEIRO O
respectivo pagamento somente será efetuado
após efetivo cumprimento das
obrigações assumidas decorrentes da
contratação, em especial ao art. 55, inciso XIII da Lei
Federal nº
8.666/93.

-

PARÁGRAFO

SEGUNDO - As faturas deverão
ser apresentadas pela CONTRATADA
CONTRATANTE, em Ol(uma) via, devidamente
regularizada nos seus aspectos formais e legais.

ao

PARÁGRAFO TERCEIRO - Nenhum
pagamento pelo CONTRATANTE isentará a CONTRATADA
das
responsabilidades assumidas na forma deste
contrato, independentemente de sua natureza, nem
implicará na
aprovação definitiva do recebimento da mercadoria.
PARÁGRAFO

-

QUARTO
Caso Seja apurada alguma irregularidade
na fatura apresentada ao
CONTRATANTE, o Pagamento será sustado até
que as providências pertinentes tenham sido tomadas
por
parte da CONTRATADA, para o saneamento da
irregularidade.
PARÁGRAFO QUINTO

-

A(s) fatura(s)/notas(s) fiscal(is) deverá(ão)
ser enviada(s)

para o e-mail
bpmpcontabilQyahoo.com ou ser entregue(s) no setor
responsável da sede do CONTRATANTE, no
endereço descrito
no preâmbulo deste contrato, durante o horário de
expediente.

PARÁGRAFO SEXTO — Caso na data
prevista para pagamento não haja expediente no MUNICÍPIO,
pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente a esta.
PARÁGRAFO SÉTIMO A Administração
Municipal não está obrigada
serviços/materiais constantes neste contrato.

-

a

o

contratar todo quantitativo de

PARÁGRAFO OITAVO — Os recursos destinados
ao pagamento do objeto de que trata o edital 68/2022 —
pregão eletrônico e consequente contrato, são provenientes dos
recursos vinculados à Secretaria de Serviços
Públicos. Os recursos orçamentários
correrão por conta da dotação 13.04.1545202202.064.33.90.39-233
e
33.90.39.21-1280;
PARÁGRAFO NONO
certidões comprovando

- A

CONTRATADA deverá apresentar juntamente
com a Nota Fiscal/Fatura, as
situação regular perante à Seguridade Social e
ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço — FGTS e Regularidade Trabalhista
(CNDT). A CONTRATADA deverá ainda,
manter
durante toda a vigência do contrato as
condições de habilitação especificadas no edital
(Fazendas:
Federal,
Estadual e Municipal e Justiça do Trabalho).
a sua

CLÁUSULA QUARTA

-

estam fá

DA VIGÊNCIA, DO LOCAL E DO
PRAZO PARA REALIZAÇÃO DOS
FABIO LUIZ
ANDRADE:004

41119973

D
1

8
ns

Assinado de forma
digital por FABIO LUIZ
ANDRADE
00441119913
Dados 2022 08 02

103315-0300

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE PORECATU
SERVIÇOS
Os itens, objeto
deste contrato, deverão
realizar OS serviços em
responsável pela Secretaria de
até 03 dias úteis
dias após solicitação do
Serviços Públicos Tigorosamente
ANEXO |, nos locais
de acordo os
designados pela mesma
descritivos
constantes no
no horário entre 08h00
e 11h00 e das 13h00
às 17h00.
PARÁGRAFO QUARTO
- O Prazo de
vigência do presente
de assinatura deste,
contrato é de 12 (doze)
podendo ser aditado em até
meses, a partir da data
25% (vinte e cinco
Prorrogado por até igual período,
Por
do
cento)
valor
inicial do contrato e
mediante termo aditivo,
desde que haja acordo
entre as partes.

especificado, a empresa será
notificada Para que
providencie, dentro do
necessária.
prazo

a

ser determinado, a
correção

serviços prestados, às
Suas expensas, aquele
que objeto que não
Referência.
estiver de acordo com
o Termo de

PARÁGRAFO QUARTO:
Na hipótese de
ser refeito o serviço, o
conformidade com a indicação
contratado deverá fazê-la
da Secretaria
em
contratante,
no prazo máximo 02
notificação por escrito, mantidos
(dois) dias úteis, contados da
o Preço inicialmente
contratado.
CLÁUSULA SEXTA

-

PARÁGRAFO PRIMEIRO
emolumentos concernentes

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- A

CONTRATADA deverá

responsabilizar-se e arcar
ao objeto da presente
Por quaisquer taxas ou
licitação, bem como demais
Necessários para a
completa execução das
Custos, encargos inerentes
e
obrigações
assumidas.

PARÁGRAFO TERCEIRO
- À CONTRATADA
deverá manter durante
compatibilidade com as
toda a execução do
obrigações por ela
contrato, em
assumidas, todas as condições
exigidas na licitação.
de habilitação e
qualificação

FABIO LUIZ
ANDRADE:00

441119913

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE PORECATU
a) efetuar o Pagamento
ajustado;
b) esclarecer à

fornecimento:

CONTRATADA toda

e

qualquer dúvida, em
tempo hábil, com relação
ao

c) manter, sempre
por escrito com a CONTRATADA,

PARÁGRAFO SEGUNDO

-

os

entendimentos sobre o objeto
contratado.

Constituem obrigações da
CONTRATADA:

a) entregar /executar
o objeto, de acordo
com as especificações do
Anexo I do Edital do
68/2022 e da Cláusula
Pregão
Primeira deste instrumento;
b) responsabilizar-se
por todos os custos Para o
cumprimento da prestação
mão-de-obra, Seguros,
obrigacional, incluindo
encargos Sociais, tributos,
transporte e outras despesas
fornecimento do objeto do
necessárias para o
Contrato;
c) responsabilizar-se

pela integral Prestação
contratual, inclusive quanto às
inobservância da legislação
obrigações decorrentes da
em vigor;
d) atender aos
encargos trabalhistas;
e) assumir total
responsabilidade pelos danos
causados ao CONTRATANTE
ou a terceiros, por si
ou

CLÁUSULA OITAVA

- DAS

PENAS PELA INADIMPLÊNCIA

A CONTRATADA
Sujeitar-se-á, em caso de
inadimplemento de suas
contrato ou em outros
obrigações, definidas no edital
que o complementem, as
e neste
seguintes multas, sem prejuízo das
8.666/93 e responsabilidades
sanções legais da lei nº
civil e criminal:
a) Advertência;

0,5% (cinco décimos
por cento) por dia de atraso, na
entrega do objeto licitado, calculado
valor correspondente à
sobre o
parte inadimplida;
c) O atraso, para efeito de
cálculo da multa mencionada
no subitem anterior será
corridos, a partir do 1º dia útil
contado em dias
subsequente ao término do
prazo
ajustado;
d) 20% (vinte
por cento) sobre o valor constante
do Contrato, pelo
cláusula contratual, exceto
descumprimento de qualquer
prazo de entrega;
€) Caso a vencedora
não efetue a
entrega/execução do objeto, incidirá
sobre o valor da respectiva
multa de 20% (vinte
nota de empenho, por
por cento)
inexecução
total
do objeto, sem Prejuízo das
sanções cabíveis.
outras
b)

administrativa ou judicial.
CLÁUSULA NONA

- DAS ALTERAÇÕES

CONTRATUAIS

A

CONTRATADA fica obrigada
a aceitar, nas
mesmas condições contratuais
contratuais que se fizerem
os acréscimos ou
necessárias em até 25% (vinte
supressões
e cinco por
Contrato.
cento) do valor inicial atualizado do

8 4O

O.
os loieloo
FABIO LUIZ
ANDRADE:O

0441119973

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE PORECATU
CLÁUSULA DÉCIMA
- DA RESCISÃO

PARÁGRAFO PRIMEIRO

- À

CONTRATADA,

indenizará o CONTRATANTE
esta vier a sofrer em decorrência
Por todos os prejuízos
da rescisão
que
por inadimplemento de Suas
obrigações
contratuais.

CLÁUSULA DÉCIMA
PRIMEIRA

- DA

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

O presente instrumento
contratual rege-se pelas disposições
expressas na Lei nº 8.666, de 21.06.1993
alterações posteriores, no Decreto
Federal nº 10.024, de
e suas
20.09.2019, na Lei nº 8.078, de
de Defesa do
11.09.1990 — Código
Consumidor, no Código Civil
Brasileiro, no Código Comercial
referentes ao objeto, ainda
Brasileiro e em
não

que

outros

explicitadas,

CLÁUSULA DÉCIMA
QUARTA - DA REVOGAÇÃO
E ANULAÇÃO

insanável.

PARÁGRAFO PRIMEIRO
- À declaração de
nulidade de algum ato do
nulidade dos atos que diretamente
procedimento somente resultará
dele dependam,
na
PARÁGRAFO SEGUNDO Quando da declaração de nulidade
de algum ato do
competente indicará expressamente Os
procedimento,
atos a que ela se estende.
PARÁGRAFO TERCEIRO
Administração.

- A

a

autoridade

nulidade do procedimento de
licitação não gera obrigação de
indenizar pela

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE PORECATU

É

res

E

q

PARANÁ

Utogeçto
Jurídicos que o
contrato, ordinariamente, deveria
produzir, além de desconstituir
os já produzidos.
PARÁGRAFO QUINTO
- Nenhum ato será
declarado nulo se do vício
Público ou aos demais interessados.
não resultar Prejuízo
ao interesse

—
fundamentado.

PARÁGRAFO SÉTIMO

de Porecatu.

-

A autoridade
competente Para anular ou
revogar a licitação é o Prefeito
Municipal

CLÁUSULA DÉCIMA
QUINTA

- DAS

DISPOSIÇÕES GERAIS

Ao presente contrato
se aplicam as seguintes
disposições Berais:

Em ocorrendo a
rescisão do presente
contrato, em razão do
CONTRATADA, esta ficará
inadimplemento de obrigações
da
impedida de participar de
novos
contratos com o CONTRATANTE,
como
sofrerá as penalidades
bem
previstas no Artigo nº 87 da Lei
a)

8.666/93.

d) A via deste instrumento
destinada ao Contratado,
devidamente assinada pelo
disponibilizada Por correio
Contratante, será
eletrônico, na forma do item
antecedente, ou para retirada no
Municipal a partir de 05 (cinco) dias
Paço
após o protocolo da
entrega das vias originais prevista
anterior.
no item

CLÁUSULA DÉCIMA
SEXTA - DAS PARTES
INTEGRANTES

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA

- DA FISCALIZAÇÃO

Fica responsável pela
fiscalização do contrato

o

CLÁUSULA DÉCIMA
OITAVA

servidor Marcos Rodrigues.

- DA

SUCESSÃO E DO FORO

É
É ENO
ss

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORECATU

ro

+

AO

EE NA
aEAPsugerto

PARANÁ

b

CC

ER

As partes firmam o
presente instrumento em 03 (três) vias (impressas
por sistema eletrônico de dados) de
igual teor e forma, na
presença das 02 (duas) testemunhas abaixo, obrigando-se
Por si e seus sucessores, ao

manter um representante com plenos poderes
para receber notificações, citação inicial
permitidas neste referido foro.

e

outras em direito

Porecatu, 02 de agosto de 2020.

ur
iss
Ei
ANDRADE:0
FABIO LUIZ

ANDRADEGÕAS! 1199

0441119913

Lrseranacso:

Fábio Luiz Andrade - prefeito

CONTRATANTE

Testemunha
RG e CPF

|

eba:

Ba

EDILAINE CRISTINA DE OLIVEIRA
COUTINHO
CONTRATADA

Testemunha
RG e CPF

2

Pelo presente
instrumento Particular,
vinculado ao
Licitatório nº 107/2021
modalidade Pregão Presencial Procedimento
um lado o
nº 61/2021, de
Município de Porecatu,
inscrito no CNPJ
80.542.764/0001-48, com sede
sob o nº
na Rua Barão do Rio
Branco, 344,
Vereador Henrique
Blanco Vidal, nº
48, Vila Olga Atalla,
cidade, RG nº 9.311.246-6
nesta
SSP/PR, CPF 076.434.699-70
denominado
doravante
CONTRATANTE,
de outro lado,
SUPERMERCADO
a empresa
CICONATO
LTDA-ME,
14.313.427/0001-54,sediada Rua
CNPJ
Nº
Iguaçu, 1679, no
Porecatu-PR, através de
município de
seu representante legal
Eliane Chiconato de
Araujo, RG nº 8367301-0,
CPF nº 043.707.739-03
doravante denominada
ao final assinado,
CONTRATADA.

"A
—
Cláusula Primeira: Este
aditivo tem como
finalidade a dilatação do
Prazo do contrato em mais
12 (doze)
meses a contar do dia
14/08/2022.

Porecatu, 25 de julho de
2022.

FÁBIO LUIZ
ANDRADEPrefeito
Contratante

SUPERMERCADO CICONATO
LTDA-ME
Contratada

Testemunha |
CPF:

Testemunha 2
CPF:

Publicado por:
Adrian Fablicio Gonçalves
Código Tdentificador:0B3A76FO

quatro reais e trinta
centavos).

Cláusula Segunda:

As demais cláusulas
Permanecem inalteradas.

E por estarem
Justos e acertados firmam
o presente aditivo
(três) vias de igual teor.
em 03

Porecatu, 25 de julho de 2022.

Contrato nº 98/2022
Pregão Eletrônico nº 68/2022
Objeto: Contratação de
empresa para prestação de
roçagem mecanizada em
serviços de
diversos locais do
Perímetro urbano do
município de Porecatu,
Contratada: EDILAINE

FÁBIO LUIZ ANDRADE:
Prefeito
Contratante

SUPERMERCADO CICONATO
LTDA-ME
Contratada

Testemunha
CPF:

LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO
98/2022
PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE PORECATU
EXTRATO DE
CONTRATO

CRISTINA DE OLIVEIRA
CNPJ nº 25.327.088/0001-81
COUTINHO,
Valor: R$ 17.999
00(dezessete mil
novecentos e noventa e
reais)
nove
Dotação
orçamentária:
13.04.1545202202.064-33.90,39-233
33.90.39.21-1280.
e

1

Testemunha 2
CPF:

Data de Assinatura:
02/08/2022.
Vigência: 12(doze)
meses.

leia-se:

Publicado por:
Adrian Fablicio Gonçalves
Código Tdentificador:F4755613

2º TERMO ADITIVO
DO CONTRATO Nº
10/2022 QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO
DE PORECATU E
A EMPRESA
SUPERMERCADO CICONATO
LTDA-ME

Licitatório nº 107/2021
modalidade Pregão Presencial
nº 61/2021, de
um lado o Município de
Porecatu, inscrito no CNPJ
sob o nº
80.542.764/0001-48, com sede
na Rua Barão do Rio
Branco, 344,

cidade, RG nº 9.311.246-6
SSP/PR, CPF 076.434.699-70
denominado
doravante
CONTRATANTE,
de outro lado,
SUPERMERCADO
a
empresa
CICONATO
LTDA-ME,
CNPJ
14.313.427/0001-54,sediada Rua
Nº
Iguaçu, 1679, no
município de

Cláusula Primeira: Este
aditivo tem como finalidade
a dilatação do
prazo do contrato em mais 12
(doze) meses à contar do
14/08/2022.
dia

Cláusula Segunda: Este
aditivo tem como finalidade
25% (vinte e cinco
o aumento em
porcento) do valor inicial do
Se a importância
contrato, cujo referede R$ 1.644,30 (hum
mil seiscentos
e quarenta e
quatro reais e trinta
centavos).

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRADO
FERREIRA
CONSÓRCIO DE
DESENVOLVIM NTO E INOVAÇÃO
DO
NORTE DO PARANÁ
- CODINORP
RESOLUÇÃO
Nº 05 DE 26 DE
NOVEMBRO DE 2021

RESOLUÇÃO Nº 05 DE 26
DE NOVEMBRO DE
2021.

Dispõe sobre o Plano
Plurianual de Investimentos
Para o período de 2022
a 2025, nos termos do
Contrato de Consórcio
de Desenvolvimento
e
Inovação do Norte do Paraná
(CODINORP).
O PRESIDENTE
DO CODINORP
Faço saber
Geral aprova e eu
a Assembléia
Promulgo a seguinte Resolução: que

disposto no art. 165, 81º da
Constituição Federal,
Deríodo os
estabelecendo para o
Programas com seus
respectivos objetivos, metas
montante de recursos a
e o
serem aplicados em investimentos.
Art. 2º Os Programas
e as metas do CODINORP
estão estabelecidos
no Anexo [ desta Resolução.

O
WwWw.diariomunicipal.com. br/am)
aunicIpal.com.br/amp

iu
322

