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Esrano no PanaNÁ

Av. Paraná, 3 - Fone/fax: 0-"*-43-476-1222 - E-mail. hoo.com.br - CEP: 84470.000

SrcnnuRraMuNrcrpAL DE EoucaÇÃo B Culrunr

Mems ns 115114-SMEC

Exmo. Senhor
JOSE MARIA REIS JUNIOR
Prefeito Municipal
Nesta

'bí -

2014.
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Solicitamos a Vossa Excelência que seja aberto processo licitatorio de

um ônibus escolar com data de fabricação acima de 2002, o processo se faz

necessário tendo em vista que o veículo que faz a rota atual (Vila Rural Lageado,

Costa Azul e Olarias) vem apresentando problemas frequentes de mecânica o que

traz transtorno para os alunos, prejudicando a frequência escolar dos mesmos.

Cordialmente,

d^*^- ul-*l"t
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PRÊFEIruRA DÊ CANDIDO DE ÂBREU _ PR..

Curitiba, 25 de julho de 2O14-

ORCAMENTO

conforme solicitado por v' Sra-, informamos a seguir orçamento e dados de veículo urbano
misto usado disponível como segue:

' um ônibus urbano misto, usado, ctassi marca Mercedes Benz modelo oF- Ll.zl,sendo o
rnesmo equipado com motor frontâl de 211 cv.. moúdo a dlesel, turbo, direção hidÉulica,
fueíos a er; âno e modelo de fabricação 2003.

- Carroceria marca Comil Sveltq lotação gara Mpassageiros sentadc, poltronas
reclináveis revestidas em curvim, assoalho de madeira revestido com tapete emborrachado,
uma porta na dianteira LD-, cortinas, porte objetos sirnples ínterno.

- Veiculo será entregue pintado na cor branca

- O valor do veiculo ora ofertado é de RS 70.@0,0O {setenta mil Reais}.

- Forma de pagamento: à vista, rnediante a entrega do veículo.

- Tendo em vista pqssuirmos apenas uma unidade do veícuro acima mencionado,
lnformamos gue o presente orçamento tem rralidade de sete dias uteis, sujeito a alterações de
valores e características sem prévio aviso.

Àtenciosamente
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Curitiba, l2 de.iunho deZ0t4.

À
P.M. de Candido de Abreu - pr_

Ref. Orcamento:

Em atenção a vossa solicitação, segue abaixo nôsso orçamento para fomecimento de
ônibus usados:

a

a

01 ônibus tipo urbano usado,-ano de fabricação de 2003 modelo 2003, equipado
com motor dianteiro, movido a dieser, t*rbo, potencia de zrr cy, àrogao
hidráulic4 freios a ar, tacógrafo, extintor de incênàio e triângulo.
- carroceria marca caio Apache vip, constru ída ern esmrtura metálica revestida
em alumínio, conr capacidade para 46 passageiros sentados, portronas arta, fixa,
revestidas em curvim, assoalho em arumínio revestido com'tapete, duas portas .
sendo uma por0a na diqnteira e uma traseira na latçral dirçita.
- Veículo pintado na cor azul e branco.
- o valor unitririo estimado para venda deste veiculo é de R$ 67.000,00
(Sessenta e sete mil Reais).
Forma de pagamento: à vista, contra entrega dr: veículo.
- o presente orçamento tem validade por dez dias, sendo que a Rimavel Ltda.
não se obriga aos s€us ef,eitos após esta data, podendo sofler alteraçÕes sem
prévio aviso por se tratar de veículo existente em seu estoque nesta daüa.

sendo o que nos fora solicitado. firmamos a presente para que surta seus efeitos.

Atenciosamente

RIMAVEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA
CNPJ. A0.624.596 I 000 1 -09
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PREFÊITUHA DE CANDIDO DE ABREU - PR..

Curitíba, 25 de julho de 2014.

oRCAMENTg

Enviamos a seguir orçamento e características de veiculo para futuro fornecimento ce ônibus
usado:

com motor dianteiro de 210 cv., movido a dieser, turbo, direção hidráurica, freíos a ar,
ano e modelo de fabricação 2002.

fíbra com almofadas ê encosto revestido em curvirn, assoalho de aluminio, duas portas
no LD, sendo uma dianteira e uma traseira,

(Sessenta mil Reais).

Forma de pagamento: à vista, contra a entrega do veículc.
o presentê orçamênto tem varidade de dez dias, sujeito a arterações de varores e
características sem prévio aviso.

Atenciosamenie

Rua: I'a,ares de Lira" 2ól I - Sala 02 - Afonso pena _ São José rlos piúais , pR
CEp 83065-i B0 _ FbnelFax: (41) tt,ll_5700

L
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de RS 60.000,00



PRErrrruRA Do MuNrcípro or CÂuDrDo or AsnEu
f : reuo uo PauNn

Av. Parana, 3 - Fonc: 43-3476-12?? -.www.c.rnclidodcabrcrt.pr.qov.br - 844 1.0:00844 1.c0.0o "

SrcnrtnRia MuNrctplt oe FtNINças ;'.,r

Cândido de Abreu, 04 de Agosto

lrrfrlrrnacão de Dot .rr. ão Orçry1errtária
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Lir.Ítatririo no que tilnÍ1e o cttsleio das despesas p.]ril
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peta Asscssoria cle Contpras c t icltaçoes,

Orcairren[o para reatizacào de l)rocesso

aquisiÇão de ônibu!, cortíottttt.: a sc'guir

06,003 Divisao 11e Irarrsl;ortr: [-scoIar.

17.361.0601 -1103 AqLrisicacl cje VetcLttos para Tratrsporle fscotar

103 4.4.90.52.00.00 EQUiÍ'AMINTOS E MATIRIAL l)I-RMANtNTt

5r:nr rlais J)ara o ÍItorltcrt(), Í)()s < eIot atttos a clisllosiç-atl

SON LUIZ MOREIRA

Sec ret a ri o rrricil-lal cie Êinanças



PnnrrcrruRA oo MuNrcÍrro nr CÂNDrDo un Annuu
Esuno no Panq,NÁ

Av. Paraná, 3 - Fone/fax: 0-**-43-476-1222 - E-mail

Meme ns 119114-SMEC Em 18 de agosto de 2014.

Exmo. Senhor
JOSE MARIA REIS JUNIOR
Prefeito Municipal
Nesta

Solicitamos a Vossa Excelência para providenciar um Decreto para

criação de Comissão para avaliação de aquisição (através de licitação) para compra

de ônibus usado que será utilizado no transporte escolar.

Esta comissão fará vistoria dos ônibus.

Cordialmente,

)J*,,-tlhl"
OSE IRINEU WEIBER

Sec ária Municipal de Educação

Srcner,rnr.l MuxrcrpAl, DE E»ucaÇÃo B Culruna



PRnruruRA oo MurrlrcÍpro un CÂNDIDo oB Annnu
Es'r'ADO uo P..rn.ulÁ

Av. Paraná, 3 - Fone: 43-3476-1222 - www.candidodeabreu.pr.gov.br - 84470.000

SEcRrrnRrA MuNrcrpAL DE ADMTNTSTRAÇÃo

ce
t.:

PORTARTA Ne 077t2014

O PREFEITO MUNICIPAL DE CÂNDIDO DE ABREU, EStAdO

do Paraná, no uso de suas atribuiçÕes, de conformidade com o disposto pelo artigo
82, inciso XXVI da Lei Orgânica do Município, combinado com disposição da Lei
Federal no 8.666/1993, e

Tendo em vista o contido no Memorando no 11912014-SMEC.

RE§OLYE

Designar.os servidores MARCIO SOCHA, Mecânico, JOSNEI
SCHMIDT, Mecânico, JOSE NERICO LACERDA, Motorista, lUlZ RENATO
WEBER, Diretor de Secretaria de Finanças, VINICIUS MALANOWSKI, Secretário
Municipal de Obras e Desenvolvimento, para comporem Comissão Especial
incumbida de proceder vistoria nos veículos tipo ônibus relacionados ao processo
licitatorio no 08412014, como condições prévia para o credenciamento de
proponentes i nteressadas.

PREFEITO MUNICIPAL DE CANDIDO DE

UNIOR

GABINETE DO
ABREU, em 21 de agosto de2014.

JOSE
ipal



MuNrcíPro DE CÂNoroo DE Asnru
Esraoo oo PamNÁ

Secretaria Municipal de Gestão de
Licitações e Contratos

Avenida Paraná, 03 Fone/fax: (431 3476-1222 ramal 209 CEP: 84.470-000
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auronrzaÇão üE ÂBERTURA DE pRoc EDt MENTo LtclrAToRto
DESPACHO

Feita a análise sob a ótica da oportunidade e conveniência e relevância para

o lnteresse Público corroborada pela disponibilidade orçamentária atestada pela

Secretaria Municipal de Finanças, autorizo nos termos do artigo 38 da Lei 8666/93 a

abertura de Procedimento Licitatorio para escolha da proposta mais vantajosa para

aquisição de ônibus escolar, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e

Cultura.

Para tanto, determino que:

1 - Seja autuado o processo correspondente,

protocolo e numeração;

2 - Ao Setor de Licitações para elaboração da

convocatório e escolha da modalidade licitatoria;

devendo respeitar o

minuta do instrumento

iF

3 - A Procuradoria Jurídica para análise da minuta do lnstrumento

convocatórío; e

4 - Por fim, confecção do aviso de Licitação para posterior publicação.

Cândido de Abreu, 26 de agosto de 2014.

JUNIORJOSÉ MARIA

unicipal
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Âognb Apareetda Gonçalves
S€cFeúária Municipal de Âdministraçâo

PgBIÀ§tÀ §,e l tg {.zg1r

O PRETEITO M{ MCIPAL DE CA}.IDIDO DE ABREU, Estedo do PAMNâ
Eo 1r8o de stus *ihriçges, de conformidade com o inciso IV do srt. 3s da lei fedeial ne

10.52080ü2 .i ,'

RESOLVE:
-+r-----

Art is.'§ica designada-o servidor ALLAl.l DIEGO IyíORENO VÀRLITO"

lotads na sewtria Muúicipât aã aosiinistmçto, para âtuaÍ como Pregogiro nos pÍccdsso:

liçituórios arstos sou a múatidade a;gÊ";; úip*iU- de suas atividades funcicn'ris' a

partÍr destarláâ

Perúgrefo únlco. Nas ausências o impcdimentos do Pregoe-iro.tirr:iar !11
desigmdo euo *UrO*i-fo o servidor ,I"AJ,.I IyÍANOEL MIRAI{DA DA SILVa, mÊnrDr'i

daEquipe de Apoio, coú ss Essas aq{buições eprenogativas do tinrlar'

Átr 2s, Coln a finatidade de a§istir o hegoeiro no desempenà-o i:..'-djs
feFe§' üca designadâ Equi!ç §g Apoip composb dos sen'idores ryü'f MAHi;'1-

rvcnelioe tÁ §iEvÃ dffins-offi nDRb KafrEL e DÂRcI s cH A cr.q' E'

1.'.

Art-#; O Pregoeiro, ou ou subsitfio €'veÍflIal, podeTg ::",t::f-:::T:
servidores, atéB iíos mernbrcsãa Equipe de ,Àpoio, sÊrnPrc que-a especificidade tÉcn:ca ac

obdeto ou a" aooL.ouçeo up*o,iãÉ essim i 
"*í4t, 

pan ár.xiliat na análise de Fropc'stas

ou documÊúos,

Art 4c. Esta Portaria entrará ern vigor na daÍa de §ua publicaçâo'

GABINETE DO PREFEITO MLJNICIPAL DE CÂNDIDC Dij '"rB!iii- eÍ:

l8dedezerabrode20r3. 
"u't v 'r'v' 
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O PR-EFEITO ML1üCiPAL DE CÉ$IDIDC ÜE i3e-l.'

do Paranâ" ao us6 de suss at'ibuigões, de co:tf-Ormidade ccm 4 disi:csi': ::: ''
-, r':* -r&r.í i j-- -.r .
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l-PR para integr;ar a Ê,F*ifP-#T
i40/2C13, eiri substi

GABINE lUCiPei

ABREU, em 7 de fevereiro de 20i4.

a-

JCISE MA

\
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MuNrcíPro DE CÂNotoo DE Aenru
Esraoo oo PluNÁ

Secretaria Municipal de Gestão de
Licitações e Contratos

Avenida Paraná, 03 - Fone/fax: (43\ 3476-1722 - ramal 209 - CEP: 84.470-000
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TERMo oe RerÊReuctl
Obieto I Escolha da proposta mais vantajosa para aquisição de ônibus escolar, em

atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

Especificações dos Produtos

Cândido de Abreu, 26 de agosto de 2014
.f

I

ü!
d+i;,

\
;ii

Unid Aquisição de um ônibus escolar com as

seguintes características: tipo urbano usado, ano

de fabricação de acima de 2002, equipado com

motor dianteiro, movido a diesel, turbo, potencia

mínima de211CV, direção hidráulica, freios a ar,

tacografo, extintor de incêndio e triângulo.

Carroceria construída em estrutura metálica,

revestida em alumínio, com capacidade acima de

44 passageiros sentados, poltronas alta,

revestidas em curvim, assoalho em alumínio

revestido com tapete, duas portas, sendo uma

porta na dianteira e uma traseira na lateral

direita.

R$ 65.666,60 65.666,60

R$ 65.666,60 (sessenta e cinco mil e seiscentos e sessenta e seis reais e
sessenta centavos).

A aquisição do ônibus escolar se faz necessários para atender as necessidades

da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

Prazo de Vigência
A partir da assinatura tendo vigência por 12 (doze) meses, sendo admitida

prorrogação de prazo desde que haja interesse da administração e seja

comprovada a vantajosidade.

Conforme Legislação.

Menor preço global.

Glassificação

Orçamentária

06.003 - Divisão de Transporte Escolar

12.361.0601-1103 Aquisição de Veículos para Transporte Escolar

103- 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Local da Entrega o ônibus deverá ser entregue de acordo com o Edital e em conformidade com o

pedido da Secretaria requisitante, apos solicitação e autorização do De

de Compras.

oartamento

N<
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MuNrcíPro DE CÂNoroo DE Asneu
Esuoo oo PmlNÁ

Secretaria Municipal de Gestão de
Licitações e Contratos

Âvenida Paraná, 03 - Fone/fax: (43r 3476-1222 ramal 209 - CEP: 84.470-000
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Responsáveis pela elaboração do termo de referência:
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lÂuNrcíPro DE CÂNorno DE Aanru
Esraoo »o PamNÁ

Secretaria Municipal de Gestão de
Licitações e Contratos

Avenida Paraná, 03 ' Fone/fax: (43l, 3476-1?22 ramal 209 - CEP: 84.470-000
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Pregão Presencial n"- _12014

Entidade Promotora: Município de Cândido de Abreu- Paraná.
Pregoeiro e Equipe de Apoio, nomeados pela Portaria no. 14012013, composta pelos senhores:
Pregoeiro - Allan Diego Moreno Varoto.
Equipe de Apoio - Alan Manoel Miranda da Silva, Cleberson Leandro Koziel e Darci Schactae.

Data de Emissão: _ de _ de 2014.
Data de abertura: _ de _ de 2014.
Horário: _:_ horas.

O Município de Cândido de Abreu, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Geral de Contribuintes sob
o n".76.175.926/0001-80, com sede a Avenida Paraná, no 03, Centro, Cândido de Abreu- Paraná,
fone no. (43) 34761222, torna público a Licitação na modalidade Pregão Presencial, tipo menor
preço global, a realizar-se na Prefeitura Municipal, em conformidade com a Lei Federal no.
10.52012002, Lei Federal no.8.666/93, Lei Complementar no.12312006, Decreto Federal 3.555/2000,
e com o descrito neste edital.
Os envelopes contendo a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação, deverão ser
protocolados no setor de licitações da Prefeitura Municipal, no endereço supramencionado, bem
como o credenciamento dos representantes das empresas ate às .

) do dia _ de _ de 2014

1. OBJETO
1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para aquisição de
ônibus escolar, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme as
especificaçôes descritas no termo de referência e (Anexo l).

2. COND|ÇOES DE pARTtCtpAçÃO NA LICTTAÇÃO
2.1. Poderáo participardesta licitação as empresas interessadas que atenderem todas as exigências
constantes deste Edital e seus anexos.
2.2. Náo poderão participar desta Licltação as empresas:
2.2.1. Cuia falência tenha sido decretada, em concurso de credores, em dissolução, em liquidação e
em consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de dissolução;
2.2.2. Que por qualquer motivo tenha sido declarada inidônea por qualquer órgão da Administração
Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal, ou punida com suspensão do direito de
licitar e contratar.
2.2.3. Náo Poderá participar do certame licitatorio empresa que não esteja de acordo com o RAMO
DE ATIVIDADE a que se refere esta licitação regularmente estabelecida e que não satisfaça as
condições exigidas no presente Edital.

2.3 - COMTSSÃO ESPECTAL DE AVALIAÇÃO
2.3.í As proponentes interessadas deverão ligar no telefone l43l 34761222, na Secretaria
Municipal de Gestão de Licitações e Contratos e agendar a visita da Comissão Especial de
Avaliação, nomeada Através da PoÉaria no 7712014, a qual, seus integrantes, irão até o local
para vistoriar o veículo.
2.3.2 As proponentes que estiverem à sede no Estado do Paraná, as despesas serão por conta
do Município, já as que forem em outro Estado, as despesas serão por conta da proponente
interessada, estando incluso deslocamento, alimentação e se necessário pernoites, para 05
(cinco) pessoas, os quais fazem parte da Comissão de Avaliação, em caso de insucesso na
avaliação as despesas não serão reembolsadas.
2.3.3 A Comissão Especial nomeada através da PoÉaria no 77t2014, está incumbida de
proceder à avaliação do(s) veículo(s) de acordo com o Edital, e em conformidade com o Anexo
ldo Edital;

;.



MuNrcíPro DE CÂNmoo DE Aangu
Esraoo oo PnnnNÁ

Secretaria Municipal de Gestão de y
Licitações e Contratos

Avenida Paraná, 03 . Fone/fax: (43) 3476-1222 ramal 209 CEP: 84.470-000
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2.3.4 Após analise e avaliação do(s) veículo(s) a Comissão Especial de Avaliação emitirá
parecer técnico referente ao(s) veículo(s) analisado(s), o resultado será publicado no diário do
Município no site www.candidodeabreu.pr.oov.br, bem como será encaminhado cópia do
parecer técnico, por e-mail as proponentes participantes do procedimento.
2.3.5 O ptazo máximo para agendamento de visitas será até o dia _l_12014, expirando este
pJazol
2.3.6. O ptazo máximo para apresentação e publicação do parecer técnico será até o dia
_t_t2014.

3. DO CREDENCIAMENTO
3.1. No inÍcio da sessáo, cada licitante poderá credenciar apenas um representante, o qual deverá
identificar-se junto ao Pregoeiro, apresentando a respectiva cédula de identidade ou documento
equivalente e comprovando, por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de propostas
(lances verbais), oferta de desconto e para a prática dos demais atos inerentes ao certame. (Modelo -
Anexo ll).
3.1.1. Os documentos mencionados no ltem anterior, inclusive o documento de identificação do
representante credenciado, deveráo ser apresentados em fotocopias autenticadas ou fotocópias
simples, acompanhadas dos respectivos originais, paÊa devida autenticação, pela Equipe do Pregão
ou já autenticados por cartório competente.
3.1.2. O credenciamento (Modelo - Anexo ll), deverá ter reconhecida em cartório, a assinatura do
representante legal.
3.2. Se a empresa se fizer representar por procurador, faz-se necessário o credenciamento através
de outorga por instrumento público ou particular; neste último caso mediante apresentação do ato
constitutivo da Empresa e alteraçÕes ou consolidado. Tanto o instrumento público como o particular
deverá conter menção expressa de que lhe confere amplos poderes, inclusive para formular ofertas e
lances de preços, para recebimento de intimações e notificações, desistência ou não de recursos,
bem como, demais atos pertinentes ao certame.
3.3. Fazendo-se representar a licitante pelo seu sócio-gerente, diretor ou proprietário, deverá
comprovar ser o responsável legalmente, podendo assim assumir obrigaçóes em decorrência de tal
investidura.
3.4. Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa licitante.
3.5. lniciada a Sessão, será vedada a substituição do representante da empresa devidamente
credenciado, ainda que esteja munido de instrumento procuratorio com poderes específicos, salvo por
caso fortuito ou força maior.
3.6. A falta ou incorreção dos documentos mencionados nos itens 3.1,3.2. e 3.3 náo implicará a
exclusâo da empresa em participar do certame, mas impedirá o representante de se manifestar na
apresentaçâo de lances verbais e demais fases do procedimento licitatorio.
3.7. Os documentos que credenciam o representante deverão ser entregues separadamente dos
envelopes de números 01 e 02.

4. DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES
4.1. A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de preços e os
Documentos de Habilitação será pública, dirigida pelo Pregoeiro, em conformidade com esté edital e
seus Anexos, no locale horário determinados no preâmbulo do presente edital.
4.2. Declarada aberta à sessão pelo Pregoeiro, os representante(s) da(s) Empresa(s) licitante(s)
entregará (ão) os envelopes contendo a(s) proposta(s) de preços e os documentos de habilitaçáo,
não sendo aceita, a partir desse momento a admissão de novos licitantes.
4.2.1. As licitantes deverão entregar ao Pregoeiro, declaração assinada pelo representante
que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, (conforme modelo ANEXO lV).

legal de

4.3. O envelope da Proposta de Preços deverá ser expresso, em seu exterior, as seguintes
informaçôes:
ENVELOPE 01 - PROPOSTA DE PREÇOS
MUNICIPIO DE CÂNDIDO DE ABREU
PREGÂO PRESENCIAL N9 12014
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4.4. O envelope dos Documentos de Habilitação deverá ser expresso, em seu exterior, as seguintes
informaçÕes:
ENVELoeE 02 - DocuMENTos DE HABILrrnçÃo
MUNIcIPIo oe cAruoIoo DE ABREU
pRroÃo PRESENCIAL N9 12014
RAZAO SOCIAL E N9 DO C.t.I p..I. DO PRoPoNENTE
4.5. lnicialmente, será aberto o Envelope 01 - Proposta de Preços - e, apos, o Envelope 02 -
Documentos de Habilitação.

5. DA PROPOSTA t}E 6uíon DrcrrAL)
5.1. A proposta deverá serapresentada formalmente em uma via impressa com valores e dados do
fornecedor e em mídia digital CD ou DVD (com a extensão .esl nos parâmetros do Sistema Equiplano
conforme programa de geração de proposta disponível no site

br SERVIÇOS, DOWNLOADS - GERAL - PP _12014 -
DE UM ESCOLAR, sem rasuras ou entrelinhas devidamente assinadas na

última folha e rubricadas nas demais, pelo representante legal da licitante. Não serão aceitas a
apresentaçâo de propostas em Pendrive (mídia removível).
O CD/DVD deverá conter as seguintes descrições:
- Razão Social da empresa
- Modalidade, número e ano da licitação.
5.2. O arquivo esl deverá conter:
a) Dados do Fornecedor: Razão Social ou denominação da licitante, com seu endereço completo,
número de telefone/fax, número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa JurÍdica do Ministério
da Fazenda;
b) Dados Bancários: Banco, Agência, Nome, Cidade, Estado, Conta e Data de Abertura;
c) Dados do Representante: Nome, documentos pessoais, endereço completo e telefone;
d) Dados do Quadro Societário. Nome, endereço completo, telefone, documentos pessoais e ato
constitutivo.
5.3. Prazo de validade da proposta, não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentação, sob pena de desclassificação da proposta.
5.4. A Secretaria Municipal de Educação e Cultura fornecerá a ticitante vencedora, cronograma
de entrega do produto, o qual deverá ser cumprido/entregue em até 10 (dez) dias após a
solicitação.
5.5 Serão desclassificadas as empresas que:
- Não apresentarem a proposta em formato eslem mídia digitalCD ou DVD;
- O Sistema Equiplano utilizado pela Prefeitura não reconhecer, ler ou desconhecer o conteúdo do
CD, por falha na mídia ou falha operacional da empresa.
5.6. As propostas deverão conter o preço unitário e total, em moeda corrente nacional, expressos em
algarismos, sem previsão inflacionária. Em caso de divergência entre os valores unitários e totais,
seráo considerados os primeiros, bem como a marca do produto ofertado.
5.6.í -O produto que está sendo licitado se conter marca como referência será aceito produto
equivalente ou similar
5.7. Os preços apresentados na proposta de'.'em incluir todos os custos e despesas, tais como:
custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais,
trabalhistas, seguros, treinamento, lucro, transporte, bem como a entrega, e outros necessários ao
cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos.
5.8. Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou
incorretamente cotados que não tenham causado a desclassificação da mesma por caracterizar preço
inexequível no julgamento das propostas, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo
considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo o produto ser fornecido sem
ônus adicional.
5.9. A apresentaçâo das propostas implicará na plena aceitação, por parte da licitante, das condições
estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
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5.10. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as especificações e exigências do
presente Edital e de seus Anexos e que apresentem omissÕes, irregularidades ou defeitos capazes
de dificultar o julgamento, ou ainda que apresentarem valores acima do fixado no presente Edital.
5.11. Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para a entrega do produto,
objeto desta licitação, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a
erro ou má interpretação de parte da licitante.
5.12. O Pregoeiro considerará como formais erros de somatórios e outros aspectos que beneficiem a
Administração Pública e não implique nulidade do procedimento.5.13. As quantidades dos itens
indicados no Anexo I poderão sofrer alterações para mais ou para menos, conforme disposto no art.
65, § 1o da Lei 8.666/93.
5.14. Todo e qualquer fornecimento dos materiais fora do estabelecido neste edital, em desacordo
com as especificações, será imediatamente notificado à(s) licítante(s) vencedora(s), que ficará (o)
obrigada(s) a substituir prontamente, correndo por sua conta e risco tais substituiçôes, sendo-lhes
aplicadas, também, as sançÕes previstas neste edital.
5.15. Não serão levadas em consideraçâo quaisquer vantagens não previstas neste Edital.

6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
6.1. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de
fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
6.2. Abertos os envelopes, as propostas serão rubricadas pelo Pregoeiro, equipe de apoio e
credenciados que desejarem.
6.3. No julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de menor valor por item.
6.3.1. Seráo desclassificadas as empresas que ultrapassarem o valor máximo fixado por item.
6.4. Lido os preços, o Pregoeiro relacionará todas as propostas classificadas em ordem crescente.
6.5. O autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com preços ate 10% (dez por
cento) superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, até a proclamação do
vencedor.
6.6. Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições deflnidas no item anterior, o Pregoeiro
classificará as 03 (três) melhores propostas, para que seus autores participem dos lances verbais,
quaisquer que sejam seus preços ofertados na proposta escrita.
6.6.1. Caso haja empate no valor das propostas escritas, e estas se encaixarem no disposto nas
sessões 6.5 e 6.6, o Pregoeiro seguirá o disposto no Art. 4o do Decreto Federal 3.555/2000, ou seja,
em favor da ampliação da disputa entre os interessados em Íornecer o objeto deste edital.
6.6.1.1. No caso de empate, conforme descrito acima, será decidido por sorteio à ordem dos lances
verbais.
6.7. O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, a
apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em
ordem decrescente de valor.
6.7.1 . Não ficará fixado o limite mínimo do valor de cada lance, ficando a cargo do Pregoeiro decidir a
respeito.
6.8. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a
exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo
licitante, para efeito de ordenação das propostas.
6.9. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às
penalidades constantes deste Edital.
6.10. Caso não se realize lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de
menor preço e o valor estimado paru a contratação, se atender as necessidades da administração o
pregáo será validado e passará para a fase seguinte.
6.11. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o Pregoeiro examinará a
aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.
6.12. Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação
de habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias.
6.13. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor,
sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.
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6.14. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatorias, o
Pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à
habilitaçâo do proponente, na ordem de classificaçáo, e assim sucessivamente, até a apuração de
uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele
adjudicado o objeto do certame.
6.15. Nas situações previstas nos subitens 6.10, 6.11 e 6.14, o Pregoeiro poderá negociar
diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.
6.16. Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências
relevantes, devendo a mesma, ao final, ser assinada pelo Pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos
licitantes presentes; a estes, sendo-lhes facultado esse direito.
6.16.1. Havendo recusa de qualquer licitante em assinar a ata, este fato será registrado pelo
Pregoeiro, presumindo-se concordância de tal licitante com todos os seus termos e conteúdo, ficando
precluso o direito de recurso,
6.17. As ME e EPP terão preferência de contratação em caso de empate.
6.17.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas ME e/ou
EPP sejam iguais ou até 5o/o (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.
6.17.2. Em caso de empate, a ME e/ou EPP mais bem classificada poderá, na sessão pública de
iuloamento das propostas, sob pena de preclusão, apresentar proposta de preço inferior àquela
considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.
6.17.3. No caso de microempresa e empresa de pequeno porte, a mesma deverá apresentar
declaração firmada pelo representante legal, de que se enquadra no conceito de ME ou EPP, sob as
penas da lei, no ato do credenciamento, conforme (Anexo Vl).

7. DA DOCUMENTAÇÃO PARA FrNS DE HAB|LTTAÇÃO
7.1 Para fins de habilitaçâo ao certame, os lnteressados terão de satisfazer os requisitos relativos à:
habilitaçáo jurídica e regularidade fiscal e trabalhista.
7.1.1 Os documentos comprobatórios pertinentes à habilitação jurídica, e regularidade fiscal e
trabalhista, deverâo se encontrar dentro do Envelope No. 02 (Documentos de Habilitação).
7.1.2 Será comprovada a veracidade das informações constantes nos documentos apresentados,
mediante diligência via on line, caso haja divergências entre o documento apresentado e o verificado,
prevalecerá às informaçôes on line.
7.1.3 Os documentos de habilitação deverão ser autenticados por cartorio competente, ou por
servidor devidamente q ualificado.
7.1.3.1 As autenticações que por ventura dependerem do servidor terão que ser obrigatoriamente,
efetuadas antes do inicio dos trabalhos da sessão, (mínimo de uma hora).
7.1.3.2 Não serão autenticados documentos na sessão, salvo para observar o Art. 40 do Decreto
Federal 3555/2000.
7.2. As empresas deverão apresentar, dentro do Envelope No. 02 (Documentos de Habilitação), os
documentos abaixo relacionados, em plena validade:
7.2.1 - Relativos à Habilitação Jurídica
a) registro comercial, no caso de empresa individual;
b)ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição
de seus administradores;
b.í)os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva;
c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercício;
d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no PaÍs, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente,
quando a atividade assim o exigir;
e) Comprovação da Situação junto ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ.
7.2.2 - Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:



rj:

ÊÂuNmÍPro DE CÂxmoo oe Aexeu
Esrroo no PmlxÁ

Secretaria Municipat de Gestão
Licitações e Contratos

Avenida Paraná, 03 - Fone/fax: (43\ 3476-1227 - ramal 209 CEP: 84.470-000
i1-l :ffi.r:b,,,
,+*',,-t"ffi iá.;ir .

a) prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede
da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
a.1) faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Federal, a Certidão Quanto à Dívida
Ativa da União, fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional.
b) prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND) e ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por
lei.
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT (conforme Lei no. 12.440, de 7 de julho de
2011).
d) As certidões, que não expressarem o pruzo de validade, deverão ter data de expedição não
superior a 30 (trinta) dias, da data prevista paa apresentação dos envelopes.
7.3 Os Fornecedores deverão apresentar declaração, devidamente assinada pelo representante legal
da empresa, sob as penalidades cabÍveis, de que:
a) Os documentos que compôem o Edital foram colocados à disposição e tomou conhecimento de
todas as informaçÕes, condições locais e grau de dificuldade da entrega (ANEXO lV);
b) Não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração Pública
Federal, Estadual, Municipale do Distrito Federal (ANEXO lll);
c) declara inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na forma do Art. 32, § 2q, Oa
Lei 8.666/93 (ANEXO lll);
d) Declara que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 anos, em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho,
salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do art. 70, XXX|ll, da Constituição
Federal e art.27, V, da Lei 8666/93. (conforme modelo anexo V).
NOTA IMPORTANTE:
7.4. Em caso de paralisação (greve) dos servidores de orgãos públicos Federais, Estaduais e
Municipais, em qualquer esÍera de Poder (Legislativo, Executivo e Judiciário), que impeça a
expediçáo de documentos oficiais, a habilitação da licitante ficará condicionada à apresentação do
documento que nâo pôde ser apresentado na data da abertura dos envelopes do certame, em até 05
(cinco) dias úteis após o encerramento da greve.
7.4.1. No caso de apresentaçáo de certidão positiva (ou documento que demonstre que a licitante
está irregular perante determinado orgão), haverá a inabilitação em razáo de fato superveniente, de
acordo com o previsto no artigo 43, parágrafo 5o da Lei no 8.666/93.
7.4.2. Caso já esteja estabelecida a relação contratual (nota de empenho e/ou Contrato), vindo o
Contratado apresentar certidão positiva (ou documento que demonstre que a licitante está irregular
perante determinado órgão), ocorrerá a rescisão contratual, por inadimplemento de cláusula do
contrato, conforme artigo 55, inciso Xlll c/c artigu 78, I da Lei Federal no. 8.666/93.
7.5. Nos casos de empresas ME e EPP, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade
fiscal, a empresa não será declarada inabilitada, e será assegurado o pruzo de 2 (dois) dias úteis cujo
termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame,
prorrogáveis por igual período, a critério da Administraçáo Pública, para a regularizaçâo da
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas
ou positivas com efeito de certidão negativa.
7 -6. No caso de microempresas e empresas de pequeno porte, declaração firmada pelo
representante legal, de que se enquadra no conceito de ME ou EPP, sob as penas da lei, no ato do
credenciamento.
7.6.1. Considera-se microempresa, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, aufira, em
cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais).
7.6.2. Consideram-se empresas de pequeno porte, o empresário, a pessoa jurÍdica, ou a ela
equiparada, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e
sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais).
7.7. Quando o prazo de validade não estiver expresso no documento, o mesmo será aceito como
válido com data de emissão não superior a trinta dias corridos Ca data prevista para apresentação
dos envelopes.
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8. DA rMPUCttlçÃO DO ATO CONVOCATORIO
8.1. Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o presente edital.
8.2. As solicitações de esclarecimentos, de providências ou as impugnações do presente edital
deverão ser protocoladas na Prefeitura Municipal na divisão de licitaçÕes, em prazo não inferior a 03
(três) dias anteriores à data fixada para recebimento das propostas.
8.3. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24:00h (vinte e quatro horas) e informar.
8.4. Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do
certame, devendo-se cumprir o devido prazo legal.

9. DOS RECURSOS
9.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intençáo
de recorrer, quando lhe será concedido o pruzo de três dias para apresentação das razões do
recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razôes em igual
número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada
vista imediata dos autos.
9.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de
recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor.
9.3. O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.
9.4. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetÍveis de
aproveitamento.
9.5. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação ao
licitante vencedor.

í0. DA ADJUDTCAçÃO E HOMOLOGAçÃO
10.1. Caso não haja recurso, o Pregoeiro, na propria sessão pública, adjudicará o objeto do certame
à licitante vencedora, encaminhando o processo para homologação pelo Prefeito Municipal.
10.1.1 O resultado do julgamento será homologado, nos termos do Regulamento de Licitaçôes e
Contratos.
10.2. Ao Município de Cândido de Abreu, fica assegurado o direito de revogar ou anular a presente
licitaçâo, em parte ou no todo, em decisão justificada. Em caso de revogação ou anulação parcial do
certame, o MUNICIPIO poderá aproveitar as propostas nos termos não atingidos pela revogação ou
anulaçâo e na estrita observância aos critérios de julgamento previstos neste edital e na legislação
vigente.

íí. DO PREÇO MÁXIMO E DAS CONDrÇÕES DE PAGAMENTO
11.1. O valor máximo importa em R$ 65.666,60 (sessenta e cinco mil e seiscentos e sessenta e
seis reais e sessenta centavos).
11.2. O pagamento será efetuado após a entrega do produto, mediante conferência de qualidade pela
secretaria requisitante, à base do preço unitário apresentado na proposta, e mediante a apresentação
da Nota Fiscal, contendo a modalidade e o no. da licitação, agência e conta corrente em nome da
proponente, do banco a ser depositado, e das provas de regularidade com Previdência Social - INSS
e junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

í2. DAS CONDIÇOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO, VIGÊNC|A E REAJUSTE.
12.1 A Secretaria Municipalde Educação e Cultura fornecerá a licitante vencedora, cronograma
de entrega do produto, o qual deverá ser cumprido/entregue em até 10 (dez) dias após a
solicitação.
12.2 O objeto da presente licitaçáo deverá ser entregue na Secretaria Municipal de Educação e
Cultura
12.3 A entrega deverá ser feita de segunda a sexta feira nos seguintes horários: Pela manhã das
08h00min até às 11h3Omin e à tarde das 13h00m até as í7h30m, não será recebido o produto fora
deste horário.
12.4 Por ocasião da entrega, a contratada deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome
(legível), o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), emitido pela Secretaria de
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Segurança Pública, do servidor do contratante responsável pelo recebimento.
12.5 O objeto da presente licitação será recebido provisoriamente em até 05 (cinco) dias úteis, no
local e endereço indicados no item 12.2 deste edital.
12.6 O aceite definitivo com a liberaçâo da Nota Fiscal para pagamento, está condicionado ao
atendimento das exigências contidas neste edital.
12.7 Em caso de devoluçâo do produto, por estar em desacordo com as especificações, todas, as
despesas serão atribuídas à contratada devendo este providenciar com a máxima urgência a sua
substituição ou adequação ao edital.
12.8 O produto deverá ser entregue em perfeito estado de conservação, sem sinais de violação.
12.9 A vigência do presente termo será por 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado se houver
interesse de ambas as partes.
12.10 Serão admitidos reajustes dos valores, desde que comprovada pela contratada, uma variação
considerável no valor do produto.

í3. DAS SANÇOES
13.1. A licitante vencedora deste certame serão aplicadas as sanções previstas na Lei no. 8.666/93 e
nas seguintes situaçÕes, dentre outras:
13.1.í. Pela recusa injustificada parua entrega dos itens ofertados, nos prazos previstos neste edital,
será aplicada multa na razâo de 10o/o (dez por cento) calculado sobre o valor total da proposta, ate 05
(cinco) dias consecutivos.
13.1.2. Pelo atraso ou demora injustificados para a entrega dos itens ofertados, além dos prazos
estipulados neste edital, aplicação de multa na razào de R$ 5,00 (cinco reais), por dia, de atraso ou
de demora.
13.1.3. Pela entrega em desacordo com o solicitado ou problemas na emissão da Nota Fiscal,
aplicação de multa na razâo de 10o/o (dez por cento), sobre o valor total da proposta, por infração,
com prazo de até 24 (vinte e quatro) horas para a efetiva substituiçáo do produto.
13.1.4. Nos termos do art. 7'da Lei no. 10.520, de 1710712002, a licitante, sem prejuízo das demais
cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 60 (sessenta) meses, impedida de
licitar e contratar com a Administração Pública e descredenciada do Registro Cadastral de
Fornecedores do MunicÍpio de Cândido de Abreu, nos casos de:
a) apresentação de documentáção falsa,
b) retardamento na execução do objeto;
c) não manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicaÇão;
d) comportamento inidôneo;
e) fraude na execução do Contrato;
f)falha na execução do Contrato.
13.1.5. Será facultado à licitante o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a apresentação de defesa
prévia, na ocorrência de quaisquer das situações previstas neste edital.
13.1.6. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais
danos, perdas ou prejuÍzos que seu ato punível venha causar à administração.

í4. DAS DTSPOSTÇÕES GERATS
í4.1. As despesas decorrentes da aquisição do produto, objeto desta licitação, correrão por conta das
segui ntes dotações orçamentárias:
06.003 - Divisão de Transporte Escolar
12.361.0601-1 103 Aquisição de Veículos para Transporte Escolar
103. 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
14.2. As normas disciplinadoras da licitação seráo sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre as interessadas, desde que não comprometam o interesse da Administração, a
finalidade e a segurança da contratação.
14.3. A apresentação da proposta pela licitante implica aceitação deste edital, bem como das normas
legais que regem a matéria e, se porventura a licitante for declarada vencedora, ao cumprimento de
todas as disposiçÕes contidas nesta licitação.
14.4. Uma vez iniciada a sessão, não serão admitidos à licitação as participantes retardatárias.
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14.5. Da sessáo de abertura dos envelopes, lavrar-se-á aÍa circunstanciada, na qual se menci{rará
tudo o que ocorrer no ato. A ata será assinada pelo Pregoeiro, pela equipe de apoio e'pelos
representantes credenciados que desejarem.
14.6. Só terão direitos a usar a palavra, rubricar a documentação e as propostas, apresentar
reclamaçÕes ou recursos e assinar atas, as licitantes ou seus representantes credenciados, o
Pregoeiro e a equipe de apoio.
14.7. Em nenhuma hipotese será concedido prazo para apresentação de documentos e propostas
exigidos no edital e náo apresentados na reuniáo de recebimento, salvo condições previstas no Art.
48 § 3" da Lei Federal 8666/93.
í4.8. Os envelopes contendo a documentação habilitatoria das licitantes classificadas para a fase de
lance permanecerão em poder do Pregoeiro durante o prazo de 30 (trinta) dias contados da
apresentação das propostas. Se os mesmos não forem retirados no prazo de até 10 (dez) dias apos
aquele prazo, os envelopes serão inutilizados.
14.9. Servidores Municipais, assim considerados aqueles do artigo 84, "caput" e parágrafo 1o, da Lei
no. 8.666/93, estão impedidos de participar deste certame licitatorio, (tanto como membro da diretoria
da empresa ou como do quadro de funcionários desta), por determinação do artigo 9o., inciso lll, da
Lei no. 8.666/93.
14.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início
e incluir-se-á o do vencimento.
14.11. A autoridade competente para determinar a aquisição poderá revogar a licitação por razÕes de
interesse público derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente
para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer
pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.
14.11.1. A anulação do procedimento induz às anulaçÕes da Ordem de Fornecimento, Nota de
Empenho e Termo do Contrato.
14.12. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
14.13. Náo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realizaçáo
do certame na data marcada, a sessão será redesignada para o dia, hora e local definidos, e,
republicado no site do Município.
14.14. São partes integrantes deste Edital:
a)ANEXO I - Formulário Padrão de Proposta de Preço - Mídia Digital;
b)ANEXO ll - Modelo de Carta de Credenciamento;
c) ANEXO lll - Modelo de Declaração de Fato Superveniente, ldoneidade e Disponibilidade de
Documentos;
d)ANEXO lV - Modelo Declaração que cumprem plenamente os requisitos de habilitação;
e)ANEXO V - Modelos de Declaração de náo emprego de menores de 18 anos;
f)ANEXO Vl - Declaração de enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;
g)ANEXO Vll - Declaração de lnexistência de lncompatibilidade Funcional
h) ANEXO Vlll - Minuta de Contrato.

Cândido de
I
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âtltExo I - cARAcTenísticEs DOS OBJETOS

pRecÃo pRESENcIAL No. _/20í4

1 - Objeto: Escolha da proposta mais vantajosa para aquisição de ônibus escolar, em atendimento a
Secretaria Municipal de Educação e Gultura.

Especificações do produto

1.2. O valor máximo importa em R$ 65.666,60 (sessenta e cinco mil e seiscentos e sessenta e
seis reais e sessenta centavos).

Local e data
Assinatura da Proponente

Rg e Cpf. Carimbo do CNPJ

{Ê , *fr.t"
*,J4L r

St..: ,:-#'r .,

l0

Item Quant. Unid. Deqcrição Í Produto Valor Unit. Valor Total

01 01 Unid Aquisição de um ônibus escolar com as

seguintes características: tipo urbano usado, ano

de fabricação de acima de 2002, equipado com

motor dianteiro, movido a diesel, turbo, potencia

mínima de211CV, direção hidráulica, freios a ar,

tacógrafo, extintor de incêndio e triângulo.

Carroceria construída em estrutura metálica,

revestida em alumínio, com capacidade acima de

44 passageiros sentados, poltronas alta,

revestidas em curvim, assoalho em alumínio

revestido com tapete, duas portas, sendo uma

porta na dianteira e uma traseira na lateral

direita.

R$ 65.666,60 65.666,60
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ANEXO II

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENCTAL No. _/2014.
Objeto: Escolha da proposta mais vantajosa para aquisição de ônibus escolar, em atendimento
a Secretaria Municipalde Educação e Gultura.

Modelo de Carta de Credenciamento

lndicamos o (a) Sr.(a)
identidade no. Órgão expedidor CPF no.

rere rê r' i a, p od e ffi ,,::H üffi i, §3': 

"%.íJ:?", 

: T:i â:,* : 
"Jt:,"oã", ":lprestar todos os esclarecimentos de nossa proposta, interpor recursos, desistir de prazos e recursos,

enfim, praticar todos os atos necessários ao fiel cumprimento do presente Credenciamento.

de 2014

(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica)

(assinatura e carimbo do CNPJ)

" anexar copia autenticada do RG e CPF do Credenciado

de

lt
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ANEXO lil

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENCIAL No. _/20í4.
Objeto: Escolha da proposta mais vantajosa para aquisição de ônibus escolar, em atendimento
a Secretaria Municipalde Educação e Cultura.

Modelo de Declaraçâo de:
lnexistência de Fato Superveniente lmpeditivo da Habilitação,
ldoneidade e Disponibilizaçáo de Documentos.

:"-"
A empresa, abaixo assinada, declara, sob as penas da lei, que:

1 - Até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitaçâo no presente
processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar, em havendo, ocorrências posteriores que o
inabilite para participar de certames licitatorios.

2 - Os documentos que compôem o Edital foram colocados à disposição e tomou
conhecimento de todas as informaçÕes, condições locais e grau de diÍiculdade da entrega.

3 - Não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com orgãos da
Administração Pública Federal, Estadual, Municipale do Distrito Federal.

de 2014.

(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica)

(assinatura e carimbo do CNPJ)

de

T2
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ANEXO IV

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENCIAL No. _/2014.
Objeto: Escolha da proposta mais vantajosa para aquisição de ônibus escolar, em atendimento
a Secretaria Municipalde Educação e Cultura.

Modelo de Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação

Em atendimento ao previsto no edital de PREGÃO PRESENCIAL no. J2014,
DECLARAMOS que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação exigidos para participação no
presente certame.

de 2014.

(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica)

(assinatura e carimbo do CNPJ)

* deverá ser apresentado fora do envelope de habilitação.

l3
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ANEXO V

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENCIAL No. _/20í4.
Objeto: Escolha da proposta mais vantajosa para aquisição de ônibus escolar, em atendimento
a Secretaria Municipalde Educação e Cultura.

DECLARAÇÃO

A empresa, abaixo assinada, por seu representante legal, DECLARA, para fins do
disposto no inciso V do art. 27 daLei no. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no. 9.854,
de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz
Sim ()Quantos( ) Não( )

de 2014.

(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica)

(assinatura e carimbo do CNPJ)

de

14
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ANEXO VI

Municipio de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENCTAL No. _/20í4.
Objeto: Escolha da proposta mais vantajosa para aquisição de ônibus escolar, em atendimento
a Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

DECLARAÇÃO OC ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO
PORTE

(nome da empresa), CNPJ/MF n" (ENDEREÇO COMPLETO), declara, sob as
penas da Lei, que a mesma está estabelecida sob o regime legal de microempresa ou empresa de
pequeno porte, conforme conceito legal e fiscal de nosso ordenamento pátrio, podendo usufruir os
benefÍcios da Lei Complementar 12312006, de 14 de dezembro de 2006.

de 2014

(Carimbo e assinatura do Representante Legal)

de

15
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ANEXO VII

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENCTAL No. _/2014.
Objeto: Escolha da proposta mais vantajosa para aquisição de ônibus escolar, em atendimento
a Secretaria Municipalde Educação e Cultura.

DECLARAÇno or truextsrÊNCtA DE tNCoMpATtBtLtDADE FUNCtoNAL

Declaramos sob as penas da Lei que esta empresa não possui dirigente com vÍnculo
de parentesco por linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, de servidor municipal investido
em cargo de direção, chefia ou assessoramento, ou de membro da comissão licitante, de pregoeiro
habilitado ou de servidor encarregado da contratação.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente

em de 2014

(nome e assinatura do responsável da proponente)

t6
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VIII. MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO No. xx
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
CÂNDIDO DE ABREU, ESTADo Do PARANÁ e n
EMPRESA xx, CONFORME LICITAÇÃO MODALTDADE
PREGÃO PRESENCTAL NO. 

-/2014.
Pelo presente instrumento particular celebram entre si, de um lado, o MuNrcÍpto oe CÂruoroo DE ABREU,
inscrito no CNPJ no.76.175.926/0001-80, com endereço à Avenida Paraná, no 03, Centro, Cândido
de Abreu- PR, neste ato, representada pelo Prefeito Municipal o Sr. JOSE MARIA REIS JUNIOR,
brasileiro, casado, portador de cédula de identidade no. 5.711.342-1 SESP/PR e CPF/MF no.

024.056.029-97, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa: xx, inscrita no
CNPJ no. xx, neste ato representada pelo Sr. xx, brasileiro, xx, xx, portador da Cédula de ldentidade
no. xx/xx, inscrito no CPF no. xx, residente e domiciliado na xx, no xx, xx, xx, doravante denominado
CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente Contrato, nos termos da Lei n.o 8.666/93, e
alteraçÕes posteriores, asslm como pelas condiçÕes da Licitação Modalidade PREGÃO
PRESENCIAL No. _/2014, bem como nos termos da proposta apresentada pela Contratada e pelas
cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigaçóes e responsabilidades das partes.
GLAUSULA PR|MEIRA - DO OBJETO E DO PREÇO
Parágrafo Primeiro: O Contrato tem por objeto a aquisição de ônibus escolar, em atendimento a

Parágrafo Segundo: O valor 1sftl erontratado é de R$ xx (xx).
CLAUSULA SEGUNDA. DA VIGENCIA E DO REAJUSTE
Parágrafo Primeiro: A vigência do presente termo será por 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado
se houver interesse de ambas as partes.
Parágrafo Segundo: Será admitido reajuste dos valores, desde que comprovada pela contratada, uma
variação considerável no valor do produto.
GLAUSULA TERCETRA - DO PAGAMENTO, DOS RECURSOS E DA DOTAÇÃO.

t.

.t

.*

.+
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#

Secretaria Municipal de Educação e Cultura, descritos na tabela ab rxo:

Item Quant. Unid. Descrição I Prduto Valor Unit. Valor Total

0í 01 Unid Aquisição de um ônibus escolar com as

seguintes caracterÍsticas: tipo urbano usado,

ano de fabricação de acima de 2002,

equipado com motor dianteiro, movido a

diesel, turbo, potencia mínima de 211 CV,

direção hidráulica, freios a ar, tacógrafo,

extintor de incêndio e triângulo. Carroceria

construída em estrutura metálica, revestida

em alumínio, com capacidade acima de 44

passageiros sentados, poltronas alta,

revestidas em curvim, assoalho em alumínio

revestido com tapete, duas portas, sendo

uma porta na dianteira e uma traseira na

lateraldireita.

t7
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Parágrafo Primeiro: O pagamento será efetuado apos a entrega do produto, mediante conferênêia dell'"
qualidade pela secretaria requisitante, à base do preço unitário apresentado na proposta, e mediante
a apresentação da Nota Fiscal, contendo a modalidade e o no. da licitação, agência e conta corrente
em nome da proponente, do banco a ser depositado, e das provas de regularidade com Previdência
Social - INSS e junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
Parágrafo Segundo: A nota fiscal deverá vir acompanhada da Certidáo Negativa do INSS e do
Certificado de Regularidade Fiscal do FGTS.
Parágrafo Terceiro: Em caso de não cumprimento pela contratada de disposição contratual, os
pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer outras
disposiçÕes contratuais.
Parágrafo Quarto. Para cobertura das despesas decorrentes do Contrato, correrão por conta da
seguinte classificação funcional programática:
.003 - Divisão de Transporte Escolar
12.361.060í -1 103 Aquisição de Veículos para Transporte Escolar
103- 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CLÁUSULA QUARTA - PRAZO E DA ENTREGA
A Secretaria Municipal de Educação e Cultura fornecerá a licitante vencedora, cronograma de
entrega do produto, o qual deverá ser cumprido/entregue em até 10 (dez) dias após a
solicitação.
CLAUSULA QUINTA - DAS RESPONSABILIDADES
Parágrafo Unico: A Contratada se manterá durante toda a execução do presente Contrato em
compatibilidade com as obrigaçôes assumidas, inclusive fiscais.
CLAUSULA SEXTA - MULTA
Será aplicado multa contratualde 10% (dez porcento) sobre o valortotaldo Contrato, na hipótese de
inexecução total ou parcial das obrigações assumidas pela CONTRATADA, sem prejuízo de outras
penalidades previstas pela Lei no. 8.666/93 e suas alterações subsequentes e demais legislações
pertinentes a matéria.
CLÁUSULA SÉTIMA - RESCISÃO
O presente Contrato poderá ser rescindido de
judicial, nas seguintes hipoteses;
lnfringência de qualquer obrigação ajustada;
Liquidação amigável ou judicial, concordata ou falência da Contratada,
Se a CONTRATADA, sem prévia autorização da CONTRATANTE, transferir, caucionar ou
transacionar qualquer direito decorrente deste Contrato;

?grygi: dyspo_sltivos da Lei no. 8.666/93
CLAUSULA OTTAVA - LEGISLAÇAO APLICAVEL
Aplicam-se a este Contrato as disposiçÕes da Lei no. 8.ô66/93 que regulamenta as licitaçôes e
contratações promovidas pela Administraçáo Pública, bem como demais legislações pertinentes.
CLAUSULA NONA. DAS PARTES INTEGRANTES
Parágrafo Primeiro: As condiçÕes estabelecidas na Licitação Modalidade Pregão Presencial no.

_12014, anexos e a proposta apresentada pela CONTRATADA, são partes integrantes deste
instrumento, independentemente de transcrição.
Parágrafo Segundo: Serão incorporadas a este Contrato, mediante termos aditivos quaisquer
modificações que venham a serem necessários durante a sua vigência, decorrentes das obrigações
assumidas pela CONTRATANTE e a CONTRATADA.
CLAUSULA DECIMA - DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei 8.666/93 e demais legislaçôes pertinentes.
CLÁUSULA DÉGIMA PRIMEIRA. Do coNHEctMENTo DAS PARÍES-
Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciência do seu conteúdo, aceitando
todas as condições nele relatadas.
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DtSpOS!ÇÕeS CeRRrs
A CONTRATADA assume exclusiva responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigaçôes
decorrentes da execução deste Contrato, sejam de natureza trabalhista, administrativa,
previdenciária, comercial, civil ou fiscal, inexistindo solidariedade da CONTRATANTE relativamente a

pleno direito, independentemente de notificação

l8
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esses encargos, inclusive os que eventualmente advirem de prejuízos causados a terceiros,'não
cabendo a CONTRATANTE o pagamento de qualquer adicional.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FoRo

As partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias (impressas por sistema eletrônico
de dados) de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo, obrigando-se por si e
seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo o Foro da Comarca de
Cândido de Abreu, Estado do Paraná, para dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas deste
Contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Candido de Abreu - PR, _de de 2014.

*

JOSÉ MARTA REIS JUNIOR
Gontratante

TESTEMUNHA

Gontratada

TESTEMUNHA

l9
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Parecer no
Protocolo ne
Interessada:
Assunto:

2l9l2OL4-PG, de 26 de agosto de2Ot4
L468, de O5/08/2014
Secretaria Municipalde Educação e Cultura.
Licitação na modalidade "Pregão Presencial" para Aquisição de
ônibus escolar usado.

Aporta nesta Procuradoria, para análise e emissão de Parecer, minutas de Edital de

Pregão Presencial e de contrato de fornecimento visando a aquisição de ônibus escolar usado,
para atendimento de necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. O tipo escolhido é

o de menor preço global, havendo 01 item cujo preço máximo aceitável ascende a R$ 65.666,60.

O exame de tais documentos cumpre exigência constante do parágrafo único do art.
38 do Estatuto das Licitações (Lei na 8.666/1993), segundo o qual minutas de editais e de contratos
devem sempre ser submetidos à análise e aprovação de assessoria jurídica.

A justificativa da necessidade da, aquisição pretendida consta do Termo de
Referência que instrui o processo/ informando que a aquisição do ônibus escolar se faz necessáría
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

A licitação na modalidade "Pregão" tem se mostrado mais eficiente e rápida, e
possibilita à Administração obter preços mais vantajosos, uma vez que os valores inicialmente
apresentados podem ser reduzidos durante a realização da sessão. Essa modalidade de licitação foi
instítuída pela lei federal nq 10.520, de 10 de julho de 2002, também aplicável aos Municípios, para

aquisição de bens e serviços comuns, qualquer que seja o valor estimado da contratação. A disputa
pelo fornecimento do bem licitado, feita em sessão pública por meio de propostas e lances, classifica
os licitantes por meio das propostas de menor preço, e aplica-se subsidiaríamente o Estatuto das

Licitações, conforme prevê a lei nq 10.520/02 em seu aft. 94, desde que não haja conflitos.

O encaminhamento dessa modalidade de licitação é nofteada, além daquela lei,

também pelo Decreto ne 7.892, de 23lOLl2OL3, que a regulamenta, sendo este adotado
subsidiariamente até que a municipalidade defina, por decreto, normativa local.

Analisando-se o edital em apreço, verificamos que foi elaborado de conformídade
com o regramento legal, prevendo o processamento regular da licitação, tais como as condições para
participação (item 2), a formalização dos representantes para credenciamento (item 3), a

documentação para habilitação de interessados (item 7), como as propostas devem ser apresentadas
(item 5), o procedimento para abertura, julgamento, adjudicação e homologação (itens 6 e 10),
dentre outros tópicos, inclusive no gue se refere a prerrogativas a serem observadas em favor de
proponentes consideradas como micro ou empresa de pequeno pofte, nos termos da lei

complementar federal ne 12312006 (itens 6.17, 7.5 e7.6). O edital consigna também a forma de
impugnar o edital (item B) e de recorrer (item 9).

Há referência ao modo de pagamento dos materiais adquiridos, constante do item
11.2, que condiciona os pagamentos a depósitos bancários em conta da proponente que vier a ser

contratada, obseruando-se, assim, a Instrução Normativa n0 58/2011 do Tribunal de Contas do
Estado, que determina sejam todos os pagamentos feitos exclusivamente por transferência
eletrônica.

As condições para o recebimento dos produtos estão delineadas no item 12,

atendendo-se assim à exigência do incíso XVI do art. 40 do Estatuto das Licitações, condição essa,
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aliás, essencial para formalízar a liquidação da despesa, nos termos do art. 63 da lei if O,rffiã
(Código de Contabilidade Pública).

O preço máximo aceitável foi estabelecido no Termo de Referência e no Anexo I,
com a consignação do total previsto no item 11, cumprindo-se exigência expressa na Constituição do
Estado do Paraná, em seu artigo 27, inciso XXL Os valores tomaram por base cotações de preços

obtidas no mercado e anexadas ao procedimento, estando observada, desta forma, a exigência
constante do artigo 43,IV, da Lei de Licitações.

A realização prévia de cotação no mercado para obtenção de preços máximos
aceitáveis decorre, ainda, de norma oriunda do colendo Tribunal de Contas da União, que a respeito
emitiu o Acórdão no 861/2004 pela sua Segunda Câmara. Por ela, a Administração deve promover,
em todos os procedimentos licitatórios, a realização de pesquisa de preços junto a empresas ligadas
ao do objeto licitado, ou consulta a sistema de registro de preços. Esse cuidado visa aferir a

compatibilidade dos preços propostos com os praticados no mercado, nos termos do disposto no
inciso V, § 10, art. 15 e inciso IV, art. 43, da Lei na 8.666/1993 e Decisões n§ 431/1993,28811996 e
3861L997 , todas aprovadas em plenário pelo Tribunal de Contas da União.

O edital detalha a respeito de eventuais multas e sanções administrativas derivadas
do desatendimento de obrigações assumidas pelos interessados (item 13 do edital e cláusulas sexta
e sétima do contrato), conforme deterrnina a legÍslação aplicável.

Os anexos do edital contemplam as demais informações necessárias ao fiel
conhecimento pelos interessados em participar do processo licitatório, entre eles o termo de
referência sobre o objeto, modelos de declarações para habilitação dos partÍcipantes e a minuta do
contrato a ser celebrado.

As dotações orçamentárias para custeio das despesas correspondentes constam
tanto do Termo de Referência quanto do edital (item 14), atendendo-se à exigência constante do
aftigo 14 da Leide Licitações.

das Licitações.

licitatório.

A minuta do contrato consigna as condições estabelecídas pelo art. 55 do Estatuto

Assim sendo, entendemos que poderá ser dada sequência ao procedimento

É o parecer, s.m.j.

Procuradoria Geral do Município de Abreu, em 26 de agosto de2014.
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Para atendimento e seqüêçtcia ao processo licitatório.
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EDITAL oe lrcrreçÃo
Pregão Presencial n". 8412014

Entidade Promotora: Município de Cândido de Abreu- Paraná.
Pregoeiro e Equipe de Apoio, nomeados pela Portaria no. 14012013, composta pelos senhores:
Pregoeiro - Allan Diego Moreno Varoto.
Equipe de Apoio - Alan Manoel Miranda da Silva, Cleberson Leandro Koziel e Darci Schactae.

Data de Emissão: 26 de agosto de 2014.
Data de abertura: 05 de setembro de 2014.
Horário: 09h00min.

O MunicÍpio de Cândido de Abreu, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Geral de Contribuintes sob
o n".76.175.926/0001-80, com sede a Avenida Paraná, no 03, Centro, Cândido de Abreu- Paraná,
fone no. (43) 34761222, lorna público a Licitação na modalidade Pregão Presencial, tipo menor
preço global, a realizar-se na Prefeitura Municipal, em conformidade com a Lei Federal no.
10.52012002, Lei Federal no.8.666/93, Lei Complementar no.12312006, Decreto Federal 3.555/2000,
e com o descrito neste edital.
Os envelopes contendo a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação, deverão ser
protocolados no setor de licitaçóes da Prefeitura Municipal, no endereço supramencionado, bem
como o credenciamento dos representantes das empresas até às 09h00min (nove horas) do dia 05
de setembro de 2014.

1. OBJETO
1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para aquisição de
ônibus escolar, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme as
especificaçÕes descritas no termo de referência e (Anexo l).

2. CONDIÇOES DE pARTtCtpAÇÃO NA LIC|TAçÃO
2.1. Poderào participar desta licitação as empresas interessadas que atenderem todas as exigências
constantes deste Edital e seus anexos.
2.2. Náo poderão participar desta Licitação as empresas.
2.2.1. Cula falência tenha sido decretada, em concurso de credores, em dissoluçáo, em liquidação e
em consorcio de empresa, qualquer que seja sua forma de dissolução;
2.2.2. Que por qualquer motivo tenha sido declarada inidônea por qualquer orgão da Administração
Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal, ou punida com suspensão do direito de
licitar e contratar.
2.2.3. Náo Poderá participar do certame licitatorio empresa que não esteja de acordo com o RAMO
DE ATIVIDADE a que se refere esta licitação regularmente estabelecida e que não satisfaça as
condiçÕes exigidas no presente Edital.

2.3 - COMTSSÃO ESPEC|AL DE AVALIAÇÃO
2.3.1 As proponentes interessadas deverão ligar no telefone (431 34761222, na Secretaria
Municipal de Gestão de Licitações e Contratos e agendar a visita da Comissão Especial de
Avaliação, nomeada Através da Portaria no 7712014, a qual, seus integrantes, irão até o Iocal
para vistoriar o veículo.
2.3.2 As proponentes que estiverem à sede no Estado do Paraná, as despesas serão por conta
do Município, já as que forem em outro Estado, as despesas serão por conta da proponente
interessada, estando incluso deslocamento, alimentação e se necessário pernoites, para 0S
(cinco) pessoas, os quais fazem parte da Comissão de Avaliação, em caso de insucesso na
avaliação as despesas não serão reembolsadas.
2.3.3 A Comissão Especial nomeada através da PoÉaria no 7712014, está incumbida de
proceder à avaliação do(s) veículo(s) de acordo com o Edital, e em conformidade com o Anexo
ldo Edital;
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2.3.4 Após analise e avaliação do(s) veículo(s) a Comissão Especial de Avaliação emitirá
parecer técnico referente ao(s) veículo(s) analisado(s), o resultado será publicado no diário do
Município no site www.qpn_didodeabreu.or.qov.br, bem como será encaminhado cópia do
parecer técnico, por e-mail as proponentes participantes do procedimento.
2.3.5 O pruzo máximo para agendamento de visitas será até o dia 03/0912014, expirando este
prazo;
2.3.6. O prazo máximo para apresentação e publicação do parecer técnico será até o dia
04t09t2014.

3. DO CREDENCIAMENTO
3.1. No início da sessão, cada licitante poderá credenciar apenas um representante, o qual deverá
identificar-se junto ao Pregoeiro, apresentando a respectiva cédula de identidade ou documento
equivalente e comprovando, por meio de instrumento proprio, poderes para formulação de propostas
(lances verbais), oferta de desconto e para a prática dos demais atos inerentes ao certame. (Modelo -
Anexo ll).
3.1.1. Os documentos mencionados no ltem anterior, inclusive o documento de identificação do
representante credenciado, deveráo ser apresentados em fotocopias autenticadas ou fotocopias
simples, acompanhadas dos respectivos originais, para a devida autenticação, pela Equipe do Pregão
ou já autenticados por cartório competente.
3.1.2. O credenciamento (Modelo - Anexo ll), deverá ter reconhecida em cartorio, a assinatura do
representante legal.
3.2. Se a empresa se fizer representar por procurador, faz-se necessário o credenciamento através
de outorga por instrumento público ou particular; neste último caso mediante apresentação do ato
constitutivo da Empresa e alteraçóes ou consolidado. Tanto o instrumento público como o particular
deverá conter mençáo expressa de que lhe confere amplos poderes, inclusive para formular ofertas e
lances de preços, para recebimento de intimações e notificaçÕes, desistência ou não de recursos,
bem como, demais atos pertinentes ao certame.
3.3. Fazendo-se representar a licitante pelo seu sócio-gerente, diretor ou proprietário, deverá
comprovar ser o responsável legalmente, podendo assim assumir obrigações em decorrência de tal
investidura.
3.4. Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa licitante.
3.5. lniciada a Sessâo, será vedada a substituiçáo do representante da empresa devidamente
credenciado, ainda que esteja munido de instrumento procuratorio com poderes específicos, salvo por
caso fortuito ou força maior
3.6. A falta ou incorreçáo dos documentos mencionados nos itens 3.1,3.2. e 3.3 não implicará a
exclusão da empresa em participar do certame, mas impedirá o representante de se manifestar na
apresentação de lances verbais e demais fases do procedimento licitatório.
3.7. Os documentos que credenciam o representante deverâo ser entregues separadamente dos
envelopes de números 01 e 02.

4. DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES
4.1. A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços e os
Documentos de Habilitação será pública, dirigida pelo Pregoeiro, em conformidade com este Edital e
seus Anexos, no local e horário determinados no preâmbulo do presente edital.
4.2. Declarada aberta à sessão pelo Pregoeiro, os representante(s) da(s) Empresa(s) licitante(s)
entregará (ão) os envelopes contendo a(s) proposta(s) de preços e os documentos de habilitação,
náo sendo aceita, a partir desse momento a admissão de novos licitantes.
4.2.1. As licitantes deverão entregar ao Pregoeiro, declaração assinada pelo representante legal de
que cumpre plenamente os requisitos de habilitaçáo, (conforme modelo ANEXO lV).
4.3. O envelope da Proposta de Preços deverá ser expresso, em seu exterior, as seguintes
informaçÕes.
ENVELOPE 01 - PROPOSTA DE PREÇOS
MUNICIPIO DE CÂNDIDO DE ABREU
PREGÃO PRESENCIAL N9 841201 4
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4.4. O envelope dos Documentos de Habilitação deverá ser expresso, em seu exterior, as seguintes
informações:
ENVELoeE 02 - DocuMENTos DE HABILrrnÇÃo
MUNICIPIO OT CÂruOIOO DE ABREU
pRecÃo PRESENCIAL N9 B4l2014
nnzÃo SoCIAL E N9 Do C.N.P.J. Do PRoPoNENTE
4.5. lnicialmente, será aberto o Envelope 01 - Proposta de Preços - e, apos, o Envelope 02 -
Documentos de Habilitação.

s. DA pRoposrA DE pREÇos guríon DrcrrAL)
5 1. A proposta deverá ser apresentada formalmente em uma via impressa com valores e dados do
Íornecedor e em mídia digital CD ou DVD (com a extensâo .esl nos parâmetros do Sistema Equiplano
conforme programa de geração de proposta disponível no site

AR,semraSuraSouentrelinhasdevidamenteassinadasna
última folha e rubricadas nas demais, pelo representante legal da licitante. Não seráo aceitas a
apresentação de propostas em Pendrive (mídia removÍvel).
O CD/DVD deverá conter as seguintes descriçÕes:
- Razão Socialda empresa
- Modaiidade, número e ano da licitação.
5.2. O arquivo esl deverá conter:
a) Dados do Fornecedor: Razão Social ou denominação da licitante, com seu endereço completo,
número de telefone/fax, número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministerio
da Fazenda;
b) Dados Bancários: Banco, Agência, Nome, Cidade, Estado, Conta e Data de Abertura;
c; Dados do Representante: Nome, documentos pessoais, endereço completo e telefone;
d) Dados do Quadro Societário: Nome, endereço completo, telefone, documentos pessoais e ato
constitutivo.
5.3. Prazo de validade da proposta, não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentação, sob pena de desclassificação da proposta.
5.4. A Secretaria Municipalde Educação e Cultura fornecerá a licitante vencedora, cronograma
de entrega do produto, o qual deverá ser cumprido/entregue em até 10 (dez) dias após a
solicitação.
5.5 Serão desclassificadas as empresas que:
- Não apresentarem a proposta em formato eslem mídia digital CD ou DVD;
- O Sistema Equiplano utilizado pela Prefeitura não reconhecer, ler ou desconhecer o conteúdo do
CD, por falha na mídia ou falha operacional da empresa.
5.6. As propostas deveráo conter o preço unitário e total, em moeda corrente nacional, expressos em
algarismos, sem previsáo inflacionária. Em caso de divergência entre os valores unitários e totais,
serão considerados os primeiros, bem como a marca do produto ofertado.
5.6.1 -O produto que está sendo licitado se conter marca como referência será aceito produto
equivalente ou similar
5.7. Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como:
custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais,
trabalhistas, seguros, treinamento, lucro, transporte, bem como a entrega, e outros necessários ao
cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos.
5 8. Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou
incorretamente cotados que náo tenham causado a desclassificação da mesma por caracterizar preço
inexequível no julgamento das propostas, seráo considerados como inclusos nos preços, náo sendo
considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer tÍtulo, devendo o produto ser fornecrdo sem
ônus adicional.
5.9. A apresentação das propostas implicará na plena aceitaçáo, por parte da licitante, das condições
estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

- /\5
L
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5.10. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as especificaçôes e exigências do
presente Edital e de seus Anexos e que apresentem omissÕes, irregularidades ou defeitos capazes
de dificultar o julgamento, ou ainda que apresentarem valores acima do fixado no presente Edital.
5.11. Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para a entrega do produto,
objeto desta licitação, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a
erro ou má interpretação de parte da licitante.
5.12. O Pregoeiro considerará como formais erros de somatórios e outros aspectos que beneficiem a
Administração Pública e não implique nulidade do procedimento.5.13. As quantidades dos itens
indicados no Anexo I poderão sofrer alterações para mais ou para menos, conforme disposto no art.
65, § 1" da Lei 8.666/93.
5.14. Todo e qualquer fornecimento dos materiais fora do estabelecido neste edital, em desacordo
com as especificaçôes, será imediatamente notificado à(s) licitante(s) vencedora(s), que ficará (o)
obrigada(s) a substituir prontamente, correndo por sua conta e risco tais substituições, sendo-lhes
aplicadas, também, as sanções previstas neste edital.
5.15. Não serâo levadas em consideração quaisquer vantagens não previstas neste Edital.

6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
6.1. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de
fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
6.2. Abertos os envelopes, as propostas serão rubricadas pelo Pregoeiro, equipe de apoio e
credenciados que desejarem.
6.3. No julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de menor valor por item.
6.3.1. Serão desclassificadas as empresas que ultrapassarem o valor máximo fixado por item.
6.4. Lido os preços, o Pregoeiro relacionará todas as propostas classificadas em ordem crescente.
6.5. O autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com preços até 10% (dez por
cento) superiores àquela poderáo fazer novos lances verbais e sucessivos, até a proclamaçáo do
vencedor.
6.6. Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condiçÕes definidas no item anterior, o Pregoeiro
classificará as 03 (três) melhores propostas, para gue seus autores participem dos lances verbais,
quaisquer que sejam seus preÇos ofertados na proposta escrita.
6.6 1. Caso haja empate no valor das propostas escritas, e estas se encaixarem no disposto nas
sessÕes 6.5 e 6.6, o Pregoeiro seguirá o disposto no Art. 40 do Decreto Federal 3.555/2000, ou seja,
em favor da ampliação da disputa entre os rnteressados em fornecer o objeto deste edital.
6.6.1.1. No caso de empate, conforme descrito acima, será decidido por sorteio à ordem dos lances
verbais.
6.7. O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, a
apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em
ordem decrescente de valor.
6.7.1. Náo ficará fixado o limite mínimo do valor Je cada lance, ficando a cargo do Pregoeiro decidir a
respeito.
6.8. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a
exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo
licitante, para efeito de ordenação das propostas.
6.9. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às
penalidades constantes deste Edital.
6.10. Caso não se realize lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de
menor preço e o valor estimado pa'a a contrataçâo, se atender as necessidades da administração o
pregáo será validado e passará pa'a a fase seguinte.
6.11. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o Pregoeiro examinará a
aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.
6.12. Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação
de habilitaçáo do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias.
6.13. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor,
sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.
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614. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o
Pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à
habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de
uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele
adjudicado o objeto do certame.
6.15. Nas situações previstas nos subitens 6.10,6.11 e 6.'14, o Pregoeiro poderá negociar
diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.
6.í6. Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serâo registradas as ocorrências
relevantes, devendo a mesma, ao final, ser assinada pelo Pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos
licitantes presentes; a estes, sendo-lhes facultado esse direito.
6.16.1. Havendo recusa de qualquer licitante em assinar a ata, este fato será registrado pelo
Pregoeiro, presumindo-se concordância de tal licitante com todos os seus termos e conteúdo, ficando
precluso o direito de recurso.
6.17. As ME e EPP terão preferência de contratação em caso de empate.
6.17.1. Entende-se por empate aquelas situaçÕes em que as propostas apresentadas pelas ME e/ou
EPP sejam iguais ou até 5o/o (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.
6.17.2. Em caso de empate, a ME e/ou EPP mais bem classificada poderá, na sessão pública de
iulqamento das propostas, sob pena de preclusão, apresentar proposta de preço inferior àquela
considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.
6.17.3. No caso de microempresa e empresa de pequeno porte, a mesma deverá apresentar
declaração firmada pelo representante legal, de que se enquadra no conceito de ME ou EPP, sob as
penas da lei, no ato do credenciamento, conforme (Anexo Vl).

7. DA DOCUMENTAÇÃO PARA FINS DE HABIL|TAÇÃO
7.1 Para fins de habilitação ao certame, os interessados terão de satisfazer os requisitos relativos à:
habilitação jurídica e regularidade fiscal e trabalhista.
7.1.1 Os documentos comprobatorios pertinentes à habilitaçâo jurÍdica, e regularidade fiscal e
trabalhista, deverão se encontrar dentro do Envelope No. 02 (Documentos de Habilitação).
7.1.2 Será comprovada a veracidade das informaçôes constantes nos documentos apresentados,
mediante diligência via on line, caso haja divergências entre o documento apresentado e o verificado,
prevalecerá às informaçoes on line.
7.1.3 Os documentos de habilitaçáo deverão ser autenticados por cartório competente, ou por
servidor devidamente qualificado.
7.1.3.1 As autenticaçÕes que por ventura dependerem do servidor terão que ser obrigatoriamente,
efetuadas antes do inicio dos trabalhos da sessão, (mínimo de uma hora).
7.1.3.2 Não seráo autenticados documentos na sessão, salvo para observar o Art. 40 do Decreto
Federal 3555/2000.
7.2. As empresas deverão apresentar, dentro do Envelope No. 02 (Documentos de Habilitação), os
documentos abaixo relacionados, em plena validade:
7.2.1 - Relativos à Habilitaçáo JurÍdica
a) registro comercial, no caso de empresa individual;
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por açÕes, acompanhado de documentos de eleição
de seus administradores;
b.1)os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alteraçÕes ou da
consolidação respectiva ;

c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercício;
d)decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no PaÍs, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Orgão competente,
quando a atividade assim o exigir;
e) Comprovaçáo da Situação junto ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ.
7.2.2 - Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:
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a) prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede
da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
a 1) faz parle da prova de regularidade para com a Fazenda Federal, a Certidão Quanto à Dívida
Ativa da União, fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional.
b) prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND) e ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituÍdos por
lei.
c) Certidão Negativa de Debitos Trabalhistas - CNDT (conforme Lei no. 12.440, de 7 de julho de
2011)
d) As certidóes, que não expressarem o prazo de validade, deveráo ter data de expedição náo
superior a 30 (trinta) dias, da data prevista para apresentação dos envelopes.
7.3 Os Fornecedores deverão apresentar declaração, devidamente assinada pelo representante legal
da empresa, sob as penalidades cabíveis, de que:
a) Os documentos que compõem o Edital foram colocados à disposição e tomou conhecimento de
todas as informações, condições locais e grau de dificuldade da entrega (ANEXO lV);
b) Não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com orgâos da Administração Pública
Federal, Estadual, Municipale do Distrito Federal (ANEXO lll);
c) declara inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na forma do Art. 32, § 2q, da
Lei 8.666/93 (ANEXO lll);
d) Declara que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 anos, em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho,
salvo na condiçáo de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do art. 70, XXXlll, da Constituição
Federal e art.27, V, da Lei 8666/93. (conforme modelo anexo V).
NOTA IMPORTANTE:
7.4. Ém caso de paralisação (greve) dos servidores de orgãos públicos Federais, Estaduais e
Municipais, em qualquer esfera de Poder (legislativo, Executivo e Judiciário), que impeça a
expedição de documentos oficiais, a habilitação da licitante ficará condicionada à apresentação do
documento que não pôde ser apresentado na data da abertura dos envelopes do certame, em até 05
(cinco) dias úteis apos o encerramento da greve.
7.4 1. No caso de apresentação de certidão positiva (ou documento que demonstre que a licitante
está irregular perante determinado orgáo), haverá a inabilitação em razão de fato superveniente, de
acordo com o previsto no artigo 43, parágrafo 5o da Lei no 8.666/93.
7.4.2. Caso já esteja estabelecida a relação contratual (nota de empenho e/ou Contrato), vindo o
Contratado apresentar certidão positiva (ou documento que demonstre que a licitante está irregular
perante determinado orgão), ocorrerá a rescisão contratual, por inadimplemento de cláusula do
contrato, conforme artigo 55, inciso Xlll c/c artigo 78, I da Lei Federal no. 8.666/93.
7.5. Nos casos de empresas ME e EPP, havendo alguma restriçáo na comprovação da regularidade
fiscal, a empresa não será declarada inabilitada, e será assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis cujo
termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame,
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da
documentaçáo, pagamento ou parcelamento do debito, e emissão de eventuais certidões negativas
ou positivas com efeito de certidão negativa.
7.6. No caso de microempresas e empresas de pequeno porte, declaração firmada pelo
representante legal, de que se enquadra no conceito de ME ou EPP, sob as penas da lei, no ato do
credenciamento.
7.6.'1. Considera-se microempresa, o empresário, a pessoa jurÍdica, ou a ela equiparada, aufira, em
cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais).
7.6.2. Consideram-se empresas de pequeno porte, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela
equiparada, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e
sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais).
7.7. Quando o prazo de validade não esiiver expresso no documento, o mesmo será aceito como
válido com data de emissão não superior a trinta dias corridos da data prevista para apresentação
dos envelopes.



MuNrcíPro DE CÂxnroo DE Aeneu
Esraoo oo PanaNÁ

Secretaria Municipal de Gestão de
Licitações e Contratos

Avenida Paraná, 03 Fone/fax: (43\ 3476-1222 ramal 209 - CEP: 84.470-000

q\ .,,

Nr- -t
---'. I !

h ' J ,- " "

8. DA TMPUGNAÇAO DO ATO CONVOCATORIO
8.1 . Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o presente edital.
8.2. As solicitações de esclarecimentos, de providências ou as impugnações do presente edital
deveráo ser protocoladas na Prefeitura Municipal na divisão de licitaçÕes, em prazo nâo inferior a 03
(três) dias anteriores à data fixada para recebimento das propostas.
8.3. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petiçâo no prazo de 24:00h (vinte e quatro horas) e informar.
8.4. Acolhida à petição contra o ato convocatorio, será designada nova data para a realização do
certame, devendo-se cumprir o devido prazo legal.

9. DOS RECURSOS
9.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intençáo
de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três dias para apresentação das razÕes do
recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual
número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada
vista imediata dos autos.
9.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de
recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor.
9.3. O recurso contra decisão do Pregoeiro náo terá efeito suspensivo.
9.4. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
9.5. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação ao
licitante vencedor.

10. DA ADJUDTCAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
10.1. Caso náo haja recurso, o Pregoeiro, na propria sessão pública, adjudicará o objeto do certame
à licitante vencedora, encaminhando o processo para homologaçáo pelo Prefeito Municipal.
10.1.1 O resultado do julgamento será homologado, nos termos do Regulamento de Licitações e
Contratos.
10.2. Ao Município de Cândido de Abreu, fica assegurado o direito de revogar ou anular a presente
licitação, em parte ou no todo, em decisão justiÍicada. Em caso de revogação ou anulação parcial do
certame, o MUNICíP|O poderá aproveitar as propostas nos termos nãoatingidos pela revogação ou
anulação e na estrita observância aos critérios de julgamento previstos neste edital e na legislação
vigente.

11. DO PREÇO MÁXIMO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
11.1. A valor máximo importa em R$ 65.666,60 (sessenta e cinco mil e seiscentos e sessenta e
seis reais e sessenta centavos).
11-2. A pagamento será efetuado apos a entrega do produto, mediante conferência de qualidade pela
secretaria requisitante, à base do preço unitário apresentado na proposta, e mediante a apresentação
da Nota Fiscal, contendo a modalidade e o no. da licitação, agência e conta corrente em nome da
proponente, do banco a ser depositado, e das provas de regularidade com Previdência Social - INSS
e junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

í2. DAS CONDTçOES DE RECEBTMENTO DO OBJETO, VIGÊNCIA E REAJUSTE.
12.1 A Secretaria Municipal de Educação e Cultura fornecerá a licitante vencedora, cronograma
de entrega do produto, o qual deverá ser cumprido/entregue em até 10 (dez) dias após a
solicitação.
12.2 O objeto da presente licitação deverá ser entregue na Secretaria Municipal de Educação e
Cultura
12.3 A entrega deverá ser feita de segunda a sexta feira nos seguintes horários: Pela manhã das
08h00min até às 11h3Omin e à tarde das 13h00m até as 17h30m, náo será recebido o produto fora
deste horário.
12.4 Por ocasião da entrega, a contratada devcrá colher no comprovante respectivo a data, o nome
(legível), o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), emitido pela Secretaria de
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Segurança Pública, do servidor do contratante responsável pelo recebimento.
12.5 A objeto da presente licitaçâo será recebido provisoriamente em até 05 (cinco) dias úteis, no
local e endereço indicados no item í2.2 deste edital.
12.6 O aceite definitivo com a liberação da Nota Fiscal para pagamento, está condicionado ao
atendimento das exigências contidas neste edital.
12.7 Em caso de devolução do produto, por estar em desacordo com as especificaçôes, todas, as
despesas serão atribuídas à contratada devendo este providenciar com a máxima urgência a sua
substituiçâo ou adequação ao edital.
12.8 O produto deverá ser entregue em perfeito estado de conservação, sem sinais de violação.
12.9 A vigência do presente termo será por 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado se houver
interesse de ambas as partes.
12.10 Seráo admitidos reajustes dos valores, desde que comprovada pela contratada, uma variação
considerável no valor do produto.

í3. DAS SANÇOES
13.1. A licitante vencedora deste certame serão aplicadas as sançÕes previstas na Lei no. 8.666/93 e
nas seguintes situaçÕes, dentre outras:
13.1.1. Pela recusa injustificada para a entrega dos itens ofertados, nos prazos previstos neste edital,
será aplicada multa na razâo de 10% (dez por cento) calculado sobre o valor total da proposta, ate 05
(cinco) dias consecutivos.
13.1.2. Pelo atraso ou demora injustificados para a entrega dos itens ofertados, além dos prazos
estipulados neste edital, aplicação de multa na razáo de R$ 5,00 (cinco reais), por dia, de atraso ou
de demora.
13.1.3. Pela entrega em desacordo com o solicitado ou problemas na emissão da Nota Fiscal,
aplicaçáo de multa na razáo de 10% (dez por cento), sobre o valor total da proposta, por infração,
com prazo de até 24 (vinte e quatro) horas para a efetiva substituição do produto.
13.1.4. Nos termos do art. 7'da Lei no. 10.520, de 1710712002, a licitante, sem prejuÍzo das demais
cominaçÕes legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 60 (sessenta) meses, impedida de
licitar e contratar com a Administraçáo Pública e descredenciada do Registro Cadastral de
Fornecedores do MunicÍpio de Cândido de Abreu, nos casos de:
a) apresentação de documentação falsa;
b) retardamento na execução do objeto;
c) não manutenção da proposta escrita ou lance verbal, apos a adjudicação;
d) comportamento inidôneo;
e) fraude na execução do Contrato;
f) falha na execução do Contrato
'13.1.5. Será facultado à licitante o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a apresentação de defesa
prévia, na ocorrência de quaisquer das situaçÕes previstas neste edital.
13.1.6. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais
danos, perdas ou prejuÍzos que seu ato punível venha causar à administração.

14. DAS DTSPOSTÇÕES GERATS
14.1. As despesas decorrentes da aquisição do produto, objeto desta licitação, correrão por conta das
seguintes dotaçóes orçamentárias:
06.003 - Divisáo de Transporte Escolar
12.361.0601-1 103 Aquisição de Veículos para Transporte Escolar
103- 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
14.2. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre as interessadas, desde que não comprometam o interesse da Administração, a
finalidade e a segurança da contratação.
14.3. A apresentação da proposta pela licitante implica aceitação deste edital, bem como das normas
legais que regem a matéria e, se porventura a licitante for declarada vencedora, ao cumprimento de
todas as disposiçóes contidas nesta licitação.
14 4. Uma vez iniciada a sessão, não seráo admitidos à licitação as participantes retardatárias.
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14.5. Da sessão de abertura dos envelopes, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual se mencionará
tudo o que ocorrer no ato. A ata será assinada pelo Pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos
representantes credenciados que desejarem.
14.6. Só teráo direitos a usar a palavra, rubricar a documentação e as propostas, apresentar
reclamaçÕes ou recursos e assinar atas, as licitantes ou seus representantes credenciados, o
Pregoeiro e a equipe de apoio.
14.7. Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação de documentos e propostas
exigidos no edital e não apresentados na reunião de recebimento, salvo condiçÕes previstas no Art.
48 § 3o da Lei Federal 8666/93.
í4.8. Os envelopes contendo a documentação habilitatória das licitantes classificadas para a fase de
lance permanecerão em poder do Pregoeiro durante o prazo de 30 (trinta) dias contados da
apresentação das propostas. Se os mesmos não forem retirados no prazo de até 10 (dez) dias apos
aquele ptazo, os envelopes serão inutilizados.
14.9. Servidores Municipais, assim considerados aqueles do artigo 84, "caput" e parágrafo 1o, da Lei
no. 8.666/93, estáo impedidos de participar deste certame licitatorio, (tanto como membro da diretoria
da empresa ou como do quadro de funcionários desta), por determinação do artigo 9o., inciso lll, da
Lei no. 8.666/93.
14.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início
e incluir-se-á o do vencimento.
14.11.,4 autoridade competente para determinar a aquisição poderá revogar a licitação por razÕes de
interesse público derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente
para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer
pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.
14.11.1. A anulação do procedimento induz às anulaçÕes da Ordem de Fornecimento, Nota de
Empenho e Termo do Contrato.
14.12. Os proponentes sáo responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
14.13. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização
do certame na data marcada, a sessão será redesignada para o dia, hora e local definidos, e,
republicado no site do Município.
14.14. São partes integrantes deste Edital:
a) ANEXO I - Formulário Padrão de Proposta de Preço - Mídia Digital;
b)ANEXO ll - Modelo de Carta de Credenciamento;
c) ANEXO lll - Modelo de Declaração de Fato Superveniente, ldoneidade e Disponibilidade de
Documentos;
d)ANEXO lV - Modelo Declaração que cumprem plenamente os requisitos de habilitaçáo;
e)ANEXO V - Modelos de Declaraçáo de não emprego de menores de 18 anos;
0 ANEXO Vl - Declaração de enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;
g) ANEXO Vll - Declaração de lnexistência de lncompatibilidade Funcional
h)ANEXO Vlll - Minuta de Contrato.

, 26 de agosto de2014
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ANExo l- cARAcreRísncRs Dos oBJETos

pnecÃo PRESENcIAL No. 84/2014

I - Objeto: Escolha da proposta mais vantajosa para aquisição de ônibus escolar, em atendimento a
Secretaria Municipalde Educação e Cultura.

Especificações do produto

1.2. O valor máximo importa em R$ 65.666,60 (sessenta e cinco mil e seiscentos e sessenta e seis reais
e sessenta centavos).

Local e data
Assinatura da Proponente

Rg e Cpf. Carimbo do CNPJ

'üu

r-

Item Quant. Unid. Descrição / Produto Valor Unit. Valor Total

01 01 Unid Aquisição de um ônibus escolar com as

seguintes características: tipo urbano usado, ano

de fabricaçáo de acima de 2002, equipado com

motor dianteiro, movido a diesel, turbo, potencia

mínima de211CV, direção hidráulica, freios a ar,

tacografo, extintor de incêndio e triângulo.

Carroceria construída em estrutura metálica,

revestida em alumínio, com capacidade acima de

44 passageiros sentados, poltronas alta,

revestidas em curvim, assoalho em alumÍnio

revestido com tapete, duas portas, sendo uma

porta na dianteira e uma traseira na lateral

direita.

R$ 65.666,60 65.666,60

l0
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Secretaria Municipal de Gestão de,,

Licitações e Contratos l

Avenida Paraná, 03 Fone/fax: (431 3476-1222 ramat 209 CEP: 84.470-000
1\

lndicamos o (a) Sr.(a)
identidade no.

-, 

Portador da
Orgão expedidor

, (\9

ANEXO II

Municipio de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENCIAL No. 84/2014.
Objeto: Escolha da proposta mais vantajosa para aquisição de ônibus escolar, em atendimento
a Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

Modelo de Carta de Credenciamento

cédula de
CPF no.

como nosso representante legal na Licitação em
referência, podendo rubricar ou assinar documentos (habilitação e proposta), manifestar, dar lances,
prestar todos os esclarecimentos de nossa proposta, interpor recursos, desistir de prazos e recursos,
enfim, praticar todos os atos necessários ao fiel cumprimento do presente Credenciamento.

de 2014.

(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica)

(assinatura e carimbo do CNPJ)

* anexar copia autenticada do RG e CPF do Credenciado

de
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ANEXO m

Município de Gândido de Abreu- Paraná
Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENCTAL No. 84/2014.
Objeto: Escolha da proposta mais vantajosa para aquisição de ônibus escolar, em atendimento
a Secretaria Municipalde Educação e Cultura.

Modelo de Declaração de.
lnexistência de Fato Superveniente lmpeditivo da Habilitação,
ldoneidade e Disponibilizaçáo de Documentos.

A empresa, abaixo assinada, declara, sob as penas da lei, que:

1 - Até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente
processo licitatorio, ciente da obrigatoriedade de declarar, em havendo, ocorrências posteriores que o
inabilite para participar de certames licitatorios.

2 - Os documentos que compõem o Edital foram colocados à disposição e tomou
conhecimento de todas as informaçÕes, condiçÕes locais e grau de dificuldade da entrega.

3 - Não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da
Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal.

de 2014.

(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica)

(assinatura e carimbo do CNPJ)

ub

de
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ANEXO IV

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENCIAL No. 84/2014.
Objeto: Escolha da proposta mais vantajosa para aquisição de ônibus escolar, em atendimento
a Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

Modelo de Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação

Em atendimento ao previsto no edital de PREGÃO PRESENCIAL no. 84t2014,
DECLARAMOS que cumprimos plenamente os requisitos de habilitaçâo exigidos para participação no
presente certame.

de 2014.

(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa JurÍdica)

(assinatura e carimbo do CNPJ)

* deverá ser apresentado fora do envelope de habilitação

13
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ANEXO V

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modatidade: PREGÃo PRESENCTAL No. 84/2014.
Objeto: Escolha da proposta mais vantajosa para aquisição de ônibus escolar, em atendimento
a Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

DECLARAÇÂo

A empresa, abaixo assinada, por seu representante legal, DECLARA, para fins do
disposto no inciso V do art. 27 daLei no. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no. 9.8S4,
de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condiçâo de aprendiz
Sim ()Quantos( ) Não( )

de 2014.

(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica)

(assinatura e carimbo do CNPJ)

\rP

de
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ANEXO VI

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENCIAL No. 84/2014.
Objeto: Escolha da proposta mais vantajosa para aquisição de ônibus escolar, em atendimento
a Secretaria Municipalde Educação e Cultura.

DECLARAÇAO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO
PORTE

(nome da empresa), CNPJ/MF n". (ENDEREÇO COMPLETO), declara, sob as
penas da Lei, que a mesma está estabelecida sob o regime legal de microempresa ou empresa de
pequeno porte, conforme conceito legal e fiscal de nosso ordenamento pátrio, podendo usufruir os
benefícios da LeiComplementar 12312006, de 14 de dezembro de 2006.

de 2014

(Carimbo e assinatura do Representante Legal)
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Ai{EXO Vil

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modalidade: PREGÃO PRESENCTAL No. 84/2014.
Objeto: Escolha da proposta mais vantajosa para aquisição de ônibus escolar, em atendimento
a Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

DECLARAÇÃO Or I N EXt STÊNC|A DE I NCOM pATt Bt Lt DADE FU NCTONAL

Declaramos sob as penas da Lei que esta empresa não possui dirigente com vínculo
de parentesco por linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, de servidor municipal investido
em cargo de direção, chefia ou assessoramento, ou de membro da comissão licitante, de pregoeiro
habilitado ou de servidor encarregado da contrataçáo.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

de de2014

(nome e assinatura do responsável da proponente)
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VIII- MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO No. xx
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
cÂnotoo DE ABREU, ESTADo Do pARANÁ e e
EMPRESA xx, CONFORME LIC|TAÇÃO UOOALIDADE
pnecÃo PRESENcIAL No. B4l2014.

Pelo presente instrumento particular celebram entre si, de um lado, o Mururcípro oe CÂuoroo DE ABREU,
inscrito no CNPJ no.76.175.92610001-80, com endereço à Avenida Paraná, no 03, Centro, Cândido
de Abreu- PR, neste ato, representada pelo Prefeito Municipal o Sr. JOSE MARIA REIS JUNIOR,
brasileiro, casado, portador de cédula de identidade no. 5.711.342-1 SESP/PR e CPF/MF no.

024.056.029-97, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa: xx, inscrita no
CNPJ no. xx, neste ato representada pelo Sr. xx, brasileiro, xx, xx, portador da Cedula de ldentidade
no. xx/xx, inscrito no CPF no. xx, residente e domiciliado na xx, no xx, xx, xx, doravante denominado
CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente Contrato, nos termos da Lei n.o 8.666/93, e
alteraçÕes posteriores, assim como pelas condiçÕes da Licitação Modalidade PREGÃO
PRESENCIAL N". 84/2014, bem como nos termos da proposta apresentada pela Contratada e pelas
cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DO PREçO
Parágrafo Primeiro: O Contrato tem por objeto a aquisição de ônibus escolar, em atendimento a

Parágrafo Segundo: O valor 161s1 c,^ontratado é de R$ xx (xx).
CLAUSULA SEGUNDA. DA VIGENCIA E DO REAJUSTE
Parágrafo Primeiro: A vigência do presente termo será por 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado
se houver interesse de ambas as partes.
Parágrafo Segundo: Será admitido reajuste dos valores, desde que comprovada pela contratada, uma
variação considerável no valor do produto.
CLAUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO, DOS RECURSOS E DA DOTAÇÃO.

:^

Y

Secretaria Mun de Eclucacão e Cultura. descritos na tabela ab atxo
Item Quant. Unid. Descrição I Produto Valor Unit. Valor Total

0'1 0'1 Unid Aquisição de um ônibus escolar com as

seguintes caracterÍsticas: tipo urbano usado,

ano de fabricação de acima de 2002,

equipado com motor dianteiro, movido a

diesel, turbo, potencia mínima de 211 CV,

direção hidráulica, freios a ar, tacógrafo,

extintor de incêndio e triângulo. Carroceria

construÍda em estrutura metálica, revestida

em alumínio, com capacidade acima de 44

passageiros sentados, poltronas alta,

revestidas em curvim, assoalho em alumínio

revestido com tapete, duas portas, sendo

uma porta na dianteira e uma traseira na

lateraldireita.
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Parágrafo Primeiro: O pagamento será efetuado apos a entrega do produto, mediante confalencia Oe f:(-(
qualidade pela secretaria requisitante, à base do preço unitário apresentado na proposta, e rnediante {

a apresentação da Nota Fiscal, contendo a modalidade e o no. da licitação, agência e conta corrente
em nome da proponente, do banco a ser depositado, e das provas de regularidade com Previdência
Social - INSS e junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
Parágrafo Segundo: A nota fiscal deverá vir acompanhada da Certidão Negativa do INSS e do
Certificado de Regularidade Fiscal do FGTS.
Parágrafo Terceiro. Em caso de não cumprimento pela contratada de disposição contratual, os
pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuÍzos de quaisquer outras
disposiçÕes contratuais.
Parágrafo Quarto: Para cobertura das despesas decorrentes do Contrato, correrão por conta da
seguinte classificação funcional programática:
.003 - Divisão de Transporte Escolar
12.361.0601-1103 Aquisição de Veículos para Transporte Escolar
,1 03- 4.4.90. 52. OO.OO EQU I PAMENTOS E MATERIAL PERMAN ENTE
CLÁUSULA QUARTA. PRAZO E DA ENTREGA
A Secretaria Municipa! de Educação e Cultura fornecerá a licitante vencedora, cronograma de
entrega do produto, o qua! deverá ser cumprido/entregue em até 10 (dez) dias após a
solicitação.
CLAUSULA QUINTA - DAS RESPONSABILIDADES
Parágrafo Unico: A Contratada se manterá durante toda a execução do presente Contrato em
compatibilidade com as obrigaçÕes assumidas, inclusive fiscais.
CLAUSULA SEXTA. MULTA
Será aplicado multa contratual de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, na hipotese de
inexecução total ou parcial das obrigaçÕes assumidas pela CONTRATADA, sem prejuízo de outras
penalidades previstas pela Lei n". 8.666/93 e suas alteraçÕes subsequentes e demais legislaçÕes
pertinentes a matéria.
CLÁUSULA SÉTIMA - RESCISÃO
O presente Contrato poderá ser rescindido de
judicial, nas seguintes hipoteses;

pleno direito, independentemente de notificaçáo

lnfringência de qualquer obrigação ajustada;
Liquidação amigável ou judicial, concordata ou falência da Contratada;
Se a CONTRATADA, sem prévia autorizaçáo da CONTRATANTE, transferir, caucionar ou
transacionar q ualq uer d ireito decorrente deste Contrato;
Demais dispositivos da Lei no. 8.666/93
CLAUSULA OTTAVA - LEGTSLAÇAO APLICAVEL
Aplicam-se a este Contrato as disposiçÕes da Lei no. 8.666/93 que regulamenta as licitaçôes e
contrataçÕes promovidas pela Administração Pública, bem como demais legislaçÕes pertinentes.
CLAUSULA NONA. DAS PARTES INTEGRANTES
Parágrafo Primeiro: As condiçÕes estabelecidas na Licitação Modalidade Pregão Presencial no.
8412014, anexos e a proposta apresentada pela CONTRATADA, são partes integrantes deste
instrumento, independentemente de transcrição.
Parágrafo Segundo: Seráo incorporadas a este Contrato, mediante termos aditivos quaisquer
modificaçÕes que venham a serem necessários durante a sua vigência, decorrentes das obrigaçóes
assumidas pela CONTRATANTE e a CONTRATADA.
CLAUSULA DECIMA - DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei 8.666/93 e demais legislaçôes pertinentes.
cLÁUSULA DÉcIMA PRIMEIRA. Do coNHEGIMENTo DAs PARÍES
Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciência do seu conteúdo, aceitando
todas as condições nele relatadas.
GLAUSULA DECTMA SEGUNDA - DlSpOSlÇÕeS CeRRTS
A CONTRATADA assume exclusiva responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigaçÕes
decorrentes da execuçáo deste Contrato, sejam de natureza trabalhista, administrativa,
previdenciária, comercial, civil ou fiscal, inexistindo solidariedade da CONTRATANTE relatlvamente a

l8
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esses encargos, inclusive os que eventualmente advirem de prejuízos causados a terceiros, não
cabendo a CONTRATANTE o pagamento de qualquer adicional.
clÁusure oÉcrrrre TERcETRA - FoRo

As partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias (impressas por sistema eletrônico
de dados) de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo, obrigando-se por si e
seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo o Foro da Comarca de
Cândido de Abreu, Estado do Paraná, para dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas deste
Contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Candido de Abreu - PR, de de 2014

JOSE MARIA REIS JUNIOR
Contratante

TESTEMUNHA

Contratada

TESTEMUNHA
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Avrso oe urclraçÃo
eueuceçÃo DE EDITAL N.o 84/2014

MODALIDAoe pRecÃo PRESENcIAL

5
t\
J\--',t-
I

OBJETO: Escolha da proposta mais vantajosa para aquisição de ônibus escolar, em

atendimento a Secretaria Municipal de Educaçáo e Cultura.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até 09h00m do dia 05 de setembro de 2014.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 09h01m às 09h30m do dia 05 de setembro de 2014.

ítüclo DA sEssÃo DE DISPUTA DE PREÇOS: às O9h31m do dia 05 de setembro de 2014.

LOCAL: Setor de licitações localizada na Sede do Município, na Avenida Paraná,no 03 Centro,

Cândido de Abreu - PR.

CRITÉRIO: Menor preço global.

PREÇO MAXIMO: R$ 65.666,60 (sessenta e cinco mil e seiscentos e sessenta e seis reais

e sessenta centavos).

RETIRADA DO EDITAL: de 2610812014 à 0510912014 no site do Município

www. cand idodeabreu. pr. gov. br.

INFORMAÇÕeS COwTpLEMENTARES: Diretamente na sede do MunicÍpio de Cândido de

Abreu, situado na Avenida Paraná, no 03 - Centro - Cândido de Abreu - PR., ou pelo telefone

(0xx43) 347 6-1 222, ramal 209, e-mail : I icitacao@cand idodeabreu. pr. gov. br

Cândido de Abreu, 26 de agosto de 2014

VAROTO
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diversas Secretarias Municipais
RECEBIMENTO OAS PROPOSTAS: até OghOOm do dia 08 de
setembro de 2014.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 09hoim às Ogh3om do dia OB de
setembro de 2014.
it'ttcto ol sESSÃo DE DtspurA DE pREÇos: às o9h31m do dia oB
de setembro de 201 4
LOCAL: Selor de licitaçôes localizada na Sede do Município, na
Avenida Paraná, no 03 Centro, Cândido de Abreu - pR.
CRITERIO: Menor preço por item.
PREÇO MÁX|MO: R$ 54.896,50 (ctnquenta e quatro mit e
oitocentos e noventa ê seis reais e cinquenta centavos).
RETIRAOA OO EOTTAL: de 26t0Ai2O14 à OgtO9t2O14 no sire do
l\rluntcipto .1 § ..ri .::.i:"1. il"L,,,., ..,\ :.!
INFORMAÇOES COMPLEMENTARES: Diretamente na sede do
Àíunicípio de Cândido de Abreu, situado na Avenida paraná, no 03 _
Cenlro - Cândido Ce Abreu - pR., ou pelo telefone (Oxx43) 3476]1222.
famal 209, e-mail: irirlrrc:go a carrltrioilrllirlrl+t grrr irr

Cândjdo de Abreu, 26 de agosto de 2014
ALLAN DIEGO MORENO VAROTO

-Avrso DÉ LtctrÃaÃo
puBLtcAÇÀo DE EDITAL N.o 84/2014
MoDALIDADE PREGÃo PRESENCIAL

OBJETO: Escolha da proposta mais vantajosa para aquisição de
ônibus escolar, em atendimento a Secretaria Municipal de Educaçâo e
C ultura.
RECÉBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até OghOOM dO diA 05 dE
setembro de 2014
ABERTURA DAS PROPOSTAS: das Ogho.tm às Ogh3om do dia OS de
setembro de 20'14.
íNtcto DA sESSÃo DE DtspurA DE pREÇoS: às o9h3jm do dia os
de setembro de 2014
LOCAL: Setor de licitaçoes localizada na Secie do l\4uniciplo. na
Avenida Paraná no 03 Centro, Cándido de Abreu - pR
CRITERIO:. [/]enor preço global.
PREÇO MAXIMO: R$ 65.666,60 (sessenta e cinco mil e seiscentos
e sesserlta e seis reais e sessenta centavos).
RETIRADA DO EDITAL: de 26t01t21i4 à OüA9:2O14 no site do
lvlunicipio n,r s. rlr,irrlr,ilurrirr.Lr pr rt,i br

INFORMAÇOES COMPLEMENTARES: Diretamente na sede do
Mun,cipio de Cândido de Abreu, situado na Avenida paraná, n. 03 -
Centro - Cândido de Abreu - PR., ou peto telefone (Oxx43) 3476-1222.
ramal 209, e-mail: ]r"rÍi.ir(,íi rriiiliiiirdcrüir.Lr ir gLrr br

Cândido de Abreu, 26 de agosto de 2Ol4
ALLAN DIEGO MORENO VAROTO

PREGOEIRO

AVrso oE r_rcrraçÃo
puBLtcAÇÃo DE ED|TAL N.o 85/2014
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL

OBJETO: Registro de preços para futuras e eventuais aquisiÇóes de
equipamentos e materiâis permanentes, em atendimento as
Secretarias Vlunicipais de Educaçáo e Cultura e Meio Ambiente.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até 14hOOm do dia 05 de

PREGOEIRO

AVTSO DE LtCtTAçÀO
PUBLTCAçAO DE EDTTAL N.o 87/2014
MooALTDADE pREGÃo pRESENCtAL

OBJETO: Registro de preços para Íutura e eventual contralação de
empresa especializada para prestaçáo de serviços de informátjca, em
atendimento a diversas Secretarias Municipais.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: aré .t4hoom do dia OB de
setembro de 2014.
ABERTURA OAS PROPOSTAS: das 14hO1m às .t4h3om do dia 08 de
selembro de 2014.
íNtcto oA sESSÃo DE DtSpurA DE pREÇoS: às 14h31m do dia oB
de setembro de 201 4.
LOCAL: Setor de licitaçôes localizada na Sede do lvlunicípio, na
Avenida Paraná, no 03 Centro, Cándido de Abreu - pR
CRITERIO:. [/'lenor preço global
PREÇO MAXIMO: Rg 47.602,00 (quarenta e setê mit e seiscentos e
dois reais).
RETIRAOA DO EOITAL: de 26tOAt2O14 à OBtOgt2Ol4 no site do
Municípiolrrrr crndr,kxieahrqLr.D, rci l)!.
INFORMAçOES COMpLEMÊúTARES: Drreramente na sede do
Município de Cândido de Abreu siluado na Avenida paraná, no 03 _
Centro - Cândido de Abreu - pR., ou pelo tetefone (Oxx43) 3476-1222.
ramal 209. e-mail: I rrr.rca,rsqirrJiliqriqa!!rtr pi.ur.y hr

Cândido de Abreu, 26 de agosto de 2Oj4
ALLAN DIEGO MORENO VAROTO
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setembro de 2014.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: dAS 14hO'1M àS 14h3OM dO diA 05 dE
setembro de 2014.
iNrcto oA sESSÃo DE otspurA DÉ pREÇos: às 14h31m do dia 05
de setembro de 201 4
LOCAL: Setor de ticitaçôes localizada na Sede do Muntcipio, na
Avenrda Paraná. no 03 Centro. Cándido de Abreu - pR.
CRITERIO: .Menor preço por item
PREÇO MAXIMO: R§ 86.239,17 (oitenta e seis mil e duzentos e
trinta e nove reais e dezessete centavos),
RETIRAOA DO EDITAL: de 26tOBt2O14 à OStOgt2Ol4 no sire do
l\,4unicipio 'rrrri ,r,irilrrlr,,icall. !i fl rrr\ Iu.
INFORMAÇOES COMPLEMENTARES: Diretamente na sede do
lvlunicipio de Cándrdo de Abreu, situado na Avenida paraná. no 03 _
Centro - Cándido de Abreu - PR., ou pelo teleÍone (Oxx43) 3476_j222.
ramal 209, e,mail: lt!rlil.í!.1i iirl(it,1,rllc.ihr.i lr .iin\ irr

L___ Cándido de Abreu. 26 de aqosto de 2014.

DÉRIo oFIcIAL cERTIFIcADo DIGITALMENTE
A Prefciturâ Municipal de cándido de Abreu dá garantia dâ autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site

r{

o-

Assinado Drgttalmente por
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Detalhes processo licitatório
Informâçóes Gerais _

Entidade Executora UUTUCÍpIO Or CÂruOtOO DE ABREU

Ano* 2914

No licitação/dispensa 84

/inexiqibilidade*

Modalidade* pregão

Número edital/processo* g472g14

Descrição Resumida do objeto' Escolha da proposta mais vantajosa para aquisiÉo de ônibus escolar, em

atendimentô a Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

FÕrma de nvatição |frÍ6§?Êõi,'
Dotação Orçamentária* 060031236106011.1034490520103

Preço máximo/Referência de preço - 65.666,60

R$*

Data de Lançamento do Edital Z6rcBl2O74

Dãta da Abertura das Propostas ASrcgl2OL4 Data Registro 2610812014

NOVA Data da Abertura dôs Data Registro

Propostas

Data Cancelamento

CPF: 838385U972 (logc!rt)

ffiffi

ldel 261081201417 47



MuNrcíPro DE CÂNproo DE Aanru
Esraoo oo PlnaNÁ

Secretaria Municipal de Gestão de .

Licitações e Contratos
Avenida Paraná, 03 Fone/fax: (43) 3476-1222 ramal 209 - CEP: 84.470-000

LAUDo rÉcrurco
Município de Cândido de Abreu

Licitação: Tipo: PREGÃO pneSeNClAL - Número: 84t2014

Objeto: Escolha da proposta mais vantajosa para aquisição de ônibus escolar, em

atendimento a Secretaria Municipalde Educação e Cultura.

A Comissão Especial nomeada através da Portaria no 7712014, vistoriou 02 (dois)

ônibus, um na cidade de Guritiba e outro no Estado de SP, atendendo as solicitações

das empresas Rimavel Gomércio e Representação de Veículos e Expresso Metrópolis

Transportes e Viagens Ltda.,

A Comissão de Avaliação emite seu Laudo Técnico favorável aos (02) dois

veículos inspecionados, a descrição e cópia dos documentos dos ônibus avaliados se

encontram no processo de licitação, as proponentes deverão estar ou apresentar

envelopes no dia 0510912014 até as 09h00min, para abertura do procedimento licitatório.

Gândido de Abreu/PR., 04 de setembro de 2014.

RENATO WEBER



DO MUNICÍPTO dC CÂNDIDO DEAB
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Lei n" 720, de 07 / 05 /2072, publicada no lornal Tribuna do Norte em 09 /05 /201.2, Edição 6.373, página 0S-.

.'t .-.
i,La

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS
04.002 - Divrsáo de Receita e F scalizaÇão
04.123.0401.02013 - l\,4anutenção da Divisão de Receita e Fiscalização
510 - 3.3.90.39.00.00 - 00000 Outros Serviços de Tercêiros - PJ
R$ 14.000,00

oi - FUNDo r\,4uNtc|PAL DE SAúDE
0002 - Diüsão de Assistência Médica Odontolóqica
10.302.0701.02448 - Consórcro lntermunicipal de Saúde
1 71 0 - 3.3.50.41 .00.00 - 0303 - Contribuiçoes
R$ 700.00

Art. 20. Como recursos para cobertura de crédito aberto na forma do
artigo anterior serão os recursos oriundos do Cancelamento parcial de
dotaçóes no valor de R$ 14.700,00 (quatorze mil e setecentos reais),
de conformidade com o deÍinido no Art.43. 43,PaÍáyaÍo 1", inciso lll,
da Lei Federal n"4.320164. como segue:

02 - EXECUTIVO IVUNICIPAL
02.001 - Gabinete do PreÍeito
04j22.0202.02004 - Atividades Gabinete do PreÍeito
1 10 - 3.3.90.33.00.00 - 00000 - Passagens e Despesas com
Locomoção R$ 5.000,00

02 - EXECUTIVO MUNICIPAL
02.00'l - Gabinete do PÍefeito
01.'122.4202.02044 - Atividades Gâbinete do Prêfeito
130 - 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e N.4ateriâl Permanente
R$ 9.000.00

07 - FUNDo MUNICIPAL DE SAÚDE
0002 - Divisão de Assistência Médica Odontológica
10.3O2.0701 02052 - Farmácia Básica
1730 - 3.3.90.30.00.00 - 0000 - i,4aterial de Consumo
R$ 700,00

Art. 3". Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CÂNDIDO DE ABREU, EM
04 de setembro de 2014.

JOSE MARIA REIS JUNIOR
PreÍeito Municipal

LAUDO TECNICO

LAUDO TECNICO
Municipio de Cândido de Abreu

LicitaÇão: Tipo: PREGÃO PRESENCIAL - NúmeÍo: 84/2014
i Objeto: Escolha da proposta mais vantajosa para aquisiçâo de

ônibus escolar, em atendimento a Secretaria Municipal de
Educação e Cultura.

A Comissão Especial nomeada através da Portaria n 7712014,
vistoriou 02 (dois) ônibus, um na cidade dê Curitiba e outro no
Estado de SP, atendendo as solicitaçôes das empresas Rimavel
Comércio e Representação dê Veículos e Expresso Metrópolis
Transportes e Viagens Ltda.,
A Comissão de Avaliação emite seu Laudo Técnico favorável aos
(02) dois veiculos inspecionados, a descrição e cópia dos
documentos dos ônibus avaliados se encontÍam no processo de
licitação, as proponentes deverão estar ou aprêsentar ênvêlopês
no dia 05/09/2014 até as 09h00min, para abertura do procedimento
licitatório.

Càndido de Abreu/PR.. 04 de setembro de 2014.

MARCIO SOCHA JOSNEI SCHMIDT

DÉRIo oFIcIAL cERTIFtcADo DIGITALMENTE
A Prefeitura Municipal de Cândido de Abreu dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site

www.candidodeabreu.pr.soy.br

(n
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'6!JOSE NERICO LACEROA
WEBER

LUIZ RENATO
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RÍmavel
comércio de veiculos

ANEXO II

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENCIAL No. 84120í4.
Objeto: Escolha da proposta mais vantajosa para aquisição de ônibus
escolar, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

Carta de Credenciamento

lndicamos o (a) Sr.(a) lwerson Reksidler, portador da cédula de identidade no.

875.989-8, Órgão expedidor SSP/PR, CPF no. 201.646.969-20 como nosso
representante legal na Licitação em referência, podendo rubricar ou assinar
documentos (habilitação e proposta), manifestar, dar lances, prestar todos os
esclarecimentos de nossa proposta, interpor recursos, desistir de prazos e
recursos, enfim, praticar todos os atos necessários ao fiel cumprimento do

0I

RG.875.989-8
cPF.201.M6.969-20
Responsável Legal

RG.5.212.751-3
cPF. 831 .319.229-15

]it
-.-Jdltd

it lríi, ${.r

. \o *.-

Rlf*14\í[L i.'.] ' -:.'::lii ÊS
VEiüUi,',1 .;,-a,,.:,"

RUA FRÂi'iClSC() .i . ü. Í:";r.--.í:li], :i:r
sANTo inÁclo' üEÍr &:íl'i rl-3s,J

À

presente Credenciamento.

RIí\4AVEL 0Í: VEICULOS L rDA. DE lu

lza

ffiHfr
i_. :i-.-._ í_.-i-_.__r / r l!'.1f,f,.: itÍ:Í:'{i i
§;j:, 1.1 - i,:r:*

.:::iiii iltriiêi-r: -
I r i. i':i::r ti ft ti:
Li! l':r:Llif, i-.i!

Rua: Françjtco José Gomes Ribeiro, 309 - Santo Inrácio - Curitiba - PR - 82010-360

[0.6ad"5,flfii/fl0í]'! -0ffie/Fax: 
(4r) t,",T:j* **,;]:[ffi /

CURITIBA . PR



Rimavel
comercto oe rretcutos

PROCURAÇAO

Pelo presente instrumento particular de procuração, empresa jurídica
Rimavel Comércio de Veículos Ltda, CNPJ n.o 00.624.596/0001-09, situada na
Rua: Francisco José Gomes Ribeiro, 309 - Santo lnácio - Curitiba - PR - Cep:
82010-360, nomeia e constitui seu bastante procurador o Sr. lwerson Reksidler,
portador do RG n.o 875.989-8, nacionalidade brasileiro, casado, comerciante,
residente a Rua: Virginia Dalabona, 496 - Sobrado 03 - Bairro Orleans - na cidade
de Curitiba - PR, para o fim especial de formular ofertas e lances de preços e
praticar todos demais atos pertinentes do Pregão Presencial n.o Ml2O14, junto a
Prefeitura Municipal de Cândido de Abreu, em nome da licitante.

Curitiba, 01 de Setembro de2O14.

RG.875.989-8
cPF. 201.646.969-20
Responsável Legal

RG.5.212.751-3
cPF. 831.319.229-15

i t1,:, j.titit?,;! : ,:i liiil rliiif i _r.; i r rti._i ri*

Ii*rr*o* r;Erii-i.l,ilii .1,-orr, ijA. ã:.*§
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Rimavel
comércio de veículos

ANEXO IV

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENCIAL No. 84120í4.
Objeto: Escolha da proposta mais vantajosa para aquisição de ônibus
escolar, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

Declaracão de que cumpre plenamente os requisitos de habilitacão

Em atendimento ao previsto no editalde PREGÃO PRESENCIAL no. 8412014,
DECLARAMOS que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação
exigidos para participação no presente certame.

Curitiba,0l de de20'14.

0 llE vElcLlL0s i-TuA. rriA.

RG.875.989-8
cPF. 201.&16.969-20
Responsável Legal

Éncro or
aldir Iza

RG.5.212.75
cPF.831 .319.229-15



Sandra,

As empresas enquadradas como ME ou EPP, recebem tratamento diferenciado eÍn proces§gs
licitatórios, esses benefícios foram estabelecidos pela LC no 12312006.

,.,,G'3

Entre outros beneficios o ail.44 estabelece:
AÍ1.4. Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, preferência de
contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.

Caso a empresa não comprove o enquadramento através de declaraçâo, não estaÉ impedida
de participar da licitação, porém não terá os benefícios da lei e ficará em desvantagem no
processo de licitação perantre as demais ernpresas, é o que diz o texto do email anterior:
d) Declaração emitida pelo contador da proponente atestando seu real enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, deüdamente assinada pelo
contador da proponente. A não aprcsentacão desta declaracão impedirá o prooonente &
invocar os benefícios da Lei Comolementar 723/06 disoensados a este üpo de empresa.

Veja abaixo o texto da LC 12U2006.

Elcio.

Lei Complementar no í23, de í4 de dezembro de 2006

CAPiTULO I
DISPOSIçÔES PRELIMI NARES
Art. ío Esta Lei Complementar estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado
e favorecido a ser dispensado às mictoempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, especialmente no que se
refure:
I - à apura@ e recolhimento dos impostos e contribui@s da União, dos Esilados, do Disffio
Federale dos Municípios, mediante regime único de anecadação, inclusive obrigações
acessórias;
ll - ao curpfunentro de obrigaçõês kabdtúlstas e previdenciárias, indusive obngações
acessórias;
lll - ao acesso a crédito e ao mercado, inclusive quanto à preferência nas aquisiçóes de bens e
servigos pelos Poderes Públicos, à tecnologla, ao associativismo e às regras de inclusão.
CAPITULO V
DO ACESSO AOS MERCADOS
Seção única
Das Aqulsições Públicas
AÍt 12. Nas licitações públicas, a comprovaçáo de regularidade fiscal das microempresas e
empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do conúato.
Art 43. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasiáo da participação em
certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente a§uma restrição.

§ 10 Havendo alguma restriçáo na comprovaçâo da regularidade fiscal, será assegurado o
prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento eÍn que o proponente
for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da
Administração Pública, 9qa a regrulaizaçáo da documentaçáo, Wnento ou pacelanento do
débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa.
§ 2o A náo,regul'rarização da doorrnnta@, no prazo previ§o no § 1o deste artigo, im$icará
decadência do direito à contratação, sem prejuizo das sanções previstas no art. 81 da Lei no

8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facuttado à Administração convocar os licitantes
rernanescentes, na ordem de dassificação, para a assinaturado conffio, «xl revogar " ,ra ,/licitacâo. ,/ ./
rernanescentes, na ordem de dassificação, para a assinatura do conffio, «xl revogar a ,z'licitaçâo. 
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^Í1.4. 
Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, preferência de i, ' /- ^contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte. j. . .-i Q*dÀ

§ 1o En[endese por empate aquelas situações em gue as propostas apresentadas pelas t . Y\''
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10oÁ (dez por {'' *
cento) superiores à proposta mais bem classificada. \:\,
§ 20 Na modalidade de pregão, o intervalo percentual estabelecido no § 'to deste artigo será de *

até 5% (einco por cento) superior ao melhor preço.
AÉ.45. Para efeito do disposto no art. 44 desta Lei Complementar, oconendo o empate,
proceder-se-á da seguinte forma:
I - a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar
propostia de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será
adjudicado em seu favor o objeto licitado;
11 - não oconendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do
inciso I do caput deste artigo, serão convocadas as remanescentes que porventura se
enquadrem na hipôese dos §§ 10 e 2o do arl 44 desta Lei Conpbmentar, na ordem
classificatória, para o exercício do mesmo direito;
lll - no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pquêno porte quê sê eÍBntreÍn nos intervalos es*abehcidos nos §§ 70 e 20 do eú 44 dêsta
Lei Complementar, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro
poderá apresentar melhor oferta.
§ 10 Na hipéÉese da não-contratação nos tennos previstos no capú de*e art(,o, o obleto
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

§ 2o O disposto neste artigo somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido
apresentada por microempresa ou eíflpresa de pequeno porte.

§ 30 No caso de pregão, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada
será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o
encerramento dos lances, sob pena de preclusâo.
Art. 46. A microempresa e a empresa de pequeno porte titular de direitos creditórios
deconentes de empenhos liquidados por órgáos e enüdades da União, Estados, Distrito
Federal e Município não pagos em até 30 (finte) dias ontedos da data dê liqlidaÉo podêrão
emitir cédula de crédito microempresarial.
Parágrafo único. A cédula de crédito microempresarial é título de crédito regido,
subsidbrianrente, pela bgislação prwistra para as édulas de crédlto conerchl, tendo conp
lastro o empenho do poder público, cabendo ao Poder Executivo sua regulamentaçâo no prclzo

de 180 (cento e oitenta) dias a contar da publicação desta Lei Complementar.
ArL 47. Nas contratações públicas da União, dos E§ados e dos Municípios, poderá ser
concedido tratamento diferenciado e simplificado para as micrempresas e empresas de
pequeno porte objetivando a promoçâo do desenvolvimento econômico e social no âmbito
municipal e regional, a ampliação da eficiência das polÍücas púbticas e o incenüvo à inovaçâo
tecnológica, desde que preüsto e regulamentado na legislação do respecfuo ente.
Art 48. Para o cumprímento do disposto no arl 47 desta LeiComplementar, a administração
publica poderá realizar processo licitatório:
I - destinado exclusivamente à participaçáo de microempresas e empresas de pequeno porte
nas contratações cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);
ll - em que sda exi*la dos licitantes a subcontratação de mkroempresa ou de empresa de
pequeno porte, desde que o percentual máximo do objeto a ser subcontratado não exceda a
30o/o (trinta por cento) do total licitado;
lll - em que se estabeleça cota de alé 25% (vinte e cinco por ento) do obieto peÂ a
contratação de microempresas e empresas de pequeno porte, em certames paru a aquisição
de bens e serviços de natureza divisível.
§ 1o O vabr licitado por meio do d{sposto neste artip não poderá exoeder a 2íello (ünte e cinco
por cento) do total licitado em cada ano civil.

§ 20 Na hipótese do inciso ll do caput deste artigo, os empenhos e pagamentos do órgão ou
entidade da administração pública podeÉo ser destinados diretarnente às microempresas e
empresas de pequeno porte subcontratadas.
Art 49. Não se aplica o disposto nos arts. 47 e 48 desta Lei Complementar quando:
I - os critérios de $atamento dibrenciado e simplficado para as microempresas e em;xesas de
pequêno porte não brem expressamente preüsbs no instrurnento commcatorb;



ll - não houver um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como
microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente e capazes de
cumprir as exigências esheleo:das no instnnnento convocatórirc;
lll - o tratamento diferenciado e simplíficado para as microempresas e empresas de pequeno
porte nâo for vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou
complexo do ottjeto a ser csrtrdado;
IV - a licitação for dispensável ou inexigível, nos termos dos arts. 24 e25 da Lei no 8.666, de 21
de junho de 1993.
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comércio e re9resentação de veículos
Rfimavel

Curitiba,29 de agosto de 2014.

A
Prefeitura Municipal de Candido de Abreu - Pr.

Ref. - VISTORIA DE VEICULO

pnrcÃo PRESENCTAL No. B4tzorl

Prezados Senhores:

Atendendo aos termos do edital acima, convidamos a Comissão Especial de Avaliação, a
comparecerem no pátio de vendas da Rimavel Comercio de Veiculos Ltda., sita à Rodovia
do Café Km 1,7 - Bairro Santo lnacio - Curitiba-Pr., no intuito de procederem a vistoria
do veiculo placa LTZ-0072 o qual será objeto de oferta em nossa proposta de venda no
referido pregão.

Sendo o que nos apresenta para o momento, subscrevemos a presente.

§ ,r"t
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Expresso Metrópolis Transportes e Viagens Ltda.

cN PJ 05.939 .969 / OOO1 - 46 - t.E. 395.09 1 .224.1 1 1

ANilOII
PREGÃO PRESETC'Á L Tf OUI 2OI 4

Obieto: Escolha da proposta mais vantajosa pan aqu:sição de ânibus esmlar, em atendimento

a 9ecretada tlfriniciplde Educação e Qtltun.

ouroRâAMfe ãPRESSO MEIRÓPOLTS TRAITSPORTES E vlAGE rS LTDA, pessoa
jurtdica de direito Nivah, inscríta no CNPJ sd o n". 05.939.969/40U46, com sede na Rua
Testa, n". 291, Jaúim Sâo SeôasÍiâq na cidade de Jquaiúna, Estado de São Palo, neste ato

reprcsentúa peío sal sÍcio administdor Elmir KalilAbiChedlid, brasileiro, casaó empresilio,
portador do RG n'. 13.891.729-2-SSPISP e do CPF n". 100.116.888-74, rcsidente e domhiliada
na Rua Joquim M*hado de fuu2an".369, Casa 12, hndomínio Vrtúia Resídene, na cidade
de Jaguuiúna, Estado de São Paulo.

OWORGAITO .rosé C,esilío Ramos da Silva, brasihiro, casado, ÁsssÍenÍe /dlministativo,
portadw do RG n". 24.775.87A-X e do CPF n". 246.376.818-55, resídente a Rua Antanio de

Olivein FnrnÃ,62, Jadim Lucíola- Seria l,legn, fu Paulo.

PODERES: ao qualconfere amplos podeÍes ao outorgado pan representâ-la junto a Prcfeífura
lvh.tnicipal de Caúido de Abrw / PR, *pecífra nente na Licítqil moúlida& Prqão
Presencial n".084f2014, podando pan tanto retiw dítal, apresentar envelopes de poposta e

doanentos pan habilítação, assinarpmpostx e dwmenÍos de haillítago, formulu larces w
ofertas e demais negociações, assinar aÍas e d*laraçõx, prestar xclarecimentos, visar /
rubriar dwmqtos, rwefu notifrcEões, intetpr rocuÍso, manifestar-se qtanto à desísÍêrrcia

deste, enfrm, pnticar fodos os demab aÍos neoessários pan o frel wmprímento cr"sta
proaração.

/4n

ogu Jaguaiuna, 03 de *tenbro de 2014.,r?«

ffpresso § Íny'sporÍes e Viagens Ltda.
irKalílAbi Chedid

ficio Nministudor
cPF. 100.116.88&74

RG. 1 3.891 .72ç2-SSP/SP

/r
L

Rua Testa, 291 - )d. Sáo Sebastiáo - CEP 13820-000 - Fones (19) 3837-1403 / 3837-1662 - Jaguariúna - SR

E-mail : expresso. me@terra.com. br





Expresso Metrópolis Transportes e Viagens Ltda.
cN PJ 05.939 .969 / OOO1 -46 - t. E. 395.O9 1 .224.1 1 1

ÁNEXO rV - DECI-AnICÃO QUE CUMPRE PLEI,IÁMENTE OS REOASITOS DE
HABILITAÇÃO.

PREGÃ} PRESENCIAL N" 084/2014

Objeto: Escoltu do proposta mais vantajosa para aquisição de ônibus escolor, em

atendimento a Secretaria Municipal de Mucação e Cultura.

Elmir KalilAbi Cheüd, portador do RGn" t3.891.729-2 e CPF n" 100-116.888-74,

representonte legal da õmpresa Expresso Metropolis Transportes e Yiagens Ltda,

inscrita no CNPJ/IIIF sob no. 05.939.969/0001-46, sediada na Rua Testa, 291, Jardim

São Sebastião, Jaguariúna / SP, interessada em participar da Licitação modalidde
Pregão Presencial n" 084/2014, do Prefeitura Municipal de Condido de Abreu /PR,

DE\IÁRA, sob penas da lei, que, cumpre plerumente os requisitos de habililação

exigidos pua puticipação no presente certame.

Por ser a expresúo da verdade, assina a presente declaração-

Jaguariúna, 03 de Setembro de 2014.

Erpresso e Viagens Ltdo.

Rua Testa, 291 - )d. São Sebastião - CEP 13820-000 - Fones (19) 3837-1403 / 3837-1662 - )aguariúna - SP '\
E-mail : expresso. me@terra.com. br
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forma de diroito, os.-*---- -

ab11o assinados:- inr,MIR UaaLi! Aqn @bOIb, biaritêto, áivorciaAo, "*p.erâio* _ ,
residente e dorniciliado na cidade'de Bragairçu i'a.rtistá, Éstado de são paulô, t K;f
José Raposo de Me<ieiros, no. 334, Jardim Nova Bragança, cEp l2.gl4-450, inscrito no
CPF/I{F sob no.100.116.886-74 e portador da céduú dó identidade RG no.t3.Bgt72g-
2/SSP/SP e MICHELE TIIAIS LOPES ABI CHEDID, brasileira, solteira, maior.
empresária, residente e domiciliacla na cidade de Amparo, Estado de são paulo, à Rua
Palermo, no. 195, Jasdim orquídea, cEp 13.901-020, inscrita no cpF/MF sob no.
348-326.748-46 e portadora cla cédula de identidade RG no. 43.457.706-6/SSp/Sp, na
qualidade de únicos e iegítimos sócios componentes da sociedade limitada que gira sob
O NOME EMPTESATiAI dE EXFRESSO METRÓPOLIS TRANSPORTES E VIÀGENS
LTDA com sede e forc na r:idade de Jaguariúna, Estado de São paulo, à Rua Testa, no.
280, Jardim São Sebasiião, CEP 13.820-000, cujo contrato social institucional se acha
registrado sob NIRE n". 35218573803 na Junta Comercial do Estado de São Paulo e
últirna alteração sob uo. 147.070111-9 em 1610512011 e CNpJ no. 05.939.96910001-46,
resolvem assitn, alterat e consolidar o contrato social, passando a reger-se pelas
cláusulas e condições:

-I-
A socieCade passa a ter por objeto os ramos de:

- transporte rodoviario coletivo cle passageiros, com itinerario fixo, irúer.municipal,
interestadual, intemacionirl e municipal, nas seguintes modalidades: estudantes,
escolares, ttrbaíro, rural, suburbano, rodoviiírio, metropolitano, turístico de superficie
previsto na legislação enr vigor.

- fretamento eventual e fretamento contínuo, intermunicipal, interestadual e
internacional; \- venda de passagem ern todo o território nacional e no exterior;

- transporte de cargas e enc'cmendas em todo o território nacional e no exterior;
- organizaçáo de exctusõn:s em veículos rodoviários próprios, intennunicipal,

interestadual e internacional ;
- reforma de ônibus e veículos em geral;
- locação das seguintes modalidades: máquinas, equipamentos e veículos de pequeno,

médio e grande porte, corn ou sem motorista, excetó leasing;
- compra e venda de veículos de pequeno, médio e grande porte em geral;
- bem como a participação como quotista, sócio, ou acionista, em sociedades

comerciais, industriais e/ou agrícolas.

-II-
visando atendçr os interesses da empresa, o capital social que é de R$ 150.000,00
(cento e cinqüenta mil reais), dividido ern 150.000 (cento e cinqüenta mil) quotas, no
valor nominal de R$ 1,00 (uni real) cada uma, totalmente integralizado, é neste akr,
elevado para R$ 1.130.000,00 (umrnilhão,centoetrintamilreais), passando u ,", ,4nzã- ,4,/í )
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Notas e de Protesto de Letras ê Títulos
Dr. Matheus Trevizan Carriel
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EXPRESSO METROPOLIS TRANSPORTES E VIAGENS LTDA

" ' 
"ç i.qi"a:.iiiilrrotur, no valor nominal de'representado por 1.130.000 (humpilt6o, cêr

R$ 1,00 (um real) cada uma, assirfi.disqibuíáai er$e o§sóôios:

Parágrafo Primeiro - O aumento do capital social que ora se processa na importância
de R$ 980.000,00 (novecentos e oitenta mil reais) é integralizado pelos sócios da
seguinte forma:-

a) O quotista ELMIR KALIL ABI CHEDID, subscreve 970.200 (novecentos e setenta
mil e duzentas) novas quotas e as integralizam, neste ato, mediante a incorporação ao
Capital Social de parte de sua quota no valor divisível constante na conta de Reservas
de Lucros do Balanço Patrimonial da empresa, no valor de R$ 970.200,00 (novecentos e

setenta mil e duzentos reais).

b) A quotista MICHELE THAIS LOPES ABI CHEDID, subscreve 9.800 (nove mil e
oitocentas) novas quotas e as integralizam, neste ato, mediante a incorporação ao
Capital Social de parte de sua quota no valor divisível constante na conta de Reservas
de Lucros do Balanço Patrimonial da empresa, no valor de R$ 9.800,00 (nove mil e
oitocentos reais).

Parágrafo Segundo - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas,
mas todos respondem solidariamente pela integralizagáo do capital social nos termos do
artigo 1052 do Código Civil Brasileiro (Lei n'.10.406/2002).

-[il-

Os sócios deliberam neste ato efetuar abertura de filiais, nas seguintes localidades:-

- Rua Francisco Ceara Barbosa, no. 410, Pátio B, Bairro Amarais, na cidade de
Campinas. Estado de São Paulo, CEP 13.082-030, com objeto de garagem para

ículos.

- Rua Deputado Narciso Pieroni, no. 441- Pátio B - Centro - na cidade
Estado de S.Paulo, CEP 13.900-000, com objeto de garagem para veículos.

Íabelião de Notas e de Protssto de Lêtras e Título§
Dr Methêus Tíêvizan Cariel
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ELMIR KALIL AB]t CHEDID 1.118.700 oUOTAS R$ 1.118.700.00
MICHELE THAIS LOPES ABI
CHEDID

11.300 QUOTAS RS 11.300,00

TOTAL 1.130.000 ouoTAS RS 1.130.000.00

ids sorente cor rutenticidrde' Total Rt 2 \ aaat



-:>*
EM BRANTffii

ENil BRANGO

:,

EM BffiAru#&

l! !
i i.,

:,



a,1
aaa o "
2..- ÍJ/t-l".
aaaa"

ao

DeliJ?era- os sócios promoverem o encerramento das atividades da filial da empresa
localizada àFtuazanzibar, no. 287,Pâtio B, Bairro casa verde, na cidade de São Pàulo,
Estado de São Paulo, CEP 02512-010, com NIRE 35902933832 e CNPJ
0s.939.969/0003-08.

-v-
Tendo em vista a aquisição do Lote de terreno no. 04, agregado ao Lote no. 05 no
município de Pedreira, a filial naquela cidade passa a ter o seguinte endereço:-

- Lotes 04 e 05 do Distrito Industrial José Carlos Lena na cidade de Pedreira, Estado de
São Paulo, CEP 13920-000, com NIRE 35903330082 e CNPJ 05.939.969/0012-07.

- VI:

Conforme alteração da numeração do logradouro, a sede e domicilio da sociedade
continuará sendo à Rua Testa, Jardim São Sebastião, na cidade de Jaguariúna, Estado de
São Paulo, CEP 13820-000, passando a ter o n'.291, anteriormente no. 280, conforme
novo emplacamento efetuado pela Prefeitura Municipal.

- WI.

O sócio ELMIR KALIL ABI CHEDID, altera seu endereço de residência e domicilio da
cidade de Bragança Paulista, Estado de São Paulo, à Rua José Raposo de Medeiros, no.

334, Jardim Nova Bragança CEP 12.914-450, paÍa a cidade de Jaguariúna, Estado de
São Paulo, à Rua Jorquim Machado de Souza, no. 369, Casa 12, Condomínio Vitória
Residence, Bairro Jardim São Pedro, CEP 13.820-000.

-Wil-

i
ido ssrente csr selo de ' Iotrl Rí 2,ó0

À vista das modificações ora ajustadas consolida-se o Contrato Social, conforme as

cláusulas e condições a seguir:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

presente instrumento de alteração contratual e na melhor forma de direito, os
assinados:- ELMIR KALIL ABI CIIEDID, brasileiro, divorciado, empresário,

', residente e domiciliado na cidade de Jaguariirna, Estado de São Paulo, à Rua Joaquim
Machado de Souza, no. 369, Casa 12, Condomínio Vitória Residence, Bairro Jardirnsão ----'1
Pedro, CEP 13.820-000, inscrito no CPF/MF sobno.100.116.888-74 e portador Ouâ) 

-,
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CONTRATUAL

t : : .", :" ." 1".
: : : : i. '. :.'

ALTERAÇÃO CONTRÁt'UhL i{' 1 T 
.E :CONSOLIDAÇÃO

l ,,j:,

cédula de identidade RG no.I3.Bgt.72g?.2/s^srlsit" úIcúnln THAIs LopEh-ls[l-.-5'-
CHEDID, brasileira, solteira, Ín{ici:,]daprêrâriâr:r".1{gn6ip domicit;da;; "ú;b;;\Amparo, Estado de São Paulo, à Rua Palernio, nb. lg5,-laraim Orquíde4 CEp 13.901-
020, inscrita no CPF/IvIF sob no. 348.326.748-46 e portadora da cédula de identidade
RG no. 43.457.706-6/SSP/SP, na qualidade de únicos e legítimos sócios componentes da
sociedade limitada que gira sob o nome empresarial de EXPRESSO METRÓpor,rs
TRANSPORTES E VIAGENS LTDA com sede e foro na cidade de Jaguariúna,
Estado de São Paulo, à Rua Testa,no.29l, Jardim São Sebastião, CEP 13.820-000, cujo
çontrato social institucional se acha registrado sob NIRE n". 35218573803 na Junta
Comercial do Estado de São Paulo e última alteração sob no. 147.070/ll-9 em
16/0512011 e CNPJ no. 05.939.96910001-46, resolvem assim, alterar e consolidar o
contrato social, passando a reger-se pelas cláusulas e condições:

PRIMEIRA

A sociedade gira sob o nome empresarial de EXPRESSO METRÓPOLIS
TRANSPORTES E VIAGENS LTDA.

SEGUNDA

A sede e domicílio da sociedade continuará sendo à Rua Testa, no.291, Jardim São
Sebastião, nacidade de Jaguariúna, Estado de São Paulo, CEP 13820-000.

Parágrafo Primeiro - A sociedade possui filias nas seguintes localidades:

Garagens para Veículos:

- Avenida Monte Sião, no.2001, Pátio A, Bairro Belo Vista, na cidade de Águas de
Lindóia, Estado de São Paulo, CEP 13.940-000, com NIRE 35902933824 e CNPJ
05.939.96910002-27.

- Rua Francisco Ceara Barbosa, no. 410, Pátio B, Bairro Amarais, na cidade de
Campinas. Estado de São Paulo, CEP 13.082-030.

- Rua Deputado Narciso Pieroni, n". 441- Pátio B - Centro - na cidade de Amparo,
Estado de S.Paulo, CEP 13.900-000, com objeto de garagem para veículos.

Agências de Venda de Bilhetes de Passagens:

- Praça José Ribeiro de Miranda, s/no, Box 07, Centro, na cidade de Ouro Fino, Estado
fle Minas Gerais, CEP 37 .570-000, com NIRE 31901623089.

- Rua Dr. Pereira de Lima, no. 85, Bairro Vila Industrial, na cirlade de Campinas, Estado
de São Paulo, CEP 13.035-505, comNIRE 35903186640 e CNPJ 05.939.96910011-18. ----

,Ô
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iffâr3s##trttl#5tr%:"$'Irtt.:tlSri*tg,m,r.",;EdodesãoPauro,cEp

:ly-Vigg"l^!Tkir, s/n', B_airro -Ildgstrial, na cidade de pedreira, Estado de São paulo,
CEP 13.920-000, comNIRE 35903186666 e CNPJ OS.q:q969l0009-Ot.

; -Pgea -Rui Barbosa, s/nl, Çentro, na cidade de Amparo, Estado de São paulo, CEp
13.900-000, com NIRE 35903186674 e CNPJ 05.939.96910005-70.

-_!rygq Qgsqqicgntenárig, s/no, Centro, na cidade de Serra Negra, Estado de São paulo,
CEP 13.930-000, com NIRE 359031,86682 e CNpJ 05.939.96q/0008-12.

- Avenida 31 de Março, s/no., centro, na cidade de Lindóia, Estado de são Paulo, cEp
I 3.950-000, com NIR-E 3 5903 1 8669 1 e CNPJ 05.939.969 10007-3 I .

- Avenida das Nações unidas, no.1225, centro, na cidade de Águas de Lindóia Estado
de são Paulo, cEP 13.940-000, com NIRE 35903186704 e CNpl 05.939.969/0006-50.

- Praça do Rosiírio, s/no, Centro, na cidade de Monte Sião, Estado de Minas Gerais, CEP
37.580-000, com NIRE 31901347953.

Transporte Urbano:

- Lotes 04 e 05 do Distrito lndustrial José Carlos Lena na cidade de Pedreira, Estado de
São Paulo, CEP 13920-000, comNIRE 35903330082 e CNPJ 05.939.969100t2-07.

- Rua Maestro Ângelo Lamari, no. 744, Bairro ChâcaruNhoziúo, na cidade de Serra
N.ggra, Estado de São Paulo, CEP 13.930-000, com NIRE 35903760508 e CNPJ
0s.939.969/00r3-80.

Parágrafo Segundo - Observadas as disposições da legislação aplicável, a sociedade
poderá abrir filiais, sucursais, agências e escritórios em qualquer parte do território
nacional, a critério dos sócios.

TERCEIRA

A sociedade tem por objeto os ramos de:

- transporte rodoviario coletivo de passageiros, com itinertário Íixo, intermunicipal,
interestadual, internacional e municipal, nas seguintes modalidades: estudantes,
escolares, urbano, rural, suburbano, rodoviário, metropolitano, turístico de superficie
previsto na legislação em vigor.

- fretamento eventual e fretamento contínuo, intermunicipal, interestadual e

intemacional;
- venda de passagem em todo o território nacional e no exterior;
- transpoúe de cargas e encomendas em todo o território nacional e no exterior;

organização de excursões em veículos rodovirários próprios,
interestadual e internacional;

- reforma de ônibus e veículos em geral;

tentico r presente rôPtr

igirri a rir rpresentrdo,*dou
iuae, 27 dà junho de ?014

intermunicipal, -._-"-1

a,/z)

ll í[rl[ uullll lllYtl(lu - L5Lrl
id§ rorente ror selo de autenti



Ery? EM

.,, ::,*

EII,I tsRANTffi



LTERA

- locação das seguintes modalidàdeâi'mágüingi,'"qúuniantos e veículos de pequerro;P
médi o e grande porte, com oui s{n[ aotüi st{ -rircefi. I ogpi ng ;- compra e venda de veículos de'peqüeno,"meaio e grande porte em geral;

- bem como a participação como quotista, sócio, ou acionista, em sociedades
comerciais, industriais e/ou agrícolas.

QUARTA

O capital social é de RS 1.130.000,00 (um milhão, cento e trinta mil reais), representado
por 1.130.000 (hum milhão, cento e trinta mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um
real) cada uma, assim distribuídas entre os sócios:

ELMIR KALIL ABI CHEDII) 1.118.700 oUOTAS Rr$ 1.118.700.00
MICHELE THAIS LOPES ABI
CHEDII)

11.300 QUOTAS R$ 11.300,00

TOTAL 1.130.000 ouoTAS R$ 1.130.000.00

Parágrafo Primeiro - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas
cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralizaçáo do capital social nos
termos do artigo 1052 do Código Civil Brasileiro (Lei n'.10.40612002).

Parágrafo Segundo - As cotas dos sócios no capital social da sociedade são gravadas
com as cláusulas de impeúorabilidade a terceiros.

Parágrafo Terceiro - Pela cláusula de impenhorabilidade, as cotas dos sócios no
capital social da empresa tomam-se totalmente impenhoráveis por dívidas dos sócios e
da sociedade, de qualquer natureza, sejam civis, penais, comerciais, tributárias,
trabalhistas, previdenciarias ou outras de quaisquer origens. Por dívidas dos sócios e da
própria sociedade as cotas dos sócios no capital social da empresa não respondem como
garantia, gravadas que estão pela cláusula da impeúorabilidade total.

Parágrafo Quarto - O sócio majoritario poderá ceder e transferir suas cotas no capital
social a terceiros, de forma onerosa ou gratuita e a qualquer título, independentemente
da autorização do outro sócio e sem que lhe seja garantido direito de preferência na
aquisição das cotas do capital social.

UINTA

A sociedade iniciou suas atividades em 25 de setembro de 2003
duração por tempo indeterminado.

e tem seu prazo de

Tabeliáo de Notas e rsto de Letras e Íítulos
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CONTRATUAL

s,xrA :': i:- i'i ::: 'l ": \t'; qq
A sociedade é administrada i"áiúaú*éorl t"t.*.io.iia?nente 

pelo sócio ELMrR
KALIL ABI cHEDrD, o qual fica investido, na função de administrador, e a ele
caberá a responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, judicial e
extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social,
sempre no interesse da sociedade, vedado, no entanto em atividades estranhas aos
interesses sociais, tais como avais, endosso e fianças a favor de terceiros ou assumir
obrigações em favor do outro quotista ou de terceiros.

Parágrafo Único - É vedado ao administrador prestar garantia fiança ou aval em
negócios diferentes do objeto social.

SETIMA

Os sócios terão direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, cujo valor será
convencionado entre os quotistas, de comum acordo.

OITAVA

Fica estabelecido que a sociedade não terá conselho fiscal.

NONA

O exercício social terminará em 31 de dezembro de cada ano, quando o administrador
levantará o inventario, o balanço patrimonial e o balanço de resultado econômico e será
efetuada apuração dos resultados com observância das disposições legais aplicáveis.

Parágrafo Único - Os lucros ou prejuízos apurados serão distribuídos ou suportados
pelos sócios na proporção de sua participação no capital social. A sociedade poderá
distribuir lucros antecipadamente aos sócios, antes do encerramento do exercício social.

oÉcriu.l

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre
as contas e designarão administradores quando for o caso.

Parágrafo Único - O administrador da sociedade faz a opção por não realizar
bléias ou reuniões de quotistas.

O falecimento de qualquer dos sócios não implicará dissolução da sociedade, que

tiso l presenle cópi

{
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apurados até a datado falecimerlto" ôlüiadE fg!,ântairernã:de balanço geral especín"o '' \P I '
paraessefim. ii.': i.ii-:.i.:.. '

Parágrafo Primeiro - Os valores U*ril aos herdeiros do sócio falecido serão pagos da
seguinte forma:- 40% (quarenta por cento) no prazo de dois meses; 30% (trinta por
cento) no prazo de seis meses e 30%o (trinta por cento) no prazo de doze meses.

Parágrafo Segundo - Poderá no caso de falecimento, incapacidade ou interdição de
qualquer sócio, a sociedade continuar suas atividades com os herdeiros, sucessores e o
incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes
o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base no parágrafo anterior.

Parágrafo Terceiro - O mesmo procedimento desta cláusula e parágrafo será adotado
e1 outros casos em que a sociedade se resolva em relação aos seus sócios.

Entre os sócios as quotas são livremente transferíveis.

oÉcru.L runcnma

Os casos omissos nesse contrato serão resolvidos pela legislação em vigor que rege a
matéria aplicada na Lei das S.A. e com observância dos preceitos do Código Civil (Lei
n'.406/2002) e de outros dispositivos legais aplicáveis.

oÉcrvra OuaRra

Fica eleito o Foro desta comarca de Jaguariúna, Estado de São Paulo para qualquer ação
fundada neste contrato, com exclusão expressa de qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.

Os sócios já qualificados declaram sob as penas da Lei que não estão impedidos de
exercer a administração de sociedade, nem por decorrência de Lei especial, nem em
virtude de condenação nas hipóteses mencionadas no artigo 1.011, parágrafo primeiro

Código Civil (Lei n'.1040612002).

ECIMA SEXTA

Os sócios poderão a qualquer momento através de instrumento adrede
ou no todo o presente instrumento.

r9t§r
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Rimavel B1comércio de veiculos

ANEXO I

Prefeitura Municipal de Candido de Abreu - PR.

REf. PREGÃO PRESENCIAL NO. 84'2014

PROPONENTE: RIMAVCI COUÉRCIO DE VEíCUI.OS LTDA
CNPJ. 00.624.5961000í-09 - l.E. í0.007.685-33
RUA: FRANCISCO JOSE GOMES RIBEIRO, 309 - SANTO IT.TÁCIO

CURITIBA - PR CEP: 820í0-360 FONETFAX: (4í) 3372-2366
BANCO: BRASIL - AG. 153+2 - CrC. 73016

Em atenção ao edital em epigrafe, passamos a seguir nossa proposta para
fornecimento de ônibus escolar conforme solicitado:

- 01 (um) ônibus urbano escolar usado;
- Ano e modelo de fabricação 2003/2003;
- Chassi marca Mercedes Benz, modelo OF-1721, cúm motor dianteiro, movido
a diesel, turbo, potência 211 CV, direção hidráulica, freios a ar, tacÓgrafo,
extintor de incêndio e triângulo;
- Carroceria marca Caio, modelo Apache VlP, construída em estrutura
metálica, revestimento externo em alumínio;
- Capacidade para 46 passageiros sentados, poltronas altas, fixas, revestidas
em curvim, assoalho em alumínio e revestido com tapete de borracha, duas
portas, sendo uma porta na dianteira e uma traseira na lateral direita do
veículo;
- Veículo entregue nas cores azul e branca;
- Entrega: lmediata
- Valor desta unidade: R$ 65.660,00 (sessenta e cinco mil seiscentos e

acordo com o edital
(sessenta) dias;

iiaiil []r,r\
Valdir lza

RG.875.989-8
cPF. 201.646.969-20
Responsável Legal

RG.5.212.7

/e
Rua: Francisco José Gomes Ribeiro, 309 - Santo Inácio - Curitiba - PR - 82010-360

Iõ0.624"5$6/0001.0§I"ne/Fax:(4|)3372-23'j--.#}:11:ffi
RIMA'v' i,rl- f. :' :": :i;:ii: ; C DE

VüÍ*r-'*i.: "- , -L'l'i'i\'

Rr_,A FRÂt,tcts':i:t .t. e . Hiii:::i{o, ,".s1}

sAl{TO tt{ACi() - (:Li: í;:ii'irj-3;t

L GURIrlrsA - PR J

sessenta reais)
- Forma de

RÍMAVFI O DE VEICULOS I íí]A.

cPF.831 .319.229-15
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Expresso Metrópolis Transportes e Viagens Ltda. 'i"---; §
cN PJ 05.939 .969 / 0001 - 46 - t.E. 395.O91 .224.1 1 1

ANEXO I - PROPOSTA DE PRECOS

pnncÃo PRESENCIÁL N" oB4/2014

Valor ertenso: (Sessenta e Cinco Mil, Sekcentos e Sessenta e Seis Reoi$

Dados da conta para deposito:
Banco: 341 - Itau - Agência: 00i3 - C/C: 39002'2

Declaronos que:
a) O prazo de volidade da proposta é de 60 (sessenta) üas, contados a portir da data

de abertura da licitação.

b) No preço fornecido consideram-se incluídas todas as despesas, inclusive as de

escritório, expediente, fretes, seguros, fornecimento de mão4eqbra, materiais,
maqufuus e equipamentos necessários, tributos, encargos de leis sociais, e quaisquer

outras deryems acessórias e necesúrias não especificadas neste edital, relativas ao
objeto desta licitação.

Jaguaríuna, A3 de de 2014.

EXPRESSO MTTRÓPOUS

eViagens Ltda. E VIAGENS ITDA

i Chedid

116.888-74
-ssP/sP

RuaTesta, 291 - Jd. São Sebastião - CEP 13820-000 - Fones (19)3837-1403 /3837-1662 - )

DADOS DO LICITANTE:
YOITIC: NPNTSSO METROPOLIS TMNSPORTES E VAGENS LTDA

Endereço: Rua Testa, 291, Jardim São Sebastião - Jaguariúna - SP.

CEP: 1i820-000 | Fone: 19-3837-1403 I.E.: 395.091.224.111

E-mai I : li ci ttrcao(àprpr e s some tr op o li s. com. br CNPJ: 05.9 39.969/000 I -46

Obieto: Escolha da proposta mais vantajosa pwa aquisição de ônibus escolar, em

atendimento a Secretaria Municipal de Macação e Cultura.

ITEM QTD UND ESPECIFICAçÃO vatonuttrcÁruo VALORTOTAL

0t 01 UN ÔIIBus URBANO, 02 ruRTAS COM 50 LUGARES,

ANo DE FABRTaAçÁo E MoDELo 2003/2003,
MOTOR DIANTEIRO MOWDO A DIESEL CHASSI

VOLKSWAGEM, BOMBA TN]ETORA, 6 CILIND ROS,

CARROCERIA NEOBUS MEGA" COM PISO EN4

ALUMTNIO RWESTIDO COM TAMFLEX 6Nn-
DERRAPANTE} POLTRONAS ESTOFADAS COM

ENCOSTO ALTO E DEMAIS rSraArrclçÕtS
EXIGIDAS NO EDITAL

RS 05.006,00 R$ 65.066,00

lõE3rr e6e/oooí

Sócío
CPF. l

E-mail : expresso. me@terra.com. br
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JUCESP PRO]OCOLO

0.573.208'12'

CONTRÂTUAI,
llllllllllllilll

pete+rcscntrtnstrumento cle al1érg$§ 
"citfuoii 

dLa 1nêlhor forma de direito, os
abaixo assinados:- 1ILMIR KALii Âry e.trUOJb, tierilêuo, divorciado, empresario,
residente e dorniciliado na cidade"de Êragairça Paulista, Estado de são paulô, à Rua

^,.l\d-\
ii

I

t

José Raposo de Medeiros, no. 334, Jardim Nova Bragança, cEp lz.9l4-450, inscrito no
CPF/\4F sob no.100.116.88E-74 e portador da céclula de identidade RG n".13.891.729-
2/ssP/sP e MrcHr.LE TITAIS LOPES ABI CHEDID, brasileira, solteira, maior.
empresiLria, residente e domiciliada na cidade de Amparo, Estado de são paulo, à Rua
Palermo, n". 195, Jaldim orquídea, cEP 13.901-020, inscrita no cpF/IvIF sob no.
348.326.748-46 e portadora da cédula de identidade RG no. 43.457.706-6lssp/sp, na
qualidade de únicos e :egítimos sócios compo-nentes da sociedade limitada que gira sob
O NOInE EMPTESATiAI dE EXFRESSO METRÓPOLIS TRANSPORTES E VIAGENS
LTDA com sede e forc na cidade de Jaguariúna, Estado de são paulo, à Rua Testa, no.
280, Jardim São Sebartião, CEP 13.820-000, cujo contrato social institucional se acha
registrado sob NIRE n". 35218573803 na Junta comercial do Estado de São paulo e
últirna alteração sob rf .147.070/11-9 em 16105/2011 e cNpJ n". 05.939.969/000l-46,
resolvem assim, alterar e consolidar o contrato social, passando a reger-se pelas
cláusulas e condições:

-I-
A socierlade passa a ter por objeto os ramos de:

- transpofte rodovirír'io coletivo de passageiros, com itinerrírio fixo, intelmunicipal,
interestadual, internacional e municipal, nas seguintes modalidades: estudantes,
escolates, lubano, rural, suburbano, rodoviário, metropolitano, turístico de superÍicie
previsto na legislação em vigor.

- fretamento evenrual e fretamento contínuo, intermunicipal, interestadual e
intemacional;

- venda de passagem ern todo o território nacional e no exterior;
- transporte de cargas e enccmendas em todo o território nacional e no exterior;
- orgatização de exctusõ.:s em veículos rodoviários próprios, intennunicipal,

interestadual e internacional ;

- reforma de ônibus e veículos em geral;
- locação das seguintes modalidades: máquinas, equipamentos e veículos de pequeno,

médio e grande porte, corn ou sem motorist4 exceto leasing;
- compra e venda de veíçulos de pequeno, médio e grande porte em geral;
- bem como a participação como quotista, sócio, ou acionista, em sociedades

comerciais, industriais e/ou agrícolas.

.II-
visando atender os interesses da empresa, o capital social que é de R$ 150.000,00
(cento e cinqüenta mil reais), dividiclo ern 150.000 (cento e cinqüenta mil) quotas, no

t

,l

dâ PÍolêslo de Lêtras e
. Mâthêus Trevizan Carriel

Màuá - Jaguaíunc.SP - CEP 1

a presente cúpra reprogr.
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CONTRATUAL o..u
,l ..- )

representado por 1.130.000 ttrumdrilliü "q"& iü"r'":miii[uotas, no valor nominal de
R$ 1,00 (um real) cada uma, assirfidistribuíüni ártie os sóôios:

ffi

)

I

Parágrafo Primeiro - O aumento do capital social que ora se processa na importância
de R$ 980.000,00 (novecentos e oitenta mil reais) é integralizado pelos sócios da
seguinte forma:-

a) O quotista ELMIR KALIL ABI CHEDID, subscreve 970.200 (novecentos e setenta
mil e duzentas) novas quotas e as integralizam, neste ato, mediante a incorporação ao
Capital Social de parte de sua quota no valor divisível constante na conta de Reservas
de Lucros do Balanço Patrimonial da empresa, no valor de R$ 970.200,00 (novecentos e
setenta mil e duzentos reais).

b) A quotista MICHELE THAIS LOPES ABI CHEDID, subscreve 9.800 (nove mil e
oitocentas) novas quotas e as integralizam, neste ato, mediante a incorporação ao
Capital Social de parte de sua quota no valor divisível constante na conta de Reservas
de Lucros do Balanço Patrimonial da empresa, no valor de R$ 9.800,00 (nove mil e
oitocentos reais).

Parágrafo Segundo - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas,
mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social nos termos do
artigo 1052 do Código Civil Brasileiro (Lei n".10.406/2002).

-III-

Os sócios deliberam neste ato efetuar abertura de filiais, nas seguintes localidades:-

- Rua Françisco Ceara Barbosa, no. 410, Pátio B, Bairro Amarais, na cidade de
Campinas. Estado de São Paulo, CEP 13.082-030, com objeto de garagem paraa

q

- Rua Deputado Narciso Pieroni, n". 441- Pátio B - Centro - na cidade de Amparo,
Estado de S.Paulo, CEP 13.900-000, com objeto de garagem para veículoli

Z r-\

Títulos

13820-000- Fone: (19) 3867-1

'regrooráÍica ionf
iúni ô3 de seter

ELMIRKALIL ABI CHEDID 1.118.700 QUOTAS RS 1.118.700.00
MICHELE THAIS LOPES ABI
CHEDID

11.300 QUOTAS R$ 11.300,00

TOTAL 1.130.000 OuoTAS R$ 1.130.000.00

de Notas e de Protesto de

293 - Jard m i,4auá - Jaglaíiüna. SP

âutentiro r prerente côoI

ll0áDi.fit I',i0.

ííááoru'u"n
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CONTRATUAL

I

izi';4i42."'. "i '.::.;".:-:.: .i.:..
Deli.bera. os sócios pr,omoverem o encerr€unento das atividades da filial da emDresa
locanzada à Rua zarulbar, nj._2_87, !átio B, Baino casa verde, na cidade de são pàulo,
Estado de são Paulo, cEP 02.512-oto, com NIRE 3590zsltszz e cNpj
05.939.969/0003-08.

-v-
Tendo.em vilta.a aquisi§-4o-do Lote de terreno no. 04, agregado ao Lote no. 05 no
municÍpio de Pedreira, a Íilial naquela cidade passa a ter o segui-nte endereço:-

- Lotes 04 e 05 do Distrito Industrial José Carlos Lena na cidade de Pedreira, Estado de
são Paulo, cEP 13920-000, comNIRE 35903330082 e cNpJ os.szs969/00íz-ol.

-w-
conforme alteração da numeração do logradouro, a sede e domicilio da sociedade
continuará sendo à Rua Testa, Jardim São Sebastião, na cidade de Jasuariúna, Estado de
são Paulo, cEP 13820-000, passando a ter o no.29l, anteriormente no. 280, conforme
novo emplacamento efetuado pela Prefeitura Municipal.

-WI.
O sócio ELMIR KALIL ABI CHEDID, altera seu endereço de residência e domicilio da
cidade de Bragança Paulista, Estado de são Paulo, à Rua José Raposo de Medeiros, no.
334, Jardim Nova Bragança, cEP 12.914-450, para a cidade de Jaguariúna, Estado de
são Paulo, à Rua Joaquim Machado de souza, no. 369, casa 12, condomínio vitória
Residence, Bairro Jardim São Pedro, CEP 13.820-000.

-Wil-
À vista das modificações ora ajustadas consolida-se o Contrato Social, conforme as
cláusulas e condições a seguir:

CONTRATO §OCIAL CONSOLIDADO

presente instrumento de alteração contratual e na melhor forma de direito, os
assinados:- ELMIR KALIL ABI CHEDID, brasileiro, divorciado, empresário,

, residente e domiciliado na cidade de Jaguariirna, Estado de São Paulo, à Rua Joaquim
*,

§
e dê Protêsto de Letras

Dr. Matheus Trevizân Caíiel
Jardim Mauá - JaguafÚna - SP CEP

ío r rr*rrnt, cópia

sentrdo. dou fé, Jaqua
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cédula de identidade RG n'.13.891.72!:27q3*r§P-" úIcfrSLE THAIS LOpES ABr
CHEDID, brasileira, solteira, -{ifr,.druprésáriarireslÇEn$.p domiciliada na cidade de
Amparo, Estado de são Paulo, à Rua Palenrlo, nt. tl5, raraim orquídea, cEp 13.901-
020, inscrita no CPFiIvIF sob no. 348.326.748-46 e portadora da cédula de identidade
RG no. 43.457.706'6/SSP/SP, na qualidade de únicos e legítimos sócios componentes da
sociedade limitada que gira sob o nome empresarial de EXpRESSO METRóPOLIS
TRANSPORTES E VTAGENS LTDA com sede e foro na cidade de Jaguariúna,
Estado de são Paulo, à Rua Testa, no.29l, Jardim são sebastião, cEp 13.820-000, cujo
contrato social institurcional se acha regishado sob NIRE n'.35218573803 na Junta
comercial do Estado de são Paulo e última alteração sob n". 147.070/il-9 em
16/0512011 e cNPJ n'. 05.939.96910001-46, resolvem assim, alterar e consolidar o
contrato social, passando a reger-se pelas cláusulas e condições:

PRIMEIRA

A sociedade gira sob o nome empresarial de EXPRESSO METRóPOLIS
TRANSPORTES E VIAGENS LTDA.

SEGUNDA

A sede e domicílio da sociedade continuará sendo à Rua Testa, no.29l, Jardim São
Sebastião, na cidade de Jaguariúna, Estado de São Parúo, CEP 13820-000.

Parágrafo Primeiro - A sociedade possui filias nas seguintes localidades:

Garaqens para Veículos:

- Avenida Monte Sião, no.2001, Pátio A, Baino
Lindóia, Estado de São Paulo, CEP 13.940-000,

Belo Vista, na cidade de Águas de
com NIRE 35902933824 e CNPJ

05.939.969/0002-27.

- Rua Francisco Ceara Barbosa, no. 410, Pátio B, Bairro Amarais, na cidade de
Campinas. Estado de São Paulo, CEP 13.082-030.

- Rua Deputado Narciso Pieroni, n". 441- Pátio B - Centro - na cidade de Amparo,
Estado de S.Paulo, CEP 13.900-000, com objeto de garagem para veícuIos.

Aeências de Venda de Bilhetes de Passagens:

- Praça José Ribeiro de Miranda, s/no, Box 07, Centro, na cidade de Ouro Fino, Estado
fle Minas Gerais, CEP 37.570-000, com NIRE 31901623089.

- Rua Dr. Pereira de Lima, Vila Industrial, na cidade de Campinas, Estado
de São Paulo, CEP

CONTRATUAL
aa

Tabeliâo de Notas e de Prot€

Antonro Pirto Catão.293 - JaÍd m t4auá -

illâ$í0. ntientico r úresrntp
al a rir-sr+rtn#tr-Í,f r
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CONTRATUAL
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-J*__

.'. :" .'. r" ,,: ' :

iff ür3s##fi,'xi#5i,%:'fã'Í,tt.;,USr,ti*rmrm:âr:o.sãopau,o,cEp
-^§y \AiryelSarkis, s/n', Bairro Industrial, na cidade de Pedreira, Estado de São paulo,
CEP 13.920-000, com NIRE 35903186666 e CNPJ 05.939.%9/0009-01.

t Pgea Rui Barbosa, s/no, Centro, na cidade de Amparo, Estado de São paulo, CEp
13.900-000, com NIRE 35903186674 e CNpJ 05.939.969/0005-70.

-_Eugu Sesguicentenario, s/no, Centro, na cidade de Serra Negra, Estado de São paulo,
CEP 13.930-000, com NIRE 35903186682 e CNPJ 05.939.969/0008-12.

- Avenida 3l de Março, s/no., Centro, na cidade de Lindóia, Estado de São Paulo, CEP
I 3.950-000, com NIRE 35903 I 8669 1 e CNPJ 05.939.969 10007-3 l.
- Avenida das Nações Unidas, no.1225, Centro, na cidade de Ásuas de Lindóia, Estado
de São Paulo, CEP 13.940-000, comNIRE 35903186704 e CNPJ 05.939.969/0006-50.

- Praça do Rosiírio, s/no, Centro, na cidade de Monte Sião, Estado de Minas Gerais, CEP
37.580-000, com NIRE 31901347953.

Transporte Urbano:

- Lotes 04 e 05 do Distrito Industrial José Carlos Lena na cidade de Pedreira, Estado de
São Paulo, CEP 13920-000, com NIRE 35903330082 e CNPJ 05.939.969/0012-07.

- Rua Maestro Ângelo Lamari, no. 144, Bairro Chácara Nhozinho, na cidade de Serra
Nesra, Estado de São Paulo, CEP 13.930-000, com NIRE 35903760508 e CNPJ
0s.939.969/0013-80.

Parágrafo Segundo - Observadas as disposições da legislação aplicável, a sociedade
poderá abrir filiais, sucursais, agências e escritórios em qualquer parte do tenitório
nacional, a critério dos sócios.

TERCEIRA

A sociedade tem por objeto os ramos de:

- transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal,
interestadual, internacional e municipal, nas seguintes modalidades: estudantes,
escolares, urbano, rural, suburbano, rodoviario, metropolitano, turístico de superficie
previsto na legislação em vigor.

- fretamento eventual e fretamento contínuo, intermunicipal, interestadual e

intemacional;
- venda de passagem em todo o território nacional e no exterior;

traÍrsporte de cargas e encomendas em todo o território nacional e no exterior;

6[organização de excursões em veículos rodoviários próprios, intermunicipal, -. .---.-.,
interestadual einternacional: ,- /---.-a
reforma de ônibusg»ieículos em gàgl; ...- ,4 J4

§

interestadual e internacio

Íâbêlião dê Notas e de

anlon o P nlo Catão. 293 _ Jaídlm Mauá

Autentico i presen
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CONTRATUAL
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*§? *-

- locação das seguintes modalidàdei;! inágü!4§jeqoipurriertor e veículos de pequeno,
médio e grande porte, com ouiséniiuot<üitd, ôrcqtb.lqg,pjng;

- compra e venda de veículos ddpeqüeno,'médio e liande porte em geral;
- bem como a participação como quotista, sócio, ou acionista, em sociedades

comerciais, industriais e/ou agrícolas.

QUARTA

o capital social é de R$ 1.130.000,00 (um milhão, cento e trinta mil reais), representado
por 1.130.000 (hum milhão, cento e trinta mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um
real) cada uma, assim distribuídas entre os sócios:

Parágrafo Primeiro - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas
cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social nos
termos do artigo 1052 do Código Civil Brasileiro (Lei n".10.40612002).

Parágrafo Segundo - As cotas dos sócios no capital social da sociedade são gravadas
com as cláusulas de impenhorabilidade a terceiros.

Parágrafo Terceiro - Pela cláusula de impeúorabilidade, as cotas dos sócios no
capital social da empresa tomam-se totalmente impeúoráveis por dívidas dos sócios e
da sociedade, de qualquer natureza, sejam civis, penais, comerciais, tributárias,
trabalhistas, previdenciiá.rias ou outras de quaisquer origens. Por dívidas dos sócios e da
própria sociedade as cotas dos sócios no capital social da empresa não respondem como
garantia, gravadas que estão pela cláusula da impeúorabilidade total.

Parágrafo Quarto - O sócio majoritrírio poderá çeder e transferir suas qotas no capital
social a terceiros, de forma onerosa ou gratuita e a qualquer título, independentemente
da autorização do outro sócio e sem que lhe seja garantido direito de preferência na
aquisição das cotas do capital social.

A sociedade iniciou suas atividades em 25 de setembro de 2003 e tem seu prazo de
duração por tempo i

do Letras ê Titulos
I Carriel
SP ' CEP 13820,000 - Fone.(19) 3867,1 4íFii retroorlfica

íJauuariúnà {il de

AüTi[IIIr]*[t.f;t t,i0

4ôraon à.s

ELMIRKALILABI CHEDID 1.118.700 ouoTAS R$ 1.118.700.00
MICHELE THAIS LOPES ABI
CHEDID

11.300 QUOTAS R$ 11.300,00

TOTAL 1.130.000 ouoTAS R$ 1.130.000.00

Pinlo Caláo 293-Jard m l,tauá

..áutentico r presenie
rtr roresentado. dou

E-mâil: iaguariuna @ tabeiiaoiaguariuna.com.br
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CONTRATUAL
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sExrA ;'; i" i'i i:: 'l ":
A sociedade é administraaa ináiriaú-ãr.,L 1".'"*.irsivainente 

pelo sócio ELMIR
KALIL ABI CHEDID, o qual fica investido, na função de adúinistrador, e a ele
caberá a responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, judicial e
extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social,
sempre no interesse da sociedade, vedado, no entanto em atividades estranhas aos
interesses sociais, tais como avais, endosso e fianças a favor de terceiros ou assumir
obrigações em favor do outro quotista ou de terceiros.

Parágrafo Único - É vedado ao administrador prestaÍ garantia fiança ou aval em
negócios diferentes do objeto social.

sÉTIMA

Os sócios terão direito a uma retirada mensal a título de próJabore, cujo valor será
convencionado entre os quotistas, de comum acordo.

OITAVA

Fica estabelecido que a sociedade não terá conselho fiscal.

NONA

O exercício social terminará em 3l de dezembro de cada ano, quando o administrador
levantará o inventario, o balanço patrirnonial e o balanço de resultado econômico e será
efetuada apuração dos resultados com observância das disposições legais aplicáveis.

Parágrafo Único - Os lucros ou prejuízos apurados serão distribuídos ou suportados
pelos sócios na proporção de sua participação no capital social. A sociedade poderá
distribuir lucros antecipadamente aos sócios, antes do encerramento do exercício social.

DECIMA

Nos quatro meses seguintes ao término do exercíçio social, os sóçios deliberarão sobre
as contas e designarão administradores quando for o caso.

Parágrafo Único - O administrador da sociedade faz a opção por não realizar
éias ou reuriões de quotistas.

O falecimento de qualquer dos sócios não implicará dissolução da sociedade, que
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CONTRATUAL " 
(.,9o

apurados até a data do falecimen-to" Éêdianfq lç!'ânUrirerftoÊde balanço geral específicoparaessefim. i;.'t i-i:-: ,,i. r.,
Parágrafo Primeiro - os valores o*ro" uo, h".d"i.o, do sócio falecido serão pagos da
seguinte forma:- 40oÁ (quarenta por cento) no prazo de dois meses; 30% (trinta por
cento) no prazo de seis meses e 30% (trinta por cento) no prazo de doze meses.

Parágrafo Segundo - Poderá no caso de falecimento, incapacidade ou interdição de
qualquer sócio, a soçiedade continuar suas atividades com os herdeiros, sucessores e o
incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes
o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base no parágrafo anterior.

Parágrafo Terceiro - O mesmo procedimento desta cláusula e parágrafo será adotado
em outros casos em que a sociedade se resolva em relação aos seus sócios.

DECIMA SEGUNDA

Entre os sócios as quotas são livremente transferíveis.

uÉcnvrl rrRcnrru

Os casos omissos nesse contrato serão resolvidos pela legislação em vigor que rege a
matéria aplicada na Lei das S.A. e com observância dos preceitos do Código Civil (Lei
n".40612002) e de outros dispositivos legais aplicáveis.

DÉCIMA OUARTA

Fica eleito o Foro desta comarca de Jaguariúna, Estado de são Paulo para qualquer ação
fundada neste contrato, com exclusão expressa de qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.

DÉCIMA oUINTA

Os sócios já qualificados declaram sob as penas da Lei que não estão impedidos de
exercer a administração de sociedade, nem por decorrência de Lei especial, nem em
virtude de condenação nas hipóteses mencionadas no artigo 1.011, parágrafo primeiro

Código Civil (Lei n".1040612002),

SEXTA

Os sócios poderão a qualquer
ou no todo o presente i
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ALTERAÇÃo covrirÀiÚA'LiFp iI: d coNsolrpAÇÃo

,to4
r" \.

E por estarem assim justos 
" "opiÍutâd'or,ir"i,rü ";,1 

ilsir-"nto em 3 (três) vias de
igual forma e teor, que serão asíinâdos'pelgi Sl,los"fia frenença de duas testemunhas,
para fins de efeitos e direitos.

Iabelião de t oÍás e dê Protêsto de Letras e Títulos
,/Dí. Matheus Trevizan carriel

Âv Anlon o Prnlo Calão. 293 - Jáidrm lr4auá - Jaauanúna SP 'CEP

Jaguariúna, 07 de Maio de2.012.

Galina
23.511.985-4

cPF 178.938.228-99
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CorÍpro\ânto d6 hscriçe e de §üDção Ca6bd - lÍÍprssão*rro

ÍPRêeita Federal

," 
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Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

Confina os dados de ldentíficação da Pessoa Jurídica ê, sê hou\Er qualquer diwrgência, proridencie junto à
RFB a sua atualização cadastra!.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CAT'ASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDrcA

NúMERo DE tNScRtçÃo
019:t9.9G0r000í-{6
UATRZ

I.OGRÁDOURO

RTESTA

CEP

í3820-000

sruÂçÃocADÂsrRAr
ATIVA

Mon\lo DE stTUAÇÃo c DÂsrR^L

stTUAçÂo EspEct^L
*rffi

BIIRRO'I}§ITRlTO

JARTIT SAOSEASTIAO
MUNIcÍHo

JAGi[lAETT{A

compRovArttrE DE tNscRlçÃo E DE struAçÃo BâIioTffi**CADASTRAL

NOÍI/IE ET'PRESARIÂL

EXPREISO T EÍRIP(LIS TRA'{SPffiTES E VI,AGEI§ LTDA

rirurc oo esrmarcilEilTo (NdtE DE FAltrAs!\)
TEIM(Lls
c@tco E DEscRtÇÁo oA ATn DÁDE EcoilôMrcA pRtNcpÂL

19-22'1-01 'Transporle rodovlário coletivo de passageirosr oom itinerárlo fixo, intermunicÍpat, crccto em região
mrtropolitana

cóDtco E DEscRtçÃo DAs ArIrrDÂDEs EcütôlcÂs EEcuNDÁntAs
49.24.&ü, . Tranrporte etcolar
'O.2í'ilrí ' Transpoíe rodovlárlo colctlvo dc passagclros, Gom ltlnerárlo flro, munlctpat
'f9.2S9'02 ' Transporte rodoúárlo oolctlvo dc parsagelros, sob reglmc dc fretamcnto, lntcrmunldpat,
irÍerestadud e internaciond
líl-íí!'z-o2 'Transpoíe rodoúárlo dc carga, Gxceto produtos perlgosoc e mudanças, trúermunldpd,
interestadud e inte rnacional
19.21-9ti2'Transporte rodoviiírlo coletivo de passageiros, Gom itinerário fixo, intarmunirÍpal em região
metropolltena
19.22'1'U2 'Traneporte rodoviário coletivo de passageiroi, eom itinerário firo, interestadud
49.22'1'03 'Tranrporte rodoviário colctivo dc passagciros, oom ftinerário firo, intcrndond
19.2*9U ' Cganlza@ dc ercurtócs em vcículos rodovlárlos próprtor, lntcrmunlclpd, lntcrcetadud a
internacional
77.í1-&00. Locagão dc automówls scm condutor
77.í9$99 - Locação de outros mclor de transporte não aspeclÍlcador anterlorment!, rom condutor
77.3$&99 - Aluguel de outras máquina e equlpamentos comerclels e lndustrials não especillcadoe
antcrlormcntG, 3Gm opcrador

côorco e oescRçÀo DANATUREZA JURíD|CA
2í,Êl2 . SOC! TAIE TPREIiAf,IA Lil ]TADA ,/

NÚMERO

2çr1
cOMPIEMEITÍTo

UF

SP

oATA DA STUAçÃO C^DASiTRAL
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Prefeitura do Município de Jaguariúna
CNPJ: 4841 0886000171

, SecretaÍia de Administração e Finanças

Rua Alfredo Bueno, n,o í235 - Centro

OataEmissáo: 0310112014

HoÍa: 10:23'.27

ExercÍcio: 2014

Usuário: ARIANE

íde1

CoMPROVANTE DE |NSCR|ÇÃO

I I ti ir.,.: ii
:r . q';.1 ,.: :\: ,l,;"r;i :.i,i]i;iri r:jll:',',,,,

koQCódigo: 000038794 CNpJ/CpF: 05939969000Í46

Nome: ExpREsso METRopoLts TRANspoRTES E vTAGENS LTDA.

Nome Fant.: ExpREsso METRopoLrs prs/Nrr:

Endereço: RUA TESTA No: OO29í CEp: 13B2O00O

Cidade: JAGUARÚNA Estado: sP

Cadastro: 8200267259-001

Endereço: RUA TESTA

Bairro: JD S. SEBASTIAO

Cidade: Jaguariúna

Area: 744,00 No Empregados:

rsc Est./ RG: 395.091.224.1,11 lnsc Municipat: 82.26.1259.1 Horário de Funcionamento: Das: Até

No: 00291 CEP: 13820000

Complemento:

Estado: SP

Regiâo:

Abertura: 2811012003 Processo: 6804/2003 Dt. cancel/suspen.: processo: o/o

Situação: 01 - Atlvo

Tipo ISS: 03 - Sobre Faturamento

Tipo da Emprese: Pessoa JurÍdlca

Tipo de Cedastro: Comércio

§i#,ÉÍi&Íai ;i,;e,t$riiitr*tí*.ffiiiiüirDFrid;qH.Âi[F-Nlçp,â§âHyJ,qdPrF*t;§ri firir.i ,] i - ,, ,:
TRÂNSP ESTUD OU ESCOL,RODOV CARG,ENCOM,FRET,REFORMA ONIBUS,- TMNSP URB,SUBUR4METROP,TRANSP COLET PASSAG P/
MEIO RODOV., VENDAS PASSAG,TODO TERR PAIS,Eff,PREST SERV TRANP TURIS SUP.

NAO PODERAO PERNOITAR EM VIAS PUBLICAS

Jaguariúna, 03 de janeiro de 2014

FERNA cATÁo
Secretário d{Administraçáo e Finanças

)

3A85043

Fioilli Sociedade Civil Software

í'*d"tl,",r'"inIJ.r*viÉnfparL";p.382G000'

í t"'t*t't'i"i"*';i,u,: «" I
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Prefeitura do Município de Jaguariúna
SECRETARIA DE ADMINISTRAçAO- E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇAO TRIBUTARIA
RuaJoséAlvesGuedes,NoS5l-Jaguariúna-SP-CEP:13820-000-FONE:(19)3867-3002'
CNPJ: 46.4'1 0.866/0001 -71

/x

{tg_>
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MOBIUÁRIOS

Fernando Pinto Catão, Secretário de Administração e Finanças da PreTeitqra

do Munícípio de Jaguariúna, Estado de São Paulo, a requerimento da pessoa interessada

EXPRESSO METROPOTIS TRANSPORTES E VIAGENS LTDA., Protocolo 4421 2OL4 - O, CERTIFICA

para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não

registra débitos vencidos para com os cofres públicos municipais até a presente data,

ressalvando o direito da Fazenda Municipal, na cobrança de débitos, tributários ou não, que

venham a ser apurados, ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação aos

tributos e períodos referidos nesta certidão.

- 
Dados Empresa

lnscrição M unicipa l: 200267259 cPFlCNPJ: 0s939969000146

ContTibuinte: EXPRESSO METROPOLIS TRANSPORTES E VIAGENS LTDA.

Nome Fantasia: EXPRESSo METRoPotls

Endereço: RUA ÍEsrA, 291 --*--*--*--
Bairro: JD S. SEBASTIAO CEP: 13820-000
Cidade: Jaguariúna

Inscrição Ps1.' -*-*-*-

Data de Abertura: 2811012003 Data de Encerramento:

TRANSP ESTUD OU ESCOL,RODOV CARG,ENCOM.FRET,REFORMA ONIBUS,- TRANSP

URB,SUBURB,METROP,TRANSP COLET PASSAG P/ MEIO RODOV., VENDAS PASSAG,TODO TERR

PAIS,EXT,PREST SERV TRANP TURIS SU

Emissão: 3 de Setembro de 2014 / Usuário: mcarillo

Validade: 90 (noventa) dias, contados da emissão - conforme Decreto N', 2.992 de 28 de dezembro de 2011.

Av. Anlon o Plnlo Câtáo

l$*Çfiü: Auttn
iqinli a rir
t{.[*LI[0 50r

Notas e de Protesto de Lêt
Dr Mathêus Tr€vizân Cârriel

- Jard m lúauá - Jaguaí úna - SP.

r sresenle c0ulr
do. duu fÉ. Jairuar

CATAO

Secretário de Adminis ação e Finanças

TY{í;u"uuuo
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PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Goordenadoria da Dívida Ativa

',,@-
Gertldão Negatlva de Débltos Trlbutários

da
DÍvida Atlva do Estado de São Paulo

CNPJ Base:05.939.969

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dÍvidas de
responsabilidade da pessoa jurÍdica/física acima identificada que vierem a ser apuradâs, é certificado que:

não constanr débitos inscrltoa em Dívida Ativa de roeponsablliffic do lnlereesdo(a).
Traüandese de CRDA emitida pam possoa jurÍdica, a pesquisa na base de dadoo é fêita por meio do CNpJ Base,
de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cula raizdo CNpJ seja
aquela acima informada.

,/

Certidão no 5690669

Data e hora da emissão VilOgnO1B 08:34:í9 /
Validade 30 (TRINTA) dias, onüados da emissão.

Certidâo emitida nos terÍnos da ResoluSo Conjunta sF-pGE no 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer Íasura ou emenda invalkJaÉ este documento.

Folha I de í
(hora de BrasÍlia)

ü

A aoeitagão desta oertidão está condicionada à verificagão de sue
http:/Ârw.divldaatlva. pge.sp. gov. br

no sítio
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MNISÉRIo DA FAZENDA
ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional
Secredaria da Receita Federal do Brasil

',

'q

,(oJ

CERNDÃO CONJUNTA PO§MVA COi/l EFEITOS DE NEGATIVA
DE DÉBITOS REIáIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIs E À DÍuDA ATIVA DA uNÁo

Nome: EXPRESSO METROPOL§T IRAN§PORTES EVIAGENS LTDA
CNPJ: 0§.939.989/000í.06

Ressahrado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabiliíade do sujeito passiro acima irJentificado que üerem a ser apuradas, é certiÍicado quel

1. constam débitos relativos a tributos adminisúados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei ns 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN); e

2. nâo constam inscrições em Díüda Ativa da União na Procuradoria-Genalda Fazenda Nacional
(PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesrps efeitos da certidâo
negatirra.

Esta certldão, emitida em nome da matriz e válila para todas as suas filiais, refere-se
exclusitamente à situeÉo do sujeito p?ssivo no âmbüto dd RFB e da pGFN, não abrangerdo as
qntribuições prevftIenciárias e as contribuiçôes devirlas, por lei, a tercêiros, inciusive as insãritas em
DÍüda Atirra do lnstituto Nacionaldo §eguró Social(NSSi, objeto de certk!ão específica.

A aceitação desta certidão está condicionada à verifcação de sua autenticidade na lntemet, nos
endereços <http:/Ârrurv.receita.fazenda.gov.be ou <hüp:/Ámwv.pgfn.fazenda.gov.be.

certidão emitida com base na Portaria conjunta PGFÀ|/RFB rÉ 3, de oaost2ool.
Emitida às 08:56:12 do dia o!lt08tà014 <hora e data de BrasÍlia>.
Válkla até 31101t2015.
Có<ligo de controle da oertilão: 2ZC7.AF9{..63O3.BACD

Certidão emitkla gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda inraliJará este documento.

)'t

http : /Árww .r eceita.fazenda. gov. brlApl i cacoes/A 0310912014





Certidao Negativa de Debito

ttIINlsTÉRtO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federaldo Brasil

Page I ofl

CERNDÃO NEGATIVA
DE DÉBTTOS RELATTVOS ÀS CONTRTBUçôES

PREVIDENCÁRNS E ÀS DE TERCEIRóS

No í 6359201/+-88888969
Nome: EXPRESSO METROPOLIS TMNSPORTES E VIAGENS
LTDA
CNPJ: 05.939.969/0001 -46

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever
quaisquer díüdas de responsabilklade do sujeito passivo acima
klentificado que úercm a ser apuredas, é certificádo qu-e não constam
pendências em seu nome relativas a contribui@es adhinistradas pela
secretaria da Receite Federal do Brasil(RFB) é a insoigôes em Dívida
Ativa da União (DAU).

Esta ceftiÍão, emitkla em nome da matriz e válHa para todas es suas
filiais, refere-se exclusiramente às contribuições previrlenciárias e às
contribuições deüdas, por lei, a terceiros, inclusirre às inscritas em
DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as
demais insoigões em DAU, adminlstradas pela procurdoria€eralda
Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidâo Conjunta PGFN/RFB.

Esta ceftklâo é raalida para as fnalklades previstas no ert. 47 da Lei no
8,212 de 24 de julho de 199i , excêto para:

- averbaÇão de obra de construçâo civil no Registm de lrúrreis;- reduçâo de capital social, tnansferência de controle de cotas de
sociedade limitada e cisão parcial ou transbrmação de entuacle ou de
sociedade sociedade empresária simples;
- baim de firma indivirJual ou de emprcsário, confonne delinfolo peto
art.93í da Lei no Í0.406, de í0 de Janeiro de 20A2 - Código óivil,
extinção de entidade ou societtade empresária ou simples.

A.aceitação desla certilão está condicionada à fnalklade pera a qual
foi emitHa e à verÍficação de sua autenticiclade na lhternet,'no
endereço <http:/Árwrr. receita.fazenda.gov. br>

Certidão emitila com base na Portaria ConJunta PGFN/RFB no 0í, de
20 de janeiro de 20í0.

Emitida em16lO512O11.
Válida aÉ lAfinOU.

CertHão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

-t'-'-)7Zl§
http://cnd.dataprev. gov.br/CWS/BIN/cws mv2.

í/
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05939969/0001-46
RAZão Socia|: EXPRESSO METROPOUS TRANSPORTES E VIAGENS LTDA
Nome Fantasia:EXPRESSO METRoPoUS
Endereço; RUA TESTA 280 / lD SAO SEBASTIAO / JAGUARIUNA t SP I

13820-000

A caixa Econôrúca Federal, no uso da atribuição que lhe confere o
Att.7, da Lei 8.036, de 11 de rnaio de 1990, certifica que, nesta
data, a emprcsa acirm identificada encontra-se em situação regurar
perante o Fundo de @rantia do Terrpo de Serviço - FGTS.

o presente certíficado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: l8,lOgl2OL4 a t6l}glz}t4

CeÉificação Número: 2014081806141 161054975

Inforrrnção obtida em O3/ 09 / ZOL4, às 10: 25 : 38.

A utilização deste certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da cairo:
www.caixa.goy.br
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRaBAIHISTAS

Nome: EXPRESSO METROPOLIS TRANSPORTES E VIAGENS LTDA (MATRIZ E

FILIAI S )

CNPJ: 05. 939.969/0001-46
Certidão n": 50310924/2014
Expedição: 30/06/2014, às 0B:21:56
Validade: 26/1.2/2014 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que EXPRESSO METROPOLIS TRAIISPORTES E VIÀGENS LTDÀ (!I!ATRIZ

E FILIÀIS), inscrito(a) no CNPJ sob o no 05.939.969/OOO1-46, NÃO

coNSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certídão emitida com base no art. 642'A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei no 72.440, de 7 de julho de 2071, e

na ResoIução Administrativa no :-4'10/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 20l-1',
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expediÇão.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabefecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http z / /www. tst.j us . br) .

Certidão emitida qratuitamente.

INEORMAÇÃO IMPORTÀNTE

Do Banco Nacional- de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e juridicas '

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigaçÕes
estabefecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 0)
recolhimentos previdenciários, a honorários, a cuStaS, a i/
emolumentos ou a recolhimenLos determinados em lei; ou decorrentes(---.
de execução de acordos firmados perante o Ministério PúbIico do

Trabal-ho ou Comissão de Concili-ação Prévia '

§
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PODER JUDICIÁRIO
5TI eCFEÍlP.lÂ OE Í8.ã. .rr . . ÀF

rB:xa-or3rÂqrurFcÊnr{.rü TmBUNAL DE JUSTIçA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÔES CRIMINAIS DO(A) FORO DE JAGUARIÚNA

CERilDÁO m.'535se6s FOLHA: íiif
A aúenücidade desta cartidâo poderá scr confirmada pda intemet no site do Tribunel de Justiça.

O responsavel pelo êxpedlente do Caíffo Disülbuldor Criminat do(a) Foro de
Jaguariúna, no uso de suas atribuiçües legais,

CERflFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de AçôES
CRIMINAI§, anterioreS a 21lOÜ2O1{ vgrifiCou NADA CONSTAR COntra: n*ffi+r*t*tt****r*****

EXPRES§O TETROPOUS TRAN§PORTE E VIAGEilS LTDÀ, CNPJ: 05.939.9Gg/000í-46,
conÍorme indicação constante do pedido de certidão,*Ê.***.*rnür*.r**§ffr*ftütrüftn*

Esta certidáo abrange os pnocêssos criminais e os prooessos dos Juizados Especiais
Criminais, só tem validade no seu original e mediante assinatura digitalizada do responsável pelo
expedlenb do Dlsüibutdor.

Esta cêrtidão se refere exdusivamente à disüibuição promoüda no Fórum acima
lndicado, não cornpreendendo a de outros Fóruns (sede de Comarca ou Foro Distrital).

Esüa ceÉidão á sem custas.

Jaguariúna,25 de agoeto deZDfi.

0000005
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Elizete Moura de Oliveira
Dirêtora Técnica de Serviço
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Expresso Metrópolis Transportes e Viagens Ltda.
CNPJ 05.939 .969/0001-46 - t.E. 395.091.224.111

ANEXI ril - DECrÁRAcÕas DE rNEXIStuwct,l DE FAT} SUzERVENIENTE
IMpEDrrnlo DA HABILITAÇÃI, IDoNEIDADE E otsrotrcruzlçÃo DE
DOCUMENTOS.

pnncÃo PRESENCIAL N" oy4/20r4

Objeto: Escolha da proposta mais vantajow para aquisição de ônibus escolar, em

atendimento a SecretuiaMunicipal de Mucação e Cultura.

Elmir Kalil Abi Chedid, portador do RG n" 13.891.729-2 e CPF n" 100.116.888-74,
representante legal da empreso F,xpresso Metropolis Transportes e Viagens Ltda,
inscrita no CNPJ/hvíF sob no. 05.939.969/0001-46, sediada na Rua Testa, 291, Jardim
São Sebastitio, Jaguariúna / SP, interessda em participar da Licitafio modalidade
Pregão Presencial no 084/2014, do Prefeitura Municipal de Candido de Abreu /PR,
DECIÁM, sob penos da lei, que:

L Até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua hobilitação no
presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar, em havendo,
ocorrências posteriores írue o irubilite para de certames lieitatórios.

2- Os doarmentos que compõem o Mital foram colocados à disposição e tomou
conhecimento de tdas as informações, condições locais e grdu de dificuldade da
entrega
3- Não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da
Aúninistração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal.

Por ser a expressão do verdade, assina a presente declaração.

Jaguariúna, 03 de Setembro de 2014.

e Wagens Ltda

Iõ-s.gs9.969/000146
I 

or*,r,0 yTltlli'i.,trNsPoR,Es

',p

Socio Aúninistrador
cPF. t00.116.888-74

RG. t 3.89 1.729-2-SSP/SP

ftu Íettl, ne l9l
ol:<tlí0. [[Pl l]ll0'000I rl. Sio Stüastlão'CtP: li

l- rAGuARlÚNA

Rua Testa, 291 - )d. Sáo Sebastião - CEP 13820-000 - Fones (19) 3837-1403 / 3837-1662 - Jaguariúna - SP

E-mail : expresso. me@terra.com. br

Eryresso

-');=,'y''z-'



Expresso Metrópolis Transportes e Viagens Ltda.
cN PJ 05.939 .969 / OOO1 -46 - LE. 395.091 .224.1 1 1

ÁNExo v- DEcLAntÇÃo DE c(IMnRTMENT0 Do INCISo )wII Do ART.

z'DA coNsrrurcÃo FEDERAL

pnocÃo PRESEN1IAL N" oB4/2014

Objeto: Escolha da proposta mais vantajow para aquisição de ônibus e§color, em

atendimento a Secretaria Municipal de Mucação e Cultura.

Elmir Kalit Abi Chedid, portador do RGn" 13.891.729'2 e CPF n" 100-116.888'74,

representante legal da empresa Expresso Metrópolis Transportes e Viagens Ltda,

inscrita no CNPi,LTIF sob no. 05.939.969/000146, sediada na Raa Testa, 291, Jardim

São Sebastião, Jaguariúna / SP, interessda em participar da Licitação modalidade

Pregão Presenciai no 084/2A14, da Prefeitura Municipal de Cat4dida de Abreu /PR,

DE\LARA sob penas da lei, e para fins previstos no inciso V do artigo 27 d4 Lei n"
8.666/93, de 2[de Junho de 1913, atescido pela IÊi n" 9.854/99, de 27 de Outubro de

1999, que não emprega menor de dezoito (mos em trabalho noturno, perigoso ou

insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Por ser a expressão da verdade, assino a presente declaraçõo.

Erpresso

Jaguariúna, 03 de Setembro de 2014.

e Viagens Ltda.

lõ6.rrr e6e/oooi
EXPRESS0 rrrrl; lriils IRÁ

' , 'ü.,i5 LTDA

,trio icSla, ne Í91

Jú §ío §úastrio . cEP: ttt2|..00e

JAGUARIÚI{A. SP

,|

cPF. 100.116.888-74

RG. t s.89 r.729-2-SSP/SP

RuaTesta, 291 - )d. Sáo Sebastiáo - CEP 13820-000 - Fones (19)3837-14O3 /3837-1662 - Jaguariúna - SP

E-mail : expresso. me@terra.com. br
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Expresso Metrópolis Transportes e Viagens Ltda.
cNPJ 05.939 .969/0001-46 - l.E. 395.O91 .224.111

ÁNEnO WI - DECIÁRAÇÃO on tNetgsrÊNCU DE INCOMPATIBILIDADE
FUNCIONÁL

pnncÃo PRESENCIAL N" 084/2014

Objeto: Escolha da proposta mais vantajom Wro aÇuisiÇão de ônibus escolar, em

atendimento a Secretaria Municipal de Mucafio e Cultura.

Elmir Katit Abi Chedid portador do RGno 1i.891.729-2 e CPF no 100.116.888-74,

representante legal fu õmpresa Expresso Metrópolis Transportes e Viagens Ltda,

inscrita no CNPitlíF sob n". 05.939.969/0001-46, sediada na kta Testa, 291, Jardim

São Sebastião, Jaguariúrn / SP, intereswda em participar da Licitação múolidode
Pregão Presenciai n" A84/2014, da Prefeitura Municipal de Candido de Abreu /P&
»nbU.ne sob penas da lei, e esta empresa não possui dirigente com víncalo de

parentesco pr -linha 
reta ou colaterol até o terceiro grau, inclusive,- de servidor

'municipal 
investido em cargo de dire$o, chefia ou assessoramento, ou de membro do

comisúo licitonte, de pregoeiro habilitado ou de rervidor encrregado da contratação.

Por ser a expresúo da verdade, assino a presente declaração.

Jaguariúna, 03 de Setembro de 2014.

Expresso

i;; i#';X#L l*nlr eoe/ooo1 46J
RG. 13.891.729-2-ssP/sP EXPRE§S0tírrrlpOris.IMNSPORIES'

t : iAt.i§iis LIDA

f;ra lesta, ne J9l

ld. 5ío §eüasllío - CEP: 11|,il.rl00

,AGUARIÚT{A - SP

RuaTesta, 291 - )d. São Sebastião - CEP 13820-000 - Fones (19)3837-14O3 /3837-1

_l

E-mail : expresso. me@terra.com. br

- Jaguariúna - 5P



PRereruRA oo MururcÍpro or CÂruDrDo or AgnEu ,

EsrRoo oo PnnRruR

Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e ContÍátof5 '
Avenida Paraná, 03 - Fone/Íax: (43\ 3416-L222 - ramal 209 - CEP: 84470-000

ATA DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS E ANALISE DE DOCUMENTOS
REFERENTES AO PREGÃO PRESENCIAL O84I2O'14

Aos 05 (cinco) dias do mês de setembro do ano de 2014 (dois mil e quatorze), às 09:00
nove horas, reuniu-se o Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, designados pela Portaria
14012013, numa das dependências da Prefeitura do Município de Cândido de Abreu/PR,
sito à Avenida Paraná, 03 - centro, com a incumbência de proceder à abertura dos
envelopes referentes ao Processo Licitatorio, modalidade Pregão Presencial08412014,
destinado à Aquisição de ônibus escolar, em atendimento a Secretaria Municipal
de Educação e Cultura. Aberta a sessão e iniciando- se os trabalhos verificou-se que

compareceu para o certame as seguintes empresas licitantes:

Estando protocolados os envelopes 01 e 02 das licitantes, procedeu-se abertura do
envelope n' 01 "Propostas de Preços" e sua análise, em seguida foi aberta disputa de
preços mediante lances, onde o pregoeiro obteve êxito na negociação, obtendo - se o
resultado, que se encontra em anexo, na Classificação por Fornecedor. Logo apos foi
iniciada uma rigorosa conferência documental no envelope n' 02 "Documentos de
Habilitação" na documentação da empresa que se sagrou vencedora, qual não
encontrou nenhuma irregularidade desclassificatoria. Não houve manifestação de
interposição de recurso, assim sendo, o pregoeiro adiudicou o(s) objeto(s) em questão
à(s) empresa(s) vencedora(s). Considerando que não houve interposição de
manifestação de recursos, o Pregoeiro adjudicou a(s) proponente(s).

EMPRESA(S) / CNPJ

EXPRESSO METROPOLIS
TRANSPORTES E VIAGENS LTDA _

05.939.969/0001-46

(4s

EMPRESA(S) / CNPJ REPRESENTANTE(S) / RG ASSINATURA(S

RIMAVEL COMERCIO DE
VEICULOS LTDA -
00.624.596/0001-09

IWERSON REKSIDLER _

875.989-8 \ z

EXPRESSO METROPOLIS
TRANSPORTES E VIAGENS
LTDA - 05.939.969/0001 -46

JOSE CESARIO RAMOS DA
stLVA - 24.775.870-X kl

REPRESENTANTE(S) / RG

JOSE CESARIO RAMOS DA SILVA -
24.775.870-X

\.<



PneremuRA oo MurrrrcÍpro DE CÂwDrDo oe Aennu
Esrnoo oo pRRnruR , .{l/L(.rl

Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e Conttatbs.
Avenida Paraná,03 - Fone/fax: @3\ 3476-1222 - ramal 209 - CEP: 84.470-000

Esta decisão será levada ao conhecimento do Senhor Prefeito para as providências
cabíveis. Nada mais havendo a ser tratado, deu-se por encerrada a sessão, da qual a
presente Ata foi lavrada e assinada por mim, Allan Diego Moreno Varoto, pela Equipe de
Apoio e pelo(s) licitante(s) presente(s).
Obs: a empresa RIMAVEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA, devido ao fato de não ter
se ,sagrado vencedora, não teve seu envelope n' 02 "Documentos de Habilitaçáo"

/_A
a Silva

Clêberson Leandro Kozlel
Equipe de Apoio owski

Secreta Municipal de Obras e

quipe de Apoio

Desenvolvimento



Município de Cândido de Abreu -2014
Classificação por Fornecedor

Pregão 8412014

Forn€codor: 18002392-3 E(PRS§OMETROÊOLISTRI$I§POfiTESEVIUG§N§LTBA CNPJ: 05.$e968re@1-{S Tddonc 19383}í4ü}

Lote m1 - Lotê @1

001 12282 Aquis çâo de um ônrbus escolar com as seguinl UN 1.00 Habr{itado

§tatusr H*ilÍtdo r .Ê?€0.m

624mm
62.400,00

62.400m *

aluminro re\€strdo com tapelê duas pqts, sendo umà @rta na diantetra e uma trasetra m láêral Li,rêitâ

VALOR TOTAL 62 400 m

\^\>i
^/lt{

EmrtLdo por Allan Drêgo l\4orêno Varotc na wrsão 55Og â a5twtn14@uü2
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Av. Paraná, 3 - Fone: 43-3476-1222 - www.candidodeabreu. .br - CEP

PRoCURADORTI GnNaI
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do
d

Parecer nc
Protocolo nc
Interessada:
Assunto:

229 I 2O14-PG, de l2l 09 I 2014
L468, de 05/08/2O14
Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Pregão Presencial. Aquisição de ônibus Escotar Usado.
Homologação

A Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e Contratos encaminha o
procedimento supra à análise desta Procuradoria, após sua conclusão, para exame final. Trata-se de

licitafro na modalidade Pregão Presencial, que leva o número 8412014, destinada à aquisição de

ônibus escolar usado. O tipo de licitação escolhido foi o de menor preço global, conforme previsto
no art. 45, § lq, inciso I da Lei no 8.666/1993 (Estatuto das Licitações e Contratos).

O procedimento atendeu solicitação da Secretaria Municipal de Educação e Cultura,
conforme memorando na LLS|}1L4-SMEC, do dia.O4l08l2OL4, acostado ao processo licitatórío e que
justifica sua realízafro. As minutas do edital e do respectivo contrato foram analisadas por esta
Procuradoria, que a propósito emitiu o Pargcel na2L9|V0L4, em 2610812014, aprovando-as.

Analisados os documentos, verifica-se que o procedimento obseruou as fases
interna, ou preparatória - justificativa da necessidade dà aquísição, solicitação formal pela aquisição
do ônibus escolar com as devídas justificativas, previsão de recursos orçamentários, minutas do
edital e do contrato, seguido de seu exame jurídico.

A fase externa - divulgação do Edital através de avisos publicados no Diário Oficial
do Município e no site do Tribunal de Contas, e interna - recebimento dos envelopes com propostas
e documentação, abertura dos envelopes com proposta e sua análise segundo critérios dispostos
indicados no edital - foi observada.

A ata de julgamento de propostas e análise de documentos registra a participação
das empresas RIMAVEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA e EXPRESSO METROPOLIS TMNSPORTES E

VIAGENS LTDA, sendo à ultima deferido ô item relacionado no relatório de classificação por
fornecedor apenso à ata de julgamento. Não houve manifestação de recursos, tendo sido o certame
representado por dirigente das proponentes, respectivamente, Srs. IWERSON REKSIDLER e JOSE

CESARIO RAMOS DA SILVA.

O resultado ainda não foi publicado no órgão oficial de divulgação do Município, o
que se recomenda, e não tendo havido quaisquer recursos (art. 109 do Estatuto das Licitações),
somos de Parecer que o resultado poderá ser homologado.

É o parecer, s.m.1.

Procuradoria Jurídica do Município de Cândido de Abreu, em 12 de agosto de 2014.

AssEssoR JunÍorco



PnereruRA oo MurrrrcÍpro DE CÂruoroo or A
Esraoo oo PRRerue

Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e Co
Avenida Paraná, 03 - Fone/fax: (43) 3476-1222 - ramal 209 - CEP: 84.470-000

TERMO DF HOMOLOGAÇAO

Objeto: Aquisição de ônibus escolar,

atendimento a Secretaria Municipal

Educação e Cultura.

Licitação, Modalidade: PREGÃo pnesENctAL No 084/20í4

Cumpridas as formalidades legais e considerando a adjudicação do procedimento
licitatorio em epígrafe pelo Pregoeiro, Homologo, na forma das disposições pertinentes
da Lei no 10.52012002, e com amparo no parecer jurídico Í'lo 22912014-PG de
1210912014, o objeto do certame à(s) licitante(s):

Proponente(s) vencedor(es) :

EXPRESSO METROPOLIS TRANSPORTES E VIAGENS LTDA, inscrita no CNPJ no

05.939.969/0001-46, foi vencedora nos itens descritos na ata, perfazendo um valor
global de R$ 62.400,00 (sessenta e dois mil e quatrocentos reais);

Cândido de Abreu, 12 de setembro de 2014.

JosE MARTAK JUNToR

ereteit\ n[untctpat
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DO MUNICIPIO de CANDIDO DEABREU/P

Assinadc Drgrtalmente por

ORGAO

I ortirúoriàirt rt"trôniio do Município de Cândido de
Abreu/PR

Jose Maria Reis Junior

i erefelto Municipal
Samuel Martins Delgado Junior
Vice-Prefeito
Avenida Paraná, 03, centro
CEP: 8a.470-000

Fonei 43-3476-1-222

Site : .r,,r,',,r i-::-1iirrlgCeq§ieq,pf ,gpv.bt

Lt'i n 720,tIc07,1{t5/2012, prrb}iclilaroJotrral TribuuarloNoiteern09/05/2Ol2,Ediçao6.373,página05
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EXTRATO DE CONTRATO
i!,âia íins de ilUbllcacao)

iNEXIGIBILIDADE: N' 016/2014
CONTRATO: N" 105/2014
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU
CONTRATADO: COMERCIAL ALIMENTICIA AREIÃO LTDA_ ME.
84.821.248/0001 -03

Edifício da Prefeitura do Município de Cândido de Abreu, em '12 de
setembro oe 20'14.

JosÉ MARTA REts JUNtoR
PREFEITO MUNICIPAL

Dispensas

Homoloqacõ

TERMo DE HoMoLoGAÇÃo

Objêto; Aquisição de ônibus escolar, êm atendimento a Secretaria
Municipal de Educação e Cultura.

Licitação, Modalidade: PREGÃo pRESENCTAL N" 084/2014

Cumpridas as formal dades legais e considerando a adjudicação do
procedimento licitatórlo em epigrafe pelo Pregoeiro. Homologo, na
forma das disposiÇÕes pertinentes da Lei n0 10.520/2002, e com

_lLclrAÇoES I

r{
bt.d

DIARIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE
A Pr eteitura iú uni cipã I de Cá ndido de Abreu dá ga rantia da autenticidâde deste documento, desde que visualiza do através do site

VALOR GLOBAL: R$ 16.800,00 (dezessêis mil e oitocentos reais)

PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de contratação é de 12 (doze) meses
a parlir da sua assinaiura.

Extratos de Contratos

RATIFICO, conforme disposto no art.26 da Lei na 8.666/1993, com
ampaÍo no art. 24, inciso lV da citada Lei. bem como Parecer Jurídico
n' 226t2014-PG Ce 10tA912014. a drsoensa de licitação !'038/2014,
em favor da empresa:
RODO SERVICE LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob n" 00.688.075/0004-
50. para Presiar servicos de manutencão e retiÍlca do motor
oertencente ao ônibus placa AW R-1 299. de acordo com orcamento
anexo ao processc le dispensa e Mem 125l'14-DL4ECE de 22108/2014.
ôrrlrn.lô.1â Sê.rêtâriâ À,4ilni.in2l riê trr]{r.â.ã^ ê a'rlttrrâ

Em 12 de setembro de 2014.

LosÉ marua RHs JUNIoR
Prefeito Municipal

pREFE|TURA MUNtctpAL oE cÁNDtDo DE ABREU
Estado do Paraná

EXTRATO DE
CONTRATO

PARA FINS DE
PUBLTcAÇÃo

Viqência
lnício Término

71.400,0021.05.2014 21.05.2015

CONVENENTE:

CONVENIADA:

NATUREZA:

OBJETO:

Município de Cândido de Abreu

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE CANDIDO OE ABREU

Termo de cooperação financeira (convênio).

Subvenção social

Viqência Valor - R$
tn tcto termtno

Õ c rz.3u
09-09-
2014

09-12-
2414

CON T RAI ANI
E
CONTRATADA
NATUREZA

OBJETO

MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU
F. V, ANIBAL - LUBRIFICANTES _ IVE
Primeiro Têrmo Aditivo a ata de registro de preÇos n'
061/2013
Aditamento de praTos e produlos.

rERMo DE HoMoLoGAÇÃo

Objeto: Contrataçâo de empresa especializada em Digitalização dê
documentos antigos e organização de arquivos públicos, com
sistema indexado de busca eletrônica de documentos em
linguagem compãtível com a rede mundial de computadores (PHP
ou HTML), a êmpresa devera ainda prêstar laudo técnico por
profissional habilitado com conhecimento em documentos
públicos (contâdor, administrador ou economista) constando os
documentos faltantes e ou rasurados nos respectivos processos.

Licitação, Modalidade: pnecÀo PRESENcTAL N" 082/20í4

Cumpridas as formalidades legais e considerando a adjudicaçâo do
procedimento licitatór o em epigrafe pelo Pregoeiro, Homologo, na
Íorma das disposiçÕes pertinentes da Lêi nô í0.520/2002, e com
anrparo no parecer juridico n" 228i2014-Pc de 121091201 4, o objeto do
certame á(s) iic tantê(s):
Proponente(s) vencedor(es):
GOLD CONTABILIDADE LTDA - ME, inscrita no CNPJ no
17.653.763i000'1-34 foi vencedora nos itens descritos na ata,
perfazendo um valor global dê R$ 40.000,00 (quarenta mil reais);
Cândido de Abreu. 1 2 dê setembro de 2014.

JOSE MARIA REIS JUNIOR
Prefeito Municipal

i-t@.
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Abreu/PR 
I

Jose Maria Reis Junior
Preíeito Municipal
Samuel Martins Delgado Junior
Vrce-PrPíerto

Avenrcia Paraná, 03, centro

a
+-a_

LET: Õ4.q/U.UUU 
]

Fone:43 3476 7222 I

I Si,*, ,,,,., i j ,.iidJÍ jÊJL:r r..ljl ;lôv f,í- I

Ir.l

Dispensas

L__!qry

CEP: 84.470-000

EXTRATO DE CONTRATO
if,ara íins de publrcaÇao)

iNEXIGIBILIDADE: N" 016/20'14
CONTRATO: N'í05/2014
CONTRATANTE: MUTICiPIO OE CÂruOIOO OE ABREU
CONTRATADO: COMERCIAL ALIMENTICIA AREIÀO LTDA _ ME -
44.421 -24810001 -O3

PREFEITURA MUNtctpAL DE cÃNotDo DE ABREU
Estado do Paraná

EXTRATO DE
CONTRATO

PARA FINS DE
PUBLIcAÇÀo

v tqen c ra Valor - RS
lnício Término

7í.400,0021.05.2014 21.05.2015

CONVENENTE:

CONVENIADA:

NATI.JREZA:

OBJETO:

Municipio de Cândido de Abreu

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE CANDIDO DE ABREU

Termo de cooperação financeira (convênio).

Subvenção social

vroencra Vâlôr - RS

lnicio Término
8 512,50

09-09.
2014

09-12-
2014

LUNIKAIANI
E

CONTRATADA
NATUREZA

OBJETO

N/UNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU
F. V. ANIBAL _ LUBRIFICANTES _ I\48
Primeiro Termo Adltivo a ata de registro de preços nq
0ô11201 3
Aditamento de prazos e produlos.

DIÁRIO OFICIAL CERTIFTCADO DIGITALMENTE
A Preteitura illunicipal de Cândido de Abreu dá Barantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site

ww.w^randidcdeab_1gq,§Lg§!" b I

76175926000180
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DO MUNICIPIO de CANDIDO DEABREU/P

(dezesseis mil e oitocentos reais).

PRAZO OE VIGENCIA: O prazo de contrataÇão é de 12 (doze) meses
a panir da sua assinatura.
Edifício da PreÍeitura do l,4unicÍpio de Cândido de Abreu, em 12 de
setembro de 2014.

JOSÉ MARIA REIS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Homolo

ÍERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Obieto: Contratação de empresa especializada em Digitalizaçâo de
documentos antigos e organização de arquivos públicos, com
sistema indexado de busca eletrônica de documentos êm
linguagem compativel com a rede mundial dê computadores (pHp
ou HTML), a empresa devêra ainda prestar laudo técnico por
proÍissional habilitado com conhecimento em documentos
públicos (contador, âdministrador ou economista) constando os
documentos faltantês e ou rasurados nos respectivos processos.

Licitação, Modalidade: PREGÃo pRESENctAL N. 082/20.t4

Cumpridas as formalidades legais e considerando a adjudicação do
procedimento lrcitatórro em epigrafe pelo Pregoeiro. Homologo, na
forma das disposições pertinentes da Lei no 10.520/2002, e com
anrparo no pârecer luridico n' 228i2014-PG de 1210912014, o objeto do
certame à(s) ltc tante(s):
Proponente(s) vencedor(es)
GOLD CONTABILIDADE LTDA - ME, inscrita no CNPJ no
17.653.763/0001-34. foi vencedora nos itens descritos na ata.
perfazendo um valor global dê R§ 40.000,00 (quarenta mil reais);
Când do de Abreu. 1 2 de setembro de 2014.

JOSE MARIA REIS JUNIOR
PreÍeito Munlcipal

TERMO DE HOMOLOGAçÂO

Objeto: Aquisição de ônibus escolar, em ãtendimento a Secretaria
Municipal de Educação e Cultura.

Licitação, Modalidade: PREGÃO PRESENCTAL N" 084/2014

Cumpridâs as formalLdades legais e considêrando a adjudicação do
procedimento licitatório em epígrafe pelo Pregoeiro. Homologo, na
forma das disposiçóes pertinentes da Lei no 10.520/2002, e com

ri
('ú

.G

RATIFICO, cônforme disposto no art. 26 da Lei nq 8.666/1993, com
amparo no ârt. 24, inciso lV da citâda Lei, bem como Parecer Jurídico
n 226i2014-PG de 100912014, a disoensa de ticitacão !. 038/2014,
em fâvor da empresa:
RODO SERVICE LTDA, inscrita no CNPJ/N/F sob n.00.688.075/0004-
50, para

anexo ao processc le disoensa e Mem 125114-DMECE de 22108/2014.
or Jndo da Secrelala l\,4unicipal de Eoucaçào e Cultura.

Em 1 2 de selernbro de 2014.

JOSÉ MARIA REIS JUNIOR
Prefeito Municipal
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CoNTRATO No.10712014
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
cÂttoroo DE ABREU, ESTADo Do pARANA E A
EMPRESA EXPRESSO METROPOLIS TRANSPORTFS
E VTAGENS LTDâ, CONFORME LICITAçAO
MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL NO. 08412014.

O lvlUtttCíplo DE CÂttolOO DE ABREU, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público

interno inscrita no CNPJ/MF sob ne 76.175.926/0001-80, com sede administrativa nesta cidade à
Avenida Paraná nq 3, neste.ato representado pelo seu Prefeito Municipal, em pleno exercício do
mandato e funções, Dr. JOSE MARA REIS JUNIOR, brasileiro, casado, médico-veterinário, portador
da cédula de identidade ne RG-5.711.342-1-SESP/PR e do CPF/MF ne 024.056.029-97, residente e
domiciliado nesta cidade, adiante denominado simplesmente CONTRATANTE, ora com respaldo em
disposições da Lei Orgânica do Município e nas leis municipais n§ 724, de 2710612012 (Lei de
Diretrizes Orçamentárias) e 745, de 30/10/2012 (Lei Orçamentária para o exercício de 2013); e de
outro lado, EXPRESSO METROPOLIS TRANSPORTES E VIAGENS LTDA, pessoa jurídica de
direito privado inscrita no CNPJ/MF ne 05.939.969/0001-46, com sede à Rua Testa n" 291, Jardim
São Sebastião na cidade de Jaguariúna, Estado de São Paulo, representada pelo Sr(a) ELMIR
KALIL ABI CHEDID, brasileiro, portador da cédula de identidade nq RG - 13.891 .729-2 - SP, do
CPF/MF na 100.116.888-74, adiante denominado simplesmente CONTRATADA, têm justo e
contratado o que adiante se segue, mediante as cláusulas e condições seguintes.

CLAUSULA PR|METRA - DO OBJETO E DO PREÇO
Parágrafo Primeiro: OContrato tem por objeto a aquisição de ônibus escolar, em atendimento a
Secretaria Municipal de Educação e Cultura, descritos na tabela abaixo:

Parágrafo Segundo: O
quatrocentos reais).

Item Quant. Unid. Descrição / Produto Valor Unit. Valor Total

01 01 Unid Aquisição de um ônibus escolar com as

seguintes características: tipo urbano usado,

ano de fabricação de acima de 2002,

equipado com motor dianteiro, movido a

diesel, turbo, potencia mínima de 211 CV,

direção hidráulica, freios a ar, tacógrafo,

extintor de incêndio e triângulo. Carroceria

construída em estrutura metálica, revestida

em alumínio, com capacidade acima de 44

passageiros sentados, poltronas alta,

revestidas em curvim, assoalho em alumínio

revestido com tapete, duas portas, sendo

uma porta na dianteira e uma traseira na

lateral direita.

R$ 62.400,00 R$ 62.400,00

valor gJobal contratado R$ 62.400,00 (sessenta dois mil
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cLAUSULA SEGUNDA - oR vtcÊr.rcrA E Do REAJUSTE
Parágrafo Primeiro: A vigência do presente termo será por 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado
se houver interesse de ambas as partes.
Parágrafo Segundo: Será admitido reajuste dos valores, desde que comprovada pela contratada, uma
variação considerável no valor do produto.

CLAUSULA TERCETRA - DO PAGAMENTO, DOS RECURSOS E DA DOTAÇÃO.
Parágrafo Primeiro: O pagamento será efetuado após a entrega do produto, mediante conferência de
qualidade pela secretaria requisitante, à base do preço unitário apresentado na proposta, e mediante
a apresentação da Nota Fiscal, contendo a modalidade e o no. da licitação, agência e conta corrente
em nome da proponente, do banco a ser depositado, e das provas de regularidade com Previdência
Social - INSS e junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
Parágrafo Segundo: A nota fiscal deverá vir acompanhada da Certidão Negativa do INSS e do
Certificado de Regularidade Fiscal do FGTS.
Parágrafo Terceiro: Em caso de não cumprimento pela contratada de disposição contratual, os
pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer outras
disposições contratuais.
Parágrafo Quarto: Para cobertura das despesas decorrentes do Contrato, correrão por conta da
seguinte classificação funcional programática:
.003 - Divisão de Transporte Escolar
12.361.0601-1 í 03 Aquisição de Veículos para Transporte Escolar
103- 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

CLÁUSULA QUARTA. PRAZO E DA ENTREGA
A Secretaria Municipal de Educação e Cultura fornecerá a licitante vencedora, cronograma de
entrega do produto, o qual deverá ser cumprido/entregue em até 10 (dez) dias após a
solicitação.

CLAUSULA QUINTA . DAS RESPONSABIL!DADES
Parágrafo Unico: A Contratada se manterá durante toda a execução do presente Contrato em
compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive fiscais.

CLAUSULA SEXTA. MULTA
Será aplicado multa contratual de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, na hipótese de
inexecução total ou parcial das obrigações assumidas pela CONTRATADA, sem prejuízo de outras
penalidades previstas pela Lei no. 8.666/93 e suas alterações subsequentes e demais legislaçÕes
pertinentes a matéria.

cLÁUSULA SÉTIMA . RESclSÃo
O presente Contrato poderá ser rescindido de pleno
judicial, nas seguintes hipóteses;
lnfringência de qualquer obrigação ajustada;

direito, independentemente de notificação

Liquidação amigável ou judicial, concordata ou falência da Contratada;
Se a CONTRATADA, sem prévia autorização da CONTRATANTE, transferir, caucionar ou

ansacionar qualquer direito decorrente deste Contrato;
Demals dispositivos da Lei no. 8.666/93.

cLAUSULA OTTAVA - LEGTSLAçÃO RpLtCÁVel
Aplicam-se a esteContrato as disposições da Lei no. 8.666/93 que regulamenta as licitações e
contratações promovidas pela Administração Pública, bem como demais legislações pertinentes.

CLÁUSULA NONA. DAS PARTES INTEGRANTES
Parágrafo Primeiro: As condições estabelecidas na Licitação Modalidade Pregão Presencial no.

08412014, anexos e a proposta apresentada pela CONTRATADA, são partes integrantes deste
instrumento, independentemente de transcrição.
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Parágrafo Segundo:Serão incorporadas a este Contrato, mediante termos aditivos quaisquer
modificações que venham a serem necessários durante a sua vigência, decorrentes das obrigações
assumidas pela CONTRATANTE e a CONTRATADA.

CLAUSULA DÉCIMA. DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão resolvidos à luzda Lei 8.666/93 e demais legislações pertinentes.

CLAUSULA OÉCINAA PRIMEIRA. DO CONHECIMENTO DAS PARTES
Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciência do seu conteúdo, aceitando
todas as condições nele relatadas.

CLAUSULA DÉCrMA SEGUNDA - DtSPOSTçÕES CeRruS
A CONTRATADA assume exclusiva responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações
decorrentes da execução deste Contrato, sejam de natureza trabalhista, administrativa,
previdenciária, comercial, civil ou fiscal, inexistindo solidariedade da CONTRATANTE relativamente a
esses encargos, inclusive os que eventualmente advirem de prejuízos causados a terceiros, não
cabendo a CONTRATANTE o pagamento de qualquer adicional.

CLAUSULA DÉCtMA TERCEIRA - FORO
As partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias (impressas por sistema eletrônico de
dados) de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo, obrigando-se por si e
seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo o Foro da Comarca de
Cândido de Abreu, Estado do Paraná, para dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas deste
Contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Edifício da Prefeitura Municipal de Cândido de Abreu, em 15 de setembro de 2014.

CONTRATANTE:
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Avenida Paraná, 03 Fone/fax: 143\ 3476-1222, ramal 209 , CEP: 84.470-000

EXTRATO DE CONTRATO

(para fins de publicação)

PREGÃO PRESENCIAL: N" 08412013

CONTRATO: N" 10712014

CONTRATANTE: MUNICíPIO DE CÂNDIDO DE ABREU

CONTRATADO: EXPRESSO METROPOLIS TRANSPORTES E VIAGENS LTDA -
05.939.969/000í -46

OBJETO: aquisicão de ônibus escolar. em atendimento a Secretaria Municipat de
Educação e Cultura.

vALoR GLOBAL: R$ 62.400,00 (sessenta e dois mil e quatrocentos reais).

PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de contratação é de 12 (doze) meses a partir da sua assinatura.

Edifício da Prefeitura do Município de Cândido de Abreu, em '15 de setembro de 2014.

JosÉ lvr^-,, 
Krs 

JUNToR

PREFEITô üUruICIPEI

\
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ORGAO
761 75926000180

Assinado Digitalmente por

DO MUNICIPIO de CANDIDO DEABREU/P
LeiP720,de07/(15/2012, publicadanoJolnal TribunircloNorteem0g/05/2012,Edição6.37:l,página05

PRESENCIAL: N"
CONTRATO: N'108/2014
CONTRATANTE: TUUTICiPIO OE CÂIOIOO OE ABREU
CONTRATADO: GOLD CONTABILIDADE LTDA- ME-
'l 7.653.763/0001 -34

sistema indexado de busca eletÍônica de documêntos em

a partir da sua assinatura.
Edrfício da Prefeitura do Município de Cândido de Abreu, em '15 de
setembro de 2014.

JosÉ MARTA REts JUNtoR
PREFEITO MUNICIPAL

Diário Oficíal Eletrônico do Município de Cândido de
Abreu/PR

José Maria Reis Junior
Prefeito Municipal
Samuel Martins Delgado Junior
Vice-Prefeito
Avenida Paraná, 03, centro
CEPr 84.470-000

Fonei 43-3476-1222
Site: www.candidodeabreu.pr.gov.br

LICITACOES

Extratos de Contratos
Dispensas

RATIFICO, conÍorme disposto no art. 26 da Lei ne 8.6ô6/1993. com
amparo no art. 24, inciso lV da citada Lei. dispensa dê licitacão n.
03712014. em íavor da empresa:
DIGIVA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF
sob no 80.304.629/0001-64, para Fornecimento de oainel de senha
quichê e impressora de senha a serem utilizados na Farmácia Básica
do municíoio, de acordo orçamento anexo ao orocesso de disoensa
bem como o oÍlcio n'274i2014 de 27l08i20'14 oriundo da Secretaria
Municioal de Saúde. pelo valor olobal de RS '1.910.00 (três mil
setecentos e cinaüenta reais).

Em 12 de setembro de 2014.

JOSE MARIA REIS JUNIOR
Prefeito Municipal

Homolooacõ

TERMo DE HoMoLoGAçÃo

Objêto: Aquisição de equipamentos e materiais pêrmanêntes, em
atendimento as Secretarias Municipais de Educação e Cultura e
Mêio Ambiente.

Licitação, Modatidade: PREGÃo pRESENCTAL N. 085/2014

Cumpridas as formalidades legais e considerando a adjudicação do
procedimento licitatório em epigrafe pelo Pregoeiro, Homologo, na
forma das disposiçoes pertinentes da Lei n. 1Q.52012002, e com
ampâro no parecer juridico n" 23012O14-PG de 15/09/20'14, o objeto do
certame à(s) licitante(s):
Proponente(s) vencedo(es):
COMERCIAL MS LICITA LTDA - ME. inscrita no CNPJ n"
12.501.67710001-92. foi vencedora nos itens descritos na ata,
perfazendo um valor global de R$ 2í.844,40 (vinte e um mil
oitocentos e quarenta ê quatro rêais e quarenta centavos);
CROCETTA & SCHRAIBER LTDA, inscrita no CNPJ no

07.287.79810001-43. foi vencedora nos itens descritos na ata,
perfazendo um valor global de R$ 1.909,80 (mil novecentos e nove
reais e oitenta centavos);
EVEREST INFORMATICA LTDA, inscrita no CNPJ no

05.316.449/0001-87. foi vencedora nos itens descritos na ata,
perfazendo um valor global de Rg 3.418,00 (três mil quatrocentos e
dezoito reais);

ri
b!

DÉRIo oFIctAL cERTIFIcADo D!GITALNIENTE
A Prefeitura Municipal de Cândido de Abreu dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site

EXTRATO DE CONTRATO
(para fins de publicaçâo)

DISPENSA: N'038/2014
CONTRATO: N'í06/2014
CONTRATANTE: MUNICiPIO OC CÂHOIOO DE ABREU
CONTRATADO: RODO SERVICE LTDA - 00.688.075/0004-S0
OBJETO: Prestar servicos de manutencão e retiÍica do motor
pertencente ao ônibus olaca AWR-1299. de acordo com

VALOR GLOBAL: R$ 10.398,00 (dez mil trezentos e noventa e oito
rea i s).

PRAZO DE VtCÊHCla: O prazo de contratação e dê 12 (doze) meses
a partir da sua assinatlrra
Edifício da PreÍeitura do l\runicípio de Cândido de Abrêu, em '1S de
setembro de 20 14.

JOSE MARIA REIS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Cultura.

EXTRATO DE CONTRATO
(para fins de publicaÇão)

PREGÃO PRESENCIAL: N' 084/201 3
CONTRATO: N'107/2014
CONTRATANTE: MUNICiPIO OC CÂHOIOO DE ABREU
CONTRATADO: EXPRESSO METROPOLIS TRANSPORTES E
vtAGENS LTDA - 05.939.969/000í-46
OBJETO: aquisicào dê ônibus escolar. em atendimento a
Secretaria Municipal de Educacão e Cultura.
VALOR GLOBAL: R§ 62.400,00 (sessenta ê dois mil e quatrocentos
reais).
PRAZO OE VIGENCIA: O prazo de conrratação é de 12 (doze) meses
a partir da sua assinatura.
Edifício da Prefeitura do Município de Cândido de Abreu, em 't5 de
setembro de 2014.

JOSÉ MARIA REIS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATO
(para fins cie publicaÇão)
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b)

c)

dl ponta rio pilrrl,

ttttrittr gasl() c ir

c0nr llnr "denle"
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PREFEITTJRÁ MUNICIHO DE CÂNDINO DE ABREU

lle/.- Oficio tt" l7l/2014 -PG/GP
a

l>rezados senhores:

Em resposía att oficio 
-anpra, 

reÍerente à venda para esta municipalidode através de
Processo Licitatório no084/2014 do veictlo tipoànibus de ptacas BWO-?846, temos a
informar:

O conjunto será sabsíitui por ilm kit kchs;
Ás peça,s serão substituidas;

Sera sbstituída por uma caixa de cambio completa.

A)

R)

(:)

Salientamos que o§ itens a serem substituídos possaem gwantia de 90 (noventa) dias aparlir de .sua sabstituição, dede que a gebrà ou desgásrc não ocorra devido ao mau
uso destas.

Estaremos enviando no dia 06/10/20t4, um funcionário especializado para devida
mbstituição dos itens citados e aa final doi serviços as pças sabgtntdos devem
rtttoTnor r*o esía emprem

sendo o que nos resta para o momento;

Cordiais .rautfuções.
@gsg.s6e/oool?q
' fipntsso r*rrrRópous TnÂusponT?s 

{

E VIAGITS TIDÂ

lur frrt ,rtffl
I ü.siotrusrtío.cE,i:t3tt0.0t| I

t- IÂGUARTúIA - spJ
kpresso Metropolisfiarcpona e Wogens Ltda

José Cesrio Ranos da Silva

Pruurdor
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