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RELATÓRIO DE JULGAMENTO

REF: Edital de Pregão Eletrõnico n' 95/202 1 Processo 220/2021

0 1 . ABERTURA: as 09 (Nove) Horas do dia 1 8 de novembro de 202 1, na plataforma www.comprasgovernamentais.gov.br

02. PUBLICIDADE: O aviso de licitação foi publicado nos seguintes diários:
-- Diário Oficial Municipal - Diário do Sudoeste no dia 27/] 0/2021

Diário Eletrõnico - 27/1 0/202 1

Jornal (de Grande Circulação no Estado) no dia 27/1 0/2021
Site do Município no dia 26/1 0/202 1

A disponibilidade do edital se deu a partir de 26/1 0/202 1

!:.FEDí00S DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES

Durante o prazo para elaboração das propostas não coram apresentados pedidos de esclarecimentos nem de impugnações.
05. RECURSOS

NO

01 lvaldir Gemi
EMPRESA

Em 1 7/1 1, as demais proponentes coram cientificadas da interposição dos recursos, por meio da Plataforma Comprasnet

06. JULGAMENTO DOS RECURSOS

negando.lhes píovmlentoes coram devidamente analisadas, julgadas e decididas pela Pregoeira e autoridade competente:

07.CONSIDERAÇÕESFINAIS

=J=1==="=,:':;:i!:iZ:z '==,::i%i:'; =a;='1:= =:s'=::,s'::=' :: :iá:"::=:i:g',:
Pato Branco, 1 0 de dezembro de 2021
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ESTADO DO PARANÁ GABINETE DO PREFEITO

PREGÃO ELETRONICO Ne 95/2021

Em concordância ao resultado de classificação, apresentado pela Pregoeira e em

conformidade com as disposições contidas na Lei RQ l0.520/2002, Decreta

Municipal n' 8.574, de 01 de novembro de 2019, Decreto Municipal n' 5.081 . de 02

de janeiro de 2007 que regulamenta o Sistema de Registro de Preços, Lei

Complementar ng 123/2006 e alterações, Decreto ng 8.441, de 08 de janeiro de

2019 e subsidiariamente a Lei n' 8.666/1 993 suas alterações e demais legislações
pertinentes à matéria, HOMOZ.OGO o Processo Licitatório, que tem por objeto a

Implantação de Registro de Preços para futura e eventual contratação de prestação

de serviços de recuperação e/ou substituição de peças com eventual mão de obra
para manutenção mecânica. elétrica, chassi, funilaria, estofada, ar condicionado,

climatizador de ar. dentre outros serviços que se fizerem necessários, de veículos

linha pesada (caminhões leves e pesados, micro õnibus e õnibus), atendendo às

necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura, Secretaria Municipal de
Assistência Social, Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Secretaria

Municipal de Engenharia e Obras, Secretaria Municipal de Esporte e Lazer,

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Secretaria Municipal de Saúde e
.4DJUD/CO seus objetos para as empresas: Bati/sli necuperadora de Motores
Z-fda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nQ 37.807.202/0001-50,

com o valor total de R$ 1 .306.275,36 (um milhão, trezentos e seis mil, duzentos
e setenta e cinco reais e trinta e seis centavos); Cfnepe/ Com. Peças e
,4cessórfos para Veículos, pessoa Jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ ne
81 .682.874/0001-78, com o valor total de R$ 260.808,00 (duzentos e sessenta mil

e oitocentos e oito reaisl; Francaflo Camlnhões Lida, pessoa Jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ ng 14.417.510/0001-73, com o valor total de R$
348.720,00 (trezentos e quarenta e oito mil, setecentos e vinte reais);
Mecán/ca /taco/om/ - Erre/i, pessoa Jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ Re

29.254.899/0001-50, com o valor total de R$ 28.702,08 (vinte e oito mil,

Rua Caramuru. 271 - CEP: 85.501 -064 - Pato Branco - Paraná
cone/Fax (46) 3220 1 51 1 www.patobranco.pr.gov.br
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setecentos e dois reais e oito centavos); Molas Parara BR Lida EPP, pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ Re 77.740.181/0001-17, com o valor

total de R$ 136.140,00 (cento e trinta e seis mil e cento e quarenta reais);
Pofazzo & Po/azzo l.fda /WE, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ

Re 08.333.480/0001-14, com o valor total de R$ 204.192,00 (duzentos e quatro

mil, cento e noventa e dois reais); R.J. Comércio e Manutenção em .4r
Cona/c/onado Aufomoffvo l.fda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ ne 03.860.727/0001-37, com o valor total de R$ 96.960,00 (noventa e seis

mil, novecentos e sessenta reais). E determino que sejam elaboradas as
respectivas Atas de Registro de Preços.

Pato Branco, 07 de Dezembro de 2021

Robso
Cantu

n Assinado de forma
digitalporRobson Cantu
Dados:2021.12.20
16:59:08 -03'00'

Robson Cantu
PREFEITO

Rua Caramuru. 271 - CEP: 85.501-064 - Pato Branco - Paraná
Fone/Fax (46) 3220 1 51 1 - www.patobranco.pr.gov.br
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ATA DE REGtSTRO DE PREÇOS N2 438/2021
Aos 07 dias do mês de Dezembro do ano de 202

da Prefeitura Municipal, à Rua Caramuru, ne 271 , Centro, em Pato Branco - PR, compareceu o Sr
Robson Canta, brasileiro, portador do RG Re 1 .81 6.1 83-4 SESP/PR, inscrito no CPF ne 441 .436.649
68, residente e domicilíado na Rua Argentina n.o 02, Apto 702, Bairro Jardim das Américas, CEP
85.502-040, em Pato Branco - PR, Prefeito e representante do H4un/c/p/o de Pato Branco, pessoa
jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ no 76.995.448/0001-54, com sede e foro na Rua
Caramuru, ne 271, Centro, CEP: 85.501-064 em Pato Branco - PR, de ora em diante denominado
CONTRATANTE e Bafo/sf/ necuperadora de Motores l.rda, pessoa Jurídica de direito privado
inscrita no CNPJ ne 37.807.202/0001 -50, Inscrição Estadual ng 90854459-50, estabelecida na Rua
Doutor Francisco Beltrão, ne 280, Bairro Santa Terezinha, CEP 85.501-190. na cidade de Pato
Branca/PR, Telefone (46) 3027-0726, (461 8405 6030, Email: adm.retifica.battisti@hotmail.com
representada por /van/o Baftisf/, brasileiro, inscrito no CPF Re 828.912.659-04, portador do RG RQ
2525859, residente e domiciliado em Pato Branco/PR, denominada CONTRATADA. classificada em
primeiro lugar para assinar a Ata de Registro de Preços, que tem efeito de compromisso de
fornecimento nas condições estipuladas no Edital e na proposta de preços, referente ao Edital de
Pregão Eletrõnico ne 95/2021, Processo nQ 220/2021, Protocolo RQ 436814/2021. OBJETO:
Implantação de Registro de Preços para futura e eventual contratação de prestação de serviços de
recuperação e/ou substituição de peças com eventual mão de obra para manutenção mecânica
elétrica, chassi, funílaria, estofada, ar condicionado, climatizador de ar, dentre outros serviços que se
fizerem necessários, de veículos linha pesada (caminhões leves e pesados, micro-õnibus e õnibus).
atendendo às necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura, Secretaria Municipal de
Assistência Social, Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Secretaria Municipal de Engenharia e
Obras, Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Secretaria
Municipal de Saúde. : O período de vigência será de 12
(doze) meses, contados da emissão da ata de registro de preços. CQNDtCOES. PRAZOS. LOCAL

: A aquisição dos produ os e
execução dos serviços, objeto da licitação, será feita de acordo com a necessidade. e será
formalizada através da Nota de Empenho ou Ordem de Serviço, sempre após a aprovação do
orçamento emitido pela Contratada. Após a retirada do veículo, e ainda após o recebimento da Nota
de Empenho ou Ordem de Serviço, a Contratada terá um prazo de até 02 (dois) dias úteis para a
conclusão dos serviços/troca de peças necessários. O prazo de que trata o item 8.2 poderá ser
prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela Contratada durante o transcurso do
prazo e desde que ocorra motivo justificado aceito pelo fiscal e/ou gestor do contrato. Em caso de
problemas mais graves, o prazo para reparo e correção poderá ser maior, desde que em comum
acordo entre a Contratada e o Município de Pato Branco. - Na necessidade de serviços emergenciais,
estes deverão ser atendidos no prazo máximo de 02 (duas) horas e concluídas no mesmo dia
Nesse caso, sempre que possível, os serviços deverão ser realizados no local onde o veículo se
encontra, a fím de garantir a continuidade imediata dos serviços. Na hipótese de serviços menos
complexos jpequenos reparos), em situações que a contratante esteja impossibilitada de executar
tais serviços, estes deverão ser atendidos e concluídos no prazo máximo de 24 (vinte e quatro)
horas. Nesse caso, a exemplo do item anterior, os serviços também deverão ser realizados
preferencialmente, no local onde o veículo se encontra. Nos casos em que os serviços forem
executados pela contratante, no seu endereço físico, a contratada fica obrigada a realizar apenas a
entrega dos produtos (peças/acessórios), objeto desta licitação. Os mesmos deverão ser entregues
de acordo com as solicitações da contratante, conforme necessidade (sem ónus de entrega), para
servidores municipais devidamente Identificados, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis. A
Contratada deverá comunicar a Contratante. no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas de
antecedência, a ocorrência de qualquer fato que possa implicar no atraso do fornecimento das peças
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P
nestes veículos por ocasião da realização das manutenções, solicitadas pelas secretarias, deverão
ter marca de fabricação e estar de acordo com as normas da ABNT e do INMETRO, sendo que as
mesmas deverão ser peças originais de fábrica (genuínas) ou compatíveis, novas. de reposição e
sem uso anterior. Além disso, ficará a critério da Contratante a escolha entre peça original ou de
reposição. Peças originais de fábrica (PO) ou genuínas são aquelas fornecidas dretamente pela
montadora. Peças de reposição (PR). conforme Norma Técnica da ABNT NBR 1 5296/2005, também
e denominada peça de pós-venda, a qual é destinada a substituir peça de produto original ou peça de
reposição original, caracterizada pela sua adequação e intercambialidade, podendo

:'
ou nao

,.,-apresentar as mesmas especificações técnicas, características de qualidade da peça de produção
oHginal (material. resistência, tratamento de beneficiamento. desempenho e durabil dadel, não sendo
.admitido peças remanufaturadas. Fica vedada a aplicação de peças de procedência duvidosa. Antes
de concluir a substituição de peças dos veículos, a Contratada deverá comprovar para o Fiscal do

=::='K'8;.g='''" 1l ;,=U nlb«« mmm:
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ESTAD000PARANÁ GABINeTEDO PREFEITO

associação da Contratada com outrem, ou a cessão ou transferência, total ou parcial das suas
responsabilidades. A subcontratação parcial será permitida apenas para Prestação dos serviços de
manutenção corretiva e preventiva, que deverão ser realizados por empresas do ramo. com
profissionais capacitados, estrutura física e ferramentas completos para execução dos

B L4' 1 Evl \PVI l l

mesmos. A
Contratada não deverá transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste Edital, sem prévia e
expressa anuência da Administração, e em tudo o que seguir as diretrizes da Administração. Se
eventualmente for concedida a subcontratação parcial pelo Contratante, não reduz nem elimina as
responsaoiliaades e obrigações da Contratada em decorrência deste Contrato, nem importará em
estabelecer qualquer vínculo entre o Contratante e o subcontratado. ÊQNDlçQE8.DEPAGAMENTO ;
MANO pagamento será efetuado até 0 30e dia útil após a entrega
mediante apresentação de Laudo de recebimento, apresentação da respectiva nota f scal/natura com

=.SE='H'g;ET"'" iS ;Z= lgn""" : =mm;nz.
LTDA:378072020001 50 Dadas: 2021.12.21 10:27=35 03
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Rua Caramuru. 271 . 85501-060 . Pata Branco . Paraná
Fine/Fax (46) 3220.1544 www.patabranca.pr.gov.br
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retífica de motores, deverá possuir local distinto para a execução dos mesmos e deverá possuir
ferramentas manuais. torquímetros, macacos hidráulicos e girafa (ou guinchos para remoção de
motores e componentes. O estabelecimento, equipamentos, ferramentas e o local escolh do pela
mesma estarão sujeitos a aprovação por parte da contratante, através do fiscal e gestor do contrato.
os quais realizarão inspeções in /aco, a cada 05 (cincos dias, para verificar se as exigências e as
necessidades da Administração Municipal estão sendo atendidas. Em caso de não atendimento. a
Contratada terá o contrato rescindido. A Contratada será responsável por todo e qualquer dano
causado aos veículos pertencentes à contratante, quando resultantes de

»i'''vlwv' «UPPV

ação ou omissão.
negligência, imprudência ou imperícia dos seus empregados ou prepostos, bem como reparar
corrigir, remover ou substituir as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato, quando
consiataaos vic os, defeitos ou incorreções resultantes da má execução ou de materiais empregados.
Todos os equipamentos e ferramentas que se fizerem necessários à realização dos serviços serão de
responsabilidade da Contratada. Certificar-se, preliminarmente, de todas as condições exigidas no
eaitai, não sendo levada em consideração qualquer argumentação posterior de desconhecimento.

:=p='K'a;gv"'"= S : nh«".' : mla
LTDA:378072020001 50 D'dos: 202 1-}
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deverão ser solictadas a autoridade superior, em tempo hábil, para a adição das medidas
convenientes. : O gestor responsável pela Ata de Registro de
Preços deverá acompanhar, periodicamente, os preços praticados no mercado para os bens
reg strados, nas mesmas condições de fornecimento, podendo, para tanto, valer-se de pesquisa de
preços ou de outro processo disponível. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo
superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o gestor da Ata de Registro de
Preços deverá convocar o fornecedor visando à negociação para a redução de preços e a sua

:J BV bl v \# \r

adequação ao praticado pelo mercado. Frustrada a negociação, o fornecedor poderá serliberado do
compromisso assumido, desde que comprovadamente demonstre a inviabilidade de redução.

: Durante a vigência do
Registro de Preços, os valores registrados não serão reajustadas. Somente poderá ocorrer a
recomposição de valores nos casos enquadrados no disposto no Artigo 65, 11, "d" da Lei 8.666/93.
Não serão liberadas recomposições decorrentes de ü/cação, que não confígurem área económica
extraordinária, ta/npouco /afo prev7si've/l Os pedidos de recomposição de valores deverão ser
protocolados junto ao Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal. Somente serão analisados os
ped dos de recomposição de valores que contenham todos os documentos comprobatórios para a
referida recomposição, conforme disposto no Artigo 65, 11, "d" da Lei 8.666/93. Os valores

Rua Caramuru, 271 . B5501-06C) e Pata Branco e Paraná !!Trisn «"-"el
Fine/Fax(46) 3220.1544 www.patobranco.pr.gov.br MOTORES oo" o: =nun'
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conformidade com o prescrito na Lei Federal ne 8666/93, e em legislação correlata, podendo ser das
seguintes espécies: Advertência. Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no
contrato. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar com
a Administração. Declaração de inidoneidade. Descredenciamento do sistema de registro cadastral
As sanções previstas nos subitens "a", "c" e "d" do item 18.2.1 do Edital poderão ser aplicadas
cumulativamente com a do subitem "b". Das Particularidades da Multa, conforme previsto no Art. 71
do Decreto Municipal na 8.441/19: A multa imposta ao contratado ou licitante, se não disposta de
forma diferente no contrato, poderá ser: de caráter moratório, na hipótese de atraso injustificado na
entrega ou execução do objeto do contrato, quando será aplicada nos seguintes percentuais: 0,33%
(trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços
calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida, quando o atraso não for superior 30
(trinta) dias corridos. 0.66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso que exceder a
alínea anterior, até o limite de 15 (quinze) dias, na entrega de material ou execução de serviços,
calculado, desde o trigésimo primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte inadimplída
em carãter excepcional, e a critério do órgão contratante. De caráter compensatório, quando será
aplicada nos seguintes percentuais. 15% (quinze por cento) do valor da empenho em casa de
nexecução parcial do objeto pela contratada ou nos casos de rescisão do contrato, calculada sobre a
parte inadimplida. 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, pela sua inexecução total ou pela
recusa injustificada do licitante adjudicatário em assinar o contrato ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração. O atraso, para efeito de cálculo de
multa, será contado em dias corridos, a partir do primeiro dia útil seguinte ao do vencimento do prazo
de entrega ou execução do contrato. A instrução obedecerá ao princípio do contraditório, assegurada
ao acusado ampla defesa, com a utilização dos meios e recursos admitidos em direito. Na fase de

rução. o indiciado será notificado pelo gestor do Contrato e terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis.
contados a partir do recebimento do correio eletrõnico no e-mail registrado em Ata/Contrato, para
apresentação da Defesa Prévia, assegurando-se Ihe vista do processo, e juntada dos documentos
comprobatórios que considerar pertinentes à fundamentação dos fatos alegados na mesma. O extrato
da decisão definitiva, bem como toda sanção aplicada, será anotada no histórico cadastral da
empresa e nos sistemas cadastrais pertinentesl quando for o caso, além do processo ser apostilado
na sua licitação correspondente. ]l.!!!Q111:AÇ;8Q: Esta Ata esta vinculada ao Edital de Pregão
Eletrõnico Rg 95/2021 e à proposta do licitante vencedor. Os itens a serem fornecidos, com seus
espectivos valores e marcas, estão relacionados no ,Anexo / - Descrição dos /tens Reg/síxados, que é

parte integrante desta Ata. Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a Sessão onde foi
redigida a presente Ata, que após lida e aprovada, vai assinada pelas partes interessadas.

Robson Assinado de forma
digitalporRobson Cantu

Cantu y:g:] ]?:].::."
Município de Pato Branco - Contratante

Robson Canta - Prefeito

EH 'R"': :=:i:;..,:rinu=
MOTORES LEOA:37807202000150

Dados: 2021.12.21 10:38:35LTDA:37807202000150 -03'00'

Battisti Recuperadora de Motores Lida - Contratada
lvanio Battisti - Representante Legal

Rua Caíamuru, 271 . 85501-060 . Pato Branco . Parara
Pane/Fax(46) 3220.1544 www.patabranco.pcgav.br
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ESTADODOPARANÁ GABINETE DO PREFEITO

Lote

LOTE08

SISTEMA HID '' '"' '''-'
peças originais (po)

Peças de reposiêããjj;fi

9

ValorTotal

Manutenção preventiva,
recuperativa(mo) l lzu 24õ,06 l 42,01%

Vafortotalpara olote 08
LOTE 09

'.:m#!qã~;

recuperativa(mo) '' l 19.580,16

742
743

90.186.05
74.634.05

42.01 %
52,01 %

744

?85. 068, 16

Manutenção preventiçãl:'Eõrretiva e/ou
recuoerativa

LOTE 12 '

12 755

49,01 %

Manutenção prevéiitii;ã, corretixra e/ou
!199ypglgWa (mo

CAMINHÕES nA MAR C:ÊgSé; STEIÂgE NJEÇÃo, BOMBA INiETOnA,

Manutenção preçéi\tii;ã, corretix/a e/ou
!gs!!pprg11valalg)= ' '' 22.26a,l0 4z.013

11glg11gyt para diõií i3

.«!W2.m "-"' "";«"",

12

0

mais Zq884,00 1 ss:ãS%
j5.044,00 f 6s:ãÉq

756

220.440.00

94.512,00 55,25%

16.701.12
13.821.12

759
22.268.16
52.790.40

Manutenção préüéãiiça, correu\ra e/ou
recuDerativa fmo) l 30-875,76 42,05%

14
14 sicao r

16

760
761

Egçgg.grigjnais
Peças dere

23.156.82
19.160,82

42,05%
52,05%

762

766
767
768

Peças ori
Peças de rer S r

anais
ão (

108.444.42
84.864.42

144.592,56

f::.S:=1;Él:g; '"''":==iS.:=:1=:= En""" - nmm
' LTDA:37807202000150 Dadas: 2021.12.21 10;40:0

VOLKSV
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ESTAOODQPARANÁ GABINETE DO PREFEI'D

Valortotalpai;a olote 16
LOTE17

CAMINHOES DA MARCA FORD, !0.!!!TEMA DE INJEÇÃO, BOMBA INJETORA. BICOS

33zooí,40 l

769

Peças dereoosi
Manutenção pi;éüénüva, corretixra e/ou

recuperativa (mo
Valortotal

P :as orialnais
ao r

L

INJETORES E AFINS.

770 16.520.76
13.280.76

49,01%
59,01%

771

r

22.027,68 49,01%

20

20

F

b 778
779 Peças de i:eposicão f

Manutenção prevéhtiçã:êÕrretiva e/o u

55,51 %
65,51%

780
59.598.72

102.504,96 55,51 %

Ua/orTota/ 238.982,40

BATTI STI Assinado de forma digital por
RECUPERADORA DE BA'r'nSTI RECUPERADORA OE

LIDA:3780720200015 O,d., 202'202"'':' :5'0 -03'00'

Rua Caramuru, 27'1 . 85501-060 . Pato Branco . Parara
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16 de 16



'&-ÂW-4'
MUNICÍPIO DE

PAIDBRANCO
Mun. d(

Uci.taç.
'anca

ESTADO QO fRRANÁ 6ABINETEDO PREFEITO

nli

Rua Caramuru. 271 . 85501-060 ' Pato Branca . Paraná

Fine/Fax (46) 3220.1544 www.patobranco.pr.gav.br

l de 15



:Ú&H-p.'

PAIDBRANCO
MUNICÍPIO DE '4un de Pato Branco

Idcitações

ESTAD000PARANÁ GABINETEDO PREFEITO

-.....e execução dos serviços. A cada comunicado de serviço, será solicitado a Contratada orçamento
previo,jue deverá ser apresentado num prazo máximo de 24 (vinte quatro) horas após a solicitação,
e deverá estar disposto de forma detalhada, abrangendo a marca e modelo do veículo, os serviços
as horas necessárias para execução dos serviços orçados, a data da entrada do veículo no
estaoelecimento da Contratada, também deverá constar a relação de todas as peças
originais/reposição e/ou acessórios com seus respectivos descontos conforme consta no contrato,
alem ae suas respectivas quantidades e códigos, que serão necessários para execução dos serviços,
de acordo com cada marca/modelo de veículo, a qual será verificada e conferida pelo fiscal do
contrato ou servidor devidamente autorizado no Sistema Audatex ou Sindirepa/PR ou outro sistema
de qualidade similar ou superior ou, na ausência dos demais, na tabela de preço nas revendedoras
autorizadas, conforme Tabelas de Tempos de Reparos e de Preços a Varejo das Peças e Acessórios,
obtidas junto às concessionárias (revendas) ou aos fabricantes dos veículos. vigentes na execução
dos,?erviços. A elaboração da avaliação e do orçamento será acompanhada "ín loco" por um servdor
da Contratante, devidamente competente e designado para tal. Não poderá ser cobrado qualquer
serviço de diagnóstico, de elaboração de orçamento ou diária de estadia do veículo no local
designado pela Contratada. A Contratante poderá recusar o orçamento, pedir revisão. ou aceita-lo
parcialmente, comprometendo-se a Contratada a executar e fornecer o que for aprovado em todo ou
em parte. O número de peças fornecidas, horas e serviços a serem executados deverá corresponder

Rua Caramuru, 271 ' 85501-060 . Pato Branco . Paraná
Fome/Fax(46} 3220.1544 www.patobranco.pi.gov.br
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8205; 2900-8207; 1 6373-1 6779; 2597-8222; 2629-8224; 2689-8228; 2705-8230; 2723-8232; 2770
8234; 2737-8235; 2750-8237; 2759-8239; 2814-8242; 2826-8244; 2839-8245; 2842-8246; 2850-8247
2855-8248; 2868-8249; 14988-f6780; 14989-16781; 14990-16782; 14991 16783; 14992-16784

Rua Caramuru, 271 ' 85501-060 ' Pato Branco . Parara
Fode/Fax(46) 3220.1544 www.patobranco.pr.gov.br
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:6472-16924; 2129-16923; 16474-16935; 2150-16934; 16476-16938; 2142-16931; 16477-16932
2077-16913; 16482-169191 2121-16918; 2060-16926; 2049-16927; 16489-16909; 16493-16911

Rua Caramuru. 271 . 85501-060 . Pato Branco . Paranà
Fine/Fax (46) 3220.1544 wwwpatobranco.pí.gov.br
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2909-17990; 2929-17984; 2947-17986; 2904-17988; 2818-17999; 2857-14376; 2871-18001: 2792
17997; 2819-18000; 1916-16227; 1953-16230; 1671-17968; 1954-16231; 2793-17998; 1672-17969
2419-162381 2433-180751 2470-180801 2399-180661 2331-162351 2338-180691 2434-18076: 16464
18015; 2032-18014; 16467-18044; 2056-18021; 16469-18022; 2131-18031; 16475-18040: 2152
18039; 2145-18036; 16479-18037; 2080-18019; 16486-18020; 2124-18026; 16483-18027; 16490
18012; 16492-180461 16494-180161 16496-18017; 1523-12340; 1562-12344; 1576-12345: 1643
]23481 1605-123491 1619-12350; 1630-123511 1641-12352; 1670-123581 1794-12368; 1807-12372:
1832-12373; 1848-12374; 1854-12375; 1881-12376; 1866-12377; 1896-12378; 1899-12379: 1915
12380; 1933-12382; 1952-12383; 1971-12402; 1995-12407; 2708-12417; 2762-12430: 2019-12441
2025-12442; 2028-124431 2031-124441 2042-124461 2045-12447; 2037-12448; 2035-12449: 2079
12450; 2095-12453; 2109-12454; 2123-12455; 2160-12457; 2163-12458; 2130-12459: 2065-12461
2136-12462; 2138-124631 2242-124741 2207-124821 2268-12487; 2287-12490; 2291-12491 : 2302-
12492; 2306-1 2493; 2308-12494; 2370-1 2495; 2330-12497; 231 7-12499; 2337-12500; 2349-12502
23?7-12503; 2363-12504; 2381-12505; 2366-12506; 2418-12507; 2432-12509; 2438-12512; 2469-
!??16;.2454-12518; 2500-12523; 2511-12524; 2523-12525; 2882-12386; 2928-12388; 2946-12390

de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência do regíst o de preços, informando a
Contratante a ocorrência de qualquer alteração nas referidas condições. Fomecer os produtos e
executar os serviços cotados em estrita conformidade com as especificações de sua proposta e do
Edital, à qual se vincula, não sendo admitidas retificações, cancelamentos, quer seja de preços. quer
seja nas condições estabelecidas. A contratada deverá adotar medidas, precauções' e' cuidados
especiais para evitar danos materiais e pessoais, responsabilizar-se pelo fornecimento dos produtos,
respondendo civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua,
de seus empregados, preposto, ou terceiros no exercício de suas atividades, vier a. direta ou
indiretamente, causar ou provocar à Contratante e a terceiros. É de responsabilidade de a contratada
se ecionar e contratar pessoal devidamente habilitado para a função a ser exercida na execução dos
serviços, em seu nome, observando rigorosamente todas as prescrições relativas às leis trabalhistas.
previdenciárias, assistenciais, securitárias e sindicais, sendo considerada, nesse particular, como

UV \41 1 b IV bqP4qJ l

Única empregadora. A contratada (e/ou subcontratada) deverá observar rigorosamente as normas de
segurança, higiene e medicina do trabalho. Além disso, deverá obedecer as normas técnicas de
proteção ao meio ambiente, conforme exigido por meio do art. 12, inc. Vll, da Lei 8.666/1993. os
funcionários da Contratada (e/ou subcontratada) deverão estar uniformizados e possuir acessórios e
equipamentos de segurança conforme exigência das Normas Reguladoras sobre Segurança e
Medicina do Trabalho v gente. A cartratada (ou subcontratada) deverá dispor de estabelecimento
montado no Município de Pato Branco ou em municípios que façam divisa com o Município de Pato
Branco, com disponibilização de profissionais capacitados, especializados e com pleno conhecimento
para a prestação dos serviços contratados, bem como toda infra-estrutura e equipamentos como:
local amplo e apropriado que ofereça condições para realização dos serviços, de fácil acesso
ferramental completo, área administrativa e outras condições necessárias. Também

vvvvl
deverá disoorde

ocal coberto, limpo, fechado, de modo que os veículos fiquem livres da ação da chuva, vento, poeira,
granizo e demais intempéries, com a segurança devida. Para os serviços de manutenção geral e

Rua Caramuru, 27i ' 85501-060 ' Pato Branco . Parara
Forte/Fax(46) 3220.1544 www.patobranco.pr.gov.br
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ESTADODOPARANÁ GABINETEDO PREFEITO A

conformidade com o prescrito na Lei Federal ne 8666/93, e em legislação correlata, podendo ser das
seguintes espécies: Advertência. Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no
contrato. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar com
a Administração. Declaração de inidoneidade. Descredenciamento do sistema de registro cadastral.

sanções previstas nos subitens "a", "c" e "d" do item 18.2.1 do Edital poderão ser aplicadas
cumulativamente com a do subitem "b". Das Particularidades da Multa, conforme previsto no Art. 7e
do Decreto Municipal ne 8.441/19: A multa imposta ao contratado ou licitante, se não disposta de
forma diferente no contrato, poderá ser: de caráter moratória, na hipótese de atraso injustificado na
entrega ou execução do objeto do contrato, quando será aplicada nos seguintes percentuais: 0,33%
(tri.nta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços,
calculado sobre o valor correspondente à parte ínadimplida, quando o atraso não for superior 30
jtrinta) dias corridos. 0.66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso que exceder a
alínea anterior. até o limite de 15 (quinze) dias, na entrega de material ou execução de serviços.
calculado, desde o trigésimo primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte inadimplida
em carãter excepcional, e a critério do órgão contratante. De caráter compensatório, quando será
aplicada nos seguintes percentuais. 15% (quinze por cento) do valor do empenho em caso de
nexecução parcial do objeto pela contratada ou nos casos de rescisão do contrato. calculada sobre a
parte .jnadimpilda. .20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, pela sua inexecução total ou pela
recusa injustificada do lícitante adjudicatário em assinar o contrato ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração. O atraso, para efeito de cálculo de
murta, será contado em dias corridos, a partir do primeiro dia útil seguinte ao do vencimento do prazo
de entrega ou execução do contrato. A instrução obedecerá ao princípio do contraditório, assegurada

Assinado de forma digital por

Robson Ca ntu E::=':HIT:.:. .,:":"
03'00'

Município de Pato Branco - Contratante
Robson Canta - Prefeito

CINEPEL COM DE PECAS E Assinado de forma digital por CINEPEL

L:81õ8ACESS2874S PAZVEiCULOS $cuuP:;UUÍ. '""
Ginepe} Com. Peças e Acessórios para Veículos - Contratada

Antonio Cardos Guerios - Representante Legal

Rua Caramuru, 271 ' 85501-060 ' Pato Branco . Parané
Fode/Fax(46} 3220.'1544 www.patobranco.pcgov.br
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listrados

Lote ão databela
LOTE 24

IBHSEB!:l:h
NedâTabela Descri. ValorTotal

reposição
:ão preventiva,

r
mais 66.711.60

43.707,60
71%

corretiva e/ou
81%

,ara olote 24
LOTE 25

MICRO-õNIBUS MULTIMARCAS (IVECOI MERCEDES-BENZ, VOLARE/MARCOPOLO,
QSINJETORES E AFINS.

793 1 Pecas ori 0 l0.368.00
794 ]LPeças de reposiçãog!.ge repôs

iva (mo
tlortotal ]99.368,00

88.948,80 71%

25

25 Manutenção pi;event va
r

naus

Z.488,00
64%

795
l recuoerativa (mol

Valortotal

e/ou
13.824,00

74%

.gEg$n:yslg%F?Fnmgg$:BBgEX'&HiFUEEIW :

64%

26
26

26

iginaís

içao preventiva, corretiva

0 9.792.00
6.912.00

ierãtlv8

Va oi total pára o lote 26
Valor Total

mo

.g9:Z60,00

13.056,00

.g99:®e,oo
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STA00COPAPANÁ GABINETE DO PREFEI'lD

A
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Ng440/2021

Aos 07 dias do mês de Dezembro d

da Prefeitura Municipal, à Rua Caramuru, n' 271, Centro, em Pato Branco - PR, compareceu o Sr.
Robson Canta, brasileiro, portador do RG nQ 1 .81 6.1 83-4 SESP/PR, inscrito no CPF ne 441 .436.649
68, residente e domiciliado na Rua Argentina n.o 02, Apto 702, Bairro Jardim das Américas. CEP
85.502-040, em Pato Branco - PR, Prefeito e representante do JWun/c/p/o de Pato Branco, pessoa
jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ ne 76.995.448/0001-54, com sede e foro na Rua
Caramuru, ne 271, Centro, CEP: 85.501-064 em Pato Branco - PR, de ora em diante denominado
CONTRATANTE e Francaffo Camlnhões Z.fda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ
no 14.417.510/0001-73, Inscrição Estadual Rg 90580723-43, estabelecida na Avenida Tupi, ne 6825,
Bairro Alvorada, CEP 85508-005. na cidade de Pato Branco/PR, Telefone (46) 3223 2983. (46j 3223
2600, Email: francattocaminhoes@hotmail.com, representada por Rafae/ Francescaffo, brasileiro
inscrito no CPF ne 052.638.769-63, portador do RG ne g.325.728-6, residente e domiciliado em Pato
Branco/PR, denominada CONTRATADA, classificada em primeiro lugar para assinar a Ata de
Registro de Preços, que tem efeito de compromisso de fornecimento nas condições estipuladas no
Edital e na proposta de preços referente ao Edital de Pregão Eletrõnico Re 95/2021, Processo He
220/2021, Protocolo ng 436814/2021. QE!!ETO: Implantação de Registro de Preços para futura e
eventual contratação de prestação de serviços de recuperação e/ou substituição de peças com
eventual mão de obra para manutenção mecânica, elétríca, chassi, funilaria, estofada. ar
condicionado, climatizador de ar, dentre outros serviços que se fizerem necessários, de veículos linha
pesada (caminhões leves e pesados. micro-õníbus e ânibus). atendendo às necessidades da
Secretaria Municipal de .Agricultura, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal

ici ação, será feita de acordo com a necessidade, e será formalizada através da Nota de Empenho ou
Ordem de Serviço, sempre após a aprovação do orçamento emitido pela Contratada. Após a retirada
do veículo, e ainda após o recebimento da Nota de Empenho ou Ordem de Serviço, a Contratada terá
um prazo de até 02 (dois) dias úteis para a conclusão dos serviços/troca de peças necessários. O

ser maior, desde que em comum acordo entre a Contratada e o Município de Pato Branco. Na
necessidade de serviços emergenciais, estes deverão ser atendidos no prazo máximo de 02 (duas)
horas e concluídos no mesmo dia. Nesse caso, sempre que possível, os

-W WV V''\Huna/

serviços deverão ser
realizados no ocas onde o veículo se encontra, a fim de garantir a continuidade imediata dos serviçosnas :c:!u : ::,,;:niüiiil
deverão ser realizados, preferencialmente, no local onde o veículo se encontra. Nos casos em que os
servços forem executados pela contratante, no seu endereço físico, a contratada fica obrigada a
realizar apenas a entrega dos produtos (peças/acessórios). obleto desta licitação. Os mesmos
deverão ser entregues de acordo com as solicitações da contratante, conforme necessidade (sem
ónus de entrega), para servidores municipais devidamente identificados. no prazo máxha de 02
(dois) dias úteis. A Contratada deverá comunicar a Contratante, no prazo máximo de 2'ç/(vinte e
quatro) horas de antecedência, a ocorrência de qualquer fato que possa implicar noj;atraso do
fornecimento das peças e execução dos serviços. A cada comunicado de serviço, serjjl(ol c tado a

Rua Caíamuru, 271 . 85501-060 . Pato Branco . Parara

Fine/Fax (46) 3220.1544 www.patobranco.pr.gov.%l
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realizados e a respectiva autorização da contratante. A contratada deverá realizar a devolução dos

?iZ=3 'm:i=GTHUGii:lH:ã, m
funcionamento, mediante assistência técnica e serviços de manutenção e reparos em geral de defeito
e verificações que se fizerem necessárias, efetuando-se conserto e lubrificações, bem como outros
serviços recomendados para uma manutenção adequada. Havendo divergência entre os produtos e
serviços solicitados e os entregues, o Gestor do Contrato efetuará a notificação à empresa para que
sejam sanadas as possíveis irregularidades num prazo máximo de 03 (três) dias úteis. Este prazo
poderá ser prorrogado, desde que em comum acordo entre as partes e devidamente justificado pela
Contratada. No ato da devolução do veículo, a Contratada deverá fornecer Certificado de Garantia,
por meio de documento próprio ou anotação (impressa ou carimbada) na Nota Fiscal. A Contratada
deverá dar plena e total garantia dos serviços de mão de obra prestados contra qualquer problema
pelo período mínimo de 90 (noventa) dias. exceto para os serviços de manutenção geral e retífica de
motores. os quais deverão ter garantia pelo período mínimo de 180 (cento e oitenta) dias. A

Rua Caramuru, 271 ' B5501-060 e Pato Brancas l6aranâ
Fone/Fax(46) 3220.1544 www.patobranco.pí.gov.br
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=?'"'==!'U:*1::;':';==:= %E;L::=1=''=1''E:;== %: :l::E:= = =='i.=manu enção corretiva e preventiva, que deverão ser realizados por empresas do ramo, com
Contratada nãn rlnvnrá trsncfa.loura física e ferramentas completos para execução dos mesmos. A
Contratada não deverá transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste Edital sem prévia e

atraso de pagamento, desde que a contratada não tenha
''r-v vuivuiQvv pçiu lo\lc:. [:m caso ae
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Robson Assinado de forma digital
porRobsonCantu
Dados: 2021 .12.20
17:02:56-03'00'

Cantu
Município de Pato Branco - Contratante

Robson Canta - Prefeito

?Ã' .'/ /// )..,,r#
na«e/ Fi

=aminhões Ltda - Contratada
:escatto - Representante Lega!
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Tabela Descrição databela
yaíorTotaí Percentual

6

[

6

734 f?gças derepos cão
71.280,00

.gQ:4PO,oo

recuperativa rmo'
735 Manutenç

34.00%

95.040,00

44,00% ]
]'34,00%

pecas or
49,00%

lgg.g/ofe 06

fmunl'uE=am?amEI ÜE!:EmuéÉnnm

738
recuperativa

Valortotal
mo) 24.480,00

59,00%

49,00%

L
10
10t

748

Manutenção

749 20.160.00
17.280.00

750

30%

26.880,00

40%

64.320,00

30% ]
34$.720,00
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entre as partes. A entrega e retirada do veículo no estabelecimento da Contratante deverá ser feita
uncionário capacitado, habilitado e devidamente autorizado pela Contratada, sendo que todo

esse processo será acompanhado por servidor autorizado da Contratante, mediante anotações das
conalçoes ae entrega e recebimento do veículo, o qual constará informações sobre as condições
gerais do mesmo, quanto à chapada e pintura, estofamentos, quilometragem, acessórios condições
dos pneus, quantidade de combustível e os itens de segurança (extintor. triângulo. macaco hidrául co
chave de roda e estepe). Além disso, o mesmo deverá realizar testes de funcionamento do veículo de

HHlnln: !n:K:: iii: E::i
qua squer danos ou prejuízos causados ao órgão de lotação ou a terceiros, quando seus empregados
ou prepostos estiverem conduzindo os veículos. As ferramentas, peças e acessórios neces estiverem conduzindo os veículos. As ferramentas, peças e acessórios necessários
para execução dos serviços serão disponibilizados pela Contratada. As peças a serem apto dos serviços serão disponibilizados pela Contratada. As peças a serem aplicadas
nestes veículos por ocasião da realização das manutenções, solicitadas pelas secretarias, deverão

.h

/'

\
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ter marca de fabricação e estar de acordo com as normas da ABNT e do INMETRO, sendo que as
mesmas deverão ser peças originais de fábrica (genuínas) ou compatíveis. novas, de reposição e
sem uso anterior. Além disso, ficará a critério da Contratante a escolha entre peça original ou de
reposição. Peças originais de fábrica (PO) ou genuínas são aquelas fornecidas diretamente pe a
rnontadora. Peças de reposição (PR), conforme Norma Técnica da ABNT NBR 15296/2005. ta nbém
é denominada peça de pós-venda, a qual é destinada a substituir peça de produto original ou peça de
reposição original. caracterizada pela sua adequação e intercambialidade. podendo ou não
apresentar as mesmas especificações técnicas, características de qualidade da peça de produção
original (material, resistência, tratamento de beneficiamento, desempenho e durabilidade). não senda
admitido peças remanufaturadas. Fica vedada a aplicação de peças de procedência duvidosa. Antes
de concluir a substituição de peças dos veículos, a Contratada deverá comprovar para o Fiscal do
Contrato, que as peças são de boa qualidade. A Contratada deverá apresentar ao Fiscal do Contrato
as peças e acessórios que forem substituídas por ocasião dos reparos, com indicação (clara e
segura). acondicionadas em embalagem resistente, com etiqueta, constando identificação do veículo.
bem como as embalagens das peças e acessórios adquiridos para a realização da respectiva
manutenção. Quando houver necessidade de aplicar peças não previstas no Sistema Audatex ou
sistema similar ou superior, como no caso de veículos antigos, a Administração Municipal solicitará o
mínimo de 03 (três) orçamentos, indicando o de menor preço, valor este que será acordado com a
Contratada e devidamente autorizado pela Contratante. A Contratante, através de servidor
devidamente autorizado, poderá autorizar peças a serem recuperadas/remanufaturadas. mediante
preço. c:omprovado através de três orçamentos obtidos com empresas do ramo ou por valor praticado
pela Contratada a empresas privadas ou órgãos públicos. Com relação às peças que poderão ser
recuperadas, a Contratada deverá relacionar as mesmas, comprovando se é mais vantajoso ao
município realizar a recuperação e, ao mesmo tempo, justificando tal decisão, sendo por não mais
existirem no mercado ou fabricação cessada. Todo esse processo deverá ser comprovado através de
orçamentos fornecidos por empresas do ramo, ficando a critério da Contratante a análise da
viabilidade ou não da recuperação, considerando o que for mais vantajoso para o município. A
manutenção e reparos em geral compreende os serviços necessários à correção de defeitos e
reparos destinados a recolocar veículos em perfeitas condições de funcionamento. Além disso.
compreende a série de procedimentos de manutenção e procedimentos destinados a prevenir a
ocorrência de quebras e defeitos dos veículos, conservando-os em perfeito estado de uso. A
contagem do tempo destinado para cada um dos serviços requisitados terá como parâmetro o vigente
na tabela tempária do Fabricante ou do Sindirepa/PR ou similar. Todos os serviços de mão de obra
que serão executados deverão ser calculados por hora, valendo a tabela oficial de menor tempo. Os
serviços que não estiverem contemplados em tabela genérica deverão ser verificados junto às
respectivas revendedoras autorizadas de todos os veículos linha pesada da frota municipal. A
Contratada não poderá ultrapassar o período (hora mecânica, elétríca e demais serviços
contemplados nessa contratação) necessário para a execução dos serviços, conforme previsto nas
tabelas supracitadas. Incube a Contratada fornecer cópia da tabela de tempo padrão Sindirepa/PR ou
similar atualizada. Prestação de serviços de manutenção por maior desconto, vinculado à quantidade
de horas individuais para'cada tipo de serviço, para mecânica e elétrica, preventiva e corretiva e
fornecimento de peças ou acessórios e demais materiais sob preço de mercado previamente
comprovado com valor definido através de percentagem (%) sobre o valor da mão de obra proposto
pela empresa vencedora do respectivo lote dos veículos da frota municipal. Os serviços deverão ser
prestados, preferencialmente. nas instalações da oficina da contratada (ou subcontratada). que
deverá estar localizada dentro do Município de Pato Branco ou em municípios que façam divisa com
o mesmo, com exceção das situações encontradas nos subitens 4.2.2, 4.2.3 e 4.2.4, no qual os
serviços poderão ser prestados no local onde o veículo se encontra, ficando a critério da Contratante
tal decisão. Para todas as prestações de serviços, a Contratante, através de servidor devidamente

.&
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execução dos serviços, tais como graxa, cola, poeira, entre outros. Os serviços deverão ser
execu ados de maneira que mantenha os veículos em condições de perfeito, ininterrupto e regular
funcionamento, mediante assistência técnica e serviços de manutenção e reparos em geral de defeito
e verificações que se fizerem necessárias, efetuando-se conserto e lubrificações,'bem como outros
serviços recomendados para uma manutenção adequada. Havendo divergência entre os produtos e
serviços sol citados e os entregues, o Gestor do Contrato efetuará a notificação à empresa para que
sejam sanadas as possíveis irregularidades num prazo máximo de 03 (três) dias úteis Este prazo

===.w'=r::' =:g=:=r;n;== =s7:,:='u:ÉRgÍB
por meio de documento próprio ou anotação (impressa ou carimbada) na Nota Fiscal. A Contratada
deverá dar plena e total garantia dos serviços de mão de obra prestados contra qualquer problema
pelo período mínimo de 90 (noventa) dias, exceto para os serviços de manutenção geral e retífica de
motores. os quais deverão ter garantia pelo período mínimo de 180 (cento e oitenta) dias. A
Contratada deverá dar plena e total garantia das peças pelo período indicado pelo fabricante das
mesmas. Ocorrendo defeito ou imperfeição durante o período de garantia, a Contratada será
comunicada e deverá providenciar o devido reparo no prazo máximo de 03 (três) dias úteis. contados
do recebimento da mmunicação, sem qualquer ânus para o Município e sem prquízo da aplicação
das sanções previstas no Edital. Este prazo poderá ser prorrogado, desde que

WJ w' ' - w n u Hlw ' ' vb4 )r bBy

em comum acordo
entre as partes e devidamente justificado pela Contratada. O recebimento dos serviços se dará

ynHâe:Ê,;ü3Hi;".:.X:=i;:;l:ÜÜG
úteis, contados da data do recebimento de comunicação escrita emitida pela empresa contratada
para efeito de verificação da conformidade dos serviços com a especificação' exigidas Após a
realização de verificação que constate não haver defeitos, vícios ou incorreções ou que já tenham
sido corrigidos pela contratada quaisquer apontamentos efetuados, o Fiscal emitirá, o Termo

-lnw Jn BWB BB Bul B l

Circunstanciado de Recebimento Provisório. realizado pelo fiscal
do contrato e pela Comissão de Fiscalização e Recebimento de Bens e Serviços, para atestar se os
serviços contemplaram plenamente aos requisitos dos termos contratuais, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes. num prazo de lO (dez) dias úteis. Se durante o recebimento
definitivo, for constatado que os serviços foram feitos de forma incompleta, com qualidade e
quantidade inferior à contratada, apresentando defeitos ou em desacordo com as especificações, o
contratado se obriga a corrigir os serviços em desacordo, após a notificação do contratado no
prazo máximo de 03 (três) dias úteis (Art. 691. lei g:6e$/93). Sendo interrompido o prazo de
recebimento definitivo até que seja sanada a situação; Na hipótese de a verificação a que se refere
o recebimento definitivo não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada.
consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo; A fiscalização por parte do
município e o recebimento provisório ou definitivo, não excluem a responsabilidade civil da
contratada, nos termos das prescrições legais. Não serão acentos produtos com especificações e

;.::..:..:..®:;.'l.='t;=i;.=,.!:;=i:i=i':.'â;=ii:'=,::".;i:.:';i:" "lih
associação da Contratada com outrem, ou a cessão ou transferência, total ou parcial das suas
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eventualmente for concedida a subcontratação parcial pelo Contratante, não reduz nem elimina as
responsabilidades e obrigações da Contratada em decorrência deste Contrato, nem importará em
estabelecer qualquer vínculo entre o Contratante e o subcontratado.
O pagamento será efetuado até o 30e dia útil após a entrega do
mediante apresentação de Laudo de recebimento, apresentação da respectiva nota fiscal/fatura com
discriminação resumida do equipamento fornecido, número da licitação, número do contrato, não
apresentar usura e/ou entrelinhas e esteja certificada pela Comissão de Recebimento de Bens e
Serv ços As notas fiscais e/ou faturas deverão ser impressas de maneira clara, inteligível, inviolável,
ordenada e dentro de padrão uniforme e deverão conter o total para cada produto e/ou' serviço. A
Nota Fiscal não deverá apresentar usuras e/ou entrelinhas e deverá ser atestada pelo gestor e fiscal
do Contrato, bem como, pela Comissão de Recebimento de Bens e Serviços. A liberação dos

il$B111iH:Hãi i!::l:$:11:iSHÜllÜ: :ii!
emitida eletronicamente através do site http://www.tst.jus.br, em cumprimento

\'''' '/

com as obrigações
assumidas na fase de habilitação do processo licitatório. O CADASTRO no SICAF vigente, ou
Certificado de Registro Cadastral (CRC) emitido pela Divisão de Licitações do Município de Pato
Branco (desde que válido) poderá substituir os documentos indicados no sub tem l0.3. O pagamento
poderá ser realizado preferencialmente por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente da
contratada, ou por meio de fatura com utilização de código de barras. Em caso de atraso de
pagamento motivado exclusivamente pela contratante, como critério para correção monetária aplicar-
se-ã o IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo calculado pelo IBGE. Em caso de
atraso de pagamento, desde que a contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto,
serão devidos pela contratante juros moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano).
capitalizados diariamente em regime de juros simples. Quando da incidência da correçãomonetária e
Juros moratõrios, os valores serão computados a.partir do vencimento do prazo de pagamento de
cada parcela devida. 291[8ç8Q.QEç8jlENj[8BlA: As despesas decorrentes desta licitação
ocorrerão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária, conforme número reduzido e

??89-8201 ; 2899-8206; 2950-8208; 2908-8209; 2960-821 0; 3007-821 1 ; 2981 -8214; 2925-8203; 2941-
8205; 2900-8207; 1 6373-16779; 2597-8222; 2629-8224; 2689-8228; 2705-8230; 2723-8232;' 2770-
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?Ç?l; 2737-8235; 2750-8237; 2759-8239; 281 4-8242; 2826-8244; 2839-8245; 2842-8246; 2850-8247
2855.8248; 2868-8249; 14988-16780; 14989-16781; 14990-16782; 14991-16783; 14992-16784:

l$iililllllZgiB l hillliEilllZlllH@
81 731 1 789-81 81 1 1 949-81 99; 2789-8241 ; 241 6-83231 2428-8325; 2466-8332; 1 878-81 90: 2397-8308:
2327-8310; 2336-8313; 2360-8317; 2429-8326; 16468-16798; 2054-8261; 2129-8269; 16472-16800
1 6474-16802; 2150-8278; 16476-16803; 2142-8276; 16477-16801; 2077-8260; 2121-8265; 16482-
16799; 2060-8271; 2049-8272; 16489-16796; 16493-16797; 16371-16809; 16372-16810: 15328
168081 16497-168051 16498-168061 16500-168071 14996-16788; 2061-8280; 16503-16804: 1521
8?49; 1559-8353; 1573-8354; 1642-8357; 1616-8358; 1628-8359; 1639-8360; 1657-8365; 1666-8366
1788-8374; 1829-8379; 1845-83801 -1853-83811 1876-83821 1863-8385; 1893-8386: 1898-8387:
1910-83881 1 930-8390; 1947-8391; 1968-84091 1 980-84101 1 997-841 1; 1 999-8412; 2000-8413: 1 985-
8414; 1 993-841 5; 2030-84481 2041 -84491 2044-8450; 2036-8451 l 2034-8452; 2076-8453; 2092-8456;
21 07-8457; 21 20-8458; 21 59-8460; 21 62-8461; 21 28-8462; 2064-8464; 21 35-8467; 21 37-8468; 21 39-.
8469; 2149-8471 ; 2051 -8473; 21 65-84751 21 68-84761 21 73-84771 2239-84781 21 81-8479; 221 9-8480:
2229-8481; 2233-8482; 21 86-84831 2191 -8484; 21 95-8485; 2204-8486; 2255-8487; 2259-8488: 221 1-
8489; 2264-8490; 2267-8491 ; 231 1 -8492; 2276-8493; 2284-8494; 2289-8495; 2299-8496; 2305-8497
2307-84981 2309-84991 2368-8500; 2396-8501.;= 2326-8503; 231 6-8505; 2335-8506; 2346-8508: 235ê-
8509; 2359-85101 2361 -851 21 2380-85131 2365=851,41 2393-85151 241 5-8516; 2427-8518; 2443-8522:
2484-8523i 2448-8524; 2465-8525; 2451 -8527; 2476-85281 2478-8529; 2482-8530; 2490-8531 : 2498-
8532; 2509-8533; 2521 -8534; 2880-83941 2924-8396; 2940-83981 3002-8406; 2989-8407: 2889-8395:
2899-8400; 2950-8402; 2908-8403; 2960-8404; 3007-8405; 2981-8408; 2925-8397; 2941-8399; 2900
8401; 16373-1681 1; 2597-8416; 2629-8418; 2689-8422; 2705-8424; 2723-8426; 2770-8428: 2737-
84291 2750-8431 1 2759-84331 2814-84361 2826-84381 2839-84391 2842-8440; 2850-8441'+.}'2855}"!- ':ç
8442i 2868-8443i 2598-841 7; 2639-8419; 2656 8420i 2664 8421 ; 267í-8423; 2724-8427: 27gé-0430: ; .\
"''-""; ""-""; "';-""; '"'-«; i,;; ül ;óii,.a: ; ;;;; ã'.;';;;é .;= ';;; . /
8393; 2789-8435; 241 6-851 7; 2428-851 9; 2466-8526; 1 878-8384; 2397-8502; 2327-8504; 2336-8507

?:?:"?lll?4?-ol'2q; . 6"'-- 603': "5'-"5s; :. "-"6'; . e":-. «32: i 6"'.é:lé-l iió-;ã;l:l /
16476-16835; 2142- 8470; 16477-16833; 2077-8454; 2121-8459; 16482-16831; 2060-8465; 2049: {'
8466; 16489-16828; 16493-16829; 16371-16841; 16372- 6842; 15328-16840; 2061-8474; 16503
168361 1521-15324; 1559-16843; 1642-16844; 1616-168451 1628-16846; 1639-16847: 1739-16078:
1700-16848; 1654-16849; 1657-168501 1666-16851; 1744-16853; 1714-16854; 1728.16855: 1684.
168561 1689-168571 1691-168581 1806-167761 1829-168591 1845-168601 1853-16861; 1876-15292:
1863-150201 1893-16863; 1898-16864; 1910-168651 1930-16867; 1947-16249; 1968-16879: 1980-
162551 1997-16880; 1999-16881; 2000-168821 1985-168831 1993-16884; 2017-16906: 2024-16907:
2027-16908; 2030-169101 2076-16912; 2092-15297; 2107-169161 2120-16917; 2159-16920: 2162-
16921; 2128-16922; 2064-16925; 2135-16928; 2137-16929; 2139-16930; 2149-16933; 2051-16936
2239-16943; 2181-16944; 2219-16945; 2229-16946; 2233-16947; 2186-16948; 2191-16949: 2195-
16950; 2204-16951 ; 225S-16952; 2259-16953; 221 1-16954; 2267-16955; 231 1-16956; 2276-16957
2284-169581 2289-169591 2299-161291 2305-16960; 2307-16961 l 2309-16962; 2368-16963: 2396-
169641 2326-16966; 2316-16968; 2335-16969; 2346-16971 l 2356-169721 2359-169731 2361-16975:
2380-16976; 2365-169771 2393-16978; 241 5-167781 2427-16979; 2484-16981 ; 2448-16982: 2465-
16983; 2451-16985; 2476-169891 2478-169901 2482-169911 2498-150441 2924-16872; 2940-13723:
2889-16871 1 2899-16875; 2950-16877; 2908-16878; 2925- 168731 2941-16874; 2900-16876: 1 6373-
168701 2814-168871 2855-14377; 2868-168891 2788-168851 2815-168881 1877-161281 1911- 16866:
1948-16868; 1667-16852; 1949-16869; 2789-16886; 2416-13117; 2428-15018; 2466-16984; 1878.
168621 2397-169651 2327-16967; 2336-16970; 2360-16974; 2429-16980; 2054-16914: 16468-16915
16472-16924; 2129-16923; 16474-16935; 2150-16934; 16476-16938; 2142-16931; 16477-16932;
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MUNICÍPIO DE

PXTOBRANCO Vun. de Pato Branco
Li-ci.rações

ESTADO OO PARANÁ GABINETE Di) PREFEITO

2077-16913; 16482-16919; 2121-16918; 2060-16926; 2049-16927; 16489-16909; 16493-16911
1521-169921 1559-16993; 1642-169941 1616-16995; 1628-169961 1639-16997; 1739-16998: 1666.
170021 1689-170081 1829-17010; 1845- 170111 1853-17012; 1876-17013; 1863-17016: 1893-17017
1898-17018; 1910-170191 1930-17021 l 1947-17022; 1968-170351 2017-17064; 2024-17065: 2027.
17066; 2030-17068; 2076-17070; 2092-17074; 2107-17075; 2120-17076; 2159-17079; 2162-17080
2128-17081; 2064-170841 2135-170871 2137-17088; 2139-170891 2149-17092; 2051-17095; 2239
17102; 2204-17110;.2267-17114; 2284-171 17; 2289-171 18; 2299-17119; 2305-17120; 2307-17121
2309-17122; 2368-17123; 2396-17124; 2326-17126; 2316-17128; 2335-17129; 2346-17131: 2356.
17132; 2359-17133; 2361-17135; 2380-17136; 2365-17137; 2393-17138; 2415-17139: 2427-17141
2484-17144; 2448-171451 2465-17146; 2451-171481 2476-171521 2478-17153; 2482-17154: 2498
171551 2924-17027; 2940-170291 2889-170261 2899-170311 2950-170331 2908-17034i 2925-17028:
2941-170301 2900-170321 16373-17025; 2814-170441 2855-17046; 2868-17047; 2788-17042; 2815
170451 1877-17014; 191 1-17020; 1948-17023; 1667-170031 1949-17024; 2789-17043: 2416-17140:
2428-17142; 2466-17147; 1878-17015; 2397-17125; 2327-17127; 2336-17130; 2360-17134; 2429.
17143; 16468-17073; 2054-17072; 16472-17083; 2129-17082; 16474-17094; 2150-17093; 16476-
170971 2142-17090; 16477-17091; 2077-17071; 2121-17077; 16482-17078; 2060-17085: 2049
17086; 16489-17067; 16493-17069; js21-171s6; 1559-17157; 1642-17158; 1616-17159: 1628-
17160; 1639-17161 l 1739-17162; 1666-171661 .1689-17172; 1829-17174; 1845-17175; 1853-17176:
1876-17177; 1863-17180; 1893-17181; 1898-17182; 1910-17183; 1930-17185; 1947-17186: 1968-
17199; 2017-172271 2024-17228; 2027-172291 2030-17231 1 2076-172331 2092-17237; 2107-17238:
2120-17239; 21 59-17242; 2162-17243; 2064-17247; 2135-17250; 2239-17265; 2204-17273: 2267-
17277; 2284-17280; 2289-17281; 2299-17282; 2305-17283; 2307-17284; 2309-17285; 2368-17286
2396-17287; 2326-17289; 2316-17291; 2335-17292; 2346-17294; 2356-17295; 2359-17296; 2361-
1 7298; 2380-1 7299; 2365-1 7300; 2393-1 7301 ; ;41 5-1 7302; 2427-1 7304; 2484-1 7307; 2448-1 7308
2465-173091 2451-173111 2476-173151 2478-17316; 2482-173171 2498-17318; 2924-17191 ; 2940-
171931 2889-17190; 2899-171951 2950-17197; 2908-17198; 2925-17192; 2941-17194; 2900-17196:
16373-171891 2814-172081 2855-14378; 2868-17210; 2788-172061 2815-17209; 1877-17178: 191 1
17184; 1948-17187; 1667-17167; 1949-17188; 2789-17207; 2416-17303; 2428-17305; 2466-17310
1878-17179; 2397-17288; 2327-17290; 242d-17306; 16468-17236; 2054-17235; 16472-17246; 21 29
17245; 16474-17257; 2150-17256; 16476-17260; 2142-17253; 16477-17254; 2077-17234: 2121-
172401 16482-17241 l 2060-17248; 2049-17249; 16489-172301 16493-17232; 1521-8543: 1 573-8548
1 593-85501 1 642-8551 ; 161 6-8552; 1 628-85531 1 639-85541 1 666-8560; 1689-8566; 1 788-8568: 1 806-'

85721 1829-8573; 1 845-8574; 1853-8575; 1 876-85761 1863-8579; 1893-8580; 1898-8581 : 1910-8582
1930-8584; 1947- 85851 1968-86031 2005-86381 2017-86391 2024-8640; 2027-8641 ; 2030-8642:
2041 -86431 2044-86441 2036-86451 2034-8646; 2076-8647; 2092-8650; 21 07-8651 ; 21 20-8652: 21 59-
8654; 21 62-8655; 21 28-86561 2064-86581 21 35-8661; 21 37-8662; 21 39-8663; 21 49-8665: 2051 -8667:
z1 65-8669; 21 68-8670; 2239-s672; 2204-8680; 2267 8685; 2284-8688; 2289-s689: 2299-8690; 2êos.
8691 l 2307-8692i 2309-8693i 2368-8694; 2396-8695i 2326-8697; 231 6-8699i 2335-8700; 2346-ê702:
2356-8703; 2359-8704; 2361 -8706; 2380-87071 2365-87081 2393-8709; 241 5-871 0; 2427-871 2: 2443-
871 6; 2484-8717; 2448-871 81 2465-871 9; 2451 -8721 l 2476-87221 2478-8723; 2482-8724; 2490-8725:
2498-8726; 2509-8727; 2521 -87281 2880-8588; 2924-85901 2940-85921 3002-8600; 2989-8601 : 2889-
85891 2899-85941 2950-8596; 2908-85971 2960-85981 3007-85991 2981 -8602; 2925-8591 ; 2941 -8593:
2900-8595; 16373-17319; 2705-8618; 2759-8627; 2855-8636; 2868-8637; 2598-8611: 2639-8613
2656-86141 2664-8615; 2671 -861 7; 2724-86211 2738-86241 2751 -8626; 2788-8628; 281 5-8631 : 1 877-
8577; 191 1-8583; 1948-8586; 1667-8561 ; 1789-8569; 1949-8587; 2789-8629; 2416-871 1 : 2428-8713
2466-8720; 1878-8578; 2397-8696; 2327-8698; 2336-8701; 2360-8705; 2429-8714: 1 6468-17326
2054-8649; 2129-8657; 16472-17328; 16474-16742; 2150-8666; 16476-17330; 2142-8664; 16477-
17329; 2077-86481 2121-8653; 16482-173271 2060-8659; 2049-8660; 16489-17324; 16493-17325:
1523-17337; 1562-17338; 1643-17339; 1605-17340; 1619-17341; 1630-17342; 1641-17343; 1670-

Rua Caramuru, 271 . 85501-060 . Pato Branco . Paraná
Fí\na/C'av r.4ç:\ 'a')DT'l .IC:/1.4 \BlsAlt-l .-..,LAI',...A .... ... . i..,

7 de 15

.0 .



MUNICÍPIO DE
6 3

tTUD. de Pato Branco
U.citaçõesPATOBRANCO

EScuDO DO PARANÁ GABINETE DO PREFEITO

17348; 1690-17356; 1832-17358; 1848-17359; 1854-17360; 1881-17361; 1866-17362; 1896-17363
1899-17364; 1915-173651 1933-173671 1952:173681 1971-173801 2019-17398; 2025-17399: 2028
17400; 2031-17402; 2079-17407; 2095-17412; 2109-17413; 2123-17414; 2160-17417; 2163-17418
2130-17419; 2065-17421; 2136-17422; 2242-17436; 2207-17444; 2268-17448; 2287-17451; 2291
17452; 2302-17453; 2306-17454; 2308-17455; 2370-17456; 2330-17458; 2317-17460; 2337-17461
2349-17463; 2357-17464; 2363-17465; 2381-17466; 2366-17467; 2418-17468; 2432-17470: 2485
17473; 2450-17474; 2469-17475; 2500-17482; 2928-17372; 2946-17374; 2890-17371; 2903-17376
2951-173781 2909-173791 2929-173731 2947-173751 2904-173771 2818-17388; 2857-14372: 2871
173901 2792-173861 2819-17389; 1916-173661 1953-173691 1671-173491 1954-17370; 2793-17387:
1672-17350; 2419-17469; 2433-17471; 2470-17476; 2399-17457; 2331-17459; 2338-17462; 2434
17472; 16464-17404; 2032-17403; 16467-17433; 2056-17410; 16469-17411; 2131-17420; 16475
17429; 2152-17428; 2145-17425; 16479-17426; 2080-17408; 16486-17409; 2124-17415; 16483.
174161 16490-17401; 16492-174351 16494-17405; 16496-174061 1523-17483; 1562-17484: 1643-
17485; 1605-17486; 1619-17487; 1630-17488; 1641-17489; 1670-17494; 1690-17502; 1832-17504
1848-17505; 1854-175061 1881-17507; 1866-175081 1896-17509; 1899-175101 1915-17511: 1933
175131 1952-17514; 1971-17526; 2019-175451 2025-175461 2028-175471 2031-17549: 2079-17554:
2095-17559; 2109-17560; 2123-17561; 2160-17564; 2163-17565; 2130-17566; 2065-17568; 2136
17569; 2138-17570; 2242-17583; 2207-17591; 2268-17595; 2287-17598; 2291-17599; 2302-17600
2306-17601 l 2308-176021 2370-17603; 2330-176051 2317-176071 2337-17608; 2349-17610: 2357-
1761 1; 2363-17612; 2381-17613; 2366-17614; 2418-17615; 2432-17617; 2485-17620; 2450-17621
2469-17622; 2454-17624; 2477-17626; 2481-17627; 2483-17628; 2500-17629; 2928-17518; 2946
17520; 2890-17517; 2903-17522; 2951-17524; 2909-17525; 2929-17519; 2947-17521; 2904-17523
2818-17534; 2857-17536; 2871-17537; 2792-17532; 2819-17535; 1916-17512; 1953-17515; 1671-
17495; 1954-175161 2793-175331 1672-17496; 2419-17616; 2433-17618; 2470-17623; 2399-17604:
2331-176061 2338-17609; 2434-176191 16464-17551; 2032-17550; 16467-17580: 2056-17557:
16469-175581 2131-175671 16475-175761 2152-17575; 2145-175721 16479-17573; 2080-17555:
16486-17556; 2124-17562; 16483-17563; 16490-17548; 16492-17582; 16494-17552; 16496-17553
1523-121461 1576-12151; 1595-121531 1643-121541 1605-12155; 1619-12156; 1630-12157: 1641-
121581 1650-121591 1670-121641 1690-121721 1794-121741 1807-121781 1832-12179; 1848-12180:
1854-12181; 1881-12182; 1866-12183; 1896-12184; 1899-12185; 1915-12186; 1933-12188: 1952-
121891 1971-12208; 2708-122231 2762-122361 2007-122471 2019-12248; 2025-12249: 2028-12250:
2031-12251; 2042-12253; 2045-12254; 2037-12255; 2035-12256; 2079-12257; 2095-12260: 2109-
122611 2123-12262; 2160-12264; 2163-12265; 2130-12266; 2065-12268; 2136-12269; 2138-12270
2140-12271; 2151-12273; 2052-12275; 2157-12277; 2166-12278; 2242-12281; 2207-12289: 2266-
12293; 2268-12294; 2287-12297; 2291-12298; 2302-12299; 2306-12300; 2308-12301 : 2370-12302
2330-12304; 2317-12306; 2337-12307; 2349-12309; 2357-12310; 2363-12311; 2381-12312: 2366-
123131 2418-12314; 2432-12316; 2485-12321; 2450-123221 2469-12323; 2500-12330: 2511-12331
2523-12332; 2882-12192; 2928-12194; 2946-12196; 3004-12204; 2992-12205; 2890-12193: 2903-
12198; 2951-122001 2909-12201 1 2961-122021 3008-12203; 2980-12206; 2982-12207: 2929-12195:
2947-12197; 2904-12199; 2599-12214; 2630-12215; 2709-12224; 2763-12229; 2760-12235: 2857-
12245; 2871-12246; 2710-12225; 2667-12219; 2641-12216; 2659-12217; 2666-12218 2693-12221
2673-12222; 2711-122261 2740-12232; 2755-12234; 2792-122371 2819-12240; 1916-12187: 1953-
12190; 1671-12165; 1795-12175; 1954-12191 l 2793-122381 1672-12166; 2419-12315: 2433-12317
2470-12324; 2399-12303; 2331-12305; 2338-1 2308; 2434-12318; 1 6464-17638; 2032-12252: 2169-
12279; 16467-17647; 16469-17642; 2056-12259; 2131-12267; 2152-12274; 16475-17645; 2145-
12272; 16479-17644; 2080-122581 16486- 176411 2124-122631 16483-17643; 16490-17637: 16492-
17648; 16494-17639; 16496-17640; 1523-11712; 1562-17650; 1643-17651; 1605-17652; 1619
176531 1630-17654; 1641-17655; 1670-15054; 1832-17656; 1848-17657; 1854-15744; 1881-14359
1866-13111; 1896-15745; 1899-15746; 1915-15747; 1933-15748; 1952-15749; 1971-15751; 2019-

Rua Caramuru, 271 . 85501-060
Fnncx/E'av /,4C:\ Q')qr1 4E .4 ..4

Pato Branco Paraná
8 de 15

n



MUNICÍPIO DE
84

PKTOBRANco 'qun. de Pato Branco
Uci.tações

ESTAOO OOPARANÁ ;ABiUETE DO PREFEITO

16467-17695; 2056-17674; 16469-17675; 2131-14587; 16475-17691; 2152-17690; 2145-17687
1?479-1?0a8; 2080-17672; 16486-17673; 2124-17678; 16483-17679; 16490-17667: 16492-17sá7
16494-17669; 16496-17670; 1523-17699; 1562-17700; 1643-17701; 1605-17702; 1619-17703; 1630.
17704; 1641-17705; 1670-14364; 1832-'t7718; 1848-17719; 1854-17720; 1881-14360; 1866-13575:
1896-17721; 1899-17722; 1915-15546; 1933-16203; 1952-16204; 1971-17731; 190é:17iié; 'ãÕi;.
17749; 2025-17750; 2028-17751; 2031-17753; 2079-177581 2095-17763; 2109-17764; 2123-17765:

:'*f;;;:Z-113]1Z-BIZ-ZIZ ll 111111.gllllil:Hll
!3?77; 2357-17810; 2363-17811;'2381-17812; 2366-17813; 2418-16208; 2432-17814; 2485-17817

" ...f:;g;B-l:fila-21Z-ZlglB11:11 11111.8111111:llÊI
146141 1671-152771 1954-162051 2793-17738; 1672-17710; 2419-131161 2433-17815; 2470-15061
2399-17806; 2331-16207; 2338-17809; 2434-17816; 16464-17755; 2032-17754; 16467-17704; 2056-
17761; 16469-17762; 2131-17771; 16475-17780; 2152-177791 2145-177761 16479-17777: 2080-
17759; 16486-17760; 2124-177661 16483-17767; 16490-177521 16492-17786; 16494-.17756; 16496.
17?57; 1523-17826; 1562-17827; 1643-17828; 1605-17829; 1619-17830; 1630-17831; 1641-17832:
1670-17837i 1832-17847; 1848-17848; 1854-17849; 1881-16209; 1866-16210; 1896-17850: le9é-
]??sllJ915-16211; 1933-16213; 1952-16214; 1971-17860; 2019-17878; 2025-17879; 2028-17880
2031-17882; 2079-17887; 2095-178921 2109-178931 2123-178941 2160-17897; 2163-17898; 2130-
178991 2065-17901 ; 2136-17902; 2138-17903; 2242-179161 2207-179241 2268-17928: 2287-16217:
2291-17931; 2302-162181 2306-179321 2308-17933; 2370-179341 2330-16219; 2317-17936; 2337-
17937; 2349-16221 ; 2357-17939; 2363-17940; 2381-1 7941 ; 2366-17942; 2418-16222; 2432-17943
2469-17948; 2454-179501 2500-179551 2928-17853; 2946-16458; 2890-178521 2903-17856; 2951-
17858; 2909-17859; 2929-17854; 2947-17855; 2904-17857; 2818-17868; 2857-14375: 2871-17870
2792-17866; 2819-17869; 1916-16212; 1953-16215; 1671-17838; 1954-16216; 2793-17867: 1672-
17839; 241 9-16223; 2433-17944; 2470-17949; 2399-17935; 2331-16220; 2338-17938; 2434-17945
16464-17884; 2032-178831 16467-179131 2056-178901 16469-17891; 2131-17900; 16475-17909:
2152-179081 2145-179051 16479-17906; 2080-17888; 16486-178891 2124-17895: 16483-17896:
16490-17881; 16492-17915; 16494-17885; 16496-17886; 1523-179561 1562-17957; 1643-17958:
1605-179591 1619-179601 1630-17961; 1641-179621 1670-17967; 1832-17977; 1848-17978: 1854-
179791 1881-16224; 1866-16225; 1896-17980; 1899-179811 1915-16226; 1933-16228: 1952-16229
1971-17991; 1995-179961 2025-180101 2028-180111 2031-180131 2095-18023; 2109-18024: 2123-
18025; 21 60-18028; 2163-18029; 2130-18030; 2065-180321 2136-18033; 2242-18047; 2207-18055:
2268-18059; 2287-162321 2291-18062; 2302-16233; 2306-18063; 2308-18064; 2370-18065: 2330-
16234; 2317-18067; 2337-18068; 2349-16236; 2357-18070; 2363-18071 ; 2381-18072; 2366-18073
2418-16237; 2432-18074; 2485-18077; 2450-180781 2469-18079; 2454-18081 ; 2477-18083: 2481-
180841 2483-18085; 2500-18086; 2928-17983; 2946-17985; 2890-17982; 2903-17987: 2951-17989
2909-17990; 2929-17984; 2947-17986; 2904-17988; 2818-17999; 2857-14376; 2871-18001; 2792-
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MUNICÍPIO DE

PAIDBRANCO yun. de Pato Branco
Licitaçõe:

ESTADO DO PARANÁ GABINETEDO PREFEITO

proteção ao meio ambiente. conforme exigido por meio do art. 12, inc. VII. da Lei 8.666/1993. Os
funcionários da Contratada (e/ou subcontratada) deverão estar uniformizados e possuir acessórios e

ruir lianiÊ:li::ãii:! !ii ;R :i
Branco, com disponibilização de profissionais capacitados, especializados e com pleno conhecimento
para a prestação dos serviços contratados, bem como toda infra-estrutura e equipamentos como:
local amplo e apropriado que ofereça condições para realização dos serviços, de fácil acesso
ferramental completo, área administrativa e outras condições necessárias. Também deverá dispor de
local cooeno, limpo, fechado, de modo que os veículos fiquem livres da ação da chuva, vento, poeira,
gran zo e demais intempéries, com a segurança devida. Para os serviços de

= ''z - + wwvx lwwwFHHI

manutenção geral e
retífica de motores, deverá possuir local distinto para a execução dos mesmos e deverá possuir

IJ v l \AI v

Rua Caramuru, 271 . 85501-060
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ferramentas manuais. torquímetros, macacos hidráulicos e girafa (ou guincho) para remoção de
motores e componentes. O estabelecimento, equipamentos, ferramentas e o local escolhido pela
mesma estarão sujeitos a aprovação por parte da contratante, através do fiscal e gestor do contrato,
os quais realizarão Inspeções /n /oco, a cada 05 (cinco) dias. para verificar se as exigências e as
necessidades da Administração Municipal estão sendo atendidas. Em caso de não atendimento. a
Contratada terá o contrato rescindido. A Contratada será responsável por todo e qualquer dano
causado aos veículos pertencentes à contratante, quando resultantes de ação ou omissão,
negligência, imprudência ou imperícia dos seus empregados ou prepostos, bem como reparar,
corrigir, remover ou substituir as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato, quando
constatados vícios, defeitos ou incorreções resultantes da má execução ou de materiais empregados
Todos os equipamentos e ferramentas que se fizerem necessários à realização dos serviços serão de
responsabilidade da Contratada. Certificar-se, preliminarmente, de todas as condições exigidas no
Edital, não sendo levada em consideração qualquer argumentação posterior de desconhecimento.
Comunicar, imediatamente e por escrito, a Administração Municipal, qualquer anormalidade
verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de regularização
necessária. Todos os casos atípicos não mencionados deverão ser apresentados à fiscalização para
sua definição e determinação. Facilitar acesso nos locais em que estiverem sendo executados os
serviços, de funcionários autorizados pela contratante. Atender com prontidão as reclamações por
parte do recebedor dos produtos e serviços, objeto da licitação. Assegurar a Contratante o direito de
fiscalizar, sustar, recusar, mandar desfazer ou refazer qualquer orçamentos, serviço e/ou
fornecimento que não esteja de acordo com as normas ou especificações técnicas, hipótese em que
as despesas decorrentes ficarão a cargo da Contratada, certo que, em nenhuma hipótese, a falta de
fiscalização da Contratante eximirá a Contratada de suas responsabilidades provenientes do
Contrato. Responsabilizar-se pela execução dos serviços, respondendo civil e criminalmente por
todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, preposto, ou
terceiros no exercício de suas atividades, vier a, direta ou indiretamente, causar ou provocar à
Contratante e a terceiros. Garantir integralmente a qualidade dos produtos fornecidos e serviços
prestados, de acordo com as especificações contidas no Edital, ficando a Contratada obrigada a
reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, os
produtos contratados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções. Os serviços de
manutenção e reparos em geral constarão de: Mão de obra referente à execução de serviços de
mecânica em geral, sistema elétrico, pintura, funilaria, dentre outros serviços que se fizerem
necessários para reparos, conservação e recuperação dos veículos linha pesada da frota municipal
Fornecimento de peças originais (PO) ou de reposição (PR) a serem utilizados na execução dos
serviços referidos na alínea anterior. Comunicar a Contratante, imediatamente, a ocorrência de
qualquer fato que possa implicar no atraso da entrega e execução do objeto da Licitação. Não manter
em seu quadro de pessoal menores em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou
nsalubres, não manter, ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na

condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. Cumprir com outras obrigações decorrentes da
aplicação do Código de Proteção e Defesa do Consumidor conforme Lei nQ 8.078/90, que sejam
compatíveis com o regime de direito público. Havendo divergência entre os produtos e serviços
solicitados e os executados, o Gestor da Ata de Registro de Preços efetuará a notificação à empresa
para que sejam sanadas as possíveis irregularidades no prazo fixado pelo gestor do contrato
devidamente justificado. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os
empregados da Contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que
caracterize pessoalidade e subordinação direta. DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATADA

: As boas práticas de otimização de recursos,
redução de desperdícios e menor poluição se pautam em alguns pressupostos e exigências, que
deverão ser observados pela contratada, que deverá fazer uso racional do consumo de energia e

Rua Caramuru, 271 . 85501-060 . Pato Branco . Paraná
Fine/Fax (46} 3220.1544 www.natnhranrn nrnnvhr .a
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e exigências especificadas. A reposição deverá ser realizada no prazo de 03
vw! B p q-Aq# vvl lqdlYt v \# çz

(três) dias úteis. Este
período poderá ser prorrogado, desde que justificado pela Contratada e em comum acordo entre as
partes. Manifestar-se formalmente em todos os atou relativos à execução do Contrato. Comunicar à
Contratada qualquer irregularidade manifestada durante a vigência do registro de preços, para que
sejam adotadas as medidas pertinentes.

' ' x « vl rnç= -ulww

E PREGOS: A
administração indica como gestor do contrato, o Serre s,
vaaimir José Ferreira. Entre suas atribuições está a de apurar a ocorrência de quaisquer
circunstancias que incidam especificamente no art. 77, 78 e 88 da Lei 8666/93 que trata das Sanções
Administrativas para o caso de inadimplemento contratual e cometimento de outros atos ilícitos

Zrl : Ü:lllllilgE EUI
das medidas convenientes. ' A administração ndica

como fiscal do contrato, o Diretor do Departamento de Manutenção de Frota, DeonilQ Mílani Compete
ao fiscal da Ata de Registro de Preços, no que couber, as atribuições previstas no Decreto Municipal
nv 8 296 de 17 de abril de 201 8. As decisões e providências que ultrapassarem a competência destes
deverão ser solicitadas a autoridade superior, em tempo hábil, para a adição das medidas

Rua Caramuru, 271 . 85501-060
Fine/Fax(46'1399Rlq.d.a .,.&,..;,n
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Ü
convenientes. : O gestor responsável pela Ata de Registro de
Preços deverá acompanhar, periodicamente, os preços praticados no mercado para os bens
registrados, nas mesmas condições de fornecimento, podendo, para tanto, valer-se de pesquisa de
preços ou de outro processo disponível. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo

superveníente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o gestor da Ata de Registro de
Preços deverá convocar o fornecedor visando à negociação para a redução de preços e a sua
adequação ao praticado pelo mercado. Frustrada a negociação, o fornecedor poderá ser liberado do
compram sso assumido, desde que comprovadamente demonstre a inviabilidade de redução.

: Durante a vigência do
Registro de Preços, os valores registrados não serão reajustados. Somente poderá ocorrer a
recomposição de valores nos casos enquadrados no disposto no Artigo 65, 11, "d" da Lei 8.666/93
Não serão liberadas recomposições decorrentes de /r7É/anão, que não configurem álea económica
extraordinária, fampot/co bafo prev/s/üe/. Os pedidos de recomposição de valores deverão ser
protocolados junto ao Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal. Somente serão analisados os
pedidos de recomposição de valores que contenham todos os documentos comprobatórios para a
referida recomposição, conforme disposto no Artigo 65, 11, "d" da Lei 8.666/93. Os valores
decompostos somente serão repassados após a assinatura, devolução do Termo assinado (conforme
o caso) e publicação do Termo de Aditamento. EGISTRO DE PRECOS: O
Registro de Preços poderá ser cancelado nas seguintes ocasiões: A pedido do fornecedor, quando
provar estar impossibilitado de cumprir as suas exigências por ocorrência de casos fortuitos ou de
força maior, devidamente comprovado. Por iniciativa do órgão ou entidade responsável, quando a
empresa: Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços. Não comparecer ou se recusar a
retirar a respectiva Nota de Empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de
este se tornar superior àqueles praticados no mercado. Além dos motivos já previstos, também
constituirão motivos para o cancelamento unilateral da Ata de Registro de Preços os descritos nos art
77 e 78 da Lei 8.666/93. O cancelamento do registro do fornecedor será devidamente autuado no
respectivo processo administrativo, e ensejará aditamento da Ata de Registro de Preços pelo órgão
ou entidade responsável, que deverá informar aos demais fornecedores registrados a nova ordem de
registro. 4N!!ç9BByeÇ:89: As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção
previstas na legislação brasileira, dentro elas, a Lei de Improbldade Administrativa (Lei Federal ng
B.429/1992), a Lei Federal n' 12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a
execução desta Ata, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem
quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por contra própria
quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras
ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de
corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio económico financeiro da presente Ata, seja
de forma direta ou indireta quanto ao objeto desta Ata, devendo garantir, ainda que seus prepostos,
administradores e colaboradores hajam da mesma forma. SANCOES POR INADIMPLEMENTo: Nos
termos do Art. 7e da Lei 1 0.520/02, quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta,
não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o
certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidõneo ou cometer fraude fiscal. ficará
impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será
descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o incisa
XIV do art. 4o desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edita
e no contrato e das demais dominações legais. Das Sanções Administrativas, conforme previsto no
Art. 5g do Decreto Municipal nQ 8.441/19: As sanções administrativas serão aplicadas em
conformidade com o prescrito na Lei Federal ne 8666/93, e em legislação correlata, podendo ser das

Rua Caramuru, 271 ' 85501-060 . Pato Branco . Paraná
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seguintes espécies: Advertência. Multa, na forma prevista no instrumento convocatória ou no
contrato. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar com
a Administração. Declaração de inidoneidade. Descredenciamento do sistema de registro cadastral
As sanções previstas nos subitens "a", "c" e "d" do item 18.2.1 do Edital poderão ser aplicadas
cumulativamente com a do subitem "b". Das Particularidades da Multa, conforme previsto no Art. 7Q
do Decreto Municipal nQ 8.441/19: A multa imposta ao contratado ou licitante, se não disposta de
forma diferente no contrato, poderá ser: de caráter moratória, na hipótese de atraso injustificado na
entrega ou execução do objeto do contrato, quando será aplicada nos seguintes percentuais: 0,33%
(trinta e três centésimos por cento) por dla de atraso, na entrega de material ou execução de serviços,
calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida, quando o atraso não for superior 30
jtrinta) dias corridos. 0.66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso que exceder a
alínea anterior. até o limite de 15 jquinze) dias, na entrega de material ou execução de serviços,
calculado, desde o trigésimo primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte inadímplida,
em caráter excepcional, e a critério do órgão contratante. De caráter compensatório, quando será
aplicada nos seguintes percentuais. 15% (quinze por cento) do valor do empenho em caso de
nexecução parcial do objeto pela contratada ou nos casos de rescisão do contrato, calculada sobre a
parte inadimplída. 20% (vinte por ceqtol sobre o valor do contrato, pela sua inexecução total ou pela
recusa injustificada do licitante adjudicatário: em assinar o contrato ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração. O atraso, para efeito de cálculo de
multa, será contado em dias corridos, a partir do primeiro dia útil seguinte ao do vencimento do prazo
de entrega ou execução do contrato. A instrução obedecerá ao princípio do contraditório, assegurada
ao acusado ampla defesa, com a utilização dos meios e recursos admitidos em direito. Na fase de
instrução, o indiciado será notificado pelo gestor do Contrato e terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis,
contados a partir do recebimento do correio eletrõnico no e-mail registrado em Ata/Contrato, para
apresentação da Defesa Prévia, assegurando-se Ihe vista do processo, e juntada dos documentos
comprobatórios que considerar pertinentes à fundamentação dos fatos alegados na mesma. O extrato
da decisão definitiva, bem como toda sanção aplicada, será anotada no histórico cadastral da
empresa e nos sistemas cadastrais pertinentes, quando for o caso, além do processo ser apostilado'
na sua licitação correspondente. ylNÇULAÇAO: Esta Ata esta vinculada ao Edital de Pregão
Eletrânico tle 95/2021 e à proposta do licitante vencedor. Os itens a serem fornecidos, com .seus
respectivos valores e marcas, estão relacionados no ,Anexo / - Desci/ção dos /tens Reg/sfrados, que é
parte integrante desta Ata. Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a Sessão, onda foi
redigida a presente Ata, que após lida e aprovada, vai assinada pelas partes interessadas

Robson Assinado de forma digital
porRobson Cantu
Dados: 2021 .1 2.20
17:03:16-03'00'Cantu

Município de Pato Branco - Contratante
Robson Cantu - Prefeito

U:2fg151:1H;22
146)322S 2353

õ'''"â
Mecânica ltacolomi - Eireli - Contratada

Elisabete Ferreiro da Cruz - Representante Legal

Rua Caramuru. 271 . 85501-060 . Pato Branco . Paraná
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Lote Ng da Tabela Descrição databela ValorTotal Percentual

ÕNIBUS MULTIMARCAS (AGRALE, MERCEDES-BENZ, SCANIA, VOLKSWAGEN), DO SISTEMA
DE INJECAO. BOMBA INJETORA. BICOS INJETORES E AFINS.

21 781 f'faças originais   ]0.080.00 65%
21

783

782 ?gçgs de reposição (pQ
Manutenção preventiva. corretiva e/ou
recuperativa Imo)

7.102,08

11.520,00

75,34%

21 70%

    /alortotalpara olote 21 28.702,08  
/alar Total 28.702,08
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Aos 07 dias do mêi dé

da Prefeitura Municipal, à Rua Caramuru, nQ 271, Centro, em Pato Branco - PR, compareceu o Sr.

jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ RQ 76.995.448/0001-54, com sede e foro na Rua
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Contratada orçamento prévio, que deverá ser apresentado num prazo máximo de 24 (vinte quatro)

originais/reposição e/ou acessórios com seus respectivos descontos conforme consta no contrato,
alem ae suas respectivas quantidades e códigos, que serão necessários para execução dos serviços,
de acordo com cada marca/modelo de veículo, a qual será verificada e conferida pelo fiscal do
contrato ou servidor devidamente autorizado no Sistema Audatex ou Sindirepa/PR ou outro sistema
de qualidade similar ou superior ou, na ausência dos demais, na tabela de preço nas revendedoras
autorizadas, conforme Tabelas de Tempos de Reparos e de Preços a Varejo das Peças e Acessórios,
obtidas junto às concessionárias (revendas) ou aos fabricantes dos veículos, vigentes na execução
dos,?erviços. A elaboração da avaliação e do orçamento será acompanhada "in loco" por um serv dor
da Contratante, devidamente competente e designado para tal. Não poderá ser cobrado qualquer
serviço de diagnóstico, de elaboração de orçamento ou diária de estadia do veículo no local
designado pela Contratada. A Contratante poderá recusar o orçamento, pedir revisão, ou aceita-lo
parcialmente, comprometendo-se a Contratada a executar e fornecer o que for aprovado em todo ou
em pane. Q número de peças fornecidas, horas e serviços a serem executados deverá corresponder

@
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reposição. Peças originais de fábrica (PO) ou genuínas são aquelas fornecidas diretamente pela
montadora. Peças de reposição IPR}. conforme Norma Técnica da ABNT NBR T 5296/2005, também
é denominada peça de pós-venda. a qual é destinada a substituir peça de produto original ou peça de
reposição original, caracterizada pela sua adequação e intercambialidade, podendo ou não
apresentar as mesmas especificações técnicas, características de qualidade da peça de produção
original (material, resistência, tratamento de beneficiamento, desempenho e durabilidade), não sendo
admitido peças remanufaturadas. Fica vedada a aplicação de peças de procedência duvidosa. Antes
de concluir a substituição de peças dos veículos, a Contratada deverá comprovar para o Fiscal do
Contrato, que as peças são de boa qualidade. A Contratada deverá apresentar ao Fiscal do Conte as peças são de boa qualidade. A Contratada deverá apresentar ao Fiscal do Contrato
as peças e acessórios que forem substituídas por ocasião dos reparos, com indicação (claracessórios que forem substituídas por ocasião dos reparos, com indicação (clara e
segura), acondicionadas em embalagem resistente, com etiqueta, constando identificação do veículo,
bem como as embalagens das peças e acessórios adquiridos para a realização da respectiva
manutenção. Quando houver necessidade de aplicar peças não previstas no Sistema Audatex ou

Rua Caíamuru, 271 . 85501-060 . Pato Branco . Paraná
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autorizado e identificado, acompanhará a execução do objeto, conferindo desde o que está sendo
consertado até a comprovação do tempo em relação ao preço proposto para manutenção, utilizando
se para isso tabela tempária do Fabricante ou do Sindirepa/PR ou similar. A Contratada deverá
manter o controle de entrada e saída dos veículos, com emissão de guia de recebimento/devolução
constando inclusive acessórios e objetos que acompanhem os veículos, a descrição dos serviços
realizados e a respectiva autorização da contratante. A contratada deverá realizar a devolução dos
veículos submetidos aos serviços devidamente limpos, ou seja. livres de resíduos provenientes da
execução dos serviços, tais como graxa, cola, poeira, entre outros. Os serviços deverão ser
executados de maneira que mantenha os veículos em condições de perfeito, ininterrupto e regular
funcionamento, mediante assistência técnica e serviços de manutenção e reparos em geral de defeito
e verificações que se fizerem necessárias, efetuando-se conserto e lubrificações, bem como outros
serviços recomendados para uma manutenção adequada. Havendo divergência entre os produtos e
serviços solicitados e os entregues, o Gestor do Contrato efetuará a notificação à empresa para que
sejam sanadas as possíveis irregularidades num prazo máximo de 03 (três) dias úteis. Este prazo
poderá ser prorrogado, desde que em comum acordo entre as partes e devidamente justificado pela
Contratada. No ato da devolução do veículo, a Contratada deverá fornecer Certificado de Garantia.
por meia de documento próprio ou anotação (impressa ou carimbadal na Nota Fiscal. A Contratada
deverá dar plena e total garantia dos serviços de mão de obra prestados contra qualquer problema
pelo período mínimo de 90 (noventa) dias, exceto para os serviços de manutenção geral e retífica de
motores, os quais deverão ter garantia pelo período mínimo de 180 (cento e oitenta) dias. A
Contratada deverá dar plena e total garantia das peças pelo período indicado pelo fabricante das
mesmas. Ocorrendo defeito ou imperfeição durante o período de garantia, a Contratada será

iiHHq#ê:l)$U l:HWlllHWI

circunstanciado, assinado pelas partes, num prazo de lO (dez) dias úteis. Se durante o recebimento
definitivo, for constatado que os serviços foram feitos de forma incompleta, com qualidade e

WE.H;IIH:'BIIU U:F:BRã# ;II
receb mento definitivo até que seja sanada a situação; Na hipótese de a verificação a que se refere
o recebimento definitivo não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar se á como realizada.
consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo; A fiscalização por parte do
município e o recebimento provisório ou definitivo, não excluem a responsabilidade civil da

associação da Contratada com outrem, ou a cessão ou transferência, total ou parcial das suas

Rua Caíamuíu, 271 ' 85501-060 ' Pato Branco . Paraná
Fine/Fax (46) 3220.1544 www.patabranco.pí.gov.br
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responsabilidades. A subcontratação parcial será permitida apenas para Prestação dos serviços de
manutenção corretiva e preventiva, que deverão ser realizados por empresas do ramo. com
profissionais capacitados, estrutura física e ferramental completos para execução dos mesmos. A
Contratada não deverá transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste Edital, sem prévia e
expressa anuência da Administração, e em tudo o que seguir as diretrizes da Administração. Se
eventualmente for concedida a subcontratação parcial pelo Contratante, não reduz nem elimina as
responsabilidades e obrigações da Contratada em decorrência deste Contrato, nem importará em
estabelecer qualquer vínculo entre o Contratante e o subcontratado. GQNDlçQES..DEPAGAMENTO :

Hi:$ã$1:T jl&lHg%H t
apresentar usura e/ou entrelinhas e esteja certificada pela Comissão de Recebimento de Bens e

@
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1 5768; 2025-1 5769; 2028-1 5770; 2031 -1 5771 ; 2079-1 7671 ; 2095-1 6370; 2109-1 7676; 21 23-1 7677

2160 17680; 2163 17681; 2130-17682; 2065-17683; 2136-17684; 2138-176B5; 2140-17686; 2151
1 7689; 2052-1 7692; 21 57-1 7696; 2242-1 5773; 2207-1 5780; 2268-15784; 22B7-1 4362; 2291 -1 5787
2302-13114; 2306-15788; 2308 15789; 2370-15790; 2330-15792; 2317-15794; 2337-15795; 2349
1 4607; 2357-1 5797; 2363-1 5798; 2381 -1 5799; 2366-1 5800; 241 8-15801 ; 2432-1 5802; 2469-1 5806

f;g::lm.Í=illn. ::2;1;:g:.{E;g;l:H.::%ln;.K;lÉ E!!.:=;';:Fâj.Ê;::
1;;gl lm.; llÊ::i.X.''!Íg?i.:;:!i'!S;.ã; giEHiJH'1232:i.%Z;'gã:!i.Ê;;:
16467-17695; 2056-17674; 16469-17675; 2131-14587; 16475 17691; 2152 17690; 2145 17687
16479 17688; 2080 17672; 16486 17673; 2124 17678; 16483-17679; 16490-17667; 16492-17697

1;;::;'=:;.;?:Z'';á;=;.H'l;g 1; T l ::?lJ='lÉ=!i;g'\Uei ''::;'.:gliE9::
1;;;:'=é l;;gil:H.lglil=; .'H12m .;%'2Ê:!i.Xl;';Í:;i.H:i';Íg;i.;;;:i
2160-17768; 2163-17769; 2130-17770; 2065-17772; 2136-17773; 2138-17774; 2140-17775; 2151-
177781 2052-17781 1 2157-17785; 2242-17787; 2207-177951 2268-17799; 2287.14363: 2291-17802:

@
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ferramentas manuais. torquímetros. macacos hidráulicos e girafa (ou guincho) para remoção de
motores e componentes. O estabelecimento, equipamentos, ferramentas e o local escolhido pela
mesma estarão sujeitos a aprovação por parte da contratante. através do fiscal e gestor do contrato.
os quais realizarão inspeções in /oco, a cada 05(cinco) dias, para verificar se as exigências e as
necessidades da Administração Municipal estão sendo atendidas. Em caso de não atendimento. a
Contratada terá o contrato rescindido. A Contratada será responsável por todo e qualquer dano

llEi1l IBRíilE ã& :ll:lHI $il:ii:lH
constatados vícios, defeitos ou incorreções resultantes da má execução ou de materiais empregados.
Todos os equipamentos e ferramentas que se fizerem necessários à realização dos serviços serão de
responsabilidade da Contratada. Certificar-se, preliminarmente, de todas as condições exigidas no

necessilria. Todos os casos atípicos não mencionados deverão ser apresentados à fiscalização para
sua definição e determinação. Facilitar acesso nos locais em que estiverem sendo executados os
sewlços, de funcionários autorizados pela contratante. Atender com prontidão as reclamações por
parte do recebedor dos produtos e serviços, objeto da licitação. Assegurar a Contratante o direito de
focalizar, sustar, recusar, mandar desfazer ou refazer qualquer orçamentos, serviço e/ou
fornecimento que não esteja de acordo com as normas ou especificações técnicas, hipótese em que

@
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água, adotando medidas para evitar o desperdício. Conduzir suas ações em conformidade com os
requisitos legais e regulamentos aplicáveis, observando também a legislação ambiental para a
prevenção de adversidades ao meio ambiente e à saúde dos trabalhadores e envolvidos na
prestação dos serviços. Proibir quaisquer ates de preconceito de raça, cor, sexo, orientação sexual ou
estado civil na seleção de colaboradores no quadro da empresa. Treinamento/capacitação periódicos
do(s) empregado(s) sobre boas práticas de redução de desperdícios/poluição. Racionalização do uso
de substâncias potencialmente tóxicas e/ou poluentes. Dar preferência à aquisição e uso de
equipamentos e complementos que promovam a eficiência energética e redução de consumo. Evitar
ao máximo o uso de extensões elétricas e verificar a voltagem adequada ao uso dos equipamentos
Realizar verificações e, se for o caso, manutenções periódicas nos seus aparelhos elétricos
extensões, etc. Conduzir suas ações em conformidade com os requisitos legais e regulamentos
aplicáveis, observando também a legislação ambiental para a prevenção de adversidades ao meio
ambiente e à saúde dos trabalhadores e envolvidos na prestação dos serviços, como exige a Lei ne
9.985/00. Deverá, se possível, adotar práticas de sustentabilidade e de racionalização no uso de
materiais e serviços, incluindo uma política de separação dos resíduos recicláveis descartados e sua
destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, conforme Decreto
n. 5.940/2006. A Contratada deverá respeitar as Normas Brasileiras NBR publicadas pela
Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos e demais normas. Deverá
obedecer as normas técnicas de proteção ao meio ambiente, conforme exigido por meio do art. 12,
inc. Vll, da Lei 8.666/1993. : Prestar aos funcionários da
Contratada (e/ou subcontratada) todas as informações e esclarecimentos necessários à execução
dos serviços objeto desta licitação. Designar servidor para acompanhar e fiscalizar a execução do
Contrato, inclusive quanto à continuidade da prestação dos serviços que, ressalvados os casos de
força maior, devidamente justificado e aceito pela Contratante, não deve ser interrompida. Cumprir
todos os compromissos financeiros assumidos com a Contratada. Notificar. formal e
tempestivamente, a Contratada sobre as irregularidades observadas no cumprimento deste edital.
Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento. Comunicar
prontamente a Contratada, qualquer anormalidade no objeto deste edital, podendo recusar o
recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e condições estabelecidas. no termo
de responsabilidade. A contratante deverá efetuar a conferência do objeto no ato da entrega, caso
haja alguma divergência com o objeto contratado e o entregue, a contratante poderá rejeitar mandar
fazer ou desfazer, no todo ou em parte, qualquer serviço que não esteja de acordo com as condições
e exigências especificadas. A reposição deverá ser realizada no prazo de 03 (três) dias úteis. Este
período poderá ser prorrogado, desde que justificado pela Contratada e em comum acordo entre as
partes. Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do Contrato. Comunicar à
Contratada qualquer irregularidade manifestada durante a vigência do registro de preços, para que
sejam adotadas as medidas pertinentes. Q DE PRECES A
administração indica como gestor do contrato, o Secretas'lo Alunic4)a/ de Ehgenl7arfa e Obras,
Vladimir José Ferreira. Entre suas atribuições está a de apurar a ocorrência de quasquer
circunstancias que incidam especificamente no art. 77, 78 e 88 da Lei 8666/93 que trata das Sanções
Administrativas para o caso de inadimplemento contratual e cometimento de outros atos ilícitos
Compete ao gestor da Ata de Registro de Preços, no que couber, as atribuições previstas no Decreto
Municipal Re 8.296 de 17 de abril de 2018. As decisões e providências que ultrapassarem a
competencla destes deverão ser solicitadas a autoridade superior, em tempo hábil, para a adoção
das medidas convenientes. : A administração ndica
como fiscal do contrato, o Diretor do Departamento de Manutenção de Frota, Deonilo Milani. Compete
ao,jiscat da Ata de Registro de Preços, no que couber, as atribuições previstas no Decreto Municipal
ne 8.296 de 1 7 de abril de 2018. As decisões e providências que ultrapassarem a competênc a destes
deverão ser solicitadas a autoridade superior, em tempo hábil, para a adoção das medidas

W
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: Durante a vigência do
Regtstro de Preços, os valores registrados não serão realustados. Somente poderá ocorrer a

referida recomposição, conforme disposto no Artigo 65, 11, "d" da Lei 8.666/93. Osmposição, conforme disposto no Artigo 65, 11, "d" da Lei 8.666/93. Os vaores
recompostos somente serão repassados após a assinatura, devolução do Termo assinado (confosomente serão repassados após a assinatura, devolução do Termo assinado (conforme
o caso) e publicação do Termo de Aditamento. ÇAblçEL:8B4ENlg.Dg BEGlSIBQ DE PRECES: O
Registro.9e Preços poderá ser cancelado nas seguintes ocasiões: A pe
provar estar impossibilitado de cumprir as suas exigências por ocorrência de casos fortuitos ou de
orça maior, devidamente comprovado. Por iniciativa do órgão ou entidade responsável, quando a

Rua Caramuru, 27'1 . 85501-060 . Pato Branco . Parara
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seguintes espécies: Advertência. Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no
contrato. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar com
a Administração. Declaração de inidoneidade. Descredenciamento do sistema de registro cadastral
As sanções previstas nos subitens "a", "c" e "d" do item 18.2.1 do Edital poderão ser aplicadas
cumulativamente com a do subitem "b". Das Particularidades da Multa, conforme previsto no Art. 7'
do Decreto Municipal Rg 8.441/19: A multa imposta ao contratado ou licitante, se não disposta de
forma diferente no contrato, poderá ser: de caráter moratória, na hipótese de atraso injustificado na
entrega ou execução do objeto do contrato, quando será aplicada nos seguintes percentuais: 0,33%
(trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços
calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida, quando o atraso não for superior 30
(trinta) dias corridos. 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso que exceder a
alínea anterior, até o limite de 15 (quinze) dias, na entrega de material ou execução de serviços
calculado, desde o trigésimo primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte inadimplida,
em caráter excepcional, e a critério do órgão contratante. De caráter compensatório, quando será
aplicada nos seguintes percentuais. 15% (quinze por cento) do valor do empenho em caso de
inexecução parcial do objeto pela contratada ou nos casos de rescisão do contrato, calculada sobre a
parte inadimpllda. 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, pela sua inexecução total ou pela
recusa injustificada do licitante adjudicatário em assinar o contrato ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração. O atraso, para efeito de cálculo de

ta, será contado em dias corridos, a partir do primeiro dia útil seguinte ao do vencimento do prazo
de entrega ou execução do contrato. A instrução obedecerá ao princípio do contraditório, assegurada
ao acusado ampla defesa, com a utilização dos meios e recursos admitidos em direito. Na fase de
nstrução, o indiciado será notificado pelo gestor do Contrato e terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis

contados a partir do recebimento do correio eletrõnico no e-mail registrado em Ata/Contrato, para
apresentação da Defesa Prévia, assegurando-se Ihe vista do processo, e juntada dos documentos
comprobatórios que considerar pertinentes à fundamentação dos fatos alegados na mesma. O extrato
da decisão definitiva, bem como toda sanção aplicada, será anotada no histórico cadastral da
empresa e nos sistemas cadastraís pertinentes, quando for o caso, além do processo ser apostilado
na sua licitação correspondente. ]Z.!blQ!!!:AQAO: Esta Ata esta vinculada ao Edital de Pregão
Eletrânico ng 95/2021 e à proposta do licitante vencedor. Os itens a serem fornecidos. com seus
respectivos valores e marcas, estão relacionados no ,Anexo / - Descrição dos /tens Reg/slxados, que é
parte integrante desta Ata. Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a Sessão. onde foi
redigida a presente Ata, que após lida e aprovada, vai assinada pelas partes interessadas

Assinado de forma digital po

Robson Cantu : 3 ';::1'"" -';o;:"
.03'00

Município de Pato Branco - Contratante
Robson Canta - Prefeito
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strados

Lote Meda
Tabela Descrição databela ValorTotal Percentual

LOTE18
CAMINHOES DA MARCA FORD, DO CHASSI, INCLUINDO MOLAS. CUBOS. SISTEMA DE

SUSPENSÃO E AFINS.

773
Peças aria naif (l

Peças de reoosícão
35.910,00
28.350.00

52,50%
62.50%

recuperativa (mo)
Valortotafpara olote 18

LOTE22
ONIBUS MULTIMARCAS (AGRALE, MERCEDES-BENZ, SCANIA, VOLKSWAGEN), DO CHASSI,

UBOS, SISTEMA DE SUSPENSÃO E AFINS.
s (

posição(pr) ""''r"'''i:Têi.õõ

18

22

774 Manutenção preventiva, corretiva e/ou
r)

47.880,00

íí.2.í40,00 l

52,50%

22
Peças originais 72%

82%
22 786 Manutenção preventiva, cofretiüãê7õü

recuperativg IBID)
Valortotalpara ofote 22

ValorTotal

l0.752,00
24.000.00
Í36. í4Q 00

72%
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robe/Fax(46) 3220.1544 www.patobranca.pcgov.br

15 de 15



MUNICÍPIO DE

PAIDBRANCO
Mun. de

L-.ci
Branco

lçõe$

ESIADODOPARANÁ GABINETEDO PREFEITO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Ng443/2021

jurídica de direito público interno. inscrito no CNPJ na 76.995.448/0001 -54. com sede e foro na Rua

$
Registro de Preços, que tem efeito de compromisso de fornecimento nas condições estipuladas no
Edital e na proposta de preços, referente ao Edital de Pregão Eletrõnico Re 95/2021, Processo Re
220/2021, Protocolo ne 436814/2021. OBJETO: Implantação de Registro de Preços para futura e
eventual contratação de prestação de serviços de recuperação e/ou substituição de peças com
eventual mão de obra para manutenção mecânica, elétrica, chassi, funilaria, estofada. ar
condicionado, climatizador de ar, dentre outros serviços que se fizerem necessários, de veículos linha
pesada (caminhões leves e pesados. micro õnibus e õnibus). atendendo às necessidades da

deverão ser realizados, preferencialmente, no local onde o veículo se encontra. Nos casos em que os
v! IP B)rVV bÇ41 1 1 bJ \>1 1 1

HmH;=;B;*H R,HEHi#
us de entrega), para servidores municipais devidamente identificados, no prazo máximo de 02

taotsJ aias úteis. A Contratada deverá comunicar a Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e
quatro) horas de antecedência, a ocorrência de qualquer fato que possa implicar no atraso do
fornecimento das peças e execução dos serviços. A cada comunicado de serviço, será sol c tado a

Rua Caramuíu, 271 ' 85501-060 . Pato Branco . Paraná
Fode/Fax(46) 3220.1544 www.patobranco.pf.gov.br
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Contratada orçamento prévio, que deverá ser apresentado num prazo máximo de 24 (vinte quatro)

originais/reposição e/ou acessórios com seus respectivos descontos conforme consta no contrato,
alem de suas respectivas quantidades e códigos, que serão necessários para execução dos serviços,
de acordo com cada marca/modelo de veículo, a qual será verificada e conferida pelo fiscal do
contrato ou servidor devidamente autorizado no Sistema Audatex ou Sindirepa/PR ou outro sistema
de qualidade similar ou superior ou, na ausência dos demais, na tabela de preço nas revendedoras
autorizadas, conforme Tabelas de Tempos de Reparos e de Preços a Varejo das Peças e Acessórios.
obtidas junto às concessionárias (revendas) ou aos fabricantes dos veículos, vigentes na execução
dos serviços. A elaboração da avaliação e do orçamento será acompanhada "in loco" por um serv dor
da Contratante, devidamente competente e designado para tal. Não poderá ser cobrado qualquer
serviço de diagnóstico, de elaboração de orçamento ou diária de estadia do veículo no local
designado pela Contratada. A Contratante poderá recusar o orçamento, pedir revisão, ou aceita-lo
parcialmente, comprometendo-se a Contratada a executar e fornecer o que for aprovado em todo ou
em parte O número de peças fornecidas, horas e serviços a serem executados deverá corresponder
ao ofotivamente necessário para a realização da respectiva manutenção do veículo, em cada caso
concreto. Após solicitação do orçamento prévio do serviço, a Contratada deverá apresenta.to no

Rua Caramuru, 271 . 85501-060 ' Pato Branco . Parara
Fine/Fax (46) 3220.1544 www.patobranco.pr.gov.br

2 de ]5



).ülK'/:
MUNICÍPIO DE

PATOBRANCO
cun. de Pato Branco

Licitações

r.h

ter marca de fabricação e estar de acordo com as normas da ABNT e do INMETRO, sendo que as
mesmas deverão ser peças originais de fábrica (genuínas) ou compatíveis, novas, de reposição e
sem uso anterior. Além disso, ficará a critério da Contratante a escolha entre peça original ou de
reposição. Peças originais de fábrica (PO) ou genuínas são aquelas fornecidas diretamente peia
montadora. Peças de reposição (PR), conforme Norma Técnica da ABNT NBR 1 5296/2005, também
é denominada peça de pós-venda, a qual é destinada a substituir peça de produto original ou peça de
reposição original, caracterizada pela sua adequação e intercambialidade, podendo ou não
apresentar as mesmas especificações técnicas, características de qualidade da peça de produção
original (material, resistência, tratamento de beneficiamento, desempenho e durabilidade), não sendo
admitido peças remanufaturadas. Fica vedada a aplicação de peças de procedência duvidosa. Antes
de concluir a substituição de peças dos veículos, a Contratada deverá comprovar para o Fiscal do
Contrato, que as peças são de boa qualidade. A Contratada deverá apresentar ao Fiscal do Contrato
as peças e acessórios que forem substituídas por ocasião dos reparos, com indicação (clara e
segura), acondicionadas em embalagem resistente, com etiqueta, constando identificação do veículo,
bem como as embalagens das peças e acessórios adquiridos para a realização da respectiva
manutenção. Quando houver necessidade de aplicar peças não previstas no Sistema Audatex ou
sistema similar ou superior, como no caso de veículos antigos, a Administração Municipal solicitará o
mínimo de 03 (três) orçamentos, indicando o de menor preço. valor este que será acordado com a
Contratada e devidamente autorizado pela Contratante. A Contratante, através de servidor
devidamente autorizado, poderá autorizar peças a serem recuperadas/remanufaturadas, mediante
preço comprovado através de três orçamentos obtidos com empresas do ramo ou por valor praticado
pela Contratada a empresas privadas ou órgãos públicos. Com relação às peças que poderão ser
recuperadas, a Contratada deverá relacionar as mesmas, comprovando se é mais vantajoso ao
município realizar a recuperação e, ao mesmo tempo, justificando tal decisão, sendo por não mais
existirem no mercado ou fabricação cessada. Todo esse processo deverá ser comprovado através de
orçamentos fornecidos por empresas do ramo, ficando a critério da Contratante a análise da
viabilidade ou não da recuperação, considerando o que for mais vantajoso para o município. A
manutenção e reparos em geral compreende os serviços necessários à correção de defeitos e
reparos destinados a recolocar veículos em perfeitas condições de funcionamento. Além disso,
compreende a série de procedimentos de manutenção e procedimentos destinados a prevenir a
ocorrência de quebras e defeitos dos veículos, conservando-os em perfeito estado de uso. A
contagem do tempo destinado para cada um dos serviços requisitados terá como parâmetro o vigente
na tabela tempária do Fabricante ou do Sindirepa/PR ou similar. Todos os serviços de mão de obra
que serão executados deverão ser calculados por hora, valendo a tabela oficial de menor tempo. Os
serviços que não estiverem contemplados em tabela genérica deverão ser verificados junto às
respectivas revendedoras autorizadas de todos os veículos linha pesada da frota municipal. A
Contratada não poderá ultrapassar o período (hora mecânica, elétrica e demais serviços
contemplados nessa contratação) necessário para a execução dos serviços, conforme previsto nas
tabelas supracitadas. Incube a Contratada fornecer cópia da tabela de tempo padrão Sindirepa/PR ou
similar atualizada. Prestação de serviços de manutenção por maior desconto, vinculado à quantidade
de horas individuais para cada tipo de serviço, para mecânica e elétrica, preventiva e corretiva e
fornecimento de peças ou acessórios e demais materiais sob preço de mercado previamente
comprovado com valor definido através de porcentagem (%) sobre o valor da mão de obra proposto
pela empresa vencedora do respectivo lote dos veículos da frota municipal. Os serviços deverão ser
prestados, preferencialmente, nas instalações da oficina da contratada (ou subcontratada), que
deverá estar localizada dentro do Município de Pato Branco ou em municípios que façam divisa com
o mesmo, com exceção das situações encontradas nos subitens 4.2.2, 4.2.3 e 4.2.4, no qual os
serviços poderão ser prestados no local onde o veículo se encontra, ficando a critério da Contratante
tal decisão. Para todas as prestações de serviços, a Contratante, através de servidor devidamente
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autorizado e identificado, acompanhará a execução do objeta, conferindo desde o que está sendo
consertado até a comprovação do tempo em relação ao preço proposto para manutenção, utilizando
se para isso tabela tempária do Fabricante ou do Sindirepa/PR ou similar. A Contratada deverá
manter o controle de entrada e saída dos veículos, com emissão de guia de recebimento/devolução,
constando inclusive acessórios e objetos que acompanhem os veículos, a descrição dos serviços
realizados e a respectiva autorização da contratante. A contratada deverá realizar a devolução dos
veículos submetidos aos serviços devidamente limpos, ou seja, livres de resíduos provenientes da
execução dos serviços, tais como graxa, cola, poeira, entre outros. Os serviços deverão ser
executados de maneira que mantenha os veículos em condições de perfeito, ininterrupto e regular
funcionamento, mediante assistência técnica e serviços de manutenção e reparos em geral de defeito
e verificações que se fizerem necessárias, efetuando-se conserto e lubrificações, bem como outros
serviços recomendados para uma manutenção adequada. Havendo divergência entre os produtos e
serviços solicitados e os entregues, o Gestor do Contrato efetuará a notificação à empresa para que
sejam sanadas as possíveis irregularidades num prazo máximo de 03 (três) dias úteis. Este prazo
poderá ser prorrogado, desde que em comum acordo entre as partes e devidamente justificado pela
Contratada. No ato da devolução do veículo, a Contratada deverá fornecer Certificado de Garantia.
por meio de documento próprio ou anotação (i'npressa ou carlmbada) na Nota Fiscal. A Contratada
deverá dar plena e total garantia dos serviços de mão de obra prestados contra qualquer problema
pela período mínimo de 90 (noventa) dias. exceto para os serviços de manutenção geral e retH ca de
motores, os quais deverão tor garantia pelo período mínimo de 180 (cento e oitenta) dias. A
Contratada deverá dar plena e total garantia das peças pelo período indicado pelo fabricante das
mesmas. Ocorrendo defeito ou imperfeição durante o período de garantia, a Contratada será
comunicada e deverá provldeaciar o devido reparo no prazo máximo de 03 (três) dias úteis. contados
do recebimento da comunicação, sem qualquer ónus para o Município e sem p ejuízo da aplicação
das sanções previstas no Edital. Este prazo poderá ser prorrogado, desde que em comum acordo
entre as partes e devidamente justificado pela Contratada. O recebimento dos serviços se dará
conforme o disposto no artigo 23, inciso ! alíneas "a" e "b", seus parágrafos e art. 76 da Lei n.e
8.666/93, e compreenderá duas etapas distintas. a seguir discr minadas: BEQEBIMENTO
eBQ\(ISQBlQ pela Fiscal do contrato. mediante termo circunstanciado, no prazo de 05(cinco) dias
úteis, contados da data do recebimento de comunicação escrita emitida pela empresa contratada.
para efeito de verificação da conformidade dos serviços com a especificação exigdal Após a
realização de verificação que constate não haver defeitos, vícios ou incorreções ou que já tenham
sido corrigidos pela contratada quaisquer apontamentos efetuados, o Fiscal emitirá, o Termo
Circunstanciado de Recebimento Provisório. será realizado pelo fiscal
do contrato e pela Comissão de Fiscalização e Recebimento de Bens e Serviços, para atestar se os
serviços contemplaram plenamente aos requisitos dos termos contratuais, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, num prazo de lO (dez) dias úteis. Se durante o recebimento
definitivo, for constatado que os serviços foram feitos de forma incompleta, com qualidade e
quantidade inferior à contratada, apresentando defeitos ou em desacordo com as especificações, o
contratado se obriga a corrigir os serviços em desacordo, após a notificação do contratado. no
prazo máximo de 03 (três) dias úteis (Art. ê9:, lei g:6ÊÊr93). Sendo interrompido o prazo de
recebimento definitivo até que seja sanada a situação; Na hipótese de a verificação a que se refere
o recebimento definitivo não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada.
consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo; A fiscalização por parte do
município e o recebimento provisório ou definitivo, não excluem a responsabilidade civil da
contratada nos termos das prescrições legais. Não serão afeitos produtos com especificações e
marca/modelo díspares. do contido na Ata de Registro de Preços assinada entre as pares.

ada a subcontratação total do objeto pela Contratada, bem como da
associação da Contratada com outrem, ou a cessão ou transferência, total ou parcial das suas
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responsabilidades. A subcontratação parcial será permitida apenas para Prestação dos serviços de
manutenção corretiva e preventiva, que deverão ser realizados por empresas do ramo, com
profissionais capacitados, estrutura física e ferramental completos para execução dos mesmos. A
Contratada não deverá transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste Edital, sem prévia e
expressa anuência da Administração, e em tudo o que seguir as diretrizes da Administração. Se
eventualmente for concedida a subcontratação parcial pelo Contratante, não reduz nem elimina as
responsabilidades e obrigações da Contratada em decorrência deste Contrato, nem importará em
estabelecer qualquer vínculo entre o Contratante e o subcontratado. CONDlçOES DE PAGAMENTO;
O pagamento será efetuado até o 30o dia útil após a entrega do produto/execução do serviço:
mediante apresentação de Laudo de recebimento, apresentação da respectiva nota fiscal/natura com
discriminação resumida do equipamento fornecido, número da licitação, número do contrato, não
apresentar usura e/ou entrelinhas e esteja certificada pela Comissão de Recebimento de Bens e
Serviços. As notas fiscais e/ou faturas deverão ser impressas de maneira clara, inteligível, inviolável,
ordenada e dentro de padrão uniforme e deverão conter o total para cada produto e/ou serviço. A
Nota Fiscal não deverá apresentar usuras e/ou entrelinhas e deverá ser atestada pelo gestor e fiscal
do Contrato, bem como, pela Comissão de Recebimento de Bens e Serviços. A liberação dos
pagamentos ficará condicionada a apresentação da prova de regularidade para com a Fazenda
Federal, Estadual e Municipal, prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)
emitida eletronicamente através do site http://www.tst.jus.br, em cumprimento com as obrigações
assumidas na fase de habilitação do processo licitatório. O CADASTRO no SICAF vigente, ou
Certificado de Regístro Cadastral (CRC) emitido pela Divisão de Licitações do Município de Pato
Branco (desde que válido) poderá substituir os documentos indicados no subitem 1 0.3. O pagamento
poderá ser realizado preferencialmente por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente da
contratada, ou por meio de fatura com utilização de código de barras. Em caso de atraso de
pagamento motivado exclusivamente pela contratante, como critério para correção monetária aplicar-
se-á o IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo calculado pelo IBGE. Em casa de
atraso de pagamento, desde que a contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto
serão devidos pela contratante juros moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano)
capitalizados diariamente em regime de juros simples. Quando da incidência da correção monetária e
juros moratórios, os valores serão computados a.partir do vencimento do prazo de pagamento de
cada parcela devida. As despesas decorrentes desta licitação
ocorrerão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária, conforme número reduzido e
desdobramento que segue: 1521-8155; 1559-8159; 1616-8164; 1628-8165; 1639-8166; 1648-8167:
1739-81681 1700-8169; 1654-81701 1657-8171 ; 1666-81721 1744-8174; 1714-8175: 1728-8176: 1 684.
8177; 1 689-81 781 1691-81791 1788-8180; 1769-81821 1815-81831 1806-81841 1829-8185: 1845-8186:
1853-8187; 1876-81881 1863-8191; 1893-81921 1898-81931 1910-8194; 1930-8196; 1947-8197:

1968-8215; 1 980-82161 1997-8217; 1999-821 81 2000-8219; 1985-8220; 1993-8221 ; 2005-8250; 2017-
8251 ; 2024-82521 2027-82531 2030-8254; 2041 -8255; 2044-82561 2036-8257; 2034-8258: 2076-8259
2092-82621 2107-8263; 2120-82641 2159-8266; 21 62-82671 2128-8268; 2064-8270; 2135-8273: 21 37-
82741 21 39-82751 21 49-82771 2051 -8279; 21 65-8281 ; 21 68-82821 21 73-82831 2239-8284; 21 81 -8285:
221 9-8286; 2229-82871 2233-82881 21 86-82891 21 91 -8290; 21 95-8291 ; 2204-8292; 2255-8293: 2259.
82941 221 1 -82951 2264-82961 2267-8297; 231 1-8298; 2276-8299; 2284-8300; 2289-8301 : 2299-8302:
2305-83031 2307-8304; 2309-83051 2368-8306; 2396-83071 2326-83091 231 6-831 1 ; 2335-831 2: 2346.
8314; 2356-83151 2359-83161 2361 -831 81 2380-83191 2365-83201 2393-8321; 241 5-8322: 2427-8324:
2443-8328; 2484-83291 2448-83301 2465-8331 l 2451 -83331 2476-8334; 2478-8335; 2482-8336: 2490.
8337; 2498-83381 2509-83391 2521 -8340; 2880-8200; 2924-8202; 2940-82041 3002-8212: 2989-821 3:
2889-8201; 2899-8206; 2950-82081 2908-8209; 2960-82101 3007-8211; 2981 -821 4: 2925-8203: 2941 -
8205; 2900-8207; 1 6373-1 6779; 2597-8222; 2629-8224; 2689-8228; 2705-8230; 2723-8232; 2770.
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B234; 2737-8235; 2750-8237; 2759-8239; 2814-8242; 2826 8244; 2839-8245; 2842 8246; 2850 8247
2855-8248; 2868 8249; 14988-16780; 14989-16781; 14990-16782; 14991-16783; 14992-16784
1 4993-1 6785; 1 4994-1 6786; 1 4995 1 6787; 15005-1 6789; 1 5006-1 6790; 1 5325-1 6791 ; 1 6449-1 6792

1 6451 -1 6793; 1 6707-1 6794; 1 6708- 6795; 598 8223; 2639-8225i 2656 8226; 2664-8227; 2671 -8229
2724-8233; 2738-8236; 2751 -8238; 2788-8240; 281 5-8243; 1 877-8189; 1 91 1 -81 95; f 948-81 98; 1 667
81 73; 1 789-81 81 ; 1 949-81 99; 2789-8241 ; 241 6-8323; 2428-8325; 2466-8332; 1878-81 90; 2397 8308
2327 831 0; 2336-831 3; 2360-831 7; 2429-8326; 1 6468-16798; 2054-8261 ; 21 29-8269; 1 6472-1 6800
16474-16802; 2150-8278; 16476-16803; 2142 8276; 16477 16801; 2077-8260; 2121-8265; 16482
16799; 2060-8271; 2049-8272; 16489-16796; 16493-16797; 16371-16809; 16372-16810; 15328
16808; 16497-16805; 16498-16806; 16500-16807; 14996-16788; 2061-8280; 16503-16804; 1521
8349; 1 559-8353; 1 573-8354; 1642-8357; 1 61 6-8358; 1 628-8359; 1 639-8360; 1 657-8365; 1 666 8366
1788-8374; 1829 8379; 1845-8380; -1853-8381; 1876-8382; 1863-8385; 1893-8386; 1898-8387
1910-8388; 1930-8390; 1947-8391 ; 1968 8409; 1980 8410; 1997-841 1 ; 1999 8412; 2000 8413; 1 985-
841 4; 1993-841 5; 2030-8448; 2041 8449; 2044-8450; 2036-8451 ; 2034-8452; 2076-8453; 2092 8456

1111! lilllli iiiii lllllx31111; 1111; 1111; 31illl 11111

Rua Caramuru, 271 . 85501-060 . Pato Branco . Parara
Fine/Fax (46) 3220.1544 www.patabranco.pr.gov.br

6 de 15



®
MUNICÍPIO DE

PATOBRANCO
Vun. de ])ato Branco

Idcitações

2077-16913; 16482-16919; 2121-16918; 2060-16926; 2049-16927; 16489-16909; 16493-16911
1521-16992; 1559-16993; 1642-16994; 1616-16995; 1628-16996; 1639-16997; 1739-16998: 1666.
17002; 1689-17008; 1829-17010; 1845- 1701 1; 1853-17012; 1876-17013; 1863-17016; 1893-17017
1898-17018; 1910-170191 1930-170211 1947-170221 1968-170351 2017-170641 2024-17065; 2027.
17066; 2030-17068; 2076-17070; 2092-17074; 2107-17075; 2120-17076; 2159-17079; 2162-17080
2128-17081; 2064-17084; 2135-17087; 2137-17088; 2139-17089; 2149-17092; 2051-17095: 2239.
17102; 2204-171101 2267-17114; 2284-171 17; 2289-171181 2299-17119; 2305-17120; 2307-17121
2309-17122; 2368-171231 2396-171241 2326-171261 2316-171281 2335-17129: 2346-17131: 2356.
17132; 2359-17133; 2361-17135; 2380-17136; 2365-17137; 2393-17138; 2415-17139: 2427-17141
2484-171441 2448-17145; 2465-171461 2451-171481 2476-17152; 2478-17153; 2482-17154: 2498.
17155; 2924-17027; 2940-17029; 2889-17026; 2899-17031; 2950-17033; 2908-17034; 2925-17028
2941-17030; 2900-170321 16373-170251 2814-17044; 2855-170461 2868-17047; 2788-17042: 2815.
17045; 1877-17014; 1911-170201 1948-170231 1667-17003; 1949-170241 2789-17043; 2416-17140:
2428-17142; 2466-17147; 1878-17015; 2397-17125; 2327-17127; 2336-17130; 2360-17134; 2429.
17143; 16468-17073; 2054-17072; 16472-170831 2129-170821 16474-17094; 2150-17093: 16476.
17097; 2142-170901 16477-17091; 2077-17071; 2121-17077; 16482-17078; 2060-17085: 2049.
170861 16489-170671 16493-170691 1521-171561 1559-17157; 1642-17158; 1616-17159: 1628-
17160; 1639-17161; 1739-17162; 1666-17166; 1689-17172; 1829-17174; 1845-17175; 1853-17176
1876-17177; 1863-17180; 1893-17181; 1898-17182; 1910-17183; 1930-17185: 1947-17186: 1968-
17199; 2017-17227; 2024-17228; 2027-17229; 2030-17231; 2076-17233; 2092-17237; 2107-17238
2120-172391 2159-17242; 2162-17243; 2064-17247; 2135-17250; 2239-17265; 2204-17273: 2267.
1 72771 2284-172801 2289-1 7281 l 2299-1 7282; 2305-1 72831 2307-1 7284; 2309-17285: 2368-17286
2396-17287; 2326-17289; 2316-17291; 2335-17292; 2346-17294; 2356-17295; 2359-17296; 2361-
17298; 2380-17299; 2365-17300; 2393-17301; 2415-17302; 2427-17304; 2484-17307; 2448-17308
2465-17309; 2451-17311; 2476-173151 2478-173161 2482-17317; 2498-17318; 2924-17191: 2940-
17193; 2889-17190; 2899-17195; 2950-17197; 2908-17198; 2925-17192; 2941-17194; 2900-17196
16373-171891 2814-17208; 2855-143781 2868-172101 2788-17206; 2815-17209; 1877-17178: 1911
17184; 1948-17187; 1667-17167; 1949-17188; 2789-17207; 2416-17303; 2428-17305; 2466-17310
1 878-1 71 791 2397-1 72881 2327-1 7290; 2429-1 7306; 1 6468-1 72361 2054-1 7235; 1 6472-1 7246: 21 29-
17245; 16474-17257; 2150-172561 16476-172601 2142-172531 16477-17254: 2077-17234: 2121
17240; 16482-17241 ; 2060-17248; 2049-172491 16489-172301 16493-172321 1521-8543: 1573-8548:
1593-85501 1642-8551 ; 1616-85521 1628-8553; 1639-85541 1666-8560; 1689-8566; 1788-8568: 1806-
8572; 1829-8573; 1845-8574; 1853-8575; 1 876-8576; 1 863-8579; 1893-8580; 1898-8581 ; 1910-8582
1930-8584; 1947- 8585; 1968-8603; 2005-8638; 2017-8639; 2024-8640; 2027-8641 ; 2030-8642
2041 -8643; 2044-8644; 2036-86451 2034-8646; 2076-8647; 2092-8650; 21 07-8651 ; 21 20-8652; 21 59-
86541 21 62-86551 21 28-86561 2064-8658; 21 35-8661 ; 21 37-86621 21 39-8663; 21 49-8665: 2051 -8667
21 65-8669; 21 68-8670; 2239-8672; 2204-8680; 2267-8685; 2284-8688; 2289-8689; 2299-8690: 2305
8691 ; 2307-8692; 2309-8693; 2368-8694; 2396-8695; 2326-8697; 231 6-8699; 2335-8700; 2346-8702
2356-8703; 2359-8704; 2361 -8706; 2380-8707; 2365-8708; 2393-8709; 241 5-871 0; 2427-871 2: 2443-
871 6; 2484-871 7; 2448-871 8; 2465-871 9; 2451-8721 ; 2476-8722; 2478-8723; 2482-8724; 2490-8725
2498-8726; 2509-8727; 2521 -87281 2880-8588; 2924-85901 2940-8592; 3002-86001 2989-8601 = 2889-
8589; 2899-8594; 2950-8596; 2908-8597; 2960-8598; 3007-8599; 2981 -8602; 2925-8591 ; 2941-8593
2900-8595; 1 6373-17319; 2705-8618; 2759-8627; 2855-8636; 2868-8637; 2598-8611; 2639-8613
2656-861 41 2664-861 5; 2671 -861 7; 2724-8621 ; 2738-86241 2751 -8626; 2788-8628; 281 5-8631 : 1 877.
8577; 191 1-8583; 1 948-8586; 1667-8561; 1 789-8569; 1 949-8587; 2789-8629; 2416-871 1; 2428-8713
2466-8720; 1878-8578; 2397-86961 2327-86981 2336-8701; 2360-8705; 2429-8714; 16468-17326:
2054-8649; 2129-8657; 16472-17328; 16474-16742; 2150-8666; 16476-17330; 2142-8664: 16477-
17329; 2077-8648; 2121-8653; 16482-17327; 2060-8659; 2049-8660; 16489-17324; 16493-17325
1523-17337; 1562-17338; 1643-17339; 1605-17340; 1619-17341; 1630-17342; 1641-17343; 1670
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17348; 1690-17356; 1832-17358; 1B48-17359; 1854 17360; 1881-17361; 1866-17362; 1896-17363
1899-17364; 1915-17365; 1933 17367; 1952 17368; 1971-17380; 2019 17398; 2025-17399; 2028
17400; 2031-17402; 2079-17407; 2095-17412; 2109-17413; 2123-17414; 2160 17417; 2163-17418
2130 17419; 2065-17421 ; 2136 17422; 2242-17436; 2207-17444; 2268-17448; 2287-17451; 2291
17452; 2302-17453; 2306-17454; 2308-17455; 2370 17456; 2330-17458; 2317-17460; 2337 17461
2349-1 7463; 2357-1 7464; 2363-1 7465; 2381 -1 7466; 2366-1 7467; 241 8-1 7468; 2432 1 7470; 2485
1 7473; 2450-1 7474; 2469-1 7475; 2500-1 7482; 2928-1 7372; 2946-1 7374; 2890-1 7371 ; 2903 1 7376
2951-1 7378; 2909-1 7379; 2929 1 7373; 2947-1 7375; 2904-1 7377; 281 8-1 7388; 2857-14372; 2871
17390; 2792-17386; 2819 17389; 1916-17366; 1953 17369; 1671-17349; 1954-17370; 2793-17387
1672-1 7350; 2419-1 7469; 2433-1 7471 ; 2470-1 7476; 2399-1 7457; 2331-1 7459; 2338 1 7462; 2434
17472; 16464-17404; 2032-17403; 16467-17433; 2056-17410; 16469-17411; 2131-17420; 16475.
17429; 2152-17428; 2145-17425; 16479-17426; 2080-17408; 16486-17409; 2124-17415; 16483-
17416; 16490-17401; 16492-17435; 16494-17405; 16496-17406; 1523-17483; 1562 17484; 1643
17485; 1605-17486; 1619-17487; 1630 17488; 1641-17489; 1670 17494; 1690 17502; 1832-17504
1848-17505; 1854-17506; 1881-17507; 1866 17508; 1896 17509; 1899-17510; 1915-17511; 1933-

;ig;il;,#' ÍãÊ:l,n;'li=1 : :1 i li='';gl::::l':i= ;. ;!::1';= ;.91É:l' f::i
;á:::l;,Ê"'' :::?l :='!:TI jlS'!Eti ãl! \ j::;;':;g;, ;ã:d;' "';;.;:?Ê;';59;j
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15768; 2025-15769; 2028-157701 2031-15771; 2079-17671 l 2095-16370; 2109-17676; 2123-17677
2160-17680; 2163-17681 l 2130-17682; 2065-176831 2136-176841 2138-17685; 2140-17686; 2151
17689; 2052-17692; 2157-17696; 2242-15773; 2207-15780; 2268-15784; 2287-14362; 2291-15787
2302-131 14; 2306-15788; 2308-15789; 2370-15790; 2330-15792; 2317-15794; 2337-15795= 2349.
14607; 2357-15797; 2363-15798; 2381-15799; 2366-1 5800; 2418-15801; 2432-15802; 2469-15806
2500-17698; 2928-176591 2946-153201 2890-176581 2903-17662; 2951-17664: 2909-17665: 2929.
17660; 2947-17661; 2904- 17663; 2818-15759; 2857-14373; 2871-15761; 2792-15757; 2819-15760
1916-14361; 1953-157501 1671-157351 1954-150681 2793-15758; 1672-15736; 2419-131 15: 2433.
157301 2470-15807; 2399-15791 ; 2331 -157931 2338-157961 2434-158031 16464-17668; 2032-15772=
16467-176951 2056-17674; 16469-176751 2131-14587; 16475-17691; 2152-17690: 2145-17687:
16479-176881 2080-17672; 16486-176731 2124-17678; 16483-17679; 1 6490-17667: 16492-17697:
16494-176691 16496-17670; 1523-176991 1562-177001 1643-17701 l 1605-17702; 1619-17703: 1630.
17704; 1641-177051 1670-143641 1832-177181 1848-177191 1854-177201 1881-14360; 1866-13575:
1896-17721; 1899-17722; 1915-15546; 1933-16203; 1952-16204; 1971-17731; 1995-17736; 2019-
17749; 2025-177501 2028-17751 l 2031-177531 2079-17758; 2095-17763; 2109-17764; 2123-17765
2160-177681 2163-177691 2130-177701 2065-177721 2136-17773; 2138-177741 2140-17775: 2151
17778; 2052-17781 ; 2157-177851 2242-17787; 2207-177951 2268-17799; 2287-14363: 2291-17802
2302-13576; 2306-17803; 2308-17804; 2370-17805; 2330-16206; 2317-17807; 2337-17808; 2349-
13577; 2357-178101 2363-17811; 2381-17812; 2366-178131 2418-16208; 2432-17814: 2485-17817
2450-178181 2469-178191 2454-178201 2477-17822; 2481-17823; 2483-178241 2500-17825: 2928
1 7724; 2946-1 5055; 2890-17723; 2903-17727; 2951 -1 7729; 2909-1 7730; 2929-17725; 2947-1 7726
2904-177281 2818-177391 2857-143741 2871-17741 l 2792-17737; 2819-17740; 1916-131 12: 1953-

1670-17837; 1832-17847; 1848-17848; 1854-17849; 1881-16209; 1866-16210; 1896.17850: 1899.
17851; 1915-16211; 1933-16213; 1952-16214; 1971-17860; 2019-17878; 2025-17879; 2028-17880;
2031-17882; 2079-178871 2095-17892; 2109-17893; 2123-17894; 2160-17897; 2163-17898: 2130-
]?899; 2065-17901 ; 2136-17902; 2138-17903; 2242-17916; 2207-17924; 2268-17928; 2287-16217
2291.17931 ; 2302-16218; 2306-17932; 2308-17933; 2370-17934; 2330-16219; 231'j-17936; 2337.
!79?7j?349-16221 ; 2357-1 7939; 2363-17940; 2381-1 7941 ; 2366-17942; 241 8-16222; 2432-1 7943

,,,:.,f;E::Z-lã<Z-%lg-©lgBl1111.B11111.3$1 111:ll;l
1?839; .241 9-1 6223; 2433-17944; 2470-1 7949; 2399-1 7935; 2331-1 6220; 2338-1 7938; 2434-17945
16464-17884; 2032-17883; 16467-17913; 2056-17890; 16469-17891; 2131-17900; 16475-17909
2152-17908; 2145-17905; 16479-17906; 2080-17888; 16486-1788ó; 2124-17895; 16483-17896;
16490-17881; 16492-17915; 16494-17885; 16496-17886; 1523-17956; 1562-17957; 1643-17958;
1605-17959; 1619-17960; 1630-17961; 1641-17962; 1670-17967; 1832-17977; 1848-17978; 1854-
179791 1881-16224; 1866-16225; 1896-17980; 1899-179811 1915-162261 1933-16228; 1952-16229:
1971 17991; 1995-179961 2025-180101 2028-18011; 2031-18013; 2095-180231 2109-18024: 2123
]?025; 2160-18028; 2163-18029; 2130-18030; 2065-18032; 2136-18033; 2242-18047; 2207-18055
22?8-.18059; 2287-16232; 2291-18062; 2302-16233; 2306-18063; 2308-18064; 2370-18065; 2330-
16234; 2317-18067; 2337-18068; 2349-16236; 2357-18070; 2363-18071; 2381-18072; 2366-18073
2418-16237; 2432-180741 2485-18077; 2450-180781 2469-180791 2454-180811 2477-18083: 2481-
]?084??483-18085; 2500-1 8086; 2928-17983; 2946-1 7985; 2890-1 7982; 2903-17987; 2951-17989
2909-17990; 2929-17984; 2947-17986; 2904-17988; 2818-17999; 2857-14376; 2871-18001; 2792-
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ferramentas manuais, torquímetros, macacos hidráulicos e girafa (ou guincho) para remoção de
motores e componentes. O estabelecimento, equipamentos, ferramentas e o local escolhido pela
mesma estarão sujeitos a aprovação por parte da contratante, através do fiscal e gestor do contrato
os quais realizarão inspeções in /oco, a cada 05 (cinco) dias, para verificar se as exigências e as
necessidades da Administração Municipal estão sendo atendidas. Em caso de não atendimento. a
Contratada terá o contrato rescindido. A Contratada será responsável por todo e qualquer dano
causado aos veículos pertencentes à contratante, quando resultantes de ação ou omissão
negligência, imprudência ou imperícia dos seus empregados ou prepostos, bem como reparar
corrigir, remover ou substituir as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato, quando
constatados vícios, defeitos ou incorreções resultantes da má execução ou de materiais empregados
Todos os equipamentos e ferramentas que se fizerem necessários à realização dos serviços serão de
responsabilidade da Contratada. Certificar-se, preliminarmente, de todas as condições exigidas no
Edital, não sendo levada em consideração qualquer argumentação posterior de desconhecimento
Comunicar, imediatamente e por escrito, a Administração Municipal, qualquer anormalidade
verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de regularização
necessária. Todos os casos atípicos não mencionados deverão ser apresentados à fiscalização para
sua definição e determinação. Facilitar acesso nos locais em que estiverem sendo executados os
serviços, de funcionários autorizados pela contratante. Atender com prontidão as reclamações por
parte do recebedor dos produtos e serviços, objeto da licitação. Assegurar a Contratante o direito de
fiscalizar, sustar, recusar, mandar desfazer ou refazer qualquer orçamentos, serviço e/ou
fornecimento que não esteja de acordo com as normas ou especificações técnicas, hipótese em que
as despesas decorrentes ficarão a cargo da Contratada, certo que, em nenhuma hipótese, a falta de
fiscalização da Contratante eximirá a Contratada de suas responsabilidades provenientes do
Contrato. Responsabilizar-se pela execução dos serviços, respondendo cMI e criminalmente por
todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, preposto, ou
terceiros no exercício de suas atividades, vier a, direta ou indíretamente, causar ou provocar à
Contratante e a terceiros. Garantir integralmente a qualidade dos produtos fornecidos e serviços
prestados, de acordo com as especificações contidas no Edital, ficando a Contratada obrigada a
reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, os
produtos contratados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções. Os serviços de
manutenção e reparos em geral constarão de: Mão de obra referente à execução de servços de
mecânica em geral, sistema elétrico, pintura, funilaria, dentre outros serviços que se fizerem
necessários para reparos, conservação e recuperação dos veículos linha pesada da frota municipal.
Fornecimento de peças originais (PO) ou de reposição (PR) a serem utilizados

'/'F#'41'

na execução dos
serviços referidos na alínea anterior. Comunicar a Contratante, imediatamente, a ocorrência de
qualquer fato que possa implicar no atraso da entrega e execução do objeto da Licitação. Não manter
em seu quadro de pessoal menores em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou
insalubres, não manter, ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. Cumprir com outras obrigações decorrentes da
ap lcaçao ao código de Proteção e Defesa do Consumidor - conforme Lei ne 8.078/90, que sejam
compatíveis com o regime de direito público. Havendo divergência entre os produtos e serviços
solicitados e os executados, o Gestor da Ata de Registro de Preços efetuará a notificação à empresa
para que sejam sanadas as possíveis irregularidades no prazo fixado pelo gestor do contrato
devidamente justificado. A prestação dos serviços não gera vínculo ' empregatício entre os
empregados da Contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que

redução de desperdícios e menor poluição se pautam em alguns pressupostos e exigências, que
deverão ser observados pela contratada, que deverá fazer uso racional do consumo de energia e
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água, adotando medidas para evitar o desperdício. Conduzir suas ações em conformidade com os
requisitos legais e regulamentos aplicáveis, observando também a legislação ambiental para a
prevenção de adversidades ao meio ambiente e à saúde dos trabalhadores e envolvidos na
prestação dos serviços. Proibir quaisquer atos de preconceito de raça, cor, sexo, orientação sexual ou
estado civil na seleção de colaboradores no quadro da empresa. Treinamento/capacitação periódicos
do(s) empregado(s) sobre boas práticas de redução de desperdícios/poluição. Racionalização do uso
de substâncias potencialmente tóxicas e/ou poluentes. Dar preferência à aquisição e uso de
equipamentos e complementos que promovam a eficiência energética e redução de consumo. Evitar
ao máximo o uso de extensões elétricas e verificar a voltagem adequada ao uso dos equipamentos
Realizar verificações e, se for o caso, manutenções periódicas nos seus aparelhos elétricos,
extensões, etc. Conduzir suas ações em conformidade com os requisitos legais e regulamentos
aplicáveis, observando também a legislação ambiental para a prevenção de adversidades ao meio
ambiente e à saúde dos trabalhadores e envolvidos na prestação dos serviços, como exige a Lei nQ
9.985/00. Deverá, se possível, adotar práticas de sustentabilidade e de racionalização no uso de
materiais e serviços, incluindo uma política de separação dos resíduos recicláveis descartados e sua
destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, conforme Decreto
n. 5.940/2006. A Contratada deverá respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela
Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos e demais normas. Deverá
obedecer as normas técnicas de proteção ao meio ambiente, conforme exigido por meio do art. 12.
inc. Vll, da Lei 8.666/1993. : Prestar aos funcionárias da
Contratada (e/ou subcontratada) todas as informações e esclarecimentos necessários à execução
dos serviços objeto desta licitação. Designar servidor para acompanhar e fiscalizar a execução do
Contrato, inclusive quanto à continuidade da prestação dos serviços que, ressalvados os casos de
força maior, devidamente justificado e aceito pela Contratante, não deve ser interrompida. Cumprir
todos os compromissos financeiros assumidos com a Contratada. Notificar, formal e
tempestivamente, a Contratada sobre as irregularidades observadas no cumprimento deste edital.
Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento. Comunicar
prontamente a Contratada, qualquer anormalidade no objeto deste edital, podendo recusar o
recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e condições estabelecidas, no termo
de responsabilidade. A contratante deverá efetuar a conferência do objeto no ato da entrega, caso
haja alguma divergência com o objeto contratado e o entregue, a contratante poderá rejeitar, mandar
fazer ou desfazer, no todo ou em parte, qualquer serviço que não esteja de acordo com as condições
e exigências especificadas. A reposição deverá ser realizada no prazo de 03 (três) dias úteis. Este
período poderá ser prorrogado, desde que justificado pela Contratada e em comum acordo entre as
partes. Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do Contrato. Comunicar à
Contratada qualquer irregularidade manifestada durante a vigência do registro de preços, para que
sejam adotadas as medidas pertinentes. E PRECOS: A
administração indica como gestor do contrato, o Secreta/lio Mi/nicll)a/ db Engenhaí:h e Obras,
Vladimir José Ferreira. Entre suas atribuições está a de apurar a ocorrência de quaisquer
circunstancias que incidam especificamente no art. 77, 78 e 88 da Lei 8666/93 que trata das Sanções
Administrativas para o caso de ínadímplemento contratual e cometimento de outros ates ilícitos.
Compete ao gestor da Ata de Registro de Preços, no que couber, as atribuições previstas no Decreto
Municipal RQ 8.296 de 17 de abril de 2018. As decisões e providências que ultrapassarem a
competencia destes deverão ser solicitadas a autoridade superior, em tempo hábil, para a adição
das medidas convenientes. : A administração ndica
como fiscal do contrato, o Diretor do Departamento de Manutenção de Frota, Deonilo Milani. Compete
ao fiscal da Ata de Registro de Preços, no que couber, as atribuições previstas no Decreto Munidpal
ne 8.296 de 1 7 de abril de 201 8. As decisões e providências que ultrapassarem a competência destes
deverão ser solicitadas a autoridade superior, em tempo hábil, para a adição das medidas
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convenientes. : O gestor responsável pela Ata de Registro de
Preços deverá acompanhar, periodicamente, os preços praticados no mercado para os bens
reg strados, nas mesmas condições de fornecimento, podendo, para tanto, valer-se

lwH' u %/u vv l lq#

de pesquisa de
preços ou de outro processo disponível. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo

supervenlente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o gestor da Ata de Registro de

=na:p.m:=.i=::::: :::=:i,un lál:l ii l;li
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seguintes espécies: Advertência. Multa, na forma prevista no instrumento convocatória ou no
contrato. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar com
a Administração. Declaração de inidoneidade. Descredenciamento do sistema de registro cadastral
As sanções previstas nos subitens "a", "c" e "d" do item 18.2.1 do Edital poderão ser aplicadas
cumulativamente com a do subitem "b". Das Particularidades da Multa, conforme previsto no Art. 7e
do Decreto Municipal Re 8.441/19: A multa imposta ao contratado ou licitante, se não disposta de
forma diferente no contrato, poderá ser: de caráter moratória, na hipótese de atraso injustificado na
entrega ou execução do objeto do contrato, quando será aplicada nos seguintes percentuais: 0,33%
(trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços
calculado sobre o valor correspondente à parte inadímplida, quando o atraso não for superior 30
(trinta) dias corridos. 0.66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dla de atraso que exceder a
alínea anterior, até o limite de 15 (quinze) dias, na entrega de material ou execução de serviços,
calculado, desde o trigésimo primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte inadimplida
em caráter excepcional, e a critério do órgão contratante. De caráter compensatório, quando será
aplicada nos seguintes percentuais. 15% (quinze por cento) do valor do empenho em caso de
nexecução parcial do objeto pela contratada ou nos casos de rescisão do contrato, calculada sobre a
parte inadimplida. 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, pela sua inexecução total ou orla
recusa injustificada do licitante adjudicatário em assinar o contrato ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração. O atraso, para efeito de cálculo de

ta, será contado em dias corridos, a partir do primeiro dia útil seguinte ao do vencimento do prazo
de entrega ou execução do contrato. A instrução obedecerá ao princípio do contraditório,assegurada
ao acusado ampla defesa, com a utilização dos meios e recursos admitidos em direito. Na fase de
instrução, o indiciado será notificado pelo gestor do Contrato e terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis.
contados a partir do recebimento do correio eletrânico no e-mail registrado em At#Contrato, para
apresentação da Defesa Prévia, assegurando-se Ihe vista do processo, e juntada dos documentos
comprobatórios que considerar pertinentes à fundamentação dos fatos alegados na mesma. O extrato
da decisão definitiva, bem como toda sanção aplicada, será anotada no histórico cadastral da
empresa e nos sistemas cadastrais pertinentes, quando for o caso, além do processo ser apostilado
na sua licitação correspondente. ]ClblçlJ!:AÇAO: Esta Ata esta vinculada ao Edital de Pregão
Eletrõnico ne 95/2021 e à proposta do licitante vencedor. Os itens a serem fornecidos com seus
respectivos valores e marcas, estão relacionados no ,Anexo / - Descrição dos /tens Reg/sfrados, que é
parte integrante desta Ata. Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a Sessão onde foi
redigida a presente Ata, que após lida e aprovada, vai assinada pelas partes interessadas.

Assinado de forma digital

Robson Ca ntu E l :;';=.S:l:o .,:o::"
43'00'

Município de Pato Branco - Contratante
Robson Canta - Prefeito

'V\KO)-Cr\~b ÉOPq «.: VobY=zo
Polazzo & Polazzo Lida ME - Contratada

Marines Caprino Polazzo - Representante Legal
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Lote
LOTE 07

CAMINHOES MULTIMARCAS (AGRALE, GM CHEVROLET, HYUNDAI. IVECO
VOLKSWAGEN), DA PARTE ELÉTRICA.

.Peça! dç lçpQsição (pr)

Percentual

VOLVOE

739
740

naus 48,7%
58,7%

48,7%741 Manutenção preventiva, corretiva e/ou

rra o/ofe 07
LOTEll

CAMINHOES DA MARCA MERCEDES-BENZ, DA PARTE ELÉTRICA
751 1 Pecas oriainaiê(po)
.291 J.EççBlggBp©içêo lp1l ''t 't:?ãêlêí

Manutenção preventiva

recuperativa (mo)
Valortotal

19.699,20

46.368.00

1 1

1 1
66,4%
76,4%

66,4%753
recuperativa (mo)

Valortotalpara olote ll
LOTE 15

corretiva e/ou
12.902,40

.gg.3zõ,oo

19
19

19

775
776

Manutenção preventiva,
r

Peças originais 15.350,40
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Ng444/2021
Aos 07 dias do mês de Dezembro do ano de 202

da Prefeitura Municipal, à Rua Caramuru, RQ 271, Centro, em Pato Branco - PR, compareceu o Sr
Robson Canta, brasileiro, portador do RG ne 1 .81 6.1 83-4 SESP/PR, inscrito no CPF ne 441 .436.649-
68, residente e domicilíado na Rua Argentina n.' 02, Apto 702, Bairro Jardim das Américas. CEP
85 502-040, em Pato Branco - PR, Prefeito e representante do Mun/c/h/o de Falo Branco, pessoa
jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ no 76.995.448/0001-54, com sede e foro na Rua
Caramuru, Re 271, Centro, CEP: 85.501-064 em Pato Branco - PR, de ora em diante denominado
CONTRATANTE e R.J. Comérc/o e IUanufenção em .Ar Cona/c/arado .4ufomof/vo Z.fda, pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ ng 03.860.727/0001-37, Inscrição Estadual RQ 90228483
45, estabelecida na Rua lguatemi, no 92, Sala Térrea, Bairro Pínheirinho, CEP 85.506-210. Telefone
l46) 3223-4063, Email: equiparpbl@gmail.com, representada por Janefe Terezfnha Bergamscó/
brasileira, inscrita no CPF no 028.768.039-84, portadora do RG no 7.994.791-1. residente e
domíciliada em Pato Branco/PR, denominada CONTRATADA, classificada em primeiro lugar para
assinar a Ata de Registro de Preços, que tem efeito de compromisso de fornecimento nas condições
estipuladas no Edital e na proposta de preços, referente ao Edital de Pregão Eletrânico nP 95/2021.
Processo ne 220/2021, Protocolo ne 436814/2021. OBJETO: Implantação de Registro de Preços
para futura e eventual contratação de prestação de serviços de recuperação e/ou substituição de
peças com eventual mão de obra para manutenção mecânica, elétrica, chassi, funilaria. estofada. ar
condicionado, climatizador de ar, dentre outros serviços que se fizerem necessários, de veículos linha
pesada (caminhões leves e pesados, micro-õnibus e õnibus), atendendo às necessidades da
Secretaria Municipal de Agricultura, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal
de Educação e Cultura, Secretaria Municipal de Engenharia e Obras, Secretaria Municipal de Esporte
e Lazer, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Secretaria Municipal de Saúde. VIGÊNCIAretaria Municipal de Meio Ambiente e Secretaria Municipal de Saúde. ]ClgENÇlA..PQ

ríodo de vigência será de 12 (doze) meses, contados: O período de vigência será de 12 (doze) meses, contados da emissão da
ata de registro de preços EÇUçÃO, CRITÉRIOS

: A aquisição dos produtos e execução dos serviços, objeto da
licitação,l será feita de acordo com a necessidade, e será formalizada através da Nota de Empenho ou
Ordem de Serviço, sempre após a aprovação do orçamento emitido pela Contratada. Após a retirada
do veículo, e ainda após o recebimento da Nota de Empenho ou Ordem de Serviço, a Contratada terá
um prazo de até 02 (dois) dias úteis para a conclusão dos serviços/troca de peças necessários. O
prazo de que trata o item 8.2 poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado
pela Contratada durante o transcurso do prazo e desde que ocorra motivo justificado aceito pelo fiscal
e/ou gestor do contrato. Em caso de problemas mais graves, o prazo para reparo e correção poderá
ser maior, desde que em comum acordo entre a Contratada e o Município de Pato Branco. - Na
necessidade de serviços emergenciais, estes deverão ser atendidos no prazo máximo de 02 (duas)
horas e concluídos no mesmo dia. Nesse caso, sempre que possível, os serviços deverão ser
realizados no local onde o veículo se encontra, a fim de garantir a continuidade imediata dos serviços
Na hipótese de serviços menos complexos (pequenos reparos), em situações que a contratante
esteja impossibilitada de executar tais serviços, estes deverão ser atendidos e concluídos no prazo
máximo de 24 (vinte e quatro) horas. Nesse caso, a exemplo do item anterior, os serviços também
deverão ser realizados, preferencialmente, no local onde o veículo se encontra. Nos casos em que os
serviços forem executados pela contratante, no seu endereço físico, a contratada fica obrigada a
realizar apenas a entrega dos produtos (peças/acessórios), objeto desta licitação. Os mesmos
deverão ser entregues de acordo com as solicitações da contratante, conforme necessidade (sem

us de entrega), para servidores municipais devidamente identificados, no prazo máximo de 02
Idois) dias úteis. A Contratada deverá comunicar a Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e
quatro) horas de antecedência, a ocorrência de qualquer fato que possa implicar no atraso do
fornecimento das peças e execução dos serviços. A cada comunicado de serviço, será solicitado a
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Contratada orçamento orévio, que deverá ser apresentado num prazo máximo de 24 (vinte quatros
horas após a solicitação, e deverá estar disposto de forma detalhada, abrangendo a marca e modelo
do veículo, os serviços, as horas necessárias para execução dos serviços orçados, a data da entrada
do veículo no estabelecimento da Contratada, também deverá constar a relação de todas as peças
originais/reposição e/ou acessórios com seus respectivos descontos conforme consta no contrato
além de suas respectivas quantidades e códigos, que serão necessários para execução dos serviços
de acordo com cada marca/modelo de veículo, a qual será verificada e conferida pelo fiscal do
contrato ou servidor devidamente autorizado no Sistema Audatex ou Sindirepa/PR ou outro sistema
de qualidade similar ou superior ou, na ausência dos demais, na tabela de preço nas revendedoras
autorizadas, conforme Tabelas de Tempos de Reparos e de Preços a Varejo das Peças e Acessórios
obtidas junto às concessionárias (revendas) ou aos fabricantes dos veículos, vigentes na execução
dos serviços. A elaboração da avaliação e do orçamento será acompanhada "in loco" por um servidor
da Contratante, devidamente competente e designado para tal. Não poderá ser cobrado qualquer
serviço de diagnóstico, de elaboração de orçamento ou diária de estadia do veículo no local
designado pela Contratada. A Contratante poderá recusar o orçamento, pedir revisão, ou aceita-lo
parcialmente, comprometendo-se a Contratada a executar e fornecer o que for aprovado em todo ou
em parte. O número de peças fornecidas, horas e serviços a serem executados deverá corresponder
ao efetivamente necessário para a realização da respectiva manutenção do veículo, em cada caso
concreto Após solicitação do orçamento prévio do serviço, a Contratada deverá apresenta-lo no
prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas do recebimento dos veículos, ou da solicitação
formal, que poderá ser feita através de documento físico ou e-mail. Os valores, quantidades e
especificações propostas no orçamento serão conferidas pela contratante, através do fiscal do
contrato ou servidor devidamente autorizado, sendo que a não comprovação do orçamento, ou seja,
caso o mesmo apresente incoerências nas informações, trará a necessidade de elaboração de novo
orçamento. Caso o problema persista, a Administração Municipal entenderá como ínexecução
contratual. A Contratada deverá fornecer à Contratante, antes da execução dos serviços, laudo
técnico com os procedimentos propostos para a solução de outros problemas por ventura detectados
e que não foram solicitados pela Contratante. Os serviços somente poderão ser executados após a
aprovação do orçamento e/ou emissão da Nota de Empenho e/ou Ordem de Serviço pela
Contratante. Os serviços deverão ser executados em caráter prioritário em razão do interesse público
que os cercam. O transporte do veículo com defeito, do endereço da Contratante para o local da
realização dos serviços de manutenção, será de responsabilidade da Contratada. Sendo que, após a
conclusão dos serviços, a mesma deverá proceder a entrega no endereço da Contratante, no
Departamento de Manutenção de Frota (Parque de Máquinas) do Município de Pato Branco - PR. sito
a Rua Fiorelo Zandoná, n.e 2155, Bairro Pinheirinho, Pato Branco - PR, desde que em comum acordo
entre as partes. A entrega e retirada do veículo no estabelecimento da Contratante deverá ser feita
por funcionário capacitado, habilitado e devidamente autorizado pela Contratada, sendo que todo
esse processo será acompanhado por servidor autorizado da Contratante, mediante anotações das
condições de entrega e recebimento do veículo, o qual constará informações sobre as condições
gerais do mesmo, quanto à chaparía e pintura, estofamentos, quilometragem, acessórios, condições
dos pneus, quantidade de combustível e os itens de segurança (extintor, triângulo, macaco hidrául co
chave de roda e estepe). Além disso, o mesmo deverá realizar testes de funcionamento do veículo de
maneira a verificar o seu correto funcionamento. A contratada responsabiliza-se pelos veículos e
equipamentos entregues para manutenção, obrigando-se a manter os mesmos segurados contra
quaisquer acidentes, inclusive naturais, roubos, furtos e outros, assumindo total responsabilidade por
quaisquer danos ou prejuízos causados ao órgão de lotação ou a terceiros, quando seus empregados
ou prepostos estiverem conduzindo os veículos. As ferramentas, peças e acessórios necessários
para execução dos serviços serão disponibilizados pela Contratada. As peças a serem aplicadas
nestes veículos por ocasião da realização das manutenções, solicitadas pelas secretarias, deverão
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ter marca de fabricação e estar de acordo com as normas da ABNT e do INMETRO, sendo que as
mesmas deverão ser peças originais de fábrica (genuínas) ou compatíveis, novas, de reposição e
sem uso anterior. Além disso, ficará a critério da Contratante a escolha entre peça original ou de
reposição. Peças originais de fábrica (PO) ou genuínas são aquelas fornecidas diretamente pela
rrontadora. Peças de reposição (PR), conforme Norma Técnica da ABNT NBR 1 5296/2005, também
é denominada peça de pós-venda, a qual é destinada a substituir peça de produto original ou peça de
reposição original, caracterizada pela sua adequação e intercambíalidade, podendo ou não
apresentar as mesmas especificações técnicas, características de qualidade da peça de produção
original (material, resistência, tratamento de beneficiamento, desempenho e durabilidade), não sendo
admitido peças remanufaturadas. Fica vedada a aplicação de peças de procedência duvidosa. Antes
de concluir a substituição de peças dos veículos, a Contratada deverá comprovar para o Fiscal do
Contrato, que as peças são de boa qualidade. A Contratada deverá apresentar ao Fiscal do Contrato
as peças e acessórios que forem substituídas por ocasião dos reparos, com indicação (clara e
segura), acondicionadas em embalagem 'existente, com etiqueta, constando identificação do veículo
bem como as embalagens das peças e acessórios adquiridos para a realização da respectiva
manutenção. Quando houver necessidade de aplicar peças não previstas no Sistema Audatex ou
sistema similar ou superior, como no caso de veículos antigos, a Administração Municipal solicitará o
mínimo de 03 (três) orçamentos, indicando o de menor preço, valor este que será acordado com a
Contratada e devidamente autorizado pela Contratante. A Contratante, através de servidor
devidamente autorizado, poderá autorizar peças a serem recuperadas/remanufaturadas. mediante
preço comprovado através de três orçamentos obtidos com empresas do ramo ou por valor praticado
pela Contratada a empresas privadas ou órgãos públicos. Com relação às peças que poderão ser
recuperadas, a Contratada deverá relacionar as mesmas, comprovando se é mais vantajoso ao
município realizar a recuperação e, ao mesmo tempo, justificando tal decisão, sendo por não mais
existirem no mercado ou fabricação cessada. Todo esse processo deverá ser comprovado através de
orçamentos fornecidos por empresas do ramo, ficando a critério da Contratante a análise da
viabilidade ou não da recuperação, considerando o que for mais vantajoso para o município. A
manutenção e reparos em geral compreende os serviços necessários à correção de defeitos e
reparos destinados a recolocar veículos em perfeitas condições de funcionamento. Além disso
compreende a série de procedimentos de manutenção e procedimentos destinados a prevenir a
ocorrência de quebras e defeitos dos veículos, conservando-os em perfeito estado de uso. A
contagem do tempo destinado para cada um dos serviços requisitados terá como parâmetro o vigente
na tabela tempária do Fabricante ou do Sindirepa/PR ou similar. Todos os serviços de mão de obra
que serão executados deverão ser calculados por hora, valendo a tabela oficial de menor tempo. Os
serviços que não estiverem contemplados em tabela genérica deverão ser verificados junto às
respectivas revendedoras autorizadas de todos os veículos linha pesada da frota municipal. A
Contratada não poderá ultrapassar o período (hora mecânica. elétríca e demais serviços
contemplados nessa contratação) necessário para a execução dos serviços, conforme previsto nas
tabelas supracitadas. Incube a Contratada fornecer cópia da tabela de tempo padrão Sindirepa/PR ou
similar atualizada. Prestação de serviços de manutenção por maior desconto, vinculado à quantidade
de horas individuais para cada tipo de serviço, para mecânica e elétrica, preventiva e corretiva e
fornecimento de peças ou acessórios e demais materiais sob preço de mercado previamente
comprovado com valor definido através de percentagem (%) sobre o valor da mão de obra proposto
pela empresa vencedora do respectivo lote dos veículos da frota municipal. Os serviços deverão ser
prestados, preferencialmente. nas instalações da oficina da contratada (ou subcontratada). qie
deverá estar localizada dentro do Município de Pato Branco ou em municípios que façam divisa com
o mesmo, com exceção das situações encontradas nos subitens 4.2.2, 4.2.3 e 4.2.4, no qual os
serviços poderão ser prestados no local onde o veículo se encontra, ficando a critério da Contratante
tal decisão. Para todas as prestações de serviços, a Contratante, através de servidor devidamente
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autorizado e identificado, acompanhará a execução do objeto, conferindo desde o que está sendo
consertado até a comprovação do tempo em relação ao preço proposto para manutenção, utilizando-
se para isso tabela tempária do Fabricante ou do Sindirepa/PR ou similar. A Contratada deverá
manter o controle de entrada e saída dos veículos, com emissão de guia de recebimento/devolução
constando inclusive acessórios e objetos que acompanhem os veículos, a descrição dos serviços
realizados e a respectiva autorização da contratante. A contratada deverá realizar a devolução dos
veículos submetidos aos serviços devidamente limpos, ou seja, livres de resíduos provenientes da
execução dos serviços, tais como graxa, cola, poeira, entre outros. Os serviços deverão ser
executados de maneira que mantenha os veículos em condições de perfeito, ininterrupto e regular
funcionamento, mediante assistência técnica e serviços de manutenção e reparos em geral de defeito
e verificações que se fizerem necessárias, efetuando-se conserto e lubrificações, bem como outros
serviços recomendados para uma manutenção adequada. Havendo divergência entre os produtos e
serviços solicitados e os entregues, o Gestor do Contrato efetuará a notificação à empresa para que
sejam sanadas as possíveis irregularidades num prazo máximo de 03 (três) dias úteis. Este prazo
poderá ser prorrogado, desde que em comum acordo entre as partes e devidamente justificado pela
Contratada. No ato da devolução do veículo, a Contratada deverá fornecer Certificado de Garantia
por meio de documento próprio ou anotação (impressa ou carímbada) na Nota Fiscal. A Contratada
deverá dar plena e total garantia dos serviços de mão de obra prestados contra qualquer problema
pelo período mínimo de 90 (noventa) dias, exceto para os serviços de manutenção geral e retífica de
motores, os quais deverão ter garantia pelo período mínimo de 180 (cento e oitenta) dias. A
Contratada deverá dar plena e total garantia das peças pelo período indicado pelo fabricante das
mesmas. Ocorrendo defeito ou imperfeição durante o período de garantia, a Contratada será
comunicada e deverá providenciar o devido reparo no prazo máximo de 03 (três) dias úteis. contados
do recebimento da comunicação, sem qualquer ónus para o Município e sem prejuízo da aplicação
das sanções previstas no Edital. Este prazo poderá ser prorrogado, desde que em comum acordo
entre as partes e devidamente justificado pela Contratada. O recebimento dos serviços se dará
conforme o disposto no artigo 23, incisa ! alíneas "a" e "b", seus parágrafos e art. 76 da Lei n
8.666/93,. e compreenderá duas etapas distintas, a seguir discriminadas: RECEBIMENTO
EBQylSOFI O pelo Fiscal do contrato. mediante termo circunstanciado, no prazo de 05 (cinco dias
úteis, contados da data do recebimento de comunicação escrita emitida pela empresa contratada
para efeito de verificação da conformidade dos serviços com a especificação exigidas Após a
realização de verificação que constate não haver defeitos, vícios ou incorreções ou que já tenham
sido corrigidos pela contratada quaisquer apontamentos efetuados, o Fiscal emitirá. o Termo
Circunstanciado de Recebimento Provisório. : será realizado pelo fiscal
do contrato e pela Comissão de Fiscalização e Recebimento de Bens e Serviços, para atestar se os
serviços contemplaram plenamente aos requisitos dos termos contratuais. mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, num prazo de lO (dez) dias úteis. Se durante o recebimento
definitivo, for constatado que os serviços foram feitos de forma incompleta, com qualidade e
quantidade inferior à contratada, apresentando defeitos ou em desacordo com as especificações, o
contratado se obriga a corrigir os serviços em desacordo, após a notificação do contratado, no
prazo máximo de 03 (três) dias úteis (Art. 69:, lei ê.:6$g/93). Sendo interrompido o prazo de
recebimento definitivo até que seja sanada a situação; Na hipótese de a verificação a que se refere
o recebimento definitivo não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada
consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo; A fiscalização por parte do
município e o recebimento provisório ou definitivo, não excluem a responsabilidade civil da
contratada, nos termos das prescrições legais. Não serão aceitos produtos com especificações e
marca/modelo díspares. do contido na Ata de Registro de Preços assinada entre as partes

ada a subcontratação total do objeto pela Contratada, bem como da
associação da Contratada com outrem, ou a cessão ou transferência, total ou parcial das suas
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responsabilidades. A subcontratação parcial será permitida apenas para Prestação dos serviços de
manutenção corretiva e preventiva, que deverão ser realizados por empresas do ramo, com
profissionais capacitados, estrutura física e ferramental completos para execução dos mesmos. A
Contratada não deverá transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste Edital, sem prévia e
expressa anuência da Administração, e em tudo o que seguir as diretrízes da Administração. Se
eventualmente for concedida a subcontratação parcial pelo Contratante, não reduz nem elimina as
responsabilidades e obrigações da Contratada em decorrência deste Contrato, nem importará em
estabelecer qualquer vínculo entre o Contratante e o subcontratado. CONDlçOES DE PAGAMENTO;
O pagamento será efetuado até o 30Q dia útil após a entrega do produto/execução do serviço,
mediante apresentação de Laudo de recebimento, apresentação da respectiva nota fiscal/futura com
discriminação resumida do equipamento fornecido, número da licitação, número do contrato, não
apresentar usura e/ou entrelinhas e esteja certificada pela Comissão de Recebimento de Bens e
Serviços. As notas fiscais e/ou futuras deverão ser impressas de maneira clara, inteligível, inviolável
ordenada e dentro de padrão uniforme e deverão conter o total para cada produto e/ou serviço. A
Nota Fiscal não deverá apresentar usuras e/ou entrelinhas e deverá ser atestada pelo gestor e fiscal
do Contrato, bem como, pela Comissão de Recebimento de Bens e Serviços. A liberação dos
pagamentos ficará condicionada a apresentação da prova de regularidade para com a Fazenda
Federal, Estadual e Municipal, prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)
emitida eletronicamente através do site http://www.tst.jus.br, em cumprimento com as obrigações
assumidas na fase de habilitação do processo licitatório. O CADASTRO no SICAF vigente, ou
Certificado de Registro Cadastral (GRC) emitido pela Divisão de Licitações do Município de Pata
Branco (desde que válido) poderá substituir os documentos indicados no subitem 1 0.3. O pagamento
poderá ser realizado preferencialmente por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente da
contratada, ou por meio de fatura com utilização de código de barras. Em caso de atraso de
pagamento motivado exclusivamente pela contratante, como critério para correção monetária aplicar
se-á o IPCA - índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo calculado pelo IBGE. Em caso de
atraso de pagamento, desde que a contratada não tenha concorrido de alguma, forma para tanto
serão devidos pela contratante juros moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano)
capitalizados diariamente em regime de juros simples. Quando da incidência da correção monetária e
juros moratórios, os valores serão computados a partir do vencimento do prazo de pagamento de
cada parcela devida. pesas decorrentes desta licitação
ocorrerão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária, conforme número reduzido e
desdobramento que segue: 1521-8155; 1559-8159; 1616-8164; 1628-8165; 1639-8166; 1648-8167
1 739-81 68; 1 700-81 69; 1 654-81 701 1 657-8171; 1 666-81 72; 1 744-81 741 1714-81 75; 1728-81 76: 1 684-
81771 1689-81781 1691-81791 1788-8180; 1769-8182; 1815-8183; 1806-8184; 1829-81 85: 1845-8186
1853-8187; 1876-8188; 1863-8191; 1893-8192; 1898-8193; 1910-8194; 1930-8196; 1947-8197

1968-8215; 1 980-8216; 1997-82171 1999-82181 2000-82191 1985-8220; 1993-8221 ; 2005-8250; 2017-
8251 l 2024-82521 2027-82531 2030-8254; 2041 -82551 2044-82561 2036-8257; 2034-8258; 2076-8259:

2092-82621 21 07-8263; 21 20-8264; 21 59-8266; 21 62-8267; 21 28-8268; 2064-8270; 21 35-8273: 21 37
82741 2139-82751 21 49-8277; 2051 -8279; 21 65-8281; 21 68-82821 2173-82831 2239-8284: 21 81 -8285:
221 9-8286; 2229-8287; 2233-82881 21 86-82891 21 91 -82901 21 95-8291 ; 2204-8292; 2255-8293: 2259.

82941 221 1-82951 2264-82961 2267-8297; 231 1-82981 2276-82991 2284-8300; 2289-8301 : 2299-8302:
2305-8303; 2307-8304; 2309-83051 2368-83061 2396-8307; 2326-83091 231 6-831 1 ; 2335-831 2: 2346.
8314; 2356-83151 2359-831 6; 2361 -831 8; 2380-8319; 2365-83201 2393-8321; 2415-8322: 2427-8324:
2443-8328; 2484-8329; 2448-83301 2465-8331 l 2451 -83331 2476-8334; 2478-8335; 2482-8336: 2490.
8337; 2498-8338; 2509-8339; 2521 -8340; 2880-8200; 2924-8202; 2940-8204; 3002-8212; 2989-8213
2889-8201 l 2899-8206; 2950-82081 2908-8209; 2960-821 01 3007-821 1 ; 2981 -821 4: 2925-8203: 2941 -

8205; 2900-8207; 16373-1 6779; 2597-8222; 2629-8224; 2689-8228; 2705-8230; 2723-8232; 2770.
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82341 2737-82351 2750-8237; 2759-82391 281 4-8242; 2826-82441 2839-8245; 2842-8246: 2850-8247
2855-8248; 2868-8249; 14988-16780; 14989-16781; 14990-16782; 14991-16783; 14992-16784
14993-16785; 14994-1 6786; 14995-16787; 15005-16789; 15006-16790; 15325-16791; 16449-16792
1 6451 -1 6793; 1 6707-1 6794; 1 6708- 6795; 598-8223; 2639-8225; 2656-8226; 2664-8227: 2671 -8229
2724-8233; 2738-8236; 2751 -82381 2788-82401 2815-82431 1877-8189; 191 1-81 95; 1 948-8198; 1667
81731 1789-8181 l 1949-81991 2789-8241 1 2416-83231 2428-83251 2466-8332; 1878-8190: 2397-8308
2327-8310; 2336-8313; 2360-8317; 2429-8326; 16468-16798; 2054-8261; 2129-8269; 1 6472-16800
16474-16802; 2150-8278; 16476-16803; 2142-8276; 16477-16801; 2077-8260; 2121-8265: 16482.
16799; 2060-82711 2049-82721 16489-167961 16493-16797; '16371-16809; 16372-16810: 15328-
168081 16497-168051 16498-168061 16500-16807; 14996-167881 2061-82801 16503-16804: 1521
83491 1559-83531 1573-8354; 1642-8357; 1616-8358; 1628-83591 1639-83601 1657-8365: 1666-8366:
1788-8374; 1829-8379; 1845-83801 -1853-8381; 1876-83821 1863-83851 1893-8386; 1898-8387:
1910-8388; 1 930-8390; 1947-8391 11968-8409; 1980-84101 1997-841 1; 1 999-8412; 2000-8413; 1985.
84141 1 993-841 5; 2030-84481 2041 -8449; 2044-8450; 2036-8451 ; 2034-8452; 2076-8453; 2092-8456
21 07-8457; 21 20-8458; 21 59-8460; 21 62-8461; 21 28-8462; 2064-8464; 21 35-8467; 2137-8468; 21 39.
84691 2149-8471 l 2051 -84731 21 65-8475; 2168-8476; 21 73-84771 2239-8478; 2181-8479: 221 9-8480:
2229-84811 2233-84821 21 86-84831 2191-84841 2195-84851 2204-8486; 2255-8487; 2259-8488: 2211-
8489; 2264-84901 2267-8491 l 231 1-8492; 2276-84931 2284-84941 2289-84951 2299-8496; 2305-8497:
2307-8498; 2309-8499; 2368-8500; 2396-8501 ; 2326-85031 231 6-8505; 2335-8506; 2346-8508; 2356-
85091 2359-8510; 2361-8512; 2380-85131 2365-85141 2393-85151 241 5-851 6; 2427-8518; 2443-8522:
2484-8523; 2448-8524; 2465-85251 2451 -8527; 2476-8528; 2478-8529; 2482-8530; 2490-8531 : 2498.
8532; 2509-8533; 2521 -85341 2880-83941 2924-8396; 2940-83981 3002-8406; 2989-8407; 2889-8395:
2899-8400; 2950-8402; 2908-84031 2960-8404; 3007-84051 2981 -84081 2925-83971 2941 -8399; 2900
8401 ; 16373-168111 2597-84161 2629-8418; 2689-84221 2705-8424; 2723-8426; 2770-8428: 2737-
84291 2750-8431; 2759-8433; 2814-84361 2826-84381 2839-84391 2842-8440; 2850-8441 : 2855
84421 2868-84431 2598-841 71 2639-841 9; 2656-84201 2664-8421 ; 2671-8423; 2724-8427; 2738-8430:
2751 -84321 2788-84341 281 5-84371 1 877-83831 1 91 1 -83891 1 948-8392; 1 667-8367; 1 789-8375: 1 949
8393; 2789-84351 241 6-851 71 2428-851 9; 2466-8526; 1 878-8384; 2397-8502; 2327-8504; 2336-8507
2360-851 1 ; 2429-8520; 1 6468-1 68301 2054-84551 21 29-84631 1 6472-1 68321 1 6474-6834: 21 50-8472
16476-16835; 2142- 84701 16477-16833; 2077-8454; 2121-8459; 16482-16831; 2060-8465: 2049
8466; 16489-16828; 16493-16829; 16371-16841; 16372- 6842; 15328-16840; 2061-8474: 16503
168361 1521-153241 1559-168431 1642-168441 1616-168451 1628-16846; 1639-16847; 1739-16078:
1700-16848; 1654-168491 1657-168501 1666-168511 1744-16853; 1714-168541 1728-16855; 1684
16856; 1689-16857; 1691-16858; 1806-16776; 1829-16859; 1845-16860; 1853-16861; 1876-15292
1863-15020; 1893-16863; 1898-168641 1910-168651 1930-16867; 1947-162491 1968-16879: 1980
16255; 1997-168801 1999-16881 l 2000-16882; 1985-168831 1993-168841 2017-16906; 2024-16907:
2027-169081 2030-169101 2076-16912; 2092-152971 2107-16916; 2120-16917; 2159-16920: 2162
16921; 2128-169221 2064-169251 2135-169281 2137-169291 2139-16930; 2149-16933: 2051-16936:
2239-16943; 2181-16944; 2219-169451 2229-169461 2233-169471 2186-16948; 2191-16949: 2195-
16950; 2204-16951 l 2255-169521 2259-169531 221 1-169541 2267-169551 231 1-16956= 2276-16957:
2284-169581 2289-169591 2299-161291 2305-169601 2307-16961; 2309-16962; 2368-16963: 2396
169641 2326-169661 231 6-169681 2335-169691 2346-16971 l 2356-16972; 2359-16973: 2361-16975
2380-16976; 2365-16977; 2393-169781 2415-16778; 2427-16979; 2484-16981 ; 2448-16982: 2465-
16983; 2451-169851 2476-169891 2478-169901 2482-16991; 2498-150441 2924-16872; 2940-13723
2889-16871 ; 2899-168751 2950-16877; 2908-16878; 2925- 168731 2941-168741 2900-16876: 16373
16870; 2814-16887; 2855-14377; 2868-16889; 2788-168851 2815-168881 1877-16128: 1911- 16866:
1948-168681 1667-168521 1949-168691 2789-168861 2416-13117; 2428-150181 2466-16984: 1878.
16862; 2397-169651 2327-16967; 2336-16970; 2360-169741 2429-169801 2054-16914: 1 6468-16915:
16472-16924; 2129-16923; 16474-16935; 2150-16934; 16476-16938; 2142-16931; 16477-16932
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2077-16913; 16482-16919; 2121-16918; 2060-16926; 2049-16927; 16489-16909; 16493-16911
1521-16992; 1559-16993; 1642-16994; 1616-16995; 1628-16996; 1639-16997; 1739-16998: 1666-
17002; 1689-170081 1829-17010; 1845- 170111 1853-17012; 1876-170131 1863-17016; 1893-17017:
1898-170181 1910-170191 1930-17021; 1947-170221 1968-170351 2017-17064; 2024-17065: 2027.
170661 2030-170681 2076-170701 2092-170741 2107-170751 2120-170761 2159-17079; 2162-17080:
2128-17081; 2064-17084; 2135-17087; 2137-17088; 2139-17089; 2149-17092; 2051-17095: 2239.
17102; 2204-171 101 2267-171 141 2284-171 17; 2289-171 18; 2299-171 19; 2305-17120; 2307-17121
2309-17122; 2368-17123; 2396-17124; 2326-17126; 2316-17128; 2335-17129; 2346-17131: 2356.
171321 2359-171331 2361-171351 2380-17136; 2365-171371 2393-17138; 2415-17139: 2427-17141
2484-171441 2448-171451 2465-171461 2451-171481 2476-17152; 2478-17153; 2482-17154: 2498-
17155; 2924-17027; 2940-17029; 2889-17026; 2899-17031; 2950-17033; 2908-17034; 2925-17028
2941-17030; 2900-17032; 16373-17025; 2814-17044; 2855-17046; 2868-17047; 2788-17042: 2815.
170451 1877-17014; 1911-17020; 1948-17023; 1667-170031 1949-17024; 2789-17043; 2416-17140:
2428-171421 2466-171471 1878-170151 2397-171251 2327-17127; 2336-17130; 2360-17134: 2429-
17143; 16468-17073; 2054-17072; 16472-170831 2129-17082; 16474-17094; 2150-17093: 16476.
170971 2142-17090; 16477-17091; 2077-170711 2121-17077; 16482-17078: 2060-17085: 2049-
17086; 16489-170671 16493-17069; 1521-171561 1559-17157; 1642-17158; 1616-17159: 1628-
17160; 1639-17161; 1739-171621 1666-171661 1689-171721 1829-17174; 1845-17175: 1853-17176
1876-17177; 1863-17180; 1893-17181; 1898-17182; 1910-17183; 1930-17185; 1947-17186: 1968-
17199; 2017-172271 2024-172281 2027-172291 2030-17231; 2076-172331 2092-17237; 2107-17238:
2120-17239; 2159-17242; 2162-17243; 2064-17247; 2135-17250; 2239-17265; 2204-17273; 2267
1 7277; 2284-1 72801 2289-1 7281 l 2299-17282; 2305-1 7283; 2307-17284; 2309-1 7285; 2368-17286
2396-172871 2326-172891 2316-17291 ; 2335-172921 2346-17294; 2356-17295; 2359-17296: 2361
172981 2380-172991 2365-173001 2393-17301 l 2415-173021 2427-17304; 2484-17307; 2448-17308:
2465-17309; 2451-17311; 2476-17315; 2478-17316; 2482-17317; 2498-17318; 2924-17191; 2940
17193; 2889-17190; 2899-17195; 2950-17197; 2908-17198; 2925-17192; 2941-17194; 2900-17196
16373-171891 2814-172081 2855-143781 2868-172101 2788-172061 2815-17209; 1877-17178: 1911-
17184; 1948-171871 1667-171671 1949-17188; 2789-17207; 2416-173031 2428-17305; 2466-17310
1878-171791 2397-17288; 2327-172901 2429-173061 16468-172361 2054-17235; 16472-17246: 2129
172451 16474-172571 2150-172561 16476-172601 2142-172531 16477-17254; 2077-17234: 2121
17240; 1 6482-17241 ; 2060-172481 2049-172491 1 6489-172301 16493-17232; 1521 -8543: 1573-8548:
1593-85501 1642-8551 ; 1616-85521 1628-85531 1639-85541 1666-8560; 1689-8566; 1788-8568: 1806-
85721 1 829-85731 1845-85741 1853-85751 1 876-8576; 1 863-85791 1893-85801 1 898-8581 : 1 91 0-8582:
1930-8584; 1947- 8585; 1968-8603; 2005-8638; 2017-8639; 2024-8640; 2027-8641; 2030-8642
2041 -8643; 2044-8644; 2036-8645; 2034-8646; 2076-8647; 2092-8650; 21 07-8651 ; 21 20-8652; 21 59
8654; 21 62-86551 21 28-86561 2064-86581 21 35-8661; 21 37-86621 2139-86631 21 49-8665; 2051 -8667:
21 65-8669; 21 68-8670; 2239-86721 2204-86801 2267-86851 2284-86881 2289-8689; 2299-8690: 2305-
8691 l 2307-86921 2309-86931 2368-8694; 2396-86951 2326-8697; 231 6-86991 2335-8700; 2346-8702:
2356-87031 2359-8704; 2361 -87061 2380-8707; 2365-87081 2393-87091 241 5-871 0; 2427-871 2: 2443.
87161 2484-871 7; 2448-871 81 2465-871 9; 2451-8721 ; 2476-87221 2478-87231 2482-8724; 2490-8725:
2498-8726; 2509-8727; 2521 -87281 2880-85881 2924-85901 2940-8592; 3002-8600; 2989-8601 ; 2889-
85891 2899-85941 2950-85961 2908-8597; 2960-85981 3007-85991 2981-8602; 2925-8591 : 2941 -8593
2900-8595; 16373-173191 2705-86181 2759-86271 2855-86361 2868-8637; 2598-861 1: 2639-8613:
2656-861 4; 2664-861 51 2671 -861 71 2724-8621 l 2738-86241 2751 -8626; 2788-8628; 281 5-8631 : 1 877.
85771 191 1-85831 1948-85861 1667-8561 l 1789-85691 1 949-85871 2789-86291 241 6-871 1 : 2428-8713:
2466-87201 1878-8578; 2397-8696; 2327-86981 2336-8701; 2360-8705; 2429-8714; 16468-17326:
2054-86491 2129-8657; 16472-173281 16474-167421 2150-86661 16476-173301 2142-8664; 16477-
173291 2077-8648; 2121-8653; 16482-17327; 2060-86591 2049-86601 16489-17324; 16493-17325:
1523-17337; 1562-17338; 1643-17339; 1605-17340; 1619-17341; 1630-17342; 1641-17343; 1670-

Rua Caíamuru, 271 ' 85501-060 . Pato Branco . Paraná
Forte/Fax(46) 3220.1544 www.patobranco.pr.gov.br

7 de 15



© PATOBRANCO
MUNICÍPIO DE Vun. de Pato Branco

Idcitações

ESTADO DO M.NANA GABINETE DO PREFEITO

17348; 1690-17356; 1832-17358; 1848-17359; 1854-17360; 1881-17361; 1866-17362; 1896-17363
1899-173641 1915-173651 1933-173671 1952-17368; 1971-17380; 2019-17398; 2025-17399; 2028
17400; 2031-17402; 2079-17407; 2095-17412; 2109-17413; 2123-17414; 2160-17417; 2163-17418
2130-17419; 2065-17421; 2136-17422; 2242-17436; 2207-17444; 2268-17448; 2287-17451 ; 2291
17452; 2302-17453; 2306-17454; 2308-17455; 2370-17456; 2330-17458; 2317-17460; 2337-17461
2349-174631 2357-174641 2363-174651 2381-174661 2366-174671 2418-17468; 2432-17470: 2485.
17473; 2450-17474; 2469-17475; 2500-17482; 2928-17372; 2946-17374; 2890-17371 : 2903-17376
2951-173781 2909-173791 2929-173731 2947-173751 2904-17377; 2818-17388; 2857-14372: 2871
17390; 2792-173861 2819-173891 1916-17366; 1953-173691 1671-17349; 1954-17370; 2793-17387
1672-17350; 2419-17469; 2433-17471; 2470-17476; 2399-17457; 2331 -17459; 2338-17462: 2434.
17472; 16464-174041 2032-17403; 16467-17433; 2056-174101 16469-1741 1; 2131-17420: 16475.
17429; 2152-17428; 2145-17425; 16479-17426; 2080-17408; 16486-17409; 2124-17415; 16483-
17416; 16490-17401; 16492-174351 16494-17405; 16496-17406; 1523-17483; 1562-17484: 1643.
17485; 1605-174861 1619-174871 1630-174881 1641-174891 1670-174941 1690-17502: 1832-17504:
1848-175051 1854-175061 1881-175071 1866-175081 1896-17509; 1899-17510; 1915-17511: 1933.
175131 1952-175141 1 971-175261 2019-175451 2025-175461 2028-17547; 2031-17549: 2079-17554:
2095-175591 2109-175601 2123-175611 2160-175641 2163-17565; 2130-17566; 2065-17568: 2136-
17569; 2138-175701 2242-17583; 2207-17591 l 2268-175951 2287-17598; 2291-17599; 2302-17600
2306-17601 ; 2308-17602; 2370-176031 2330-176051 2317-176071 2337-17608; 2349-17610: 2357.
1761 1; 2363-17612; 2381-17613; 2366-17614; 2418-17615; 2432-17617; 2485-17620; 2450-17621
2469-17622; 2454-17624; 2477-176261 2481-17627; 2483-17628; 2500-17629; 2928-17518: 2946.
175201 2890-175171 2903-175221 2951-175241 2909-175251 2929-17519; 2947-17521 ; 2904-17523
2818-175341 2857-175361 2871-17537; 2792-175321 2819-17535; 1916-175121 1953-17515; 1671-
174951 1954-175161 2793-17533; 1672-174961 2419-176161 2433-17618; 2470-17623; 2399-17604:
2331-176061 2338-176091 2434-176191 16464-17551; 2032-175501 16467-17580; 2056-17557:
16469-175581 2131-17567; 16475-175761 2152-175751 2145-17572; 16479-17573: 2080-17555:
16486-17556; 2124-17562; 16483-17563; 16490-17548; 16492-17582; 1 6494-17552; 16496-17553
1523-121461 1576-12151; 1595-121531 1643-121541 1605-12155; 1619-12156; 1630-12157: 1641
12158; 1650-12159; 1670-12164; 1690-12172; 1794-12174; 1807-12178; 1832-12179; 1848-12180
1854-12181; 1881-121821 1866-121831 1896-12184; 1899-121851 1915-12186; 1933-12188: 1952
12189; 1971-122081 2708-122231 2762-122361 2007-122471 2019-122481 2025-12249; 2028-12250:
2031-12251 l 2042-12253; 2045-122541 2037-122551 2035-12256; 2079-122571 2095-12260; 2109.
12261; 2123-12262; 2160-12264; 2163-122651 2130-122661 2065-12268; 2136-12269: 2138-12270:
2140-12271; 2151-12273; 2052-12275; 2157-12277; 2166-12278; 2242-12281 ; 2207-12289; 2266
12293; 2268-12294; 2287-12297; 2291-12298; 2302-12299; 2306-12300; 2308-12301; 2370-12302
2330-123041 2317-123061 2337-12307; 2349-123091 2357-12310; 2363-1231 ll 2381-12312; 2366-
12313; 2418-12314; 2432-12316; 2485-12321; 2450-12322; 2469-12323; 2500-12330; 251 1-12331
2523-12332; 2882-121921 2928-121941 2946-121961 3004-122041 2992-122051 2890-12193; 2903.
121981 2951-122001 2909-12201 l 2961-122021 3008-122031 2980-12206; 2982-12207: 2929-12195:
2947-121 97; 2904-121991 2599-122141 2630-122151 2709-12224; 2763-12229; 2760-12235: 2857-
12245; 2871-12246; 2710-12225; 2667-12219; 2641-12216; 2659-12217: 2666-12218 2693-12221
2673-12222; 271 1-122261 2740-122321 2755-122341 2792-12237; 2819-12240; 1916-12187: 1953.
121901 1671-121651 1795-121751 1954-121911 2793-122381 1672-12166; 2419-12315; 2433-12317:
2470-123241 2399-123031 2331-123051 2338-123081 2434-12318; 16464-176381 2032-12252: 2169-
12279; 16467-17647; 16469-17642; 2056-12259; 2131-12267; 2152-12274; 16475-17645: 2145.
12272; 16479-176441 2080-122581 16486- 17641 ; 2124-122631 16483-17643; 1 6490-17637: 1 6492-
176481 16494-176391 16496-176401 1523-117121 1562-176501 1643-17651; 1605-17652: 1619-
17653; 1630-176541 1641-176551 1670-150541 1832-176561 1848-17657; 1854-15744: 1881-14359:
1866-13111; 1896-15745; 1899-15746; 1915-15747; 1933-15748; 1952-15749; 1971-15751; 2019-
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15768; 2025-15769; 2028-15770; 2031-15771 ; 2079-17671; 2095-16370; 2109-17676; 2123-17677
2160-176801 2163-176811 2130-176821 2065-176831 2136-17684; 2138-17685; 2140-17686: 2151
17689; 2052-17692; 2157-17696; 2242-15773; 2207-15780; 2268-15784; 2287-14362; 2291-15787
2302-131 14; 2306-15788; 2308-15789; 2370-15790; 2330-15792; 2317-15794; 2337-15795: 2349.
14607; 2357-15797; 2363-15798; 2381-15799; 2366-15800; 2418-15801; 2432-15802; 2469-15806
2500-17698; 2928-17659; 2946-15320; 2890-17658; 2903-17662; 2951-17664; 2909-17665: 2929.
17660; 2947-17661; 2904- 17663; 2818-15759; 2857-14373; 2871-15761 ; 2792-15757; 2819-1 5760
1916-14361; 1953-15750; 1671-15735; 1954-15068; 2793-15758; 1672-15736; 2419-131 15: 2433.
15730; 2470-15807; 2399-15791 ; 2331 -15793; 2338-15796; 2434-15803; 16464-17668; 2032-15772
16467-17695; 2056-17674; 16469-17675; 2131-14587; 16475-17691; 2152-17690; 2145-17687
16479-17688; 2080-17672; 16486-17673; 2124-17678; 16483-17679; 1 6490-17667; 16492-17697
16494-176691 16496-176701 1523-176991 1562-177001 1643-17701 ; 1605-17702; 1619-17703: 1630.
177041 1641-17705; 1670-143641 1832-177181 1848-177191 1854-177201 1881-14360; 1866-13575:
1896-17721; 1899-177221 1915-155461 1933-162031 1952-16204; 1971-17731 1 1995-17736: 2019.
17749; 2025-177501 2028-17751 l 2031-177531 2079-177581 2095-177631 2109-17764; 2123-17765:
2160-17768; 2163-177691 2130-177701 2065-17772; 2136-177731 2138-17774; 2140-17775: 2151
17778; 2052-17781; 2157-17785; 2242-17787; 2207-17795; 2268-17799; 2287-14363; 2291-17802
2302-13576; 2306-17803; 2308-17804; 2370-17805; 2330-16206; 2317-17807; 2337-17808; 2349.
13577; 2357-17810; 2363-178111 2381-178121 2366-178131 2418-16208; 2432-17814; 2485-17817:
2450-17818; 2469-17819; 2454-17820; 2477-17822; 2481-17823; 2483-17824; 2500-17825: 2928-
177241 2946-150551 2890-177231 2903-177271 2951-177291 2909-17730; 2929-17725: 2947-17726
2904-177281 2818-177391 2857-143741 2871-177411 2792-17737; 2819-17740; 1916-131 12: 1953.
14614; 1671-15277; 1954-16205; 2793-177381 1672-177101 2419-13116; 2433-17815: 2470-15061
2399-17806; 2331 -16207; 2338-1 7809; 2434-17816; 1 6464-17755; 2032-17754; 1 6467-17784; 2056.
17761; 16469-177621 2131-17771; 16475-17780; 2152-17779; 2145-17776; 16479-17777; 2080
177591 16486-177601 2124-17766; 1 6483-17767; 16490-17752; 16492-177861 16494-17756: 16496-
17757; 1523-17826; 1562-17827; 1643-17828; 1605-17829; 1619-17830; 1630-17831: 1641-17832
1670-178371 1832-178471 1848-178481 1854-178491 1881-16209; 1866-162101 1896-17850; 1899
17851; 1915-162111 1933-16213; 1952-162141 1971-178601 2019-17878; 2025-17879; 2028-17880:
2031-17882; 2079-17887; 2095-178921 2109-17893; 2123-178941 2160-17897: 2163-17898: 2130-
17899; 2065-17901 l 2136-179021 2138-179031 2242-179161 2207-17924; 2268-17928: 2287-16217:
2291-17931 ; 2302-162181 2306-179321 2308-179331 2370-17934; 2330-16219; 2317-17936: 2337.
17937; 2349-16221; 2357-17939; 2363-17940; 2381-17941; 2366-17942; 241 8-16222; 2432-17943
2469-17948; 2454-17950; 2500-17955; 2928-17853; 2946-16458; 2890-17852; 2903-17856; 2951
17858; 2909-17859; 2929-17854; 2947-17855; 2904-17857; 2818-17868; 2857-14375; 2871-17870
2792-178661 2819-178691 1916-16212; 1953-162151 1671-17838; 1954-16216; 2793-17867: 1672
17839; 2419-162231 2433-179441 2470-179491 2399-179351 2331-16220; 2338-17938: 2434-17945
16464-178841 2032-178831 16467-17913; 2056-17890; 16469-178911 2131-17900: 16475-17909:
2152-17908; 2145-17905; 16479-17906; 2080-178881 16486-178891 2124-17895; 16483-17896:
16490-178811 16492-17915; 16494-178851 16496-17886; 1523-179561 1562-17957: 1643-17958:
1605-179591 1619-179601 1630-17961; 1641-179621 1670-17967; 1832-179771 1848-17978: 1854-
17979; 1881-16224; 1866-16225; 1896-17980; 1899-17981; 1915-16226; 1933-16228; 1952-16229
1971-17991; 1995-179961 2025-180101 2028-180111 2031-18013; 2095-180231 2109-18024; 2123.
18025; 21 60-18028; 2163-18029; 2130-18030; 2065-18032; 2136-18033; 2242-18047; 2207-18055
2268-180591 2287-162321 2291-180621 2302-162331 2306-18063; 2308-18064; 2370-18065: 2330.
16234; 2317-18067; 2337-180681 2349-162361 2357-180701 2363-18071 ; 2381-18072; 2366-18073:
2418-16237; 2432-18074; 2485-180771 2450-180781 2469-180791 2454-18081 ; 2477-18083: 2481-
18084; 2483-180851 2500-180861 2928-179831 2946-179851 2890-17982; 2903-17987; 2951-17989:
2909-17990; 2929-17984; 2947-17986; 2904-17988; 2818-17999; 2857-14376; 2871-18001; 2792.
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17997; 2819-180001 1916-162271 1953-162301 1671-179681 1954-162311 2793-17998; 1672-17969:
2419-16238; 2433-18075; 2470-18080; 2399-18066; 2331-16235; 2338-18069; 2434-18076: 16464.
18015; 2032-18014; 16467-18044; 2056-18021; 16469-18022; 2131-18031; 16475-18040; 2152.
18039; 2145-18036; 16479-18037; 2080-18019; 16486-18020; 2124-18026; 16483-18027: 16490.
18012; 16492-18046; 16494-18016; 16496-18017; 1523-12340; 1562-12344; 1576-12345; 1643.
12348; 1605-12349; 1619-12350; 1630-12351; 1641-12352; 1670-12358; 1794-12368; 1807-12372
1832-123731 1848-123741 1854-123751 1881-123761 1866-12377; 1896-12378; 1899-12379; 1915.
12380; 1933-12382; 1952-12383; 1971-12402; 1995-12407; 2708-12417; 2762-12430; 2019-12441
2025-12442; 2028-12443; 2031-12444; 2042-12446; 2045-12447; 2037-12448; 2035-12449; 2079.
12450; 2095-12453; 2109-12454; 21 23-12455; 2160-12457; 2163-12458; 2130-12459; 2065-12461
2136-12462; 2138-124631 2242-124741 2207-124821 2268-124871 2287-12490: 2291-12491 : 2302-
12492; 2306-12493; 2308-12494; 2370-12495; 2330-12497; 2317-12499; 2337-12500: 2349-12502
2357-12503; 2363-125041 2381-125051 2366-125061 2418-12507; 2432-12509; 2438-12512; 2469.
1251 6; 2454-12518; 2500-12523; 251 1-12524; 2523-12525; 2882-12386; 2928-12388: 2946-12390
3004-12398; 2992-12399; 2890-12387; 2903-12392; 2951-12394; 2909-12395; 2961-12396; 3008-
12397; 2980-124001 2982-12401 l 2929-123891 2947-12391; 2904-12393; 2599-12408: 2630-12409
2763-12423; 2760-124291 2857-1 15541 2871-124391 2659-124111 2666-12412; 2693-12415: 2673.
12416; 2711-12420; 2728-12422; 2740-12426; 2755-12428; 2792-12431; 2819-12434; 1916-12381
1953-123841 1671-123591 1795-12369; 1954-12385; 2793-12432; 1672-12360; 2419-12508: 2433-
12510; 2470-12517; 2399-12496; 2331-12498 2338-12501 l 2434-1251 ll 16464-18095; 2032-12445:
2169-12472; 16467-18104; 16469-18099; 2056-12452; 2131-12460; 2152-12467; 16475-18102
2145-124651 16479-18101 l 2080-12451; 16486-180981 2124-124561 16483-18100; 16490-18094:
16492-181051 16494-180961 16496-18097. : Manter as condições
de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência do registro de preços, informando a
Contratante a ocorrência de qualquer alteração nas referidas condições. Fornecer os produtos e
executar os serviços cotados em estrita conformidade com as especificações de sua proposta e do
Edital, à qual se vincula, não sendo admitidas retificações, cancelamentos, quer seja de preços, quer
seja nas condições estabelecidas. A contratada deverá adotar medidas, precauções e cuidados
especiais para evitar danos materiais e pessoais, responsabilizar-se pelo fornecimento dos produtos
respondendo civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua
de seus empregados, preposto, ou terceiros no exercício de suas atividades, vier a, direta ou
indiretamente, causar ou provocar à Contratante e a terceiros. É de responsabilidade de a contratada
selecionar e contratar pessoal devidamente habilitado para a função a ser exercida na execução dos
serviços, em seu nome, observando rigorosamente todas as prescrições relativas às leis trabalhistas,
previdenciárias, assistenciais, securitárias e sindicais, sendo considerada, nesse particular, como
única empregadora. A contratada (e/ou subcontratada) deverá observar rigorosamente as normas de
segurança, higiene e medicina do trabalho. Além disso, deverá obedecer as normas técnicas de
proteção ao meio ambiente, conforme exigido por meio do art. 12, inc. Vll, da Lei 8.666/1993. Os
funcionários da Contratada (e/ou subcontratadal deverão estar uniformizados e possuir acessórios e
equipamentos de segurança conforme exigência das Normas Reguladoras sobre Segurança e
Medicina do Trabalho vigente. A contratada (ou subcontratada) deverá dispor de estabelecimento
montado no Município de Pato Branco ou em municípios que façam divisa com o Município de Pato
Branco, com disponibilização de profissionais capacitados, especializados e com pleno conhecimento
para a prestação dos serviços contratados, bem como toda infra-estrutura e equipamentos como
local amplo e apropriado que ofereça condições para realização dos serviços, de fácil acesso
ferrameatal completo. área administrativa e outras condições necessárias. Também deverá dispor de
local coberto, limpo, fechado, de modo que os veículos fiquem livres da ação da chuva, vento, poeira
granizo e demais intempéries, com a segurança devida. Para os serviços de manutenção geral e
retífica de motores, deverá possuir local distinto para a execução dos mesmos e deverá possuir
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ferramentas manuais, torquímetros, macacos hidráulicos e girafa (ou guincho) para remoção de
motores e componentes. O estabelecimento, equipamentos, ferramentas e o local escolhido pela
mesma estarão sujeitos a aprovação por parte da contratante, através do fiscal e gestor do contrato,
os quais realizarão inspeções /n /oco, a cada 05 (cinco) dias, para verificar se as exigências e as
necessidades da Administração Municipal estão sendo atendidas. Em caso de não atendimento. a
Contratada terá o contrato rescindido. A Contratada será responsável por todo e qualquer dano
causado aos veículos pertencentes à contratante, quando resultantes de ação ou omissão,
negligência, imprudência ou imperícia dos seus empregados ou prepostos, bem como reparar,
corrigir, remover ou substituir as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato, quando
constatados vícios, defeitos ou incorreções resultantes da má execução ou de materiais empregados
Todos os equipamentos e ferramentas que se fizerem necessários à realização dos serviços serão de
responsabilidade da Contratada. Certificar-se, preliminarmente, de todas as condições exigidas no
Edital, não sendo levada em consideração qualquer argumentação posterior de desconhecimento
Comunicar, imediatamente e por escrito, a Administração Municipal, qualquer anormalidade
verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de regularização
necessária. Todos os casos atípicos não mencionados deverão ser apresentados à fiscalização para
sua definição e determinação. Facilitar acesso nos locais em que estiverem sendo executados os
serviços, de funcionários autorizados pela contratante. Atender com prontidão as reclamações por
parte do recebedor dos produtos e serviços, objeto da licitação. Assegurar a Contratante o direito de
fiscalizar, custar, recusar, mandar desfazer ou refazer qualquer orçamentos, serviço e/ou
fornecimento que não esteja de acordo com as normas ou especificações técnicas, hipótese em que
as despesas decorrentes ficarão a cargo da Contratada, certo que, em nenhuma hipótese, a falta de
fiscalização da Contratante eximirá a Contratada de suas responsabilidades provenientes do
Contrato. Responsabilizar-se pela execução dos serviços, respondendo civil e criminalmente por
todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, preposto, ou
terceiros no exercício de suas atividades, vier a, direta ou indíretamente, causar ou provocar à
Contratante e a terceiros. Garantir integralmente a qualidade dos produtos fornecidos e serviços
prestados, de acordo com as especificações contidas no Edital, ficando a Contratada obrigada a
reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, os
produtos contratados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções. Os serviços de
manutenção e reparos em geral constarão de: Mão de obra referente à execução de serviços de
mecânica em geral, sistema elétrico, pintura, funilaria, dentre outros serviços que se fizerem
necessários para reparos, conservação e recuperação dos veículos linha pesada da frota municipal
Fornecimento de peças originais (PO) ou de reposição (PR) a serem utilizados na execução dos
serviços referidos na alínea anterior. Comunicar a Contratante, imediatamente, a ocorrência de
qualquer fato que possa implicar no atraso da entrega e execução do objeto da Licitação. Não manter
em seu quadro de pessoal menores em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou
insalubres, não manter. ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. Cumprir com outras obrigações decorrentes da
aplicação do Código de Proteção e Defesa do Consumidor conforme Lei no 8.078/90, que sejam
compatíveis com o regime de direito público. Havendo divergência entre os produtos e serviços
solicitados e os executados, o Gestor da Ata de Registro de Preços efetuará a notificação à empresa
para que sejam sanadas as possíveis irregularidades no prazo fixado pelo gestor do contrato
devidamente justificado. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os
empregados da Contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que
caracterize pessoalidade e subordinação direta. D:A8 AçoES DA CONTRATADA

: As boas práticas de otimização de recursos,
redução de desperdícios e menor poluição se pautam em alguns pressupostos e exigências, que
deverão ser observados pela contratada, que deverá fazer uso racional do consumo de energia e
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água, aditando medidas para evitar o desperdício. Conduzir suas ações em conformidade com os
equisitos legais e regulamentos aplicáveis, observando também a legislação ambiental para a
prevenção de adversidades ao meio ambiente e à saúde dos trabalhadores e envolvidos na
prestação dos serviços. Proibir quaisquer atou de preconceito de raça, cor, sexo, orientação sexual ou
estado civil na seleção de colaboradores no quadro da empresa. Treinamento/capacitação periódicos
do(s) empregado(s) sobre boas práticas de redução de desperdícios/poluição. Racionalização do uso
de substâncias potencialmente tóxicas e/ou poluentes. Dar preferência à aquisição e uso de
equipamentos e complementos que promovam a eficiência energética e redução de consumo. Evitar
ao máximo o uso de extensões elétricas e verificar a voltagem adequada ao uso dos equipamentos
Realizar verificações e, se for o caso, manutenções periódicas nos seus aparelhos elétricos
extensões, etc. Conduzir suas ações em conformidade com os requisitos legais e regulamentos
aplicáveis, observando também a legislação ambiental para a prevenção de adversidades ao meio
ambiente e à saúde dos trabalhadores e envolvidos na prestação dos serviços, como exige a Lei n'
9.985/00. Deverá, se possível, adotar práticas de sustentabilidade e de racionalização no uso de
materiais e serviços, incluindo uma política de separação dos resíduos recicláveis descartados e sua
destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, conforme Decreto
n. 5.940/2006. A Contratada deverá respeitar as Normas Brasileiras NBR publicadas pela
Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos e demais normas. Deverá
obedecer as normas técnicas de proteção ao meio ambiente, conforme exigido por meio do art. 12
nc. Vll, da Lei 8.666/1993. : Prestar aos funcionários da
Contratada (e/ou subcontratada) todas as informações e esclarecimentos necessários à execução
dos serviços objeto desta licitação. Designar servidor para acompanhar e fiscalizar a execução do
Contrato, inclusive quanto à continuidade da prestação dos serviços que, ressalvados os casos de
força maior, devidamente justificado e aceito pela Contratante, não deve ser interrompida. Cumprir
todos os compromissos financeiros assumidos com a Contratada. Notificar. formal e
tempestivamente, a Contratada sobre as irregularidades observadas no cumprimento deste edital
Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadímplemento. Comunicar
prontamente a Contratada, qualquer anormalidade no objeto deste edital, podendo recusar o
recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e condições estabelecidas, no termo
de responsabilidade. A contratante deverá efetuar a conferência do objeto no ato da entrega, caso
haja alguma divergência com o objeto contratado e o entregue, a contratante poderá rejeitar, mandar
fazer ou desfazer, no todo ou em parte, qualquer serviço que não esteja de acordo com as condições
e exigências especificadas. A reposição deverá ser realizada no prazo de 03 (três) dias úteis. Este
período poderá ser prorrogado, desde que justificado pela Contratada e em comum acordo entre as
partes. Manifestar-se formalmente em todos os atou relativos à execução do Contrato. Comunicar à
Contratada qualquer irregularidade manifestada durante a vigência do registro de preços, para que
sejam adotadas as medidas pertinentes. TRO DE PREGOS: A
administração indica como gestor do contrato, o Secrefárfo J14unic/pa/ de Ehgenhar/a e Obras,
Vladimir José Ferreira. Entre suas atribuições está a de apurar a ocorrência de quaisquer
circunstancias que incidam especificamente no art. 77, 78 e 88 da Lei 8666/93 que trata das Sanções
Administrativas para o caso de inadimplemento contratual e cometimento de outros atos ilícitos
Compete ao gestor da Ata de Registro de Preços, no que couber, as atribuições previstas no Decreto
Municipal ne 8.296 de 17 de abril de 2018. As decisões e providências que ultrapassarem a
competência destes deverão ser solicitadas a autoridade superior, em tempo hábil, para a adoção
das medidas convenientes. : A administração indica
como fiscal do contrato, o Diretor do Departamento de Manutenção de Frota, Deonilo Milani. Compete
ao fiscal da Ata de Registro de Preços, no que couber, as atribuições previstas no Decreto Municipal
nQ 8.296 de 17 de abril de 201 8. As decisões e providências que ultrapassarem a competência destes
deverão ser solicitadas a autoridade superior, em tempo hábil, para a adoção das medidas
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convenientes. PREÇOS: O gestor responsável pela Ata de Registro de
Preços deverá acompanhar, periodicamente, os preços praticados no mercado para os bens
registrados, nas mesmas condições de fornecimento, podendo, para tanto, valer-se de pesquisa de
preços ou de outro processo disponível. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo
superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o gestor da Ata de Registro de
Preços deverá convocar o fornecedor visando à negociação para a redução de preços e a sua
adequação ao praticado pelo mercado. Frustrada a negociação, o fornecedor poderá ser liberado do
compromisso assumido, desde que comprovadamente demonstre a inviabilidade de redução

: Durante a vigência do
Registro de Preços, os valores registrados não serão reajustadas. Somente poderá ocorrer a
recomposição de valores nos casos enquadrados no disposto no Artigo 65, 11, "d" da Lei 8.666/93.
Não serão liberadas recomposições decorrentes de /nf7ação, que não configurem área económica
extraordinária, tampouco /afo prevfs/'ve/. Os pedidos de recomposição de valores deverão ser
protocolados junto ao Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal. Somente serão analisados os
pedidos de recomposição de valores que contenham todos os documentos comprobatórios para a
referida recomposição, conforme disposto no Artigo 65, 11, "d" da Lei 8.666/93. Os valores
decompostos somente serão repassados após a assinatura, devolução do Termo assinado (conforme
o caso) e publicação do Termo de Aditamento. CANCELAMENTO DO REGlsTRO DE PRECOS: O
Registro de Preços poderá ser cancelado nas seguintes ocasiões: A pedido do fornecedor, quando
provar estar impossibilitado de cumprir as suas exigências por ocorrência de casos fortuitos ou de
força maior, devidamente comprovado. Por iniciativa do órgão ou entidade responsável, quando a
empresa: Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços. Não comparecer ou se recusar a
retirar a respectiva Nota de Empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de
este se tornar superior àqueles praticados no mercado. Além dos motivos já previstos, também
constituirão motivos para o cancelamento unilateral da Ata de Registro de Preços os descritos nos art
77 e 78 da Lei 8.666/93. O cancelamento do registro do fornecedor será devidamente autuado no
respectivo processo administrativo, e ensejará aditamento da Ata de Registro de Preços pelo órgão
ou entidade responsável, que deverá informar aos demais fornecedores registrados a nova ordem de
registro. 4N119QBByeÇ49: As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção
previstas na legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal ne
8.429/1992), a Leí Federal ne 12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a
execução desta Ata, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem
quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por contra própria
quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras
ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de
corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio económico financeiro da presente Ata, seja
de forma direta ou indireta quanto ao objeto desta Ata, devendo garantir, ainda que seus prepostos
administradores e colaboradores hajam da mesma forma. S:8NÇQES..PQR !NADIMPLEMENTO: Nos
termos do Art. 7e da Lei l0.520/02, quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta
não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o
certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidõneo ou cometer fraude fiscal. ficará
impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será
descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o incisa
XIV do art. 4o desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital
e no contrato e das demais cominações legais. Das Sanções Administrativas, conforme previsto no
Art. 5e do Decreto Municipal Re 8.441/19: As sanções administrativas serão aplicadas em
conformidade com o prescrito na Lei Federal RQ 8666/93, e em legislação correlata, podendo ser das

Rua Caíamuíu, 271 . 85501-060 . Pato Branco . Paraná
Fine/Fax (46) 3220.1544 www.patobranco.pr.gov.br
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seguintes espécies: Advertência. Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no
contrato. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar com
a Administração. Declaração de inidoneidade. Descredenciamento do sistema de registro cadastral
As sanções previstas nos subitens "a", "c" e "d" do item 18.2.1 do Edital poderão ser aplicadas
cumulativamente com a do subitem "b". Das Particularidades da Multa, conforme previsto no Art. 7e
do Decreto Municipal ne 8.441/19: A multa imposta ao contratado ou licitante, se não disposta de
forma diferente no contrato, poderá ser: de caráter moratória, na hipótese de atraso injustificado na
entrega ou execução do objeto do contrato, quando será aplicada nos seguintes percentuais: 0,33%
jtrinta e três centésimos por centos por día de atraso, na entrega de material ou execução de serviços.
calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida, quando o atraso não for superior 30
jtrinta) dias corridos. 0.66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso que exceder a
alínea anterior, até o limite de 15 (quinze) dias, na entrega de material ou execução de serviços
calculado, desde o trigésimo primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte inadimplida
em caráter excepcional, e a critério do órgão contratante. De caráter compensatório, quando será
aplicada nos seguintes percentuais. 15% (quinze por cento) do valor do empenho em caso de
nexecução parcial do objeto pela contratada ou nos casos de rescisão do contrato, calculada sobre a
parte inadimplida. 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, pela sua inexecução total ou pela
recusa injustificada do licitante adjudicatário em assinar o contrato ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração. O atraso, para efeito de cálculo de
multa, será contado em dias corridos, a partir do primeiro dia útil seguinte ao do vencimento do prazo
de entrega ou execução do contrato. A instrução obedecerá ao princípio do contraditório, assegurada
ao acusado ampla defesa, com a utilização dos meios e recursos admitidos em direito. Na fase de
Instrução, o indiciado será notificado pelo gestor do Contrato e terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis,
contados a partir do recebimento do correio eletrânico no e-mail registrado em Ata/Contrato, para
apresentação da Defesa Prévia, assegurando-se Ihe vista do processo, e juntada dos documentos
comprobatórios que considerar pertinentes à fundamentação dos fatos alegados na mesma. O extrato
da decisão definitiva, bem como toda sanção aplicada, será anotada no histórico cadastral da
empresa e nos sistemas cadastrais pertinentes, quando for o caso, além do processo ser apostilado
na sua licitação correspondente. ](!blçyLAÇêO: Esta Ata esta vinculada ao Edital de Pregão
Eletrânico Rg 95/2021 e à proposta do licitante vencedor. Os itens a serem fornecidos. com seus
respectivos valores e marcas, estão relacionados no ,Anexo / - Descrição dos /tens Regisfrados, que é
parte integrante desta Ata. Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a Sessão. onde foi
redigida a presente Ata, que após lida e aprovada, vai assinada pelas partes interessadas.

Assinado de forma digital

Robson Ca ntu E:l,:::!;;.S ::' ',:":"
-03'00'

Município de Pato Branco - Contratante
Robson Canta - Prefeito

RJ COMERCIO E MANUTENCAO Assinado de forma digital por RJ
COMERCIO E MANUTENCAO EM AR

EM AR CONDICIONADO CONDICIONADO

AUTOM:038607270001 37 AUTOM:038ó07270001 37
Dados: 2021.1 2.23 08:1 8:06 -03'00'

R.J. Comércio e Manutenção em Ar Condicionado Automotivo Lida - Contratada
Janete Terezinha Bergamschi - Representante Legal

Rua Caramufu, 271 . 85501-060 . Pato Branco . Paraná
Fode/Fax(46) 3220.1544 www.patabranca.pcgav.br
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Lote Nada Tabela Descrição databeEa ValarTnlal Pprnpntiinl
LOTE OI

CAMINHOES MULTIMARCAS. DO SISTEMA DE ARPCONDICloNAno
l 721  

  Pecas de redes cão Íor 5 R32 nn  
  723 Manutenção preventiva, corretlva e/ou

recuoerativa ímo\ 11.136.00 42%
  Ualorfofa/Darão/ofe07 1 24 24flnn  

MICRO-ÕNfBUS E ONIBUS MULTIMARCAS. DO SISTEMA DE An comnielnmünn
2 724 Pecasoriainaisíno\ l gnqnnn ãÉhÓ2
2 725 Pecas de reoosicão for    
2 726 Manutenção preventiva, corretiva e/ou

recuoerativa ímo) 13.920.00 42%
  /alortotalnara olote 02 ?n.?nn nn  

PARA CAMINHOES MULTIMARCAS. DO SISTEMA DE CLIMATlzAnnn np ap
3 r2] Pecasoriainaisíoo) l ióiã757í T ]ã'Eãa
3 728 Pecas de reDosÍcãoÍor} 5 RR2 nn  
3 729 Manutençaocuneentva. corretlva é7õi 'r 11. 36.00 42%

    /alortotalpara olote 03 24 24n nn  
MICRO-ONIBUS E âNIBUS MULTIMARCAS. DO SISTEMA nF el l laTi7Annn np An

4 730 Pecasorialnalsíoo) l ÉàÊariF T iãEiiD
4    
4 732 Manutenção preventiva, corretiüa e/ourecuoerativa fmo) 8.352.00 42%

    /alortolalnara olote 04 /R ÍRn nn  
      Q6 qAann  
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x4un. de I'ato Branco
Licitações

.K'i'ANtEXTO l)IC LICITAÇÕES
NIUNICIPIO l)E PATO ltRANCO llONIOI.OGAÇÃO DE l.IMITAÇÃO

.O N.' 95/2021- PROCESSO: 220/2021

OBJETO: Preços para futura
rviços de rccupcraçãa

) de obra pa
ia. estnfhria

~.h

menu'
e/ou substituição de peças com

lplantação de Rcgistro dc
lratacão de nrcstacãn dc ciprestação üc scr\

;as com e\.enMal
inç:io mecânica,

cona
fizer

.dor dc
étnica chassi.

dentre outros sc

dc Assistência Social. Secretaria
Cultura, Secretaria Municipal dc
Secretaria Ntunicipal de Exporte e Lazer.
dc Meio Ambiente e Secretaria
ADJUDICA

os linha pcsada ((
ibtu). atendendo=ro-õnib

Miinirir
ccssidadc

A

Municipal c
as cmnres:

R.

epal dc
Sacia

Sccrctaria Municipal
Municipal de Educação

ganhar Libras

Secretaria Municipal

37.8t)7.202/0t)0]-50. com o va
Ci+tepe! Coito. Peças e Acessórios pai'a

81 .682.874/0001-78. com

pei'adoi'
.tal

objetos
Motores Lida.

para
iicrjt i
dc IZS

Saúde e
Battisti

CNP.J
1.3t)6.275.36

CNPJ
260.808.00: r'ra/lc-a//o C'a/n;/'.
14.417.510/0001-73.
N;fecãnica líucototni
29.2S4.899/00Qi-SO.
P«rara BR Lida EPP.

or

Z,/da, inscrita no CN PJ n'
R$ 348.720.00:

E/re/í, inscrita no CNPJ
flor total dc R$ 28. 702.a8: /Wp/as

inscrita no CNPJ /I" 7Z. 7ya./8/1/000/-
/7,.com o valor total de RS 136.140,00; Po/auo & Po/#Z=í9
Z./da MIE, inscrita no CNPJ n' 08.333.480/0001-14

total de R$ 204.192,00; R..Á Cal/íe.'pelo e .lÍa/u/íeHção
e»í ,41. Cb/íd;c/o/lado ,4lr/a ío//vo Zfda, inscrita no CNPi n'
03.860.727/0001-37, com o valor total de R$ 96.960,00.

t'cicuios.
RS

ROBSON CÁNTL
Pre

Pato B 07 clc Dezembro dc 2021

Publicado po
Franciele Sabrina Pundrich Ferreir

Código [denti[icador: ] E8 1 9C8

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do P:
no dia ]6/12/202 1 . Edição 2412 '
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita

fomlando o código identificador no site:'
p://www.diatiomunicipal.com.br/amp/

lná



DIÁRIO DOSUDOESTE
14 de dezembro de 2021 PUBLICAÇÕES LEGAIS B:
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IUNICll'lOI)EPATOBRANCO
XTRATO ATAM Dl{ REGISTRO Dl{ PRl:Ç'0S N' 438 a 444./202 1.
REGÃO ELETRÓNICO NüNIER0 95/2021. PROCESSO N''

!20/202 1 . OBJETO: Implítntaçãu dc RcBisiro dç Preços para futura
mtaçào dc prc'staçãí} dc scn,idos dc recuperação c/ou

l)stituição tlc peças com eventual ntão dc obra tlarn mnnutcnci
mec;mica. clêtrica. chassi, ftniilinla. cstof\iria. aí condicional

dador de ar, dentre outros sen içns que se fizerem necessários
de .veículos linha pesada (çanlinhões lex-es 'e l)usados. n)icro.6nibus l
õnibus). atcntlcn(lo !is neccssrcliides da Secietariü Municipal

gijcultuiu, Scçictaria Nlunicipal dc Assistência Social. Scciclnii
Muniçip:il dc Educação c Cultura, Sccrctíiria »luniciDal dc
Engcnl\aria E Obras, SKNkuin hlunicipül dc Exporte c l..iizcr
Sccrcturiu Nlunicipal tlc \leio Ambicnic c Sccrctnriu Nlutiicinal dc
Saúde. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses. CONO1ÇÕES OE
ENTRE(iA .E PRAZOS: A aquisição dos pmdutm e execução dos

bjcto da licitação. será feita dc aHKlo com a necassic
será üonnalt/ada ütiavés da Nota dc Empenho ou Ordem d
rvlço. scrnprc após a.. aprovação do orçam)unto emitido pt

lontmtadB. Demais condições confumlc Alas. CONDIÇÕES Dt
AGAMENTO: O pagimtcnto será cHctuado até o 30' dia útil após l

sé Ferrcinn. l;loCAL: Diictor do l)el)artamcnto de Manutenção de
ta, Dçonilo Nlikmi. Aki dc Rcgistro dc Preços n.o 438/2021.

I'aiEcs; Município dc I'alo 13iunco ç #aftitt/ Rccii/ptí'aí/r/i'íí í/t'

,l/arí/rí,ç IZde, com o valor total dc Á'J/.Jaó..?75..?6. Atü dc Rcuistin
dc Preços n." 439/2(12 1..Partes: Município dc Pato Bmnco c ClízW'P.:
CP/l/. Pt ç'a.f í Hcf'.ç.çí;l'ã).F/)ííl'zz J'b/c'a/o.ç. com o valor total de RS

óa.d(J#,r/O. Ata dc Rcgistio dc Prcçi)s n.' 44í)/2r)21. Pnitcs
\município cle Pato Branco c franca/lo (bí/rfn/IÕc.ç tília. com o

?(J.OP. Ai:i dc ltegisuo dc Preços n.' 44 1 /202 1
ljíirlcs: Mtltl jciPio (le Pítto Blill)co c 4/c'c-íifr/cir /ru(.í//rlpfl/ - Z='/rt.//

nUWüm;$' i:ü='mude
Preços n.' 443/2021. 1'lutes: Município dc Pato Bmuco c PI)lazza &
PoZu=W líí/a .t/r. com o \'alar total de R$ ?a#./92.1)a. Ata de
legistro dc Pmçns n.' +.H/202 ] . Partes: Nlunicípio de Pato Branco e
1..Z Gí/fpíát/rp t' Afa/uí/e'ríçao rrpl .dr Cblfi#clklpradi? d fí »iatfipo

arda. çom o va]or total de RS 9rS.9óO.])f). Pato Branco t]
[)czcmbro dc 202 } . Robson Cilnlu - Prç

lunu=Wwvnü "çêM?aü;

MAR' Hbüções confeddi

ar o Serüdor Munldpal J014AS SENTI

TE. a dosempeíhar as funções d+soc

dispos+óe!

FLO
I'RoCltSSi

upciaçãi

NllJ)ílCIPIO DE P/\T
ÃO DE LICITACÃC

!021. 0BJET0: hnpl

substituição dc pc'ças c(

l l

le

..l;r=1';=f:T===.n ::T.=!F' ER=:«
fR f tiü. CNPJ:7] iJ+47hiHH)iJ:.iliLim\i: Fará\4&FlbrEElgR ÚirHHF113 UUçklhHLiBHçlhHI.drln&dçhh116n llt bp üanbkrunwbbk ihrlRll<pABit iit tü+e«i

r+»dBIUÜrel#f 4lFb HllP# ZBJf=lbhgÜPTJrndHh#
ilnH'mnilFdb Hfdf de l:rleKnü)sul rsk 4p b»Ü clRt'>pAH

ap--ii14nifq« 6n r3rH .iCFdrr n nNN#daeB ÚF CIRtBP.\H St\«l I'li SqdL€1Rfl
61n#unb \'AI t)R loTAI rbTI)IAn) PARA ll \n SEs: pi IIJI ÇR PAf;%nr- r

llRANCO
PRF(IÃO N.o 91/202 1.

ão(lc Rcglstro dc Preços
»restüção de serviços de
eventual mão dc obr:i par:
stolhria. ar condicionado,

vários, vaus, ambulâncias,
ul{

lc\c c nlédi dc passeia
ZCI'C

=::'K;;?B:i:iEnE.ü ;lüll!"E=:1 ::'=.= x.. =E"=:i!;!il+-

hemnKr lprFvni-

hnnA tlRI'SF4R Foro:lunuK#ikt hinlo FR r»h Brnti. al df IHNrnbwü :H
SPARrlbHbllunqHçlnno Rcpuc l iç.kHBblf f fl Ü cnl#updr lldniÜ

lillãli::U lg:'=H) ma)%4ê& 'n'.':====:t=
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IH«.f41.Çn#l

ii;a=i;;;;:E.';=.=H= :i: mü '-" '"-

:Hê=WEE:ZHeiBg=m$=
l .tl conliütüção dc prestação dc s;iviças dc i'ecupnnçãn ==:.'\';n

rahunhloüDc'lRUSPAk. FlIRt): C miruüe l D lü« o PL F-»lona.e mi qn4E Fi'
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:lé

otoçiclcias]
)cp8rtamentos

A aquisiçi

itcndendo its ncct:ssidudcs (t
.4dmiitistração ).lul

)lcscs. CONDIÇÕES DE E

asseio.

ionado,dcn

as as Sccrctnrias B
DE

E(iA E PRAZ( )S:

l)rdo comi ü necesslda(l(L lü lornlí
f)ciiho {lu Oitlcm tlc Serviço. sempre aÍ)ós ii

mc'nto emitido pela Cuntrütücla. Demais condições
:ONI)IÇÕFS l)F PAGAMENTO: O PuqaMcota

0' dia útil ap(}s a entrega tlo produto/exccuc
l s ccandições. conforme Alas. l)OTAÇÃo

'\: Diversas camion lc Alas. GESTOR: Sccrctilrio

llNlr

»LENTA
pal dc' E

Contratante: Rlunicipio de Cararul Vinha. Dele
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ESTADO DOPARANÁ
PREFEITUlt \ NtUNICIPAL DE PATO BRANCO xlun. de Pato Branco

b.citações

DEPl\liT \\LENTO DE LICITAÇÕES
\ILTNICIPIO DE PATO BR.\NCO l.:XTRATO ATES l)E Rt:GISTRO l)E
liEÇOS N" 438 f\ 444/2U21. PREGÃO }:1.1:TRONICO \(rAlE 1{0 95/202i

PROCESSO N" 22o/2o21.

3JETO: Impkintação dc Rcgistro dc Preços pünt altura c eventual
contratação dc prestação dc serviços dc rccupcração c/ou substituição

peças com eventual mão de obra para manutenção mecânica
hassi, t\inilaria, estou'aria, ar condicionado, climatizador de

dentre outros serviços quc sc fizerem necessários. de veículos linha
pesada (caminhões leves e pesados, micro-õnibus e õnibus),

dando às necessidades da Secretaria Municipal dc Agric
Secretaria Municipal dc Assistência Social, Secretaria Municipal dc
Educação e Cultura, Secretaria Municipal de Engenharia c Obras
Secretaria Municipal de Exporte c Lazer Secretaria lvíunicipal de
X4eio Ambiente e Secretaria N4unicipal dc Saúde. PRAZO DE
VIGÊNCIA: 12 meses. CONDIÇÕES DE ENTREGA E PRAZOS: A

ção dos produtos c execução dos serviços, abeto da licitação
sela tbita dc acordo com a necessidade, c será formalizada através da
Nota de Empcnho ou Ordcm dc Serviço, scmprc após a aprovação do
orçamento emitido pela Contratada. Demais condições conforme Alas
CONDIÇÕES DE PAGAMl:NTO: O pagamento será e6etuado ai
0' dia útil após a entrega do produto/execução do serviço. Demais

lições conforme Atam. DOTAÇÃO 0RÇAMENTARIA: Diversas
forme Ates. GESTOR: Secretário Municipal dc Engenharia c

Obras, Vladimir José FciTcira. FISCAL: Dirctor do Dcpanamcnto de
Manutenção dc frota, Dconilo Milani. Ata dc Rcgisüo dc Preços n
438/202 1 . Partes: Município dc Pato Branco e Ba#fstí Reciíper«dal'a
dc tfafore.ç Z/da. com o valor total de R$/.3aó.275.3ó. Ata de
Rcgistro dc Preços H.o 439/202 1 . Partes: Município de I'ato Branco e
Clllepe/ ('a/pl. Peç'as c Hc'esxór/as/)ara 1'2?/CH/rH, com o valor total dc
RS 2óa.Á'OX.r)0. Ata dc Rcgistro dc Preços n.' 440/2021. Partes:
Município dc Pato Branco c frí7plcíz/ra Café/n/íõe.ç L/da. cona o va

tal de Rf 348.720.0a. Ata de Registro dc Preços n.' 441/2021
Partes: Município de Pato Branco e .}/c.c'ápi/ca Z/ac'o/ewíl - E/rc#. com

or total de R$?8.70.2,r;8. Ata de Rcgistro de Preços n.' 442/2021
Partes: Município de Pato Branco e 4/íl/a.\ /)araaá BR l.rda EPP.
com o valor total dc RS/3ó./4í9,r10. Atei dc Rcgistro dc Preços n
443/2021. 1'artcs: Município dc Pato Branco c PohZ=/7 & PoZuz=o
Z,fda JI/E, com o valor total dc RS 204./92,00. Ata dc Rcgistro dç
Preços n.' 444/2021. Partes: Município de Pato Branco c R..Z
Copttércio e l\tuntttcitção cm Ár Cota({icionado AKtoitiotivo t.Ida
com o \ alar total dc RS 9ó.9ál).C10

q

Pato Branco, 07 dc Dezembro dc 202

ROBSON C/\NTU
PreHcito.

Franciclc Sabe
Código Idi

Publicado por:
ia Pundrícl} Fcrrcira
ltificador:271A2407
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portaria n'324/?021 e as di8P08iÇõe8 em contrária
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