
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA 

DISPENSA ELETRÔNICA N2 40/2022 
PROCESSO LICITATÓRIO N 2  195/2022 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E JURÍDICA PARA 

AJUSTES NAS LEIS DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE 

CORONEL VIVIDA. 

DATA: 07.11.22 	ABERTURA: 16.11.22 	PROPOSTA ATÉ: 08:0OHS 

DISPUTA: DAS 08:30HS AS 14:30HS 

/-\INALh 



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANÁ C
io 

o 

PÍOiOCOIO interno n. 	i L] 

Em) / Li Li ( V ) de 2 ?. 

F 

TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO 

Considerando o contido no Termo de Referência e demais documentos em anexo e 

tendo em vista a justificada necessidade do objeto abaixo descrito, autorizo o início do 

procedimento Iicitatório e determino a abertura do processo correspondente. 

Do Objeto: 
Contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria técnica e jurídica 

para ajustes nas Leis do Plano Diretor municipal de Coronel Vivida. 

Justificativa: 
Faz-se necessário a Contratação de empresa para prestação de serviços de revisão 

e ajustes nas Leis do Plano Diretor de Coronel Vivida, tendo em vista que nos últimos anos 

evidenciou-se várias inconsistências entre o que prevê a Lei e a realidade fática do 

município, como por exemplo, adequação do quadro urbano e área de expansão urbana, 

além dos zoneamentos confusos que terminam no meio das quadras, zoneamento que 

restringe o crescimento ordenado do município, além, da necessidade de revisão das Leis, 

como por exemplo, desburocratizar as aprovações de alvará e reduzir a área não edificável 

as margens das rodovias que passam pelo perímetro urbano, dentre várias outras 

necessidades, que aparecem no dia a dia, e certamente apareceram na audiência pública a 
ser designada. 

Do valor: 
O valor máximo ajustado para a execução do serviço é de R$ 47.000,00 (quarenta e 

sete mil reais), conforme mapa em anexo. 

Dotação orçamentária: Conforme Princípio do Planejamento Integrado. 

Assim, encaminha-se a Comissão de Licitação / o Oficial responsável pelo processo, 

para que adote as providências cabíveis, de acordo com as normas em vigor. 

Coronel Vivida, 26 de outubro de 2022. 

ANDERSON MANIQUE Assinado deforma digital por 

BARRETO:96731 10999 
ANDERSONMANIQUE 
BARRE1O:96731 109991 

1 	 Dados: 2022.10.2515:44:18-0300 

Anderson Manique Barreto 
Prefeito 
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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP) 

Faz-se necessário a Contratação de empresa para prestação de serviços de revisão 

e ajustes nas Leis do Plano Diretor de Coronel Vivida, tendo em vista que nos 

últimos anos evidenciou-se várias inconsistências entre o que prevê a Lei e a 

realidade fátca do município, como por exemplo, adequação do quadro urbano e 

área de expansão urbana, além dos zoneamentos confusos que terminam no meio 

das quadras, zoneamento que restringe o crescimento ordenado do município, 

além, da necessidade de revisão das Leis, como por exemplo, desburocratizar as 

aprtovações de alvará e reduzir a área não edificável as margens das rodovias que 

passam pelo perímetro urbano, dentrte várias outras necessidades, que aparecem 

no dia a dia, e certamente apareceram na audiência pública a ser designada. 

3 DESCRIÇÃO DOS REQU1SITOS DA CONTRATAÇÃO 

A empresa a ser contratada deve ter experiência em trabalhos similares, e possuir 

profissionais registrados para desenvolver o trabalho, com no minímo: 1 arquiteto 

e 1 urbanista, 1 engenheiro civil, 1 engenheiro ambientalee 1 advogado. 

4- LEVANTAMENTO DO MERCADO 

O levantamento de mercado foi realizado em consulta direta com os prestadores 

de serviço. Considerando a especificidade do trabalho a ser executado não há 

alternativas que possam substituir tal expertise. 

5-D ESCRIÇÃO OA SOLUÇÃO COMO UM TOPO 

Realização de debates, através de audiências públicas, ajustes nas Leis do 

perímetro urbano, zoneamento, uso e ocupação do solo, sistema viário, código de 

posturas e código de obras. 

Elaboração de mapa e memorial descritivo com a mobilização dos técnicos e mão-
deobra de apoio técnico e administrativo para cumprimento do objetivo. 
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ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS 

A prestação do serviço a ser realizada não pode ser parametrizado, constiruindo-

se apenas de alteração do plano diretor. 

7— ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

O valor estimado para a presente contratação é de R$ 47.000,00 (quarenta e sete 

mil reais), conforme levantado através dos orçamentos realizados. 

E 8— JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA 
1 
 SOLUÇÃO 

A presente licitação não pode ser parcelada, tendo em vista ter objeto único, o 

qual seja a contratação de empresa para revisão parcial do Plano Diretor do 

município de Coronel Vivida. 

9 - CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES 

Não existem contratações correlatas ou interdependentes. 

LO-ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E 0 PLANEJAMENTO 

A presente contratação não possui previsão no plano aunal de contraçãoes, tendo 

em vista que este ainda não existe no município, todavia, esta alinhada com o 

planejamento do município, pois é necessária para a implantação de novos 

empreendimentos e o desenvolvimento e expansão. 

11 -RESÜL ÁÔOSPR.ËrErD IDOS ......................... 

Pretende-se através desta contratação a viabilizar o crescimento sustentável do 

município, e a adequando os zoneamentos para a ampliação de investimentos 

privados no município. 

12- PROVIDÊNCIAS 	A SEREM ADOTADAS 	PREVIAMENTE 	À 
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO 

No caso em estudo, não se faz necessário adotar providências previas a celebração 

do contrato em virtude de se tratar de contrato de prestação de serviços, que terá 

efeito posterior a sua execução. 
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13 POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E TRATAMENTOS 
A contratada deverá empregar materiais e equipamentos que atendam a critérios 

de sustenta bilidade, tais como segurança, durabilidade e eficiência, de modo a 

gerar menos resíduos, menor desperdício e menor impacto ambiental. O descarte 

de peças e materiais devem estar em observância à política de responsabilidade 

socioambiental do órgão. Observar, no que couber, os critérios de 

sustenta bilidade ambiental, contidos na Instrução Normativa n 2  01, de 19 de 

janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - SLTI/MPOG e no Decreto n 2  

7.746, de 05/06/2012, da Casa Civil, da Presidência da República. 

14- DECLARAÇÃO DE VIAWLIDADE 

Declara para os devidos fins, que a presente contratação, esta dentro dos 

parâmentros de razoabilidade e viabilidade técnicas socioeconômica e ambiental. 

com  base nos elementos colhidos durante o estudo preliminar. 

[15-ANEXOS 

Solicitações de orçamentos e cotações. 

16- RESPONSÁVEIS 

0, '!' 
Lindones Ant'of 

Juliano Ar.dre 

eri, —Secretário de Industria e Comércio 

dm/- Chefe de Gabinete 

Coronel Vivida 24 de outubro de 2022. 
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TERMO DE REFERÊNCIA - DISPENSA 

1. Do Objeto: 

1. Contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria técnica e jurídica para 

ajustes nas Leis do Plano Diretor municipal de Coronel Vivida, conforme especificações e 
quantidades estabelecidas abaixo: 

REQUISIÇÃO DE NECESSIDADES N2  627/2022 - (ANEXO 01) 

2. Do Valor: 

2.1. O valor máximo para a execução do serviço é de R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais). 

2.2. O custo supracitado foi composto com base no mapa comparativo, constante no processo. 

2.3. A metodologia de preços foi embasada no Decreto Municipal n 2  6.529/2019, houve 

diversificação da base de pesquisa, foram incluídos contratos similares de outros municípios 

certificando-se de que os preços obtidos correspondem aos praticados no mercado. 

3. Da Justificativa: 

3.1. Faz-se necessário a Contratação de empresa para prestação de serviços de revisão e ajustes 

nas Leis do Plano Diretor de Coronel Vivida, tendo em vista que nos últimos anos evidenciou-se 

várias inconsistências entre o que prevê a Lei e a realidade fática do município, como por 

exemplo, adequação do quadro urbano e área de expansão urbana, além dos zoneamentos 

confusos que terminam no meio das quadras, zoneamento que restringe o crescimento 

ordenado do município, além, da necessidade de revisão das Leis , como por exemplo, 

desburocratizar as aprovações de alvará e reduzir a área não edificável as margens das rodovias 

que passam pelo perímetro urbano, dentre várias outras necessidades, que aparecem no dia a 

dia, e certamente apareceram na audiência pública a ser designada. 

4. Dos Critérios e Embasamentos Legais para Contratação: 

4.1. Nota-se, que o valor da contratação está dentro do limite previsto em lei, objetivando 

atender aos princípios da legalidade, economicidade e celeridade, necessários para a 

contratação. 

4.2. A escolha pela Dispensa de Licitação se dá ao necessitar adquirir bens/produtos e serviços 

de pequena monta, devendo sopesar a carga burocrática de um certame licitatório e a 

eficiência e economicidade advinda da realização de uma dispensa de licitação prevista no 

inciso II, do art. 75, da Lei 14.133/2021. Desta forma, é válido despender importante soma de 

custeio e dedicação de recursos humanos para se valer de um processo que poderia ser 

substituído por um procedimento bem menos onerçso, rpido e eficaz. 

Lindties {QCb4aI 
Secretário MI.Vkde Ifústria, Comércio 
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4.3. Salienta-se, todavia, que conforme consta expressamente do já transcrito art. 75, II § 12 da 

Lei 14.133/2021, para fins de aferição dos valores que atendam aos limites referidos nos incisos 

1 e II do caput deste artigo, deverão ser observados: 

/ - o somatório do que for despendido no exercício financeiro 

pela respectiva unidade gestora; 

II - o somatório da despesa realizada com objetos de mesma 

natureza, entendidos como tais aqueles relativos a 

contratações no mesmo ramo de atividade. 

4.4. Isto posto, optamos pela dispensa da licitação como procedimento licitatório para este 

processo. 

S. Das Obrigações da Contratada: 

5.1. Executar o serviço, em estrita conformidade com as especificações contidas neste Termo 

de Referência e na proposta de preços apresentada, aos quais se vinculam, não sendo 

admitidas retificações, cancelamentos, quer seja de preços, quer seja nas condições 

estabelecidas. 

5.2. Comunicar imediatamente o Contratante no caso de ocorrência de qualquer fato que possa 

implicar qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam 

adotadas as providências de regularização necessária. 

5.3. A Contratada deverá garantir a qualidade do serviço, sendo de responsabilidade da 

contratada fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários para a execução dos 

serviços. 

5.4. Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor do serviço, objeto desta 

dispensa de licitação. 

5.5. Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes 

de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado, de acordo com 

o art. 120 da Lei Federal n.2  14,133/2021. 

5.6. A Contratada deverá observar rigorosamente as normas regulamentadoras, técnicas, de 

segurança, ambientais, de higiene e medicina do trabalho. 

5.7. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 

tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere 

responsabilidade ao Contratante. 

5.8. Todos os casos atípicos não mencionados neste termo de referência deverão ser 

apresentados à fiscalização para sua definição e determinação. 

	

ç 
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Secre 1 Mufip 	ndústria, Comércio 
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6. Das Obrigações do Contratante: 

6.1. Designar pessoa responsável para acompanhar a execução do serviço, dentro das 

especificações contidas na Nota de Empenho e Ordem de serviços ou Autorização de compras. 

6.2. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Contratada. 

6.3. Comunicar prontamente a Contratada, qualquer anormalidade no objeto deste Termo de 

Referência, podendo recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e 

condições estabelecidas, 

6.4. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada. 

6.5. Fornecer, a qualquer tempo, mediante solicitação escrita da Contratada, informações 

adicionais, esclarecer dúvidas e orientar em todos os casos omissos. 

7. Da equipe técnica: 
7.1. A empresa a ser contratada deverá possuir profissionais registrados para desenvolver 

o trabalho, com no minímo: 1 (um) Arquiteto e Urbanista, 1 (um) Engenheiro Civil, 1 (um) 

Engenheiro Ambiental e 1 (um) Advogado, não sendo necessário a comprovação para fins 

de habilitação. 

8. Do Local e Prazos de Execução: 

8.1. Os serviços deverão ser executados mediante solicitação formal do Contratante, através de 

Nota de Empenho e Ordem de serviços ou Autorização de Compras, emitidos pelo Município de 

acordo com o cronograma abaixo: 

8.1.1. Realização de 03 reuniões presenciais com a equipe técnica municipal; 

8.1.2. Realização de 02 oficinas (presenciais) com a equipe técnica municipal e Conselho de 

Desenvolvimento Municipal; 

8.1.3. Realização de 01 Audiência Pública; 

8.1.4. Realizar a análise da característica e situação atual do município; 

8.1.5. Análise e ajustes nos seguintes documentos (leis): 

8.1.5.1. Para o perímetro urbano: 

a) Mapa e memorial descritivo; 

8.1.5.2. Zoneamento, Uso e ocupação do solo: 

a) Ajuste no mapa e parâmetros de uso e ocupação do solo de algumas zonas especificadas 

pela equipe técnica municipal, não englobando ajuste em todo o zoneamento e parâmetros 

urbanísticos de cada uma delas; 

8.1.5.3. Sistema Viário: 

a) Faixas não edificantes de rodovias (em virtude da alteração da lei federal); 

2.1.5.4. Código de Posturas: 

a) Horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais; 

5 
omércio 
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8.1.5.5. Código de Obras: 

a) Aprovação de projetos (procedimentos, conteúdo a ser avaliado e responsabilidades). 

8.1.6. Orientação referente ao processo de realização de audiência pública; 

8.1.7. Elaboração de um relatório final contendo o processo de discussão e deliberações. 

9. Da Forma de Pagamento: 

9.1. O pagamento será efetuado até o 10 2  (décimo) dia útil do mês subsequente, após a 

execução do serviço solicitado, mediante apresentação da respectiva nota fiscal/fatura 

atestada pelo Gestor e Fiscal. 

9.2. A nota fiscal/fatura deverá conter discriminação resumida do serviço fornecido, número 

da dispensa de licitação, número da nota de empenho, não apresentar rasura e/ou entrelinhas, 

deverão ser impressas de maneira clara, inteligível, inviolável, ordenada e dentro de padrão 

uniforme. 

9.3. Para fazer jus ao pagamento, a empresa deverá apresentar, prova de regularidade para 

com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, com o 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. 

9.4. O pagamento será realizado preferencialmente por meio de ordem bancária, creditada na 

conta corrente da Contratada, ou por meio de fatura com utilização do código de barras. 

9.5. O pagamento correrá por conta dos recursos das Dotações Orçamentárias (Despesas e 

Desdobramentos respectivamente) conforme reserva em anexo ao processo. 

10. Da Dotação Orçamentária: 

10.1. Conforme princípio do planejamento integrado e indicação contábil e reserva em anexo 

ao processo. 

11. Da Anticorrupção: 

11.1. As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação 

brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n. 2  8.429/1992), a Lei 

Federal n. 2  12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a aquisição destes 

produtos 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 conta 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, seja de forma direta o')indireta quanto ao objeto adquirido, 

í 	\r\\rf) 
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devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma 

forma. 

12. Prazos: 

121. Os trabalhos deverão ser concluídos e entregues no prazo máximo de 04 (quatro) meses, 

contados da data de assinatura do contrato, podendo ser prorrogado, a critério da 

Administração, tendo por fundamento no que couber as disposições contidas nos incisos dos 

artigos 105 e 106, bem como no Parágrafo único do artigo 123 da Lei n 9  14.133/2021. 
12.2. A empresa vencedora deverá cumprir, rigorosamente, os prazos fixados neste termo e os 

demais prazos ajustados de comum acordo entre as partes, para desenvolvimento dos 

trabalhos. 

12.3. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões, nos limites e nas hipóteses previstas no artigo 124 da Lei n 2  14.133/2021, firmados 
através de termo aditivo. 

13. Gestor e Fiscal: 

13.1. Compete ao Gestor e ao(s) Fiscal(is) as atribuições previstas no Decreto Municipal n2 

7.484 de 07 de janeiro de 2021 e as constantes na Lei 14.133/2021. 

13.2. A Administração indica como gestora do contrato, o Secretário de Indústria, Comércio e 

Turismo, Lindones Antonio Colferai, Decreto Municipal n 9  7.584 pelos serviços adquiridos pela 
Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo. 

13.3. A Administração indica como fiscal, o Chefe de Gabinete, Juliano Andrei Bordin, nomeado 

através do Decreto Municipal n 2  7.483 de 06 de janeiro de 2021. 

Lin 
SEcretário t' iércio 
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Declaração do Gestor e Fiscal 

Declaramos estar cientes das responsabilidades e atribuições decorrentes da indicação 

e afirmamos plena concordância com as condições estabelecidas no Termo de Referência. 

Declaramos, ainda, sob as penas da lei, que as informações aqui prestadas são 

verdadeiras. 

Li 	
n

10  olferai 
SecretárigJ'lnJ

,est

ia, Comércio e Turismo 
1 	or 

AdreiB Julian 	 in 

Chefe de Gabinete 

Fiscal 

De acordo e ciente dos itens do Termo de Referência e demais documentos anexados 

junto ao processo de dispensa de licitação. 

Coronel Vivida, 24 de outubro de 2022. 

VeLindo 
Secretário M d IrJd stria, Comércio 

e Turinb 
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ANEXO 01 

REQUISIÇÃO DE NECESSIDADES N2  627/2022 

Coronel Vivida, 25 de outubro de 2022 

Emissor: Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo 

Receptor: Divisão de Licitações e Contratos 

Assunto: Pedido de abertura de processo licitatório 

Especificação dos Produtos e Serviços: 

LOTE ITEM QTD UN COD. PMCV DESCRIÇÃO 
VALOR 

UNITR$ 

TOTAL 

R$ 

CONTRATAÇÃO 	DE 	EMPRESA 	PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO E 

AJUSTES NAS LEIS DO PLANO DIRETOR DE 
1 1 1,00 UN 22985 47.000,00 47.000,00 

CORONEL VIVIDA 

VALOR TOTAL DOS ITENS 47.00000] 

Objeto/Aplicação dos produtos/serviços: Contratação de empresa prestação de serviços de assessoria técnica e 

jurídica para ajustes nas Leis do Plano Diretor municipal de Coronel Vivida 

Dotação orçamentária: 

7iiGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 
UNIDADE: 01 - Departamento de Indústria e Comércio 
Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.39.05 - Serviços Técnicos Especializados 
UG O/U FONTE P/A DESCRIÇÃO DESPESA DESD. NATUREZA 

PRINC.  
00 09/01 000 2.059 Manutenção e Modernização da 496 2771 3.3.90.39.05 

Indústria, Comércio e Serviços 

09.001.22.661.0033.2.059  
Usuário emissor: SANDRA PELENTIL 

Lin Mt dAhd1hio Cferai 

Secretari j1a, Com. e Turismo 

Praça Angelo Mezzomo, s/nQ - 85550-000 - Coronel Vivida - Paraná 

Fone: (46) 3232-8300 - e-mail: indústria.comercia@coronelvivida.pr.gov.br  



MUNICO DE CORONEL VIVIDA 
ESTADO DO PARANÃ 

INDICAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

OBJETO: Contratação de empresa prestação de serviços de assessoria técnica e jurídica 
para ajustes nas Leis do Plano Diretor municipal de Coronel Vivida 

ÓRGÃO: 09- SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 
UNIDADE: 01 - Departamento de Indústria e Comércio 
Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.39.05 - Serviços Técnicos Especializados  
UG O/U FONTE P/A DESCRIÇÃO DESPESA DESD. NATUREZA 

PRINC.  
00 09/01 000 2.059 Manutenção e Modernização da 496 2771 3.3.90.39.05 

Indústria, Comércio e Serviços 
09.001.22.661.0033.2.059  

Coronel Vivida, 25 de outubro de 2022 

ANTONIO AZILIERO 
CRC 025365-0/PR 
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ENC: Cotação assessoria jurídica 

Comercial <comercial@detzel.com.br > 

Qua, 19/10/2022 08:54 

Para: comprascw@outlook.com  <comprascw@outlook.com > 

@l 1 anexos (197 KB) 

REF 2022_01 5 Plano Diretor Coronel Vivída.pdf; 

Marcelo Bareila 

DE e ZEL 
 

G E S T Á O A Nt 8 1 E N TAL 	
w~ ele!. cotbr 
4. 41 991-8.2613121333 

PRÁTICAS DE FUTURO 

NOTA DE CCrFiDENCtALiDAO: Ttxius u uoir,oçóos toriidos ou oeod'; o ese e-rnod são inoirnuções 
cnenc/s po rcores a DEiZEI Consij'tixes ~ ~ados $$, svo ofdos e su sar e/ou seus certe$. Este e-
m

a 
 e uosquer arwxos se de~ a uio come'c 00(5) dostlriatófo openo& Toco os outrOs usos ou diYL4goções  

são esfriksnsente proíbko. Se o1et<x no é o estoFÕta, a WtUM ou dIgoçôo desta C~ éetritomerste prda. 
Se vacé (ecêbei es ta teriragem paz egono loor. ftotue o ,emetaio e o0uO todas os c6pos desta 
mesogem e do s.eus aroøamonto. 

Prezados, bom dia. 

Conforme Solicitado via e-mail, segue em anexo proposta referencial de preços de assessoria técnica e jurídica 
para ajustes no Plano Diretor do Município de Coronel Vivida. 

Atenciosamente 

Marcelo Barelta 

D E L. C.smircal 

- 

GESTÂOAM8lENTAL. 
www deulcorn,br 

1 	18.1626/ 31$i:'. 

PRÁTICAS DE FUTURO 

NQTA DE CON0Et40'UDAO€: Todos os áM~Oç ões car,1da ou on csdos o osa a-rna s»  wofnyjções 
cezcios pe1ncenes a C>EtZEI. Conwflores A~~ $5 s.ias oados e sub d4s e/ou sau Coentes. Este e -

mari e qus'uor anexos e dasfrsam a uso coi'rse.Od do fsl dos olófio(s) aponos Todos. os outros usos ou vu(gaçâes 
sõo osfrtomontepobdcs. Se oetornâo é odesoótio, a Wum ou ~mão deste em0 é estomrsterAoçbdo. 
Se vor_é ~bow esta t~ gom paz erCjano, pór tooi, nofifiQue o zemetarte o opo'uo taz$as os cóssos desta 
rnengem e de seus anexos inedotamonte. 

Mensagem encaminhada-------- 
Assunto:Cotação assessoria jurídica 

Data: W4 28 Sep 2022 17:50:42 ±0000 
De:Depto de Compras Coronel Vivida-PR <comprascvv@outlook.com > 

Para:rnprascyvputlppk,com.br <cpmprascvv@outlook.com.br > 

Boa tarde! 
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Solicito cotação para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E JURÍDICA PARA AJUSTES NAS 

DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA, conforme anexo. 

Att, 

**"POR FAVOR, CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTE E-MAIL E O INTERESSE EM NOS FORNECER O 
ORÇAMENTO*** 

Compras 
Planejamento de Contratação 

(46) 3232-8300 
	

(46) 3232-8304 

4) 	 c9 	vw.coronelvivida.pgy 

Praça Ângelo Mezzomo, Centro, Coronel Vivida-PR 

CEP: 85550-000 

212 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA 
DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

ASSESSORIA TÉCNICA E JURÍDICA PARA 
AJUSTES NO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE 

CORONEL VIVIDA 
REF 2022_015_PD PMM REFERENCIAL 

PROPOSTA REFERENCIAL 

CURITIBA! PR 

18 de outubro de 2022. 
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Curitiba, 18 de outubro de 2022. 

A 
Prefeitura Municipal de Coronel Vivida 

Ref.: 	Prestação de Serviços Especializados para de serviços de assessoria técnica e jurídica para 
ajustes nas Leis do Plano Diretor Municipal de Coronel Vivida/PR. 

PROPOSTA REFERENCIAL DE PREÇOS 

Prezados Senhores. 

Com cordiais cumprimentos apresentamos nossa Proposta Referencial de Preços para desenvolvimento 
dos serviços supra referenciados, conforme orientações emitidas por e-mail. 

O valor referencial proposto para os serviços visando a assessoria para o Plano Diretor, corresponde a: 

Valor Global: R$ 60.000,00 
Valor Global: (Sessenta mil reais) 

O valor acima corresponde à realização do produto específico referenciado acima. 

Nos preços apresentados estão incluídos todas os serviços técnicos, materiais, equipamentos, prêmios 
de seguro, taxas, emolumentos, despesas operacionais incluindo viagens e traslados, mão de obra, 
encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais e fiscais, despesas e obrigações financeiras de 
qualquer natureza inerentes à DETZEL. Ainda, a elaboração do Plano Diretor ocorrerá em conformidade 
com os preceitos estabelecidos na Lei Federal n. 010.  257/Ole leis ambientais vigentes no município de 
Coronel Vivida - PR 

Declaramos estar cientes e de acordo com todos os termos e especificações contidas nos Termos de 
Referência encaminhados pelo contratante. 

Os valores apresentados têm validade para o período de 60 (sessenta) dias contados a partir da data 
de emissão da presente proposta. 

Atenciosamente 

VALM4R.AIJÓUSTO DETZEL 
Diretor DETZEL - Representante 

Prestação de Serviços Espociazados de Assessoria para ajustes no Plano Diretor do Município de Coronel Vivida - PR 
Proposta Referencial de Preços 
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DETZEL CONSULTORES ASSOCIADOS 5/5 EPP 
Av. Paraná, 202—conjunto 504E] 
CEP 80035-130 - CU RITBA - PR-9 
Fone/Fax (ai) 3121.3333 
E-mail: contato@detzel.com.br  

www.detzel.com.br  
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NúMERO DE INSCRIÇÃO 

07.183.41410001-42 
ATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 

1110112005 

NOME EMPRESARIAL 

DETZEL CONSULTORES ASSOCIADOS S/S 

1 TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 	 PORTE 

ETZEL CONSULTING 	 EPP 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÕMICA PRINCIPAL 

71.12-0-00 - Serviços do engenharia 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 

74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente 
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 
71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho 
71.20-1-00 - Testes e análises técnicas 
72.10-0-00 - Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais 
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 
71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 

223-2 - Sociedade Simples Pura 

LOGRADOURO 	 NÚMERO 	COMPLEMENTO 

[yARANA 	 202 	 ANDAR 5 CONJ 504 

CEP 	 BAIRRO/DISTRITO 	 MUNICIPIO 	 UF 

80.035-130 	 CABRAL 	 CURITIBA 	 PR 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 	 TELEFONE 

DETZELCONSULTING@GMAIL.COM 	 (41) 3121-3333 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL 	 1 	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 	 1110112005 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 	 DATADA SITUAÇÃO ESPECIAL 

Aprovado Pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 2411012022 às 11:52:06 (data e hora de Brasília). 	 Página: 111 
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Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA 

CNPJ: 	 07.183.414/0001-42 
NOME EMPRESARIAL: 	DETZEL CONSULTORES ASSOCIADOS S/S 
CAPITAL SOCIAL: 	 R$250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais) 

O Quadro de Sócios e Administrad ores (QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte: 

Nome/Nome Empresarial: 
	

VALMIR AUGUSTO DETZEL 

Qualificação: 
	

49-Sócio-Administrador 

Nome/Nome Empresarial: 
	

LORENZO FOLDA DETZEL 

Qualificação: 
	

52-Sócio com Capital 

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB. 

Emitido ro dia 2411012022 às 11:52 (data e hora de Brastio) 
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Re: Cotação assessoria jurídica 

Maria Alice Cordeiro Soares <alice.theguyal@gmail.com > 
Qua, 05/10/2022 18:33 

Para: Depto de Compras Coronel Vivida-PR <com prascw@outlook.com > 

Cc: com prascvv@outlookcom.br  <comprascw@outlook.com.br >;Maria Alice Cordeiro Soares 
<alice@thegplan.corn.br > 

Prezados, 

Conforme solicitado segue o valor para o serviços discriminado abaixo. 

Permanecemos a disposição! 

Atenciosamente, 

Maria Alice Cordeiro Soares 
Engenheira Civil 
alice.thegyQjgmail.cpm 
41 996810907 

f THEGUYAL 
(OSULTO1U% AMIW 

Em 28 de set de 2022, à(s) 14:50, Depto de Compras Coronel Vivida-PR 

<ç.Qrnprascvv@outlook.com > escreveu: 

Boa tarde! 

Solicito cotação para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E JURÍDICA PARA 

AJUSTES NAS LEIS DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA, conforme anexo. 

Att, 

***POR FAVOR, CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTE E-MAIL E O INTERESSE EM NOS 
FORNECER O ORÇAMENTO*** 

<Outlook- 	Compras 
ncnotuyc.png> 	Planejamento de Contratação 

. (46) 3232-8300 	 Ç> (46) 3232-8304 

4? 	rnprascvv@ok.corn 9 wwwcoronelvivida.pgL 

Praça Ângelo Mezzomo, Centro, Coronel Vivida-PR 
V CEP: 85550-000 

<Pedido de Orçamento plano diretor.docx> 
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r_.aw THEGUYAL 
CONSULTORIA AMBIENTAL 

Curitiba, 05 de outubro de 2022. 

PROPOSTA COMERCIAL 

Razão social: Theguyal Consultores Associados S/S Ltda. 
N° do CNPJ: 81.908.931/0001-94 
Endereço: RUA Rosa Kaint Nadolny, 225 apto 1701, Campo Comprido, CURITIBA/PR 
Telefone: (41) 96810907 
E-mail: alice@thegplan.com.br  

Walice.theguval@gmail.com  

Apresentamos nossa proposta conforme escopo enviado pela Prefeitura Municipal de 
Coronel Vivida/PR. 

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E JURÍDICA PARA AJUSTES 
NAS LEIS DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA. 

Item Descrição Und. Quant. 
Valor Unit. Valor Total 

R$ 
PRESTAÇÃO 	DE 	SERVIÇOS 	DE 
ASSESSORIA TÉCNICA E JURÍDICA 

1 PARA 	AJUSTES 	NAS 	LEIS 	DO Serv. 1 R$ 52.000,00 
PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE 5200000 

CORONEL VIVIDA.  

Valor Total R$ R$  
52.000,00 

Valor Global da Proposta: R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais) 
Validade da Proposta: 60 dias. 

Despesas inerentes a impostos, tributos, contratação de pessoal e outros, correrão 
totalmente por conta da Empresa contratada. 

81 .908.93110001-94 
T  

THEGUYAL 
CONSULTORES 

ASSOCIADOS SJS LTDA 
Ria Rosa Kaint Naciolny. 225 cjL1701 

Campo Comprido - 81200525 

L 	Curitiba - PR 

fldjwJ&* 
Maria Alice Cordeiro Soares 

Sócia Administrativa 

THEGUYAL - Consultores Associados S/S Ltda. 

CNPJ ng 81.908.931/0001-94 

alice@thegplan.com.br 
	 41 996810907 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NúMERO DE INSCRIÇÃO 

81.908.93110001-94 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 

1210311990 

NOME EMPRESARIAL 

THEGUYAL CONSULTORES ASSOCIADOS S/S LTDA 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE 

THEGUYAL ME 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

71 .12-0-00 - Serviços de engenharia 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 

70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 
71 .19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

224-0 - Sociedade Simples Limitada 

[LOGRADOURO 	 NÚMERO 	COMPLEMENTO 

R ROSA KAINT NADOLNY 	 225 	 ANDAR 17 CONJ 1701 

CEP 	 BAIRRO/DISTRITO 	 MUNICIPIO UF 

81.200-525 	 CAMPO COMPRIDO 	 CURITIBA PR 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 	 TELEFONE 

imperador@onda.com.br 	 (41) 3206-72041(41) 3206-7204 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL 	 DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 	 2410912005 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 	 DATADA SITUAÇÃO ESPECIAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB no 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 2411012022 às 11:53:18 (data e hora de Brasília). 	 Página: 111 
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Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA 

CNPJ: 	 81.908931/0001-94 

NOME EMPRESARIAL: 	 THEGUYAL CONSULTORES ASSOCIADOS SIS LTDA 

CAPITAL SOCIAL: 

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte: 

Nome/Nome Empresarial: 
	

ALCEU CORDEIRO 

Qualificação: 
	

49-Sócio-Administrador 

Nome/Nome Empresarial: 
	

MARIA ALICE SIMOES CORDEIRO SOARES 

Qualificação: 
	

49-Sócio-Administrador 

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB. 

Emitido no dia 2411012022 às 11:53 (data e hora de Orasflia). 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

01-1 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

02.610.55310001-91 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 

1810611998 

NOME EMPRESARIAL 

ECOTECNICA TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 	 PORTE 

ECOTECNICA TECNOLOGIA E CONSULTORIA 	 EPP 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 

71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente 
43.99-1 -01 - Administração de obras 
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 
85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares 
74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente 
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 
71.12-0-00 - Serviços de engenharia 
71.20-1-00 - Testes e análises técnicas 
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 
90.01-9-99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente 
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO 	 NÚMERO 	COMPLEMENTO 

R MARIA RITA DAS CHAGAS LIMA 	 317 	 CASA 

CEP 	 BAIRRO/DISTRITO 	 MUNICIPIO 	 UF 

82.300-330 	 SAO BRAZ 	 CURITIBA 	 PR 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 	 TELEFONE 

[sc@ecotecnica.com.br 	 (41) 3026-8639 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL 	 DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 	 0311112005 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 	 DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB no 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 2411012022 às 11:54:05 (data e hora de Brasília). 	 Página: 111 
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Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA 

CNPJ: 	 02.610.553/0001-91 
NOME EMPRESARIAL: 	 ECOTECNICA TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 
CAPITAL SOCIAL: 	 R$300.00000 (Trezentos mil reais) 

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte: 

Nome/Nome Empresarial: 
	

SANDRA MAYUMI NAKAMURA 

Qualificação: 
	

49-Sócio-Administrador 

Nome/Nome Empresarial: 
	

MARCIA VALERIA SANTOS BARBOSA NAKAMURA 
Qualificação: 
	

22-Sócio 

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB. 

Emitido rio dia 2411012022 às 11:54 (data e hora de Braslia). 

LR  
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Lidia 1 ECOTÉCNICA <!idia@ecotecnica.com.br > 
Ter, 04/10/2022 17=02 

Para: comprascw@outlook.com  <comprascw@outlook.com > 

Cc: etc@ecotecnica.com.br  <etc@ecotecnica.com.br > 

Prezados, 

Boa tarde! 

Conforme solicitação, segue cotação da empresa ECOTÉCNICA. 

Atenciosamente, 

Lidia SayokoTanaka 
Engenheira Ambiental 1 (EA-PR 87.131/D 

Ç 	 0W 

9 1va José Fabíanu, 8a:ck, n406 
CEP: 82940 050 1 Cjuni Curtb.PR 

De: Depto de Compras Coronel Vivida-PR <com prascvv@outiook,com> 

Enviada em: quarta-feira, 28 de setembro de 2022 14:51 

Para: com rascvvRoutlook.com.br  
Assunto: Cotação assessoria jurídica 

Boa tarde! 

Solicito cotação para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E JURÍDICA PARA AJUSTES NAS LEIS 

DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA, conforme anexo. 

Att, 

***POR FAVOR, CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTE E-MAIL E O INTERESSE EM NOS FORNECER O 
ORÇAMENTO*** 

Compras 
Planejamento de Contratação 

(46) 3232-8300 
	

Ç) (46) 3232-8304 

32 cornprascv©outlook.com 	61  www.coronelvivida.prg/ 

Praça Ângelo Mezzomo, Centro, Coronel Vivida-PR 

CEP: 85550-000 
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Curitiba, 4 de outubro de 2022. 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA/PR 

A/C Juliano Bordin 

Ref.: Proposta financeira para assessoria técnica e jurídica para revisão nas minutas de lei - 

Prezado, 

Apresentamos a proposta financeira da Ecotécnica Tecnologia e Consultoria Ltda. para 
prestação de serviços para ajustes nas Leis do Plano Diretor Municipal de Coronel Vivida/PR. 
A proposta está organizada nas seguintes atividades: 

• 	realização de 03 reuniões presenciais com a equipe técnica municipal; 
• realização de 02 oficinas (presenciais) com a equipe técnica municipal e Conselho de 

Desenvolvimento Municipal; 

• 	realização de 01 Audiência Pública; 

• 	horas técnicas dedicadas a análise da característica e situação atual do município; 
• 	proposições dos ajustes nos seguintes documentos (leis): 

- Perímetro urbano - mapa e memorial descritivo; 

- Zoneamento, Uso e ocupação do solo - ajuste no mapa e parâmetros de uso 

e ocupação do solo de algumas zonas especificadas pela equipe técnica 

municipal, não englobando ajuste em todo o zoneamento e parâmetros 

urbanísticos de cada uma delas; 

- Sistema Viário - faixas não edificantes de rodovias (em virtude da alteração 
da lei federal); 

- Código de Posturas - horário de funcionamento de estabelecimentos 
comerciais; e 

- Código de Obras - aprovação de projetos (procedimentos, conteúdo a ser 
avaliado, responsabilidades...). 

orientação referente ao processo de realização de audiência pública; 
• elaboração de um relatório final contendo o processo de discussão e deliberações. 

Equipe Envolvida 

Para o desenvolvimento dos serviços a Ecotécnica Tecnologia e Consultoria Ltda., conta com 
uma equipe técnica multidisciplínar com experiência em trabalhos de similar complexidade a 

qual será agrupada para o cumprimento das atividades a serem prestados. A equipe será 
formada por: 

• Arquitetos e Urbanistas 
• 	Engenheiro Civil 

• Engenheiro Ambiental 

• Advogado 

Os profissionais afetos aos Conselhos poderão promover a Anotação de Responsabilidade 
Técnica referente às atividades que desenvolverem para que estes documentos possam 
integrar o eventual processo de aprovação e ao cumprimento das demais exigências legais. 

II,4IcIIL.!t1L. 

Ecotécnica Tecnologia e 
Consultoria Ltda. 

CNP1 0261055310001-91 

Pua Maria Pita da Chagas 
Lima. 317. São Elraz. 
Curitiba - PR 
CEP 82.300330 

(41)3026-8639 
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Prazo - Valor 

EcotécnicaTecnoIogao 	Para o desenvolvimento dos serviços a Ecotécnica Tecnologia e Consultoria Ltda, prevê um 
Consultoria Ltda. 	 prazo mínimo de 2 (meses) meses. 

CNP102.610.553/0001-91 	O prazo de entrega e o desenvolvimento dos serviços prestados e ações inerentes é 

Pua Maria Pita da Chagas 	
dependente do fornecimento de informações dos diversos setores/departamentos da 

Lima, 317, São Graz. 	 prefeitura, bem como de compatibilidade de agendas entre a equipe da consultoria e a equipe 
Curitiba PP 	 da gestão municipal / Conselho de Desenvolvimento Municipal. 
CEP 82.300-330 

(41)30268639 	 Escopo 	 Atividade 	 Prazo 	Valor 

Debate, Ajustes nas 	
Leis: Perímetro Urbano, Zoneamento, Uso e 

 

Leis, relatório 	
Ocupação do Solo, Sistema Viário, Código de 	

2 	R$ 47.000,00 
Posturas e Código de Obras. 

comprobatorio do 	 meses 

processo 
Elaboração de mapa e memorial descritivo. 

TOTAL GERAL 1 	 R$ 47.000p00 

Considera-se como parte do escopo de serviço também a mobilização dos técnicos e mão-de-

obra de apoio técnico e administrativo para cumprimento do objeto desta proposta. A 
proposta financeira, alocada compreende todos os custos e despesas para a realização dos 
serviços incluindo: custos de mão-de-obra, salários e encargos sociais e trabalhistas e 
impostos. 

1. 	Não está considerada nesta proposta o serviço de revisão do Plano Diretor, apesar de que informações 
geradas durante o processo poderão subsidiar futuras revisões; 

A Consultora se coloca à disposição para fornecer qualquer informação complementar que 

seja necessária para permitir a análise e entendimento desta proposta. 

ECOTECNICA TECNOLOGIA Assinado deforma digital por 

E CONSULTORIA 

 
ECOTECNICA TECNOLOG IA E 
CONSULTORIA L1'DAa2610553000191 

LTDA:026 10553000191 	Dados: 2022.1004 16:57:45 -0300' 

ECOTÉCNICA TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA. 
Sandra Mayumi Nakamura 
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CONTRATO N.° 3467,022 

CONTRATO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ / MC E A EMPRESA 

FELCO FALEOS PROJETOS E CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA. 

Por este instrumento, de um lado o Município de Santa Rita do Sapucai / MG, por seu órgão Administrativo, 

Prefeitura, inscrito no CNPJ sob o N.L  18192.898/0001-02, com sede à Rua Cel. Joaquim Neto, 333, Bairro Centro, 

nesta Cidade de Santa Rita do Sapucai, Estado de Minas Gerais, neste ato representado pelo(s) Secretário(s) 

Municipal(is) pelo(s) de: e pelo(s) Ordenador(es) de Despesas da Secretaria Municipal de Governo (conforme 

Decreto Municipal N.' 14.022/2021, de 13 de Janeiro de 2021) e da Controladoria Interna do Município (conforme 

Decreto Municipal N." 14.022/2021, de 13 de Janeiro de 2021), Sr. RODRIGO BRAZ DE FARIA, doravante 

denominado CONTRATANTE, e de outra parte a empresa FELCO FALEIROS PROJETOS  E CONSULTORIA 

EM ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob N.° 10.993.481/0001-37, com sede à Rua/Av. JOAQUIM 

AUGUSTO RIBEIRO DE SOUZA, 1409, SAIAS B E C, Bairro PARQUE SANTA FELICI, na Cidade de SAO 

CARLOS, Estado de SI', doravante denominada CONTRATADA, têm entre si como justo e contratado a presente 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE 

ASSESSORIA E CONSULTORIA COMPREENDENDO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, 

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL. E 

NORMAS PERTINENTES DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ / MC., cuja celebração foi 

precedida do Processo I..idtatório ['RC N°. 082/2022, na modalidade Pregão Eletrônico N. 030/2022, o qual foi 

processado e julgado em conformidade com a Lei Federal N.' 10.520/2002, bem como em conformidade com as 

normas gerais da Lei Federal N.'8.666/93; da Lei Complementar N.'123/2006; da Lei Municipal N.° 4.&)0/20]5; 

do Decreto Municipal N.' 13.649/2020; do Decreto Municipal N." 13.651/2020; do Decreto Municipal N." 

13.667/2020; e das demais normas complementares pertinentes. Tal celebração contratual se dá mediante as 

cláusulas e condições que se enunciam a seguir: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. O Objeto do presente Pregão é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA COMPREENDENDO 

FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAM EN'FOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA REVISÃO 

DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL E NORMAS PERTINENTES DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO 

SAPU(:Aí / MG., conforme Edital (com todos os seus Anexos), Termo de Referência e Proposta vencedora desta 

Ucitaç,ao, que passam a integrar este Instrum en to, independente de tra7riç.4. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA 

2.11.. A vigência do Contrato oriundo deste Processo Lícitatôrio ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos 

orçamentários, ressalvadas as exceções previstas no Art. 57 da Lei Federal N.'8.666/93- 

2.3.2. O Contrato poderá ser prorrogado, quando atender ao disposto no Art. 57 da Lei Federal N". 8.666/93, de 

acordo com o Interesse Público. 

o 
Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucai - MG 
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2.3.21. Na ocorrência de Prorrogação Contratual, após 12 (doze) meses do início da vigência, os valores poderão 

ser reajustados de acordo com o IPCA ou, na falta dele, por outro índice que venha a substitui-to, juntado prévio 

parecer da Secretaria de Fazenda. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

3.1. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 

fizerem, em até 25% (vinte e cinco por cento) de acordo com o que preceitua o Art. 65, § 1 1, da Lei Federal N°. 

8.666/93, 

CLÁUSULA QUARTA - DOS PRAZOS 

4.1. Da Solicitação e Realização dos Serviços: 

4.1.1. A solicitação dos serviços será feita pela t)ivisáo de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, diretamente â 

Contratada, por meio de emissão de Ordem de Serviço. 

4.12. Da Realização do(s) Serviço(s) e da Nota Fiscal: 

4.2.1. O prazo para o início dos serviços será de até 02 (dois) dias após o recebimento da Ordem de Serviço, 

conforme o item 4.1.1. 

4.2.21 O prazo para a conclusão dos serviços será de até 12 (doze) meses após o recebimento da Ordem de Serviço, 

conforme cronogra ma físico-financeiro. 

4.2.3. Após realização dos serviços a Nota Fiscal deverá entregue à Secretaria soLicitante, para conferência e aceite 

pelo Fiscal do Contrato, e/ou pelo Almoxarife, e/ou por outro Servidor especificamente designado, e posterior 

encaminhamento à Divisão de Compras. 

4.2.4. Verificada a não-conformidade dos produtos, as correções necessárias deverão ser promovidas no prazo 

máximo de '10 (dez) dias; do contrário, serão aplicadas as penalidades cabíveis previstas na legislação pertinente. 

no Edital e nos Instrumentos Vinculantes firmados. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO 

Si. O valor do presente Contrato fica estimado em R$ 96.000,00 (Noventa e oito mil reais), conforme o quadro a 

seguir: 

FORNECEDOR: FELCO FALEIROS PROLETOS E CONSUT.FORIA EM ENGENHARIA LiDA 

ITEM CÓ[) DESCRIÇÃO 	 IQN-1`. UNIDADE VALOR UNIU. 
VALOR 

- PlANO DIRE1OR . CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO I')E SERVIÇOS 
TÉCNICOS ES[ECIALIZADOSDE ASSFSSORIA 
E 	CONSULTORIA 	COMPREENDENDO 

0001 43136 
FORNECIMENTO 	DE 	MÃO 	DE 	013Í(A, 

1 SV' 98 (XX) 00 98 (XX) 00 
EQUIPAMENTOS 	E 	MATERIAIS 
NECESSÁRIOS PARA REVISÃO DO PLANO 
DIRETOR 	MUNICII'A!. 	E 	NORMAS 

PERTINENES IX) MUNICÍPIO DE SANTA 
Rrrãr)osArucAl/MG.  

TOTAL DO FORNECEDOR FELCO FALEI ROS PROJETOS E CONSULTORIA EM EN(LNUAKIA LI LiA: 

R$ 98.000,00 

Prefeitura Municipal de Santa Rita doSapucai - MG 	
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5.2. OpTeas asffÍÍlL,pgs ser4QaúnicaecupW14..rçpcJQp1QdL ___ouj,Íc, incluindo, além 

do lucro, todas as despesas e custos como frete, embalagem, seguro, tributos de qualquer natureza e todas as 

demais despesas relacionadas, diretas ou indiretamente, 

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO 

6.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 15 (qunze) dias, após apresentação e aceitação da Nota Fiscal, que 

deverá vir acompanhada dos comprovantes atualizados de regularidade com o Instituto Nacional do Seguro 

Social (INSS) e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e da Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhistas (CNDT). 

6.2. Eu: caso de devolução da Nota Fiscal para correção, o prazo para pagamento passará a fluir após a sua 

reapresenta ção. 

6.3. Ficará suspenso o pagamento em caso de fornecimento incompleto ou parcial dos produtos, até a sua 

regularização pela Contratada. 

6.4. O pagamento efetuado pelo Município estará sujeito a eventuais retenções expressamente previstas em Lei, se 

for o caso. 

6.5. A inobservância de pagamento no prazo supra estabelecido sujeitará a Contratante ao pagamento de juros 

moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês e aplicação de correção pelo IPCA, 

6.5.1. A atualização supra mencionada será aplicada exclusivamente sobre o valor do débito inadimplido. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

7.1. O(s) recurso(s) necessário(s) às despesas advindas de contratações oriundas deste Processo l..icitatório 

onerarão a(s) seguinte(s) Dotaçao(óes) Orçamentária(s): 

02 01 02 04 122 0402 2.220 339039 - 28 - Manutenção da Assessoria de Planejamento e Desenvolvimento 

Municipal // Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridka. 

CLÁUSULA OITAVA - DA SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DO OBJETO DO 

CONTRATO 

8.1. A Contratada #ida poderá subcontratar, ceder ou transferir o Objeto do Contrato, no todo ou em parte, a 

terceiros, sob pena de rescisão. 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES 

9.1. Da Contratada: 

9.1.1. Responsabilizar-se por eventuais danos que vier a causar ao Município ou a terceiros decorrentes de sua 

culpa ou dolo na execução do Objeto. 

9.1.2. Responder por todos os impostos, taxas, seguros, e quaisquer outros encargos que incidam ou venham a 

incidir sobre os respectivos serviços a serem prestados. 

9:1.3. Manter, durante a vigência do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

Licitação, inclusive sua situação regular junto ao INSS, ao FGTS e às Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, 

Prefeitura Municipal de Santa Rita doSapucaí - MG 
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mediante o recolhimento das contribuições e impostos respectivos. 

9.1.4. Submeter-se à fiscalização empreendida pela Contratante. 

94.5. Reparar ou corrigir, dentro do prazo estipulado pela Adininistraçdo, os eventuais vícios, defeitos ou 

incorreções constatadas na fiscalização. 

9.1.6. Assumir todas as despesas e providências necessárias à execução do Contrato (licenças, alvarás, 

autorizações, etc), quando se fizerem necessárias. 

9.1.7. Cumprir com as obrigações trabalhistas e previdenciárias decorrentes do vinculo de seus empregados, 

assumindo, de forma exclusiva, todos os Ônus advindos da relação emprega&ia, não cabendo qualquer espécie 

de solidariedade à Contratante. 

9.1.8. Cumprir fielmente com a execução do Contrato, honrando a qualidade, durabilidade e prazos de realização. 

93.9. Responsabilizar-se por seus funcionários durante a execução dos serviços, fornecendo alimentação, 

transporte, hospedagem e demais incidentes sobre a operação; 

9.1.10. Responsabilizar-se civil e criminalmente por todo e qualquer prejuízo, acidente ou dano que, em virtude 

de seus serviços, vier a causar ao Município ou a terceiros, obrigando-se a garantir a qualidade dos serviços 

prestados; 

9.1.11. Zelar pelo cumprimento das normas vigentes e das diretrizes traçadas pelo Município, de forma a 

preservar a integridade física de seus empregados e de terceiros, inclusive Servidores Municipais e/ou pessoas 

frequentadoras do(s) evento(s), cabendo-lhes a responsabilidade exclusiva por qualquer acidente que venha a 

ocorrer no desempenho de suas tarefas; 

9.1.12. Assumir todas as despesas relativas ã prestação dos serviços tais como, salário dos empregados, encargos 

sociais, trabalhistas e fiscais; 

9.1.13. Cumprir e fazer cumprir as exigências estabelecidas no Edital desta Licitação e seus Anexos; 

9.1.14. Reparar, corrigir ou substituir imediatamente, às suas expensas, no todo ou em parte, os funcionários em 

que se apresentarem com características que afetem o bom andamento do serviço, como por exemplo, os que 

aparentem embriaguez; 

9.2. Da Contratante: 

9.2.1. Prestar as informações necessárias à execução do Contrato por parte da Contratada. 

9.2.2. Prestar o apoio necessário à Contratada para que seja alcançado o Objeto do Contrato, em toda a sua 

extensão, desde que por esse apoio não venha a assumir ônus adicionais. 

9.2.3. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, 	jneio.de 
que, dentro de sua competência, poderão determinar medidas para a correta execução do Ol'jeto. 

garantindo ofiel cumprimento das normas aplicáveis. 

9.2.4. Permitir livre acesso dos empregados da contratada às instalações onde serão executados os serviços 

independentemente de permissão prévia, desde que estejam devidamente identificados; 

9.252. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada com relação à 

execução dos serviços;  

9.26. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por Servidores designados; 

Prefeitura Municipal de Santa Rita dosapucai MG 	
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9.2.7. Rejeitar, no todo ou em parte, serviços executados em desacordo com o Contrato e com as obrigações 

definidas no Edital desta Licitação e seus Anexos. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES 

9.1. Das Sanções Administrativas: 

9.1.1. Aquele que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o Instrumento Vinculante, 

deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida pelo Edital, ensejar o retardamento da execução de 

seu Objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo ínidôneo 

ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com o 

Município de Santa Rita do Sapucai / MG pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas 

neste Edital e seus anexos e das demais cominações legais, em conformidade com o Art. 70  da Lei Federal N' 

10.520/2002. 

9.1.2. Na ocorrência de inadimplemento injustificado no cumprimento do Objeto, no caso de sua execução em 

desacordo com o especificado, ou quaisquer outras ações ou omissões que impliquem em descuinprimento do 

ajuste firmado, fica sujeita a proponente vencedora ás penalidades previstas no caput do Art. 86 da Lei Federal N.' 

8.666193, na seguinte conformidade: 

9.121. Atraso até 10 (dez) dias, multa de 7% (sete por cento) sobre o valor da obriga ç4o não cumprida; 

9.1.2.2. Atraso superior a 10 (dez) dias e inferior a 30 (trinta) dias, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

~cação iulo cim:prid. 

9.1.2.3. Pela inexecução parcial, considerada após 30 (trinta) dias de atraso da obrigação, ou total, considerada 

após 50 (cinquenta) dias de atraso da obrigação, a Administração aplicará à Contratada, garantida a prévia 

defesa, as sanções previstas nos incisos 1 a IV do Art. 87 da Lei Federal N.' 8.666/93, e multa de 7% (sete por 

cento), quando de inexecução parcial, calculados sobre o valor total do Contrato e de 10% (dez por cento), 

quando de inexecução total, calculados sobre o valor total do Contrato. 

9.1.3. As multas são autónomas, e a aplicação de urna multa não exclui a outra. 

9.1.4. O prazo para pagamento da multa será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação da apenada. 

9.1.5. Não havendo pagamento no prazo determinado o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando-se a 

devedora ao processo judicial de execução. 

9.1.6. A empresa poderá ser declarada inidónea quando: 

9.1.6.1. Prestar declaração falsa quanto às condições de participação ou quanto ao enquadramento como 

beneficiária da Lei Complementar N 123/2006; 

9.1.6.2. Participar, ainda que minimamente, de conluio entre as proponentes, em qualquer momento da Licitação, 

mesmo após o encerramento da fase de lances; 

9.1.6.3. Desistir do Contrato, ou de celebrá-lo, sem causa que justifique a desistência; 

9.1.6.4. Não ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes de seus atos; ou 

9.1.6.5. Ensejar a rescisão contratual pelos motivos previstos nos Incisos 1 a VIII do Art. 78 da Lei Federal N." 

8.666/93. 

9.2. Dos Motivos de Rescisão Contratual: 

Prefeitura Municipal de Santa Rita doSapucai - MG 	. /-J0 
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92.1. A Rescisão Contratual poderá ocorrer, a bem do Interesse Público, nas seguintes ocasiões: 

9.2.1.1. Ocorrendo a inexecução parcial ou total do Contrato, sem prejuízo das sanções previstas no item 9.1.2.3. 

9.2.12 Ocorrendo as hipóteses previstas no Art. 78 da Lei Federal N.° 8.666/93. 

9.2.1.3. Por ato unilateral ou amigável, conforme decorra de inadimplência das partes ou conveniência da 

Administração, respeitadas suas consequências legais. 

9.3. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em Processo Administrativo Sancionatório, 

especialmente constituído para esse fim, no qual se assegurará o contraditório e a ampla defesa à 

proponente/contratada. 

9.4. A Autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do 

infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado ao erário, e observará o principio da 

proporcionalidade. 

9.5. As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente registradas e publicadas no Quadro de Avisos e no sítio 

eletrônico do Município (www.pmsrs.mg.ov.hr ). 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO 

111. O foro da Comarca de Santa Rifa do Sapucai / MG, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado 

que seja, será o designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes da presente Licitação e da 

aplicação do presente Contrato. 

E por estarem justas e concordes, as partes assinam o presente Instrumento em 3 (três) vias, de igual forma e teor, 

na presença de testemunhas, o que a Administração fará publicar em extrato, nas formas e prazos determinados 

na Lei Federal N." 8.666/ 93. 

o Santa Rita do Sapucai / 

CONTRATADA(S): 
FELCO FALEIROS PROJETOS E 	 Assinado deforma digital por FELCO FALEIROS 

CONSULTORIA EM 
	 PROJETOS E CONSULTORIA EM 

ENGENHAR:10993481 000137 	 Dados 2022.0503 11:4218'03O 

FELCO FALEIROS PROJETOS E CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA 

CONTRATANTE(S): 

RODRIGO BRAZ DE FARIA 
Controlador Interno 
Ordenadorde Desp. da Sec. Mun. s 

Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucai - MG 



Ç A) 

t [1 5i4ILWH 

TESTEMUNHAS: 

SABRINA FER1UIRA BUENO 
	

MATHEU SILVA PIVOlO 
125.716.586-03 
	

136.840.736-60 
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MUNICIPIO DE 

F.LAN ALT.O 

MUNICÍPIO DE PLANALTO 
CNPJ: 76.460.52610001-16 

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
E_ti, a 1 • 	.. ti . t+n, ai..,, - i+a ,,. na''' a.. - au. 

Praça São Francisco de Assis, 1543 DGT/LlZPtD° 
85750-000 PLANALTO - PARANA 

CONTRATO N° 19512022 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS QUE ENTRE Si 

CELEBRAM O MUNICIPIO DE 

PLANALTO E A EMPRESA FAROL 

14 ASSESSORIA E CONSULTORIA 

EM PROJETOS LTDA - ME, NA 

FORMA ABAIXO: 

O Município de Planalto, situado na Praça São Francisco de Assis, 1583, centro, 

CNPJ 76.460.52610001-16, a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato 

representado por seu prefeito municipal Senhor LUIZ CARLOS BaNI, portador da 

cédula de identidade R.G. n°: 3.895.670-1 CPF n°: 747.491.029-20, e a empresa 

FAROL 14 ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA - ME, CNPJ: 

34.831.04710001-19, localizada na Rua Cristóvão Colombo, 3658, Sede, Nossa 

Senhora Aparecida, Realeza/PR, a seguir denominada CONTRATADA, neste ato 

representado por JOSE FRANCSICO DE GOIS portador do, CPF no: 032.570.199-

71, residente na cidade de Planalto/Pr., firmam o presente Contrato nos termos do 

disposto na Lei Federal no 8.666193, pela proposta da contratada datada de 04 de 

julho de 2022, protocolo n° 	, nas condições que estipulam a seguir: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O objeto do presente contrato é a prestação de serviços especializados de 

consultoria para a Revisão do Plano Diretor Municipal, de acordo com o Termo de 

Referência e demais anexos do Edital Tomada de Preços n° 00412022, partes 

integrantes deste Contrato, fornecidos pelo CONTRATANTE. 

FAROL 14 ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA - ME 
[• i 	. 	Produto 	Marca 	• UN 	.Quant• 	Preço . .. Preço 

total 
01 01 Contratação 	de Farol 	UN 	01 	114.995,94 114.995.94 

serviços 
especializados de 
consultoria 	para 
REVISÃO 	DO 

yr 	
o 
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TOTAL 114.99594 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR 

O preço global para a execução do objeto deste contrato é de R$114.995,94 (cento 

e quatorze mil, novecentos e noventa e cinco reais e noventa e quatro centavos) 

daqui por diante denominado VALOR CONTRATUAL". 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS 

As despesas com o fornecimento do objeto deste contrato correrão à conta dos 

recursos advindos da dotação orçamentária 

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO, DO INÍCIO DOS SERVIÇOS 

E PRORROGAÇÃO 

A CONTRATADA obriga-se a executar o objeto deste contrato, em condições de 

aceitação, em até 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados partir da data da 

assinatura deste contrato. 

Parágrafo Primeiro 

Somente será admitida a alteração do prazo de execução quando: 

a) da alteração do projeto e/ou de especificações técnicas pelo CONTRATANTE; 

b) do aumento, por ato do CONTRATANTE, das quantidades inicialmente previstas, 

obedecidos os limites fixados na lei; 

c) do atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsídio 

concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do 

CONTRATANTE; 

d) da interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por 

ordem e no interesse do CONTRATANTE; 

e) de impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido 

pelo CONTRATANTE em documento contemporâneo à sua ocorrência; 

f) da superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das 

partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato; 

g) de outros casos previstos em lei. 

Parágrafo Segundo 

P21(k~ 
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A formalização da prorrogação dos prazos contratuais fica condicionada a prévia e 

expressa autorização do PARANACIDADE. 

Parágrafo Terceiro 

Enquanto perdurarem os motivos de força maior ou suspensão do contrato cessam 

os deveres e responsabilidades de ambas as partes em relação ao contrato. 

Parágrafo Quarto 

Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de 

cumprir seus deveres e responsabilidades relativos à execução dos serviços, deverá 

comunicar e justificar o fato por escrito para que o CONTRATANTE, após a prévia 

anuência do PARANACIDADE, tome as providências cabíveis. 

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

A CONTRATADA se obriga a: 

a) assegurar a execução do objeto deste contrato conforme o exposto no Termo de 

Referência, parte integrante deste Contrato; 

b) alocar profissionais com capacitação adequada ao desenvolvimento das 

atividades do projeto; 

c) entregar ao CONTRATANTE os produtos conforme definido no Termo de 

Referência, parte integrante deste Contrato; 

d) manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

- 	 obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação; 

e) responsabilizar-se pelo sigilo de todas as informações de propriedade do 

CONTRATANTE postas a sua disposição para a execução dos trabalhos: 

f) cumprir o cronograma com a participação de todos os profissionais relacionados; 

Parágrafo Primeiro 

O(A) Coordenador(a) da Equipe Técnica da Consultoria Contratada é o(a) Sr(a), 

profissional, Conselho de Classe n°. 

Parágrafo Segundo 

Somente será admitida a substituição do(a) Coordenador(a) e demais profissionais 

da Equipe Técnica da Consultoria por profissional que possua comprovadamente 

formação e experiência igual ou superior ao do profissional a ser substituído, a qual 

deverá contar com anuência prévia e expressa do PARANAC IDADE. 

QO 	 3 
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Parágrafo Terceiro 

Correrão à conta da CONTRATADA todas as despesas e encargos de natureza 

trabalhista, previdenciária, social ou tributária de sua responsabilidade incidente 

sobre os serviços objeto deste contrato. 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

A CONTRATANTE se obriga a: 

a) coordenar e fiscalizar o cumprimento do objeto deste Contrato; 

b) fornecer todos os documentos e informações necessárias para a total e completa 

execução do objeto do presente contrato; 

c) proceder à análise, em até 10 (dez) dias úteis, dos produtos apresentados a sua 

apreciação, formalizando, por meio de comunicação idôneo, o recebimento ou a 

indicação de eventuais revisões necessárias: 

d) aprovar a versão final dos produtos elaborados pela CONTRATADA relativos a 

cada uma das fases conforme o Termo de Referência, após aceitação da Equipe 

Técnica Municipal (ETM): 

e) efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, na forma estabelecida neste 

contrato; 

f) acompanhar as atividades desenvolvidas pela CONTRATADA, de acordo com o 

que estabelece o Edital; 

g) garantir aos profissionais da CONTRATADA, quando em suas dependências, 

acesso às pessoas, aos documentos e às informações, bem como disponibilizar 

espaço físico para a execução dos trabalhos contratados. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FORMA DE PAGAMENTO 

O pagamento dos serviços técnicos de consultoria se dará conforme definido no item 

7 do Termo de Referência: 
1a  parcela - 10% (dez por cento) do valor contratual correspondente à 1a  Fase; 

21  parcela - 15% (quinze por cento) do valor contratual correspondente à 2a  Fase 

- Parte 1; 

3' parcela - 20% (vinte por cento) do valor contratual, correspondente à 2 1  Fase — 

Parte 2; 

41  parcela -15% (quinze por cento) do valor contratual correspondente à 2a  Fase — 

Parte 3; 

PÁa 
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5a parcela - 20% (vinte por cento) do valor contratual correspondente à 33  Fase; 

61 parcela - 20% (vinte por cento) do valor contratual correspondente à 4 1  Fase. 

Parágrafo Primeiro 

O pagamento dos serviços será efetuado em moeda brasileira corrente, até 05 

(cinco) dias úteis, após recepção do recurso financeiro pelo CONTRATANTE e a 

apresentação correta de cada fatura dos serviços executados e documentos 

pertinentes, devidamente protocolados, desde que cumpridas às cláusulas 

contratuais e obedecidas as condições para liberação das parcelas. 

Parágrafo Segundo 

O faturamento deverá ser protocolado, em 01 (uma) via, no Protocolo Geral na sede 

do LICITADOR e deverá ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar 

condições e forma de apresentação: 

a) nota fiscal/fatura, com identificação da fase/etapa, número da licitação, número do 

contrato, discriminação dos impostos e encargos que serão retidos pelo LICITADOR 

e incidentes sobre o objeto contratado, e outros dados que julgar convenientes, não 

apresentar rasura e/ou entrelinhas e ser certificada pelo Coordenador da Equipe 

Técnica Municipal (ETM) e pelo Prefeito Municipal; 

b) prova de regularidade fiscal e trabalhista; 

c) comprovação do pagamento dos profissionais envolvidos na execução dos 

serviços contratados, inclusive demonstração do recolhimento dos tributos devidos. 

Parágrafo Terceiro 

Todos os custos, exceto aqueles descritos no subitem 3.2 do Termo de Referência 

em anexo, para execução dos serviços técnicos de consultoria, como 

deslocamentos, estadas, alimentação, material de consumo, digitação, digitalização, 

cópias, encadernação, etc., são da responsabilidade da contratada. 

Parágrafo Quarto 

O faturamento deverá ser efetuado em nome do Município de Planalto - PR, CNPJ 

no 76.460.526/0001-16. 

Parágrafo Quinto 

O reajustamento dos preços será concedido quando transcorrer o prazo de 12 

(doze) meses da data da apresentação da proposta, mediante a aplicação do 

5 
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IPCAJIBGE sobre o saldo remanescente dos serviços, devendo ser aplicada a 

( C P/0 

'n 

fórmula a seguir: 

SR = S (112110) 

onde, 

SR = saldo reajustado; 

S = saldo de contrato após medição referente ao 12 0  mês da proposta; 

1 12 = ! PCAIIBGE do 12 1  mês após proposta; 

1 0 = IPCA/IBGE do mês da proposta: 

R = SR - S 

onde, 

R = valor do reajuste. 

CLÁUSULA OITAVA - DOS SERVIÇOS NÃO PREVISTOS 

Por determinação do CONTRATANTE, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas 

mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem no 

objeto, dentro dos limites legais. 

CLÁUSULA NONA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

Os serviços deverão ser entregues em estrita conformidade com o estabelecido no 

Termo de Referência. A análise e aprovação dos serviços correspondentes a cada 

fase/etapa será realizada pelo CONTRATANTE e com a supervisão do 

PARANACIDADE. 

Parágrafo Primeiro 

Após a entrega, análise e aprovação dos produtos relativos à última fase será 

emitido Termo de Recebimento Definitivo. 

Parágrafo Segundo 

Mesmo após a conclusão e aceitação dos serviços, a CONTRATADA deverá prestar 

assistência ao CONTRATANTE fornecendo instruções, informações e correções de 

eventuais problemas dos serviços realizados. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA CESSÃO DO CONTRATO E SUBCONTRATAÇÃO 

A CONTRATADA não poderá ceder o presente contrato, no todo ou em parte, a 

nenhuma pessoa física OU jurídica. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES 

6 
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À CONTRATADA quando não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução do 

contrato, comportar-se de modo inidôneo, declarar falsamente ou cometer fraude 

fiscal, poderá ser aplicada, pela autoridade competente do CONTRATANTE e sem 

prejuízo da reparação dos danos a ele causados, as seguintes penalidades: 

a) advertência; 

b) multa de mora de 0,1% (zero virgula, um por cento) ao dia, sobre o valor da 

parcela recebida por dia de atraso, limitado a 90 (noventa) dias. Após este prazo, 

este Termo será encaminhado para abertura de Processo Administrativo; 

c) multa compensatória, em caso de inadimplência parcial, de 5% (cinco por cento) 

sobre o valor da parcela inadimplida: 

d) multa compensatória, em caso de inadimplência total, de 10% (dez por cento) 

sobre o valor do contrato; 

e) suspensão do direito de licitar junto ao CONTRATANTE, pelo prazo que o Prefeito 

Municipal determinar, até no máximo 2 (dois) anos, nas seguintes hipóteses: 

recusar-se injustificadamente, após ser considerado adjudicatário, a assinar o 

contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido 

pela Administração; não mantiver sua proposta; abandonar a execução do contrato; 

e incorrer em inexecução contratual. 

f) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

Municipal, pelo prazo que o Prefeito Municipal determinar, até no máximo de 5 

(cinco) anos, nas seguintes hipóteses: fizer declaração falsa na fase de habilitação; 

apresentar documento falso; frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou 

qualquer outro expediente, o procedimento; afastar ou procurar afastar participante, 

por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagens de 

qualquer tipo; agir de má fé na relação contratual, comprovada em procedimento 

específico; tenha sofrido condenação judicial definitiva por praticar, por meios 

dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; demonstrar não possuir 

idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atos ilícitos 

praticados, em especial, infrações à ordem econômica; e tenha sofrido condenação 

definitiva por ato de improbidade administrativa, na forma da Lei. 

Parágrafo Primeiro 

o 	
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As penalidades de Advertência, Suspensão Temporária e Declaração de 

[nidoneidade poderão ser aplicadas juntamente com as penalidades de multa, 

facultada a defesa prévia da CONTRATADA. 

Parágrafo Segundo 

Sendo a licitante penalizada e incorrendo multa, a respectiva importância será 

descontada do valor da garantia contratual. 

Parágrafo Terceiro 

Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 

responderá a CONTRATADA pela sua diferença, que será descontada dos ma 

pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE, ou cobradas 

judicialmente. 

Parágrafo Quarto 

As penalidades previstas não excluem a possibilidade de rescisão administrativa do 

Contrato. 

Parágrafo Quinto 

Quando forem verificadas situações, que ensejarem a aplicação das penalidades 

previstas na cláusula anterior, o CONTRATANTE dará início a procedimento 

administrativo para apuração dos fatos e, quando for o caso, imputação de 

penalidades, garantindo a CONTRATADA o exercício do contraditório e da ampla 

defesa. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO 

O CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o contrato, independentemente 

de interpelação judicial ou extrajudicial, sem que à CONTRATADA caiba o direito de 

indenização de qualquer espécie, nos seguintes casos: 

- quando a CONTRATADA falir ou for dissolvida; 

II - quando houver inadimplência de cláusulas ou condições contratuais por parte da 

CONTRATADA e desobediência à determinação do CONTRATANTE. 

Parágrafo Primeiro 

A rescisão do contrato, quando motivada por qualquer dos itens acima relacionados, 

implicará a apuração de perdas e danos, perda da garantia de execução, sem 

prejuízo da aplicação das demais providências legais cabíveis. 

Parágrafo Segundo 

_31 
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O CONTRATANTE, por conveniência exclusiva e independentemente de cláusulas 

expressas, poderá rescindir o contrato desde que efetue os pagamentos devidos 

relativos ao mesmo. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

No prazo de 02 (dois) dias úteis após a homologação e antes da assinatura do 

contrato a CONTRATADA deverá prestar caução em dinheiro no percentual de 5% 

do valor do contrato, conforme previsto no art. 56 § 10 da Lei N°. 8.666193, e o valor 

deverá ser recolhido e depositado em conta específica aberta em nome da 

Prefeitura Municipal de Planalto-PR. no Banco do Brasil na agência 4754-6, conta 

corrente 221111-4 do Munícipio de Planalto-PR, o qual será aplicado em conta 

poupança e os rendimentos serão repassados juntamente com o valor depositado 

nos termos do parágrafo terceiro desta cláusula. Nesse caso, os dados da conta 

deverão ser informados pelo Município como condição para a assinatura do 

instrumento contratual. No caso da garantia ser prestada através de fiança bancária 

ou seguro-garantia, a mesma deverá ser renovada anualmente, devidamente 

atualizada, quando de eventuais Aditamentos Contratuais. 

Parágrafo Primeiro 

A proponente vencedora deverá, quando da assinatura do contrato, sob pena de 

decair o direito de contratação, apresentar comprovação da formalização da garantia 

de execução. 

Parágrafo Segundo 

Se ocorrer majoração do valor contratual o valor da garantia de execução será 

acrescido pela aplicação de 5% (cinco por cento) sobre o valor do acréscimo. No 

caso de redução do valor contratual, poderá a contratada ajustar o valor da garantia 

de execução, se assim o desejar. Se ocorrer a prorrogação dos prazos contratuais 

deverá ser providenciada a renovação da garantia contemplando o novo período. 

Parágrafo Terceiro 

A devolução da garantia de execução, quando for o caso, ou o valor que dela restar, 

dar-se-á mediante a apresentação de aceitação pelo CONTRATANTE do objeto 

contratado e o termo de recebimento definitivo. 

Parágrafo Quarto 
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Nos casos previstos na Cláusula Décima Terceira - Rescisão do Contrato, a garantia 

de execução não será devolvida, sendo, então, apropriada pelo CONTRATANTE a 

título de indenização/multa. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS ALTERAÇÕES 

Qualquer alteração nos serviços previstos, nas especificações, seus anexos, prazos 

contratuais e valores dos serviços poderá ser incorporada a este contrato, após 

devida motivação, por meio de TERMOS ADITIVOS, com anuência prévia do 

PARANAC IDADE. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na 

legislação em vigor aplicável à espécie. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA 

O prazo de vigência do presente contrato é de 365 (trezentos e sessenta e cinco) 

dias, contados da data da sua assinatura. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO, GESTÃO E SUPERVISÃO 

DO CONTRATO 

O gestor e fiscal do contrato serão indicados pelo CONTRATANTE, dentre 

profissionais capacitados para exercerem essas funções. 

Parágrafo Primeiro 

Caberá a gestão do contrato à/ao Sr. (a) 	, a quem compete as ações 

necessárias ao fiel cumprimento das condições estipuladas neste contrato e ainda: 

a) propor ao órgão competente a aplicação das penalidades previstas neste contrato 

e na legislação aplicável, no caso de constatar irregularidade cometida pela 

CONTRATADA; 

b) receber do fiscal as informações e documentos pertinentes à execução do objeto 

contratado; 

c) manter controles adequados e efetivos do presente contrato, do qual constarão 

todas as ocorrências relacionadas com a execução, com base nas informações e 

relatórios apresentados pela fiscalização; 

d) propor medidas que melhorem a execução do contrato. 

Parágrafo Segundo 

tJ 	
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Caberá ao fiscal do contrato, Sr. (a), e ao fiscal substituto Sr. (a), o 

acompanhamento da execução do objeto da presente contratação, informando ao 

gestor do contrato todas as ocorrências que possam prejudicar o bom andamento da 

execução contratual, Além disso, a fiscalização procederá às medições baseadas 

nos serviços executados, elaborará o boletim de medição, verificará o andamento 

dos serviços e comparará com o estabelecido no cronograma físico aprovado, para 

que se permita a elaboração do processo de faturamento. Caso os serviços 

executados não correspondam ao estabelecido no cronograma físico, será 

registrada a situação, inclusive para fins de aplicação das penalidades previstas. 

Parágrafo Terceiro 

Ocorrendo a substituição do fiscal, este deverá providenciar a imediata baixa da 

ART ou RRT. 

Parágrafo Quarto 

Ao PARANACIDADE caberá a supervisão do contrato, podendo adotar ações 

necessárias ao fiel cumprimento das condições estipuladas, inclusive notificar o 

fiscal e/ou gestor, nos seguintes casos: 

a) quando houver omissão no cumprimento de suas obrigações: 

b) quando verificar problemas na execução dos serviços contratados, sem que a 

fiscalização e/ou gestão tenham tomado providências; 

MM 
	 c) quando houver alteração pela CONTRATADA dos serviços previstos no Termo de 

Referência, sem consulta prévia e anuência do PARANAC IDADE. 

Parágrafo Quinto 

A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 

CONTRATADA pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, 

resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus 

empregados ou prepostos. 

Parágrafo Sexto 

A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do CONTRATANTE não elide 

nem diminui a responsabilidade da CONTRATADA quanto ao cumprimento das 

obrigações pactuadas entre as partes, responsabilizando-se esta quanto a quaisquer 

irregularidades resultantes de inadequações técnicas e legais, as quais não 

3o 	11 
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implicarão corresponsabilidade do CONTRATANTE ou do servidor designado para a 

fiscalização. 

Parágrafo Sétimo 

Ao CONTRATANTE não caberá qualquer ônus pela rejeição dos serviços 

considerados inadequados pelo fiscal, os quais, enquanto perdurar a vigência da 

garantia previsto no ordenamento jurídico, deverão ser prontamente corrigidos pela 

CONTRATADA, livre de quaisquer ônus financeiro para o CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - ANTICORRUPÇÃO 

As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na 

legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal 

n.° 8.42911992), a Lei Federal n.° 12.846/2013 e seus regulamentos, se 

comprometem que para a execução deste contrato 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 conta 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 do presente contrato, seja de forma direta ou indireta 

quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, 

administradores e colaboradores ajam da mesma forma. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO CONHECIMENTO DAS PARTES 

Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciência de seu 

conteúdo, bem como dos demais documentos vinculados ao presente contrato. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DO FORO 

As partes elegem o foro da Comarca de Capanema, Estado do Paraná, para dirimir 

quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato, renunciando a qualquer outro, por 

mais privilegiado que seja. 

Justas e contratadas firmam as partes este instrumento em 02 (duas) vias de igual 

teor com as testemunhas presentes ao ato, a fim de que produza seus efeitos legais. 

12 
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Planalto, Pr., 13 de julho de 2022. 

CONTRATANTE 
	

CONTRATADA 

Testemunhas: 

lT 	 PVYY 

R 	 __) 

RG 	Ca,*z S. Re* Mainski 
RG 10.036.363-1 
ppo6&626699-4O 

13 



Prefeitura Municipal de Maria Helena 

y 	

Praça Brasil, 2001 - Fone (44) 3662.1030 - CEP 87480-000 - Maria Helena, 
Paraná. - CNPJ n.° 76.247.386/0001-00 - www.mariahelena.pr.gov.br  

CONTRATO DE FORNECIMENTO N° 20712022 
PREGÃO ELETRONICO N° 07712022 

MUNICÍPIO DE MARIA HELENA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na 
Praça Brasil, 2001, na cidade de Maria Helena, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob n.° 
76.247.386/0001-00, neste ato representado por seu Prefeito Municipal o SR MARLON RANCER 
MARQUES, brasileiro, solteiro, Agente Político, residente e domiciliado, na cidade de Maria Helena 
Paraná, portador da Cédula de Identidade RG n.° 10.183.053-5-SSP/PR, inscrito no CPF/MF n. °  
063.474.769-08, doravante denominado CONTRATANTE, e LIDER ENGENHARIA E GESTÃO DE 
CIDADES LTDA - ME, Pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.° 23.146.943/0001-22, 
situada Av. Antônio Diederichsen, 400, jardim américa, Ribeirão Preto - SP, neste ato representada por 
seu sócio Administrador ROBSON RICARDO RESENDE, brasileiro, empresário, portador da Cédula de 
Identidade RG n.° 26.594.697-9 - SSP, inscrito no CPF/MF sob n.° 221.648.578/01, residente na cidade 
de Ribeirão Preto - SP, denominada CONTRATADA, firmam o presente contrato, mediante as Cláusulas 
e condições seguintes 

CLÁUSULÀPfliMÉfRA— DO OBJETO: 
1.1 	O objeto do presente contrato é a REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL, em 
consonância com o Termo de Referência e demais peças e documentos de licitação fornecida pelo 
CONTRATANTE. 

CLÁUSULA, SEGUNDA .DQ.PRAZO E PRORROGAÇÃO 

2.1 O prazo de execução é de 240 (duzentos e quarenta) dias após a assinatura deste contrato, devendo 
os serviços ser realizados de acordo com o Termo de Referência. 
Parágrafo Primeiro: O prazo de execução poderá ser alterado, com expressa anuência do LICITADOR, 
nosseguintes casos: 

a) em face da alteração do Termo de Referência que implique em aumento das quantidades e/ou 
serviços extraordinários, devendo ser observados os limites fixados em contrato, solicitados pelo 
CONTRATANTE; 
b) necessidade de serviços complementares ou de correção; 
c) atrasos ocasionados por demora no fornecimento de dados informativos, materiais ou 
qualquer outrosubsídio aos serviços que estejam sob responsabilidade do CONTRATANTE; 
d) atrasos ocasionados ou por motivo de força maior ou caso fortuito. Os atrasos provenientes 
de grevesocorridas na contratada não poderão ser alegados como decorrentes de força maior; 
e) atrasos ocasionados por suspensão do contrato por ordem do CONTRATANTE; 
f)atrasos ocasionados por atos de terceiros que interfiram diretamente no prazo de execução; 
g) atrasos ocasionados por outros devidamente justificados e aceitos pelo CONTRATANTE 
h) outros casos previstos no artigo 57 da Lei 8.666193. 

Parágrafo Segundo: Enquanto perdurarem os motivos de força maior ou suspensão do Contrato cessam 
osdeveres e responsabilidades de ambas as partes em relação ao Contrato. 
Parágrafo Terceiro: Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, 

de cumprir seus deveres e responsabilidades relativos à execução do objeto deverá esta comunicar e 
justificar o fato por escrito para que o CONTRATANTE tome as providências cabíveis. 
Parágrafo Quarto: Enquanto perdurar o impedimento, o CONTRATANTE se reserva o direito de 
contratar aexecução do objeto com outra empresa, desde que respeitadas as condições deste contrato e 
a ordem de classificação, não cabendo direito à CONTRATADA de formular qualquer reivindicação, pleito 
ou reclamação. 

CLÁUSULA TERCEIRA DA 

3.1 	O presente contrato tem vigência de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados da sua 
assinatura. Podendo ser prorrogados por iguais e sucessivos períodos 
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CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR 
4.1 	O preço global, fixo e sem reajuste, para a prestação dos serviços objeto deste Contrato 
é de R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais) daqui por diante denominado "VALOR 
CONTRATUAL". 

CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS 
51 As despesas com a prestação dos serviços objeto deste Contrato, correrão à conta dos recursos 
da dotação orçamentária: 

ÓRGA() 	UNIDADE 	ELEMENTO DE FONTE DE PROJETO DESPESA 
DESPESA RECURSO ATIVIDADE REDUZIDO 

03 	001 	3.3.90.39.00 01000 2,003 17 
03 	001 	3.3.90.39.00 01511 2.003 18 

CLÁUSULA SEXTA - DA FORMA DE PAGAMENTO 
6.1 O pagamento dos serviços, ora contratados, será efetuado em moeda brasileira corrente, em até 
15 (quinze) dias úteis após a data da análise e aprovação pelo CONTRATANTE dos trabalhos 
correspondentesá cada fase, mediante procedimento de faturamento, devidamente protocolado. 
6.2 O procedimento de faturamento deverá ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar 
condições e forma de apresentação: 

- nota fiscal/fatura de prestação de serviços, em 02 (duas vias - original e uma cópia), com 
discriminação resumida dos serviços executados, período de execução da etapa, número do 
contrato de prestação de serviço, observação referente a retenção do INSS e outros dados que 
julgar convenientes, que não apresenterasura e/ou entrelinhas. 
II— cópia da guia de recolhimento da Previdência Social - GRPS do último recolhimento devido, 
devidamente quitada e autenticada em cartório, de conformidade com o demonstrativo de dados 
referentes ao FGTS/INSS,e cópia da guia de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço - FGTS do último recolhimento devido, devidamente quitada e autenticada em cartório, de 
conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS; 
III - o faturarnento deverá ser efetuado em nome do Município de Maria Helena, 

6.3 O pagamento dos serviços contratados se dará da seguinte forma: 
11 parcela - 100/ (dez por cento) do valor contratual correspondente à finalização da 1' Fase; 
21 parcela - 30% (trinta por cento) do valor contratual correspondente à finalização da 2 1  Fase; 
3a parcela - 30% (trinta por cento) do valor contratual correspondente à finalização da 3a  Fase; 
4a parcela - 30% (trinta por cento) do valor contratual correspondente à finalização da 4a  Fase 

6.4 O pagamento será efetuado mediante depósito em conta corrente bancária detitularidade da 
contratada, a ser formalmente informada por essa, no procedimento de faturamento. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
7.1 	Para perfeita execução do objeto contratual a CONTRATADA se obriga a: 

a) assegurar a execução do objeto deste Contrato, na forma da Lei, respeitando rigorosamente o 
contido noTermo de Referência e demais documentos pertinentes; 
b) entregar os produtos de acordo com o exigido no Termo de Referência; 
c) dar ciência à fiscalização da ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou 
impedir aconclusão do objeto deste Contrato em partes ou no todo; 
d) 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. 

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

Contrato. 
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CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONJ8AtANTE 

	

8.1 	O CONTRATANTE se obriga a: 
a) fornecer todos os documentos e informações necessárias para a total e completa execução do 
objeto dopresente Contrato; 
b) fiscalizar, analisar e receber os serviços entregues pela CONTRATADA; 
c) efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, na forma estabelecida neste Contrato; 
d) garantir à CONTRATADA acesso à documentação técnica necessária para a execução do 
objeto dopresente Contrato; e, 
e) garantir à CONTRATADA acesso às suas instalações, quando for necessário. 

CLÁUSULA NONA— DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA 

9.1 A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos causados ao CONTRATANTE ou 
a terceiros decorrentes da execução dos serviços ora contratados, inclusive acidentes, mortes, 
perdas ou destruições parciais ou totais, isentando o CONTRATANTE de todas as reclamações que 
possam seguir com relação ao presente contrato. Também se obriga a CONTRATADA a reparar, 
corrigir, refazer ou substituir àssuas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se 
verificarem vícios ou incorreções. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 
10.1 Os serviços deverão ser entregues em estrita conformidade com o estabelecido no Termo de 
Referência. A análise e aprovação dos serviços correspondentes a cada fase será realizada pelo 
CONTRATANTE. 
10.2 Após a entrega, análise e aprovação dos produtos relativos à última fase será emitido Termo de 
Recebimento Definitivo. 
10.3 Mesmo após a entrega dos serviços, a CONTRATADA deverá prestar assistência ao 
CONTRATANTE fornecendo instruções, informações e correções de eventuais problemas dos serviços 
realizados. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA CESSÃO DO CONTRATO 

	

11.1 	A CONTRATADA não poderá ceder o presente contrato a nenhuma pessoa física ou 
jurídica sem prévia anuência expressa do CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS SERVIÇOS NÃO PREVISTOS 
12.1 Por determinação do CONTRATANTE, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas condições 
contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, em até 25% (vinte e cinco por 
cento) do preço inicial do contrato. 
12.2 A supressão de serviços, resultantes de acordo celebrado expressamente entre o 
CONTRATANTE e a CONTRATADA, poderá ultrapassar o limite estabelecido no "caput" desta 
cláusula. 
12.3 Os preços para os serviços, quando necessário para a aplicação do disposto nesta cláusula, 
serão fixados mediante acordo entre as partes. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - PENALIDADES 
13.1 A CONTRATADA estará sujeita a aplicação de multas pelo CONTRATANTE a serem apuradas 
e aplicadas da seguinte forma: 

1- multa de até 0,1% (um décimo por cento) do valor contratual nos casos de mora, e exigível 
juntamente como cumprimento das obrigações contratuais, por dia consecutivo que exceder à data 

prevista para conclusão dos mesmos; 
II - multa de 5% (cinco por cento) do valor contratual quando por ação, omissão ou negligência a 
contratadainfringir qualquer das demais obrigações contratuais; 
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111— suspensão suspensão do direito de participar em licitação/contrato com o CONTRATANTE pelo prazo de 
até 2 (dois)anos, quando por culpa da contratada ocorrer a suspensão ou rescisão contratual; 
IV- declaração de inidoneidade por prazo a ser estabelecido pelo CONTRATANTE, em 
conformidade com agravidade da infração cometida pela CONTRATADA. 

13.2 A multa será cobrada pelo CONTRATANTE de acordo com o estabelecido pela legislação 
pertinente. Caso a CONTRATADA não venha a recolher a multa devida, dentro do prazo 
determinado, a mesma será descontada do valor das parcelas de pagamento vincendas. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES 

	

14.1 	Quando forem verificadas situações, que ensejarem a aplicação das penalidades/multas, 
previstas na cláusula anterior, o CONTRATANTE dará início ao procedimento administrativo cabível, 
para apuração dos fatos e respectivas sanções se necessárias, mediante prévia notificação ao 
contratado dos atos a serem realizados. 
14.2 Compete à autoridade superior do CONTRATANTE, quando for o caso, a aplicação ou a 
dispensa de penalidades/multas. 

— 	 14.3 É facultado à CONTRATADA recorrer, conforme estabelece a legislação vigente, quando não 
concordar com as penalidades aplicadas. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO Wkn 
 

15.1 O CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o contrato, independentemente de 
interpelação judicial ou extrajudicial, sem que à CONTRATADA caiba o direito de indenização de 
qualquer espécie, nos seguintes casos: 

- quando a CONTRATADA falir, entrar em concordata ou for dissolvida; 
II - quando a CONTRATADA transferir no todo ou em parte, o contrato a terceiros e; 
III 	quando houver inadimplência de cláusulas ou condições contratuais por parte da contratada 
e desobediência à determinação do CONTRATANTE. 

15.2 A rescisão do contrato, quando motivada por qualquer dos itens acima relacionados, implicará 
a apuração de perdas e danos, perda da garantia de execução, sem embargos da aplicação das 
demais providências legais cabíveis. 
15.3 O CONTRATANTE, por conveniência exclusiva e independentemente de cláusulas expressas, 
poderá rescindir o contrato deste que efetue os pagamentos devidos relativos ao mesmo. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS ALTERAÇÕES 

	

16.1 	Qualquer alteração nos serviços previstos, nas especificações, seus anexos, prazo de 
execução e valores dos serviços poderá ser incorporada a este contrato, motivada por quaisquer 
das partes, medianteTERMOS ADITIVOS. 

CLÁUSUQ*ÇIMA ST1MA — DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

	

17.1 	O presente Contrato reger-se-á pelas disposições expressas na Lei n° 8.666/93 e 
alterações posteriores. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DOS CASOS OMISSOS 

	

18.1 	Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na 
legislação em vigor. 

[ÀUSULA DÉCIMA NONA — CONHECIMENTO DAS PARTES  

	

19.1 	Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciência de seu conteúdo, 
bem comoos demais documentos vinculados ao presente contrato. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO 
20.1 	As partes elegem o Foro da Comarca de Umuarama, Estado do Paraná, para dirimir 
quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato, renunciando a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

Justas e contratadas, firmam as partes este instrumento em 02 (duas) vias de igual teor com as 
testemunhas presentes ao ato, a fim de que produza seus efeitos legais. 

Maria Helena - PR, 16 de setembro de 2022. 

MARLON RANCER MARQUES 
Prefeito Municipal 

ROBSON RICARDO RESENDE 
Sócio Administrador 

Testemunhas: 

JHENNIFFER MARIANE ROMIG 
RG n°9.810.879-3 

2. 
LINCON APARECIDO SILVA TAVARES 
RG n° 12.529.101-5 
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MAPA COMPARATIVO DE PESQUISA DE PREÇOS - PLANO DIRETOR 

CONTRATO 346712022 

DETZEL GESTÃO AMBIENTAL 
THEGUYAL CONSULTORIA ECOTECNICA TECNOLOGIA E 

SANTA RITA DO SAPUCAI - 
CONTRATO 195/2022 CONTRATO 20712022 

MENOR PREÇO 
coo. AMBIENTAL CONILTORIA PLANALTO - PR MARIA HELENA - PR 

LOTE ITEM QTD UN DESCRIÇÃO MG 
PMCV 

1 	Valor Total Valor Unit. 1 Valor Total 1 Valor Total Valor Unit. 1 1 Valor Unit. Valor Unit. 1 	Valor Total 
Valor Unit. R$I 1 Valor Unit. R$ Valor Total R$ Valor Unit. R$I Valor Total R$ Valor Total R$ 

R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

CONTRATAÇÃO 	DE 	EMPRESA 	PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO E 1 1 1 1 1 UN 22985 
AJUSTES NAS LEIS DO PLANO DIRETOR DE 

60.000,00 60.000,00 52.000,00 

1 
52.000,00 47.000,00 47.000,00 

1 
98.000,00 98.000,00 

1 
114.995,94 114.995,94 

1 
53.000,00 53.000,00 47.000,00 1 	47.000,00 

CORONEL VIVIDA  

VALOR TOTAL ESI3MADO R$ 60.000,00 52.000,00 47.000,00 98.000,00 114.995,94 53.000,001 47.000,00 

Coronel Vivida, 24 de outubro de 2022 

'4 	47jÇ 
Sandra Pelentil 

Departamento de Compras 
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MINUTA DO EDITAL DE DISPENSA ELETRÔNICA 

DISPENSA ELETRÔNICA N2  xx/2022 

PROCESSO LICITATÓRIO N 2  xx/2022 

DISPENSA PARA AMPLA CONCORRÊNCIA 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E JURÍDICA PARA AJUSTES 
NAS LEIS DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE CORONEL 
VIVIDA. 

DATA: xx/xx/2022 

- 	ABERTURA: xx/xx/2022 

Praça Angelo Mezzomo s/nQ - 85550-000 - Coronel Vivida - Paraná 

Fone: (46) 3232-8300 - e-mail: Iicitacaocoronelvivida.pr.gov.br  
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MINUTA DO EDITAL DE DISPENSA ELETRÔNICA N °  xx/2022 

PROCESSO LICITATÓRIO N2 xx/2022 

DISPENSA PARA AMPLA CONCORRÊNCIA 

1. PREÂMBULO 

1.1. O MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA, por meio do seu Agente de Contratação, Juliano 

Ribeiro, designado pela Portaria n 2  34 de 01 de setembro de 2022, torna público para 

conhecimento dos interessados que fará realizar o processo licitatório na modalidade 
DISPENSA, em sua forma ELETRÔNICA, sob o n° xx/2022, do tipo menor preço, POR ITEM, 
com critério de julgamento na hipótese do art. 75, inciso II, nos termos da Lei n 9  14.133, de 
12 de abril de 2021, Decreto Municipal n 2  7985/2022 e demais legislações aplicável, através 

do endereço eletrônico www.bll.org.br , destinada a realização de licitação para a 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E 

JURÍDICA PARA AJUSTES NAS LEIS DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA - 

PR, conforme especificações estabelecidas neste Edital e demais anexos. 

INÍCIO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: A partir da publicação deste edital. 

TÉRMINO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: xx/xx/2022, às xxhxxmin. 

DA DISPUTA DE LANCES: das 08h30min as 14h30min do dia xx/xx/2022. 

LOCAL: www.bll.org.br  - "Acesso Identificado"  

REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo utilizadas será observado o 

horário de Brasília / DE. 

2. DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO DIRETA 

2.1, A presente dispensa tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E JURÍDICA PARA AJUSTES NAS LEIS DO PLANO 

DIRETOR MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA - PR. 

3. DO VALOR MÁXIMO TOTAL 

3.1. O valor máximo total admitido para a presente contratação é de R$ 47.000,00 (quarenta 

e sete mil reais), conforme especificado no Anexo Ido presente edital. 

4. DA JUSTIFICATIVA: 

4.1. A justificativa para a realização deste processo encontra-se no item 3 do Termo de 

Referência - Anexo 1 do presente e devem ser rigorosamente observadas pelas partes. 
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S. DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO 

5.1. A dispensa, na forma Eletrônica será realizada em sessão pública, por meio da 

INTERNET, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as 

suas fases através do Sistema da BLL. 

5.1.1. Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser 
esclarecida pela Bolsa de Licitações do Brasil - BLL, através do telefone (41) 3097-4600 
ou e-mail contatobll.org.br . 

5.2. Poderão participar desta Dispensa: 

5.2.1. Quaisquer empresas interessadas que se enquadrem no ramo de atividade 

pertinente ao objeto da dispensa e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto 

à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos. 

5.3. Como requisito para participação nesta Dispensa, o licitante deverá manifestar, em 

campo próprio do sistema eletrônico, que está ciente e concorda com as condições previstas 

neste Edital, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está 

em conformidade com as exigências do instrumento convocatório. 

5.4. Não poderão participar direta ou indiretamente desta Dispensa: 

a) Interessados que se enquadrem nas vedações previstas no art. 16 da lei estadual 

paranaense n. 2  15.608/2007; 

b) Empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto desta 

dispensa; 

c) Empresas suspensas temporariamente de participar de licitação e de contratar com o 

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR, conforme inciso III do artigo 150 da Lei Estadual 

Paranaense n. 2  15.608/2007; 

d) Empresas punidas com a sanção prevista no item anterior, durante o prazo de vigência 

de igual sanção imposto por órgão ou entidades do Estado, nos termos do artigo 155 da 

Lei Estadual Paranaense n 2  15.608/2007; 

e) Empresas impedidas de licitar e contratar no âmbito do Estado do Paraná conforme Lei 

Federal n. 2  10.520/02, artigo 72; 

f) Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública 

Federal, Estadual, Municipal, Direta e Indireta com fulcro no inciso IV do artigo 150 da Lei 

Estadual Paranaense n. 2  15.608/07 ou no inciso IV do artigo 87 da Lei Federal n. 2  

8.666/1993; 

g) Empresa que se encontre sob falência, dissolução, recuperação judicial ou extrajudicial; 

h) Consórcio de empresas, sob nenhuma forma; 

i) Após receber a documentação de habilitação das licitantes vencedoras, a equipe de 
apoio fará consulta por meio eletrônico junto ao sítio do Tribunal de Contas do Estado 
do 	 Paraná 	 - 
htt ps://servicos.tce.pr.gov 	e no sítio 

da 	 Controladoria 	 Geral 	 da 	União 
http://www.porta }transparencia.gov.br/sancoes/ceis,  verificando se a mesma foi 
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declarada inidônea por algum ente público, caso seja comprovado tal ato, a mesma 
estará impossibilitada de licitar ou contratar com a Administração Pública, e havendo 
necessidade, será juntada cópia do processo administrativo do ente público que 
declarou a licitante inidônea junto ao processo em epígrafe; 
j) Aquelas que tenham incompatibilidade negocial com o município, nos termos da 

Constituição Federal e da Lei Federal n 2  14,133/2021, bem como conforme interpretação 

do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. 

5.6. Conforme previsto no artigo 91 da Lei Federal n2 14.133/2021 § 42 Antes de formalizar 

ou prorrogar o prazo de vigência do contrato, a Administração deverá verificar a 

regularidade fiscal do contratado, consultar o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e 

Suspensas (Ceis) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), emitir as certidões 

negativas de inidoneidade, de impedimento e de débitos trabalhistas e juntá-las ao 

respectivo processo. 

5.7. A participação neste certame importa ao licitante o conhecimento de todas as condições 

estabelecidas no presente Edital, bem como a observância dos regulamentos, normas 

administrativas e técnicas aplicáveis. 

6. DO CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITAÇÕES 

6.1. As pessoas jurídicas interessadas deverão nomear operador devidamente credenciado 

em qualquer empresa associada à Bolsa de Licitações e Leilões, atribuindo poderes para 

formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no site 

https://bllcompras.com/.  

6.2. A participação do licitante na dispensa eletrônica se dará por meio de participação 

direta ou através de empresas associadas à BLL - Bolsa de Licitações e Leilões, a qual deverá 

- 

	

	 manifestar, por meio de seu operador designado, em campo próprio do sistema, pleno 

conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. 

6.3. O acesso do operador à dispensa, para efeito de encaminhamento da documentação de 

habilitação, proposta de preços e lances sucessivos de preços, em nome do licitante, 

somente se dará mediante prévia definição de senha privativa. 

6.4. A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer 

pregão eletrônico ou dispensa eletrônica, salvo quando canceladas por solicitação do 

credenciado ou por iniciativa da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL. 

6.5. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em 

qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a BLL - 

Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de 

uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

Praça Angelo Mezzomo, s/nQ - 85550-000 - coronel Vivida - Paraná 

Fone: (46) 3232-8300 - e-mail: licitacao@coronelvivida.pr.gov.br  

Página 4 de 24 



e0 
oy,ctvt%jxg-"," 

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANÁ 

6.6. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema 

eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de 

capacidade técnica para realização das transações inerentes à dispensa eletrônica. 

6.7. Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional poderá ser esclarecida 

através de uma empresa associada ou pelos telefones: Curitiba-PR (41) 3097-4600 ou 

através da Bolsa de Licitações e Leilões, pelo site: https://bllcompras.com/.  

7. DA FASE DE LANCES 

7.1. A partir do horário mencionado no item 1 do edital, a sessão pública será 

automaticamente aberta pelo sistema para o envio de lances públicos e sucessivos, 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo encerrado no horário de finalização 

de lances também já previsto neste edital; 

7.2. Iniciada a etapa competitiva, os fornecedores deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu 

recebimento e do valor consignado no registro; 

7.3. O fornecedor poderá oferecer lances sucessivos iguais ou superiores ao lance que esteja 

vencendo o certame, desde que inferiores ao menor por ele ofertado e registrado pelo 

sistema, sendo tais lances definidos como "lances intermediários" para os fins deste edital 

de dispensa eletrônica; 

7.4. Havendo lances iguais ao menor já ofertado, prevalecerá aquele que for recebido e 

registrado primeiro no sistema; 

7.5. Caso o fornecedor não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta; 

7,6. Imediatamente após o término do prazo estabelecido para a fase de lances, haverá o 

seu encerramento, com o ordenamento e divulgação dos lances, pelo sistema, em ordem 

crescente de classificação; 

7.7. O encerramento da fase de lances ocorrerá de forma automática pontualmente no 

horário indicado, sem qualquer possibilidade de prorrogação e não haverá tempo aleatório 

ou mecanismo similar. 

8. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

8.1. Encerrada a fase de lances, será verificada a conformidade da proposta classificada em 

primeiro lugar quanto à adequação do objeto e à compatibilidade do preço em relação ao 

estipulado para a contratação; 
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8.2. No caso de o preço da proposta vencedora estar acima do máximo estabelecido pela 

Administração Municipal, deverá a empresa reduzir ao valor máximo, sob pena de não 

contratação caso não reduza. 

8.2.1. Caso o vencedor não se manifeste para reduzir o preço igual ou inferior ao máximo 

estabelecido no prazo máximo de 30 (trinta) minutos, a mesma será desclassificada, sendo 

dada oportunidade a próxima classificada e assim sucessivamente até que se tenha uma 

proposta adequada ao valor estabelecido, ou caso não haja sera a dispensa fracassada. 

8.3. Estando o preço compatível, será solicitado o envio da proposta adequada ao último 

lance. 

8.4. Será desclassificada a proposta vencedora que: 

8.4.1. Contiver vícios insanáveis; 

8.4.2. Não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas neste edital ou seus anexos; 

8.4.3. Apresentar preços inexequiveis ou permanecerem acima do preço máximo definido 

para a contratação; 

8.4,4. Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 

8.4.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste edital ou seus 

anexos, desde que insanável; 

8.4.6. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preços, ou em caso de 

necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligencias, para 

que a empresa comprove a exequibilidade da proposta; 

8.4.7. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, 

poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área 

especializada no objeto; 

8.4.8. Se a proposta ou o lance vencedor for desclassificado, será examinada a proposta ou 

lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

8.4.9. Havendo necessidade, a sessão será suspensa, informando-se no "chat" a nova data e 

horário para a sua continuidade; 

8.4.10. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, se iniciará a fase de habilitação, 

observado o disposto neste edital. 

9. DA HABILITAÇÃO 

9.1. A HABILITAÇÃO DO LICITANTE SERÁ AFERIDA POR INTERMÉDIO DOS SEGUINTES 

DOCUMENTOS (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO): 

9.1.1. A documentação de habilitação deverá ser inserida na plataforma eletrônica 

antes da abertura da sessão pública, a qual será utilizada para apuração quanto a 

habilitação da empresa que apresentou o menor lance. Deverão estar inseridos na 

plataforma eletrônica os seguintes documentos: 

9.1.1.1. Da Habilitação Jurídica: 

a) Registro comercial, para empresa individual; 
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b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores; 

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova do 

registro de ata de eleição da diretoria em exercício (Registro Civil das pessoas Jurídicas) 

de investidura ou nomeação da diretoria em exercício; 

d) Decreto de autorização, devidamente publicado, em se tratando de empresa ou 

sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para 

funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

S 	
e) Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação 

ficará 	condicionada 	à 	verificação 	da 	autenticidade 	no 	sítio 
www.portaldoempreendedor.gov.br . 

9.1.1.2. Da Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), retirado via internet 

no máximo 90 (noventa) dias antes da data de abertura deste, de acordo com a Instrução 

Normativa da SRF n 2  200 de 13 de setembro 2002); 

b) Prova de Regularidade de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da 
União, mediante a apresentação de certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa 

expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB) e pela 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários 

federais e à Dívida Ativa da União (DALI) por elas administrados, inclusive os créditos 

tributários relativos às contribuições sociais previstas nas alíneas 'a" a "d' do parágrafo 

único do artigo 11 da Lei Federal n. 2  8.212/1991; 

c) Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certidão Negativa de 

Débito ou Positiva com Efeitos de Negativa em relação a tributos estaduais, expedida pela 

Secretaria da Fazenda Estadual, do Estado sede da licitante; 

d) Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal, por meio de Certidão Negativa 

de Débito ou Positiva com Efeitos de Negativa em relação a tributos Municipais, expedida 

pela Prefeitura do Município sede da licitante; 

e) Prova de Regularidade relativa ao FGTS, por meio de Certificado de Regularidade Fiscal 

(CRF), expedida pela Caixa Econômica Federal (www.caixa.gov.br ) ou do documento 

denominado "Situação de Regularidade do Empregador", com prazo de validade em vigor 
na data marcada para abertura dos envelopes e processamento da Dispensa; 
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f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 

a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa, nos termos do 

Título Vil-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n 2  5.452, de 
12 de maio de 1943, com validade igual ou posterior à data prevista para a abertura desta 

Dispensa (www.tst,jus.hr/certidao). 

9.1.1.3. Das Declarações: 

a) Declaração unificada de idoneidade, cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 
72 da constituição federal e de ME/EPP (ver modelo conforme Anexo II). 

10. DA CONTRATAÇÃO 

10.1. Após a homologação e adjudicação, caso se conclua pela contratação, será firmado 

termo de contrato. 

10.2. O adjudicatário terá o prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da data de sua 

convocação para assinar o contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas neste edital. 

10.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 

assinatura do contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura via e-mail, 

para que seja assinado e devolvido no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da 

data de seu recebimento. 

10.2.2. O prazo previsto para assinatura do contrato poderá ser prorrogado, por igual 

período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

10.3. As condições de habilitação e contratação consignadas neste edital deverão ser 

mantidas pelo fornecedor durante a vigência do contrato. 

11. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

11.1. As obrigações do contratante estão detalhadas no item 6 do Termo de Referência - 

Anexo 1 do presente, e devem ser rigorosamente observadas pelas partes. 

12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

12.1. As obrigações da contratada estão detalhadas no item 5 do Termo de Referência - 

Anexo 1 do presente e devem ser rigorosamente observadas pelas partes. 

13. DAS SANÇÕES 

13.1. Comete infração administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infrações 

previstas no art. 155 da Lei n 2  14.133, de 2021, quais sejam: 
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13.1.1. Dar causa à inexecução parcial do contrato; 

13.1.2. Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao 

funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

13.1.3. Dar causa à inexecução total do contrato; 

13.1.4. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 

13.1.5. Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente 

justificado; 

13.1.6. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, 

quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

13.1.7. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo 

justificado; 

13.1.8. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar 

declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou a execução do contrato; 

13.1.9. Fraudar a dispensa eletrônica ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

13.1.10. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

13.1.10.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às 

condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os 

fornecedores, em qualquer momento da dispensa, mesmo após o encerramento da fase de 

lances. 

13.1.11. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame. 

13.1.12. Praticar ato lesivo previsto no art. 52  da Lei n 2  12.846, de 12  de agosto de 2013. 

13.2. O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens 

anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes 

sanções: 

a) Advertência pela falta do subitem 13.1.1 deste Edital, quando não se justificar a imposição 

da penalidade mais grave; 

b) Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela 

conduta do fornecedor, por qualquer ds infrações dos subitens 13.1.1 a 13.1.12; 
c) Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta 

do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, nos 
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casos dos subitens 13.1.2 a 13.1.7 deste edital, quando não se justificar a imposição da 

penalidade mais grave; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar 

ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes 

federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, nos casos dos 

subitens 13.1.8 a 13.1.12, bem como nos demais casos que justifiquem a imposição da 

penalidade mais grave; 

13.3. Na aplicação das sanções serão considerados: 

13.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida; 

13.3.2. as peculiaridades do caso concreto; 

13.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

13.3.4. os danos que dela provierem para a Adminstração Pública; 

13.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas 

e orientações dos órgãos de controle. 

13.4. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento 

eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a 

diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente. 

13.5. A aplicação das sanções previstas neste Edital, em hipótese alguma, a obrigação de 

reparação integral do dano causado à Administração Pública. 

13.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 

13.7. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatário, 

observando-se o procedimento previsto na Lei Ç  14.133, de 2021, e subsidiariamente a Lei 

n 2 9.784, de 1999. 

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

14.1. No caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou inabilitados 

(procedimento fracassado), a Administração poderá: 

14.1. republicar o presente edital com uma nova data; 

14.1.2. valer-se, para a contratação, de proposta otida na pesquisa de preços que serviu de 

base ao procedimento, se houver, privilegiando-se os menores preços, sempre que possível, 

e desde que atendidas às condições de habilitação exigidas. 

14.1.2.1. No caso do subitem anterior, a contratação será operacionalizada fora deste 

procedimento. 

14.1.3. fixar prazo para que possa haver adequação das propostas ou da documentação de 

habilitação, conforme o caso. 

14.2. as providências dos subitens 14.1 e 14.1.2 acima poderão ser utilizadas se não houver 

o comparecimento de quaisquer fornecedores interessados (procedimento deserto). 
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14.3. Havendo a necessidade de realização de ato de qualquer natureza pelos fornecedores, 

cujo prazo não conste deste Edital, deverá ser atendido o prazo indicado pelo Agente 

Competente da Administração na respectiva notificação. 

14.4. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações, ficando responsável pelo ônus 

decorrente da perda do negócio diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas 

pela Administração ou de sua desconexão. 

14.5. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 

primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que 

não haja comunicação em contrário. 

14.6. Os horários estabelecidos neste edital e durante o envio de lances observarão o 

horário de Brasília - DE, inclusive para contagem de tempo e registro no Sistema e na 

documentação relativa ao procedimento. 

14.7. No julgamento das propostas e da habilitação, a Administração poderá sanar erros ou 

falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, 

mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 

validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

14.8. As normas disciplinadoras deste edital serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não compremetam o interesse da 

Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

14.9. Os fornecedores assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo de contratação. 

14.10. Em caso de divergência entre as disposições deste Edital e seus anexos ou demais 

peças que compõem o processo, prevalecerá o edital. 

14.11. Da sessão pública será divulgada Ata no sistema eletrônico. 

14.12. Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, será 

competente o Foro da Comarca de Coronel Vivida - PR. 

14.13. Constituem anexos do Edital e dele fazem parte integrante, independentemente de 

transcrição, os seguintes anexos: 

Anexo 1 - Termo de referência. 

Anexo II - Declaração unificada (modelo) 
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Anexo III - Minuta do contrato. 

Coronel Vivida, xx de xxxx de 2022. 

(í 

le 

liano Ribeiro 

Ag 	de Contratação 
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ANEXO 1 

DISPENSA ELETRÔNICA N 2  xx/2022 

TERMO DE REFERÊNCIA 

	

1. 	Do Objeto: 

	

1. 	Contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria técnica e jurídica 

para ajustes nas Leis do Plano Diretor municipal de Coronel Vivida, conforme especificações 

e quantidades estabelecidas abaixo: 

REQUISIÇÃO DE NECESSIDADES N2  627/2022 - (ANEXO 01) 

VALOR VALOR 

COD. MÁXIMO MÁXIMO 
LOTE ITEM QTD UN DESCRIÇÃO 

PMCV UNITARIO TOTAL 

R$ R$ 
CONTRATAÇÃO 	DE 	EMPRESA 	PARA 

1 1 1,00 UN 22985 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO E 

47000,00 47.000,00 
AJUSTES NAS LEIS DO PLANO DIRETOR 

DE_  CORONEL VIVIDA  

2. Do Valor: 

	

2,1. 	O valor máximo para a execução do serviço é de R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil 

reais). 

	

2.2. 	O custo supracitado foi composto com base no mapa comparativo, constante no 

processo. 

	

2.3. 	A metodologia de preços foi embasada no Decreto Municipal n 9  6.529/2019, houve 

diversificação da base de pesquisa, foram incluídos contratos similares de outros municípios 

certificando-se de que os preços obtidos correspondem aos praticados no mercado. 

3. Da Justificativa: 
3.1. Faz-se necessário a Contratação de empresa para prestação de serviços de revisão e 

ajustes nas Leis do Plano Diretor de Coronel Vivida, tendo em vista que nos últimos anos 

evidenciou-se várias inconsistências entre o que prevê a Lei e a realidade fática do 

município, como por exemplo, adequação do quadro urbano e área de expansão urbana, 

além dos zoneamentos confusos que terminam no meio das quadras, zoneamento que 

restringe o crescimento ordenado do município, além, da necessidade de revisão das Leis / 

como por exemplo, desburocratizar as aprovações de alvará e reduzir a área não edificável 

as margens das rodovias que passam pelo perímetro urbano, dentre várias outras 

necessidades, que aparecem no dia a dia, e certamente apareceram na audiência pública a 

ser designada. 

4. Dos Critérios e Embasamentos Legais para Contratação: 
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4.1. Nota-se, que o valor da contratação está dentro do limite previsto em lei, objetivando 

atender aos princípios da legalidade, economicidade e celeridade, necessários para a 

contratação. 

4.2. A escolha pela Dispensa de Licitação se dá ao necessitar adquirir bens/produtos e 

serviços de pequena monta, devendo sopesar a carga burocrática de um certame licitatório 

e a eficiência e economicidade advinda da realização de uma dispensa de licitação prevista 

no inciso II, do art. 75, da Lei 14.133/2021. Desta forma, é válido despender importante 

soma de custeio e dedicação de recursos humanos para se valer de um processo que poderia 

ser substituído por um procedimento bem menos oneroso, rápido e eficaz. 

4.3. Salienta-se, todavia, que conforme consta expressamente do já transcrito art. 75, II § 12 

da Lei 14.133/2021, para fins de aferição dos valores que atendam aos limites referidos nos 

incisos 1 e II do caput deste artigo, deverão ser observados: 

/ - o somatório do que for despendido no exercício 

financeiro pela respectiva unidade gestora; 

II - o somatório da despesa realizada com objetos de 

mesma natureza, entendidos como tais aqueles relativos 

a contratações no mesmo ramo de atividade. 

4.4. Isto posto, optamos pela dispensa da licitação como procedimento licitatório para este 

processo. 

S. 	Das Obrigações da Contratada: 

5.1. 	Executar o serviço, em estrita conformidade com as especificações contidas neste 

Termo de Referência e na proposta de preços apresentada, aos quais se vinculam, não sendo 

admitidas retificações, cancelamentos, quer seja de preços, quer seja nas condições 

estabelecidas. 

5.2. Comunicar imediatamente o Contratante no caso de ocorrência de qualquer fato que 

possa implicar qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que 

sejam adotadas as providências de regularização necessária. 

5.3. A Contratada deverá garantir a qualidade do serviço, sendo de responsabilidade da 

contratada fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários para a execução dos 

serviços. 

5.4. Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor do serviço, objeto desta 

dispensa de licitação. 

5.5. 	Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo 6rgão interessado, de acordo 

com o art. 120 da Lei Federal n. 2  14.133/2021. 

5.6. A Contratada deverá observar rigorosamente as normas regulamentadoras, técnicas, de 

segurança, ambientais, de higiene e medicina do trabalho. 

Praça Angelo Mezzomo, s/n 2  - 85550-000 - Coronel Vivida - Paraná 

Fone: (46) 3232-8300 - e-mail: licitacao@coronelvivida.pr.gov.br  

Página 14 de 24 



cíp/ 

FIs 

o 

- 	
O4 

vi'J' 
MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANÁ 

5.7. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 

tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere 

responsabilidade ao Contratante. 

5.8. Todos os casos atípicos não mencionados neste termo de referência deverão ser 

apresentados à fiscalização para sua definição e determinação. 

6. Das Obrigações do Contratante: 

6.1. Designar pessoa responsável para acompanhar a execução do serviço, dentro das 

especificações contidas na Nota de Empenho e Ordem de serviços ou Autorização de 

compras. 

6.2. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Contratada. 

6.3. Comunicar prontamente a Contratada, qualquer anormalidade no objeto deste Termo 

de Referência, podendo recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as 

especificações e condições estabelecidas. 

6.4. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

contratada. 

6.5. Fornecer, a qualquer tempo, mediante solicitação escrita da Contratada, informações 

adicionais, esclarecer dúvidas e orientar em todos os casos omissos. 

7. Da equipe técnica: 
7.1. 	A empresa a ser contratada deverá possuir profissionais registrados para 

desenvolver o trabalho, com no mínimo: 1 (um) Arquiteto e Urbanista, 1 (um) 

Engenheiro Civil, 1 (um) Engenheiro Ambiental e 1 (um) Advogado, não sendo 

necessário a comprovação para fins de habilitação. 

8. Do Local e Prazos de Execução: 

8.1. 	Os serviços deverão ser executados mediante solicitação formal do Contratante, 

através de Nota de Empenho e Ordem de serviços ou Autorização de Compras, emitidos pelo 

Município de acordo com o cronograma abaixo: 

8.1.1. Realização de 03 reuniões presenciais com a equipe técnica municipal; 

8.1.2. Realização de 02 oficinas (presenciais) com a equipe técnica municipal e Conselho de 

Desenvolvimento Municipal; 

8.1.3. Realização de 01 Audiência Pública; 

8.1.4. Realizar a análise da característica e situação atual do município; 

8.1.5. Análise e ajustes nos seguintes documentos (leis): 

8.1.5.1. Para o perímetro urbano: 

a) Mapa e memorial descritivo; 

8.1.5.2. Zoneamento, Uso e ocupação do solo: 
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a) Ajuste no mapa e parâmetros de uso e ocupação do solo de algumas zonas especificadas 

pela equipe técnica municipal, não englobando ajuste em todo o zoneamento e 

parâmetros urbanísticos de cada uma delas; 

8.1.5.3. Sistema Viário: 

a) Faixas não edificantes de rodovias (em virtude da alteração da lei federal); 

8.1.5.4. Código de Posturas: 

a) Horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais; 

8.1.5.5. Código de Obras: 

a) Aprovação de projetos (procedimentos, conteúdo a ser avaliado e responsabilidades). 

8.1,6. Orientação referente ao processo de realização de audiência pública; 

8.1.7. Elaboração de um relatório final contendo o processo de discussão e deliberações. 

9. Da Forma de Pagamento: 

9.1. O pagamento será efetuado até o 10 (décimo) dia útil do mês subsequente, após a 

execução do serviço solicitado, mediante apresentação da respectiva nota fiscal/fatura 

atestada pelo Gestor e Fiscal. 

9.2. A nota fiscal/fatura deverá conter discriminação resumida do serviço fornecido, 

número da dispensa de licitação, número da nota de empenho, não apresentar rasura e/ou 

entrelinhas, deverão ser impressas de maneira clara, inteligível, inviolável, ordenada e 

dentro de padrão uniforme. 

9.3. Para fazer jus ao pagamento, a empresa deverá apresentar, prova de regularidade 

para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, com o Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS) e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) emitida eletronicamente 

através do site http:L/www.tst.ius.br  em cumprimento com as obrigações assumidas na fase 

de habilitação do processo. 

9.4. O pagamento será realizado preferencialmente por meio de ordem bancária, creditada 

na conta corrente da Contratada, ou por meio de fatura com utilização do código de barras. 

9.5. O pagamento correrá por conta dos recursos das Dotações Orçamentárias (Despesas e 

Desdobramentos respectivamente) conforme reserva em anexo ao processo. 

10. Da Dotação Orçamentária: 

10.1. Conforme princípio do planejamento integrado e indicação contábil e reserva em 

anexo ao processo. 

11. Da Anticorrupço: 

As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação 

brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n. 9  8.429/1992), a 

Lei Federal n. 2  12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a aquisição 
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destes produtos 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 conta 

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, seja de forma direta ou indireta quanto ao 

objeto adquirido, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e 

colaboradores ajam da mesma forma. 

12. Prazos: 

12.1. Os trabalhos deverão ser concluídos e entregues no prazo máximo de 04 (quatro) 

meses, contados da data de assinatura do contrato, podendo ser prorrogado, a critério da 

Administração, tendo por fundamento no que couber as disposições contidas nos incisos dos 

artigos 105 e 106, bem como no Parágrafo único do artigo 123 da Lei n 2  14.133/2021. 
12.2. A empresa vencedora deverá cumprir, rigorosamente, os prazos fixados neste termo e 

os demais prazos ajustados de comum acordo entre as partes, para desenvolvimento dos 
trabalhos. 

12.3. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 

ou supressões, nos limites e nas hipóteses previstas no artigo 124 da Lei n 2  14.133/2021, 
firmados através de termo aditivo. 

13. Gestor e Fiscal: 

13.1. Compete ao Gestor e ao(s) Fiscal(is) as atribuições previstas no Decreto Municipal n 

7.484 de 07 de janeiro de 2021 e as constantes na Lei 14.133/2021. 

13.2. A Administração indica como gestora do contrato, o Secretário de Indústria, Comércio 

e Turismo, Lindones Antonio Colferai, Decreto Municipal n 2  7.584 pelos serviços adquiridos 
pela Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo. 

13.3. A Administração indica como fiscal, o Chefe de Gabinete, iuliano Andrei Bordin, 

nomeado através do Decreto Municipal n 2  7,483 de 06 de janeiro de 2021. 

Declaração do Gestor e Fiscal 

Declaramos estar cientes das responsabilidades e atribuições decorrentes da 

indicação e afirmamos plena concordância com as condições estabelecidas no Termo de 

Referência. 

Declaramos, ainda, sob as penas da lei, que as informações aqui prestadas são 

verdadeiras. 

Lindones Antonio Colferai 	 Juliano Andrei Bordin 
Secretário de Indústria, Comércio e Turismo 	 Chefe de Gabinete 

Gestor 	 Fiscal 
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De acordo e ciente dos itens do Termo de Referência e demais documentos 

anexados junto ao processo de dispensa de licitação. 
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ANEXO II 

DISPENSA ELETRÔNICA N 2  xx/2022 

MODELO DA DECLARAÇÃO UNIFICADA DE IDONEIDADE, CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO 
INCISO XXXIII DO ART. 72  DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DE ME/EPP 

Sr. Agente de Contratação do Município de Coronel Vivida Coronel Vivida, Estado do Paraná 

- PR 

A 	Empresa 	 / 	devidamente 	inscrita 	no 	CNPJ 	n 2  

com endereço na Rua 	 , n 2 , CEP: 

na cidade de 	Estado do 	 , telefone () ______- 

por 	intermédio 	de 	seu 	representante 	legal, 	o 	(a) 	Sr 	(a) 

inscrito (a) no CPF n 2  	e RG n 2  

DECLARA expressamente que: 

- Até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para habilitação no 

presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores. 

II - Não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, 

estando apta a contratar com o poder público. 

III - Para cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 72  da Constituição Federal, não 

empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem 

menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir 

dos quatorze anos de idade. 

IV - Comprometo-me a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

VI - Nos termos do art. 32,  da Lei Complementar n 2  123/06, a empresa se enquadra na 

situação de nicroempresa ou empresa de pequeno porte, conforme o caso) e que não se 

enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 32  da referida lei. 

(CASO SE ENQUADRE) 

Local e Data. 

Assinatura do Representante Legal 
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ANEXO III 

DISPENSA ELETRÔNICA N 2  xx/2022 

MINUTA DO CONTRATO 

	

CONTRATO N2  XX/2022 
	

DISPENSA ELETRÔNICA N 2  XX/2022 

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA pessoa jurídica de direito 

público, com sede na Praça Ângelo Mezzomo, s/nQ - Centro, Estado do Paraná, inscrito no 

CNPJ sob o n 2  76.995.455/0001-56, neste ato representado pelo Exmo. Sr. Prefeito 

Anderson Manique Barreto, inscrito no CPF sob o n 2  967.311.099-91 e RG n2  5.228.761-8, a 

seguir denominado CONTRATANTE e, de outro a empresa 

.............................., estabelecida na rua ............................., na cidade de 

, 	Estado 	...................., 	CEP 	(.................), 	inscrita 	no 	CNPJ 	sob 	n. 2  

................., neste ato representada por seu representante legal, Sr. 

......, inscrito no CPF sob o n 2  .......................e RG n 2  ........................., a 

seguir denominada CONTRATADA, estando as partes sujeitas às normas da Lei Federal n 

14.133 de 2021 e subsequentes alterações, e legislação complementar vigente e pertinente 

a matéria, ajustam o presente Contrato em decorrência do Edital de Dispensa Eletrônica n. 2  
xx/2022, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
Parágrafo primeiro: O presente Contrato tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E JURÍDICA PARA AJUSTES NAS 
LEIS DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA - PR. 

Parágrafo segundo: Integram e completam o presente Termo Contratual, para todos os fins 

de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições expressas no edital 

da Dispensa Eletrônica n 2  xx/2022 juntamente com seus anexos e a proposta da 

CONTRATADA. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR CONTRATUAL 
Para o fornecimento do objeto, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, o valor total de R$ 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA E DAS ALTERAÇÕES 
Parágrafo primeiro: O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, podendo ser 

prorrogado, conforme a legislação vigente, a critério da Secretaria contratante. 

Parágrafo segundo: A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 

os acréscimos ou supressões, nos limites e nas hipóteses previstas na Lei, firmados através 

de termo aditivo. 
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Parágrafo terceiro: A Contratada não poderá em hipótese alguma, mesmo que por 

solicitação da Secretaria contratante, alterar as quantidades, descrição ou qualquer outro 

elemento inicialmente contratado, sem a realização do devido termo aditivo de contrato, 

mesmo que não altere o valor do contrato, sob pena de multa de 10% (dez) por cento do 

valor do contrato. 

Parágrafo quarto: A Administração reserva ao direito de paralisar ou suspender, a qualquer 

tempo, a execução do objeto do contrato, no caso de conveniência administrativa e/ou 

financeira, devidamente autorizada e fundamentada. 

Parágrafo quinto: A Administração reserva o direito de recusar todo e qualquer serviço que 

não atender as especificações contidas no presente edital ou que sejam considerados 
inadequados. 

- 	 CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

As obrigações do contratante estão detalhadas no item 6 do Termo de Referência - Anexo 1 

do presente, e devem ser rigorosamente observadas pelas partes. 

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

As obrigações da contratada estão detalhadas no item 5 do Termo de Referência - Anexo 1 

do presente e devem ser rigorosamente observadas pelas partes. 

CLÁUSULA SEXTA - DA EQUIPE TÉCNICA 

Da equipe técnica está detalhada no item 7 do Termo de Referência - Anexo 1 do presente e 

devem ser rigorosamente observadas pelas partes. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO LOCAL, PRAZOS DE EXECUÇÃO CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO 
OBJETO 

Do local, prazos de execução, critérios de aceitação do objeto estão fixados detalhadamente 

no item 8 do Termo de Referência - Anexo 1 do presente e devem ser rigorosamente 

observadas pelas partes. 

CLÁUSULA OITAVA - DA FORMA DE PAGAMENTO 

As condições quanto a forma de pagamento estão detalhadas no item 9 do Termo de 

Referência - Anexo 1 do presente e devem ser rigorosamente observadas pelas partes. 

CLÁUSULA NONA - DOS RECURSOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS 

Os recursos para assegurar o pagamento das obrigações constantes neste Edital correrão 

por conta das dotações orçamentárias especificadas abaixo: 

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 

UNIDADE: 01 - Departamento de Indústria e Comércio 

Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 

Desdobramento da Despesa: 3.3.90.39.05 - Serviços Técnicos Especializados 
UG O/U FONTE P/A DESCRIÇÃO DESPESA DESD. NATUREZA 

PRINC. 

00 09/01 000 2.059 Manutenção e Modernização da 496 2771 3.3.90.39.05 

Indústria, Comércio e Serviços 
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09.001.22.661.0033.2.059 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO REAJUSTE DE PREÇOS E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO 
Parágrafo primeiro: Durante a vigência do Contrato, os valores não serão reajustados. 

Parágrafo segundo: Caso haja alteração imprevisível no custo, caberá a contratada requerer 

e demonstrar documentalmente, a necessidade de reequilíbrio econômico-financeiro, com 

fundamento na Lei 14.133/2021. 

1. Não serão liberadas recomposições decorrentes de inflação, que não configurem álea 

econômica extraordinária, tampouco fato previsível. 

Parágrafo terceiro: Os pedidos de recomposição de valores deverão ser protocolados junto 

ao Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Coronel Vivida. 

Parágrafo quarto: Somente serão analisados os pedidos de recomposição de valores que 

contenham todos os documentos comprobatórios para a referida recomposição, conforme 

disposto na Lei 14.133/2021. 

Parágrafo quinto: Os valores recompostos somente serão repassados após a assinatura, 

devolução do Termo assinado (conforme o caso) e publicação do Termo de Aditamento. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PENALIDADES 
Parágrafo primeiro: Comete infração administrativa o fornecedor que cometer quaisquer 

das infrações previstas no art. 155 da Lei n 2  14.133, de 2021, quais sejam: 

a) Dar causa à inexecução parcial do contrato; 

b) Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao 

funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

c) Dar causa à inexecução total do contrato; 

d) Deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 

e) Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente 

justificado; 

f) Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, 

quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

g) Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo 

justificado; 

h) Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar 

declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou a execução do contrato; 

1) Fraudar a dispensa eletrônica ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

j) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

k) Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às 

condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os 

fornecedores, em qualquer momento da dispensa, mesmo após o encerramento da fase de 

lances. 

1) Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame. 

m) Praticar ato lesivo previsto no art. 52  da Lei n 2  12.846, de 12  de agosto de 2013. 

Parágrafo segundo: O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos 

subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às 

seguintes sanções: 
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a) Advertência pela falta do parágrafo primeiro, alínea "a" deste contrato, quando não se 

justificar a imposição da penalidade mais grave; 

b) Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela 

conduta do fornecedor, por qualquer ds infrações constantes no parágrafo primeiro, alíneas 

"a" até a 

c) Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta 

do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, nos 

casos dos subitens do parágrafo primeiro, alíneas "b" até a "g", deste contrato, quando não 

se justificar a imposição da penalidade mais grave; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar 

ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes 

federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, nos casos dos 

subitens constantes do parágrafo primeiro, alíneas "h" até a "m", bem como nos demais 

casos que justifiquem a imposição da penalidade mais grave; 

Parágrafo terceiro: Na aplicação das sanções serão considerados: 

a) a natureza e a gravidade da infração cometida; 

b) as peculiaridades do caso concreto; 

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

d) os danos que dela provierem para a Adminstração Pública; 

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 

orientações dos órgãos de controle. 

f) Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento 

eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a 

diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente. 

g) A aplicação das sanções previstas neste Edital, em hipótese alguma, a obrigação de 

reparação integral do dano causado à Administração Pública. 

h) A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 

i) A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatário, 

observando-se o procedimento previsto na Lei n 9  14.133, de 2021, e subsidiariamente a Lei 

n 2  9.784, de 1999. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO CONTRATUAL E EXTINÇÃO 

Parágrafo primeiro: Na ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos artigos da Lei n 2  

14.133/21, o Município de Coronel Vivida poderá, garantida a prévia defesa, rescindir 

unilateralmente o contrato, bem como aplicar à contratada as sanções previstas na Lei 

mencionada. 

Parágrafo segundo: O contrato poderá ser rescindido pelos motivos previstos na Lei n 2 

14.133/21. 

Parágrafo terceiro: Será automaticamente extinto o contrato quando do término do prazo 

estipulado e/ou prazo de garantia e não ocorrendo o acordo de prorrogação. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - ANTICORRUPÇÃO 

Praça Angelo Mezzorno, s/nQ - 85550-000 - coronel Vivida - Paraná 
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As condições anticorrupção estão detalhadas no item 11 do Termo de Referência - Anexo 

do presente e devem ser rigorosamente observadas pelas partes. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

As condições quanto a gestão e fiscalização do contrato estão detalhadas no item 13 do 

Termo de Referência - Anexo l do presente e devem ser rigorosamente observadas pelas 

partes. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
Parágrafo primeiro: Nenhum serviço fora das especificações deste Contrato poderá ser 

entregue, ainda que em caráter extraordinário, sem a prévia e expressa concordância do 

CONTRATANTE. 

Parágrafo segundo: A CONTRATADA, não poderá, de forma alguma, sub contratar os serviços 

do objeto deste contrato a outras empresas, devendo a execução ser realizada por 

profissionais a ela vinculada. 

Parágrafo terceiro: A CONTRATADA assume exclusiva responsabilidade pelo cumprimento de 

todas as obrigações decorrentes da execução deste contrato, sejam de natureza trabalhista, 

previdenciária, comercial, civil ou fiscal, inexistindo solidariedade do CONTRATANTE 

relativamente a esses encargos, inclusive os que eventualmente advirem de prejuízos 

causados a terceiros. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA SUCESSÃO E FORO 
As partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma na 

presença das testemunhas abaixo, obrigando-se por si e seus sucessores, ao fiel 

cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo para Foro do mesmo o da Comarca de 

Coronel Vivida, Estado do Paraná para solução de toda e qualquer questão dele decorrente, 

não obstante qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA que, em razão disso, é 

obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificação, citação 

inicial e outras medidas em direito permitidas. 

Coronel Vivida, xx de xxxxx de 2022. 

CONTRATANTE 	 CONTRATADA 

Testemunhas: 
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PORTARIA N2  034, de 01 de setembro de 2022. 

Designa o Agente de Contratação, Pregoeiro e equipe de apoio para conduzir os atos das 

licitações e contratações do Município de Coronel Vivida/PR, derivadas da Lei Federal n 2  
14.133/2021 e, dá outras providencias. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE Coronel Vivida, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 

legais prevista na Lei Orgânica do Município, ainda, Lei Federal n2 14.133/2021 e Decretos 

Municipais; 

RESOLVE: 

Art. 12 - Nomear os servidores, Juliano Ribeiro; Fernando de Quadros Abatti; lana Roberta 
Schimid, para exercerem a função de AGENTE DE CONTRATAÇÃO do Município de Coronel 

Vivida, a fim de conduzirem os atos das licitações e contratações municipais derivadas da Lei 

Federal n 2  14133/2021. 

12. Os mesmos servidores acima nomeados serão responsáveis também por exercer as 

funções de PREGOEIRO do Município de Coronel Vivida, a fim de conduzir os atos das licitações 

modalidade pregão presencial e eletrônico derivadas da Lei Federal n 2  14.133/2021. 

§ 2 - Somente em licitações na modalidade pregão, o(a) agente responsável pela condução do 

certame é designado(a) pregoeiro(a). 

Art. 2 - Nomeia-se os servidores Juliano Ribeiro; Fernando de Quadros Abatti; lana Roberta 

Schimid, Elaine Bortoloto, para exercerem a função de equipe de apoio das licitações e 

contratações municipais derivadas da Lei Federal n 2  14.133/2021. 

Parágrafo único. Os servidores mencionados no caput deste artigo auxiliarão o Agente de 

Contratação e o Pregoeiro no desempenho de suas atribuições. 

Art. 32 - Integram o rol de atribuições do Agente de Contratação e do Pregoeiro a tomada de 

decisões, o acompanhamento do trâmite da licitação, o impulsionamento do procedimento 

licitatório e a execução de quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do 

certame até a homologação e das contratações diretas, incluindo a solicitação de emissão de 

pareceres técnicos e jurídicos, para subsidiar as suas decisões. 

Parágrafo único. O Agente de Contratação ou o Pregoeiro convocará os membros da equipe de 

apoio quando necessário e delegará as atribuições para o regular desenvolvimento das 

licitações e contratações municipais. 

Art. 42 - Nas contratações diretas, abrangendo as dispensas e inexigibilidades de licitação, 

também será o agente de contratação responsável por impulsionar, conduzir e executar os 

respectivos processos em todas as suas fases, com o auxílio da equipe de apoio. 

/Praça Angelo Mezzonio, 5/n2 .  85550-000 - Coronel Vivida - Paraná 	 CORONEL VIVIDA 
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Art. 59 - Os órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno deverão prestar 

assistência ao agente de contratação, pregoeiro e respectiva equipe de apoio, ao 

funcionamento das comissões de contratação e à atuação de fiscais de contratos. 

Art. 6 - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito do Município de Coronel Vivida, Estado do Paraná, ao 01 (primeiro) dia 

do mês de setembro de 2022. 

Cv 
Anderson Manique Barreto 

Prefeito 

/ 

Publique-se e rstre-se, 

JuIiiri-Brdin 
/  

Chefe de Gabinete 

Praça Angelo Meztomo, s/n2 - 85550-000 - Coronel Vivida - Paraná 
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ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA 

GABINETE DO PREFEITO 

PORTARIA 03412022 

PORTARIA N' 034, de 01 de setembro de 2022. 

Designa o Agente de Contratação, Pregoeiro e equipe 
de apoio para conduzir os atos das licitações e 
contratações do Município de Coronel Vivida/PR, 
derivadas da Lei Federal n° 14.13312021 e, dá outras 
providencias. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE Coronel Vivida, Estado do 

Paraná, no uso de suas atribuições legais prevista na Lei Orgánka 
do Município, ainda, lei Federal a' 14.13312021 e Decretos 
Municipais; 
RESOLVE: 
Ari. 10 - Nomear os servidores, Juliano Ribeiro; Fernando de 

. Quadros Abattl; lana Roberta Schimid, para exercerem a função de 
AGENTE DE CONTRATAÇÃO do Municipio de Coronel Vivida, a 
fim de conduzirem os atos das licitações e contratações municipais 
derivadas da Lei Federal n° 14.133/2021. 
§ 1'. Os mesmos servidores acima nomeados serão responsáveis 
também por exercer as funções de PREGOEIRO do Municipio de 
Coronel Vivida, a fim de conduzir os atos das licitações modalidade 
pregão presencial e eletrônico derivadas da Lei Federal n° 
14.133/2021. 

§ 
20 - Somente em lícitaçcs na modalidade pregão, o(a) agente 

responsável pela condução do certame é designado(a) pregoeiro(a). 
Art. 20 - Nomeia-se os servidores Juliano Ribeiro; Fernando de 
Quadros Abarti; lana Roberta Schimld, Elaine Bortoloto, para 
exercerem a função de equipe de apoio das licitações e contratações 
municipais derivadas da Lei Federal n° 14.13312021. 
Parágrafo único. Os servidores mencionados no capul deste artigo 
auxiliarão o Agente de Contratação e o Pregoeiro no desempenho de 
suas atribuições. 
Art, 3' - Integram o rol de atribuições do Agente de Contratação e do 
Pregoeiro a tomada de decisões, o acompanhamento do trãmitc da 
licitação. o impulsionamento do procedimento Licitatório e a execução 
de quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do 
certame até a homologação e das contratações diretas, incluindo a 
solicitação de emissão de pareceres técnicos e jurídicos, para subsidiar 
as suas decisões. 
Parágrafo único. O Agente de Contratação ou o Pregoeiro convocará 
os membros da equipe de apoio quando necessário e delegará as 
atribuições para o regular desenvolvimento das licitações e 
contratações municipais. 
Ari. 4' - Nas contratações diretas, abrangendo as dispensas e 
inexigibilidades de licitação,  também será o agente de contratação 
responsável por impulsionar. conduzir e executar os respectivos 
processos em todas as suas fases, coin o auxilio da equipe de apoio. 
Art. 54.  Os órgãos de assessonunento jurídico e de controle interno 
deverão prestar assistência ao agente de contratação. pregoeiro e 
respectiva equipe de apoio, ao funcionamento das comissões de 
contratação e à atuação de fiscais de contratos. 
Art. 60.  Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito do Município de Coronel Vivida, Estudo do 
Paraná, ao 01 (primeiro) dia do mês de setembro de 2022. 

fNDERSONMANlQUE IL-IRRPTO 
Prefeito 

Publique-se e registre-se, 

JU1I4NO ANDRE! RORDIN 
Chefe de Gabinete 
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Publicado por: 
Sinione Terezinha Sozo 

(õdio ltkntlflcador;D7213A3 19 

................................... 
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná 
no dia 08'0912022. Edição 2600 
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MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANÁ 

OFÍCIO N2  200/2022 

PROTOCOLO N 2  194/2022 

DE: 	Juliano Ribeiro 

Presidente da Comissão de Licitação 

PARA: 	Tiago Bernardo Buginski de Almeida 

Procurador Municipal 

DATA: 28.10.2022 

Conforme previsto no art. 72, inciso III da Lei Federal n 2  14.133/2021, encaminhamos 

Minuta do Edital de Dispensa Eletrônica e anexos, referente a Contratação de empresa para 

prestação de serviços de assessoria técnica e jurídica para ajustes nas Leis do Plano Diretor 

municipal de Coronel Vivida. 

Cordialmente, 

• 	 Ribeiro 

residente da CPL 

Praça Angelo Mezzomo, s/n2 - 85550-000 - coronel Vivida - Paraná 

Fone: (46) 3232-8300 - e-mail: Iicitacao@coronelvivida.pr.gov.br  
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MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANÁ 

PARECER JURÍDICO 

Direito Administrativo. Licitações e Contratos. 
Dispensa. Análise jurídica prévia. 

Senhor Prefeito, 

Trata-se de solicitação de contratação de empresa para prestação de serviços 
especializados de assessoria técnica e jurídica para ajustes nas Leis do Plano Diretor 
Municipal de Coronel Vivida-PR. 

Os autos estão devidamente paginados. 
O procedimento licitatório encontra-se instruído com os seguintes 

documentos, no que importa à presente análise: 

a) Termo de Abertura de Processo Administrativo de Licitação; 
b) Estudo técnico preliminar; 
c) Termo de referência e Requisição de Necessidades n. 627/2022; 
d) Dotação orçamentária; 
e) Orçamentos e demais documentos referentes à empresa respectiva; 
f) Minuta do edital, minuta do contrato e anexos; 
g) Portaria designando os agentes de contratação; 
h) Ofício n 2  200/2022, solicitação de análise jurídica; 

Este parecer, portanto, tem o escopo de assistir a municipalidade no controle 
interno da legalidade dos atos administrativos praticados na fase preparatória da 
licitação. 

I. ANÁLISE JURÍDICA - DO OBJETO E DA ADEQUAÇÃO DA MODALIDADE 
LICITATÓRIA ELEITA. 

No que tange ao objeto da contratação, observa-se que o mesmo trata-se de 
contratação de empresa para prestação de serviços especializados de assessoria técnica e 
jurídica para ajustes nas Leis do Plano Diretor Municipal de Coronel Vivida-PR. 

Como é sabido, embora a realização de contratos pela Administração Pública 
exija, em regra, a obediência ao certame licitatório (princípio da obrigatoriedade), o 
legislador ressalvou hipóteses em que o Gestor pode prescindir da seleção formal, 
oportunidade em que ocorre a contratação direta através da "dispensa" ou 
"inexigibilidade de licitação", conforme artigo 72 da Lei 14.133/2021. 

Essas hipóteses de ressalva encontram fundamento no próprio texto 
constitucional, uma vez que o inciso XXI do artigo 37, da Constituição Federal, ao 
estabelecer a obrigatoriedade do procedimento de licitação para os contratos feitos pela 
Administração, já inicia seu texto resguardando "ressalvados os casos especificados na 
legislação". 

Em outras palavras, quando a Lei prevê hipóteses de contratação direta 
(dispensa e inexigibilidade) é porque admite que nem sempre a realização do certame 

Praça Angelo Mezzomo, s/nQ - 85550-000 - Coronel Vivida - Paraná 	CORONEL VIVIDA 
Fone: (46) 3232-8300 - e-mail: gabinete@coronelvivida.pr.gov.br 	 UMA CIDADE PA" TODOS 



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANÁ 

levará à melhor contratação pela Administração ou que, pelo menos, a sujeição do negócio 
ao procedimento formal e burocrático previsto pelo estatuto não serve ao eficaz 
atendimento do interesse público naquela hipótese específica. 

Analisando os documentos carreados aos autos, atesta-se ser o caso de 
dispensa de licitação. 

Por derradeiro, cumpre salientar que a presente manifestação toma por base, 
exclusivamente, os elementos que constam, até a presente data, nos autos do processo 
administrativo em epígrafe. 

Alerta-se que, mesmo nas dispensas ou inexigibilidade de licitação, a 
comprovação da habilitação do contratado deve ser exigida com relação aos aspectos 
essenciais à regularidade da contratação (art. 72, inciso V, da Lei 14.133/2021). 

Em relação ao preço orienta-se pela verificação da razoabilidade dos valores 
pagos pela Administração, sendo essencial a demonstração clara de que são os mesmos 
usualmente cobrados nos contratos em situação similar. 

II. CONCLUSÃO. 

Ante o exposto, manifesta-se, nos limites da análise jurídica e excluídos os 
aspectos técnicos e o juízo de oportunidade e conveniência de ajuste, pela aprovação da 
dispensa e pela possibilidade jurídica, em tese, do prosseguimento do presente processo. 

Registre-se, por fim, que a análise consignada neste parecer se ateve às 
questões jurídicas observadas na instrução processual e no contrato. Não se incluem no 
âmbito de análise da Assessoria Jurídica os elementos técnicos pertinentes ao certame, 
como aqueles de ordem financeira ou orçamentária, cuja exatidão deverá ser verificada 
pelos setores responsáveis e pela autoridade competente do Município. 

S.M.J. 
É o parecer. 
Coronel Vívida-PR, aos 31 de outubro de 2022. 

ON 
Tiago Be,,,  ar o Bu 	e Almeida 
OAB/PR 67.071 
Procurador Municipal 

Praça Angelo Mezzomo, s/n9 - 85550-000 - Coronel Vivida - Paraná 	CORONEL VIVIDA 
Fone: (46) 3232-8300 - e-mail: gabinete@coronelvivida.pr.gov.br 	 UMA CIDADE PARA TODOS 
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EDITAL DE DISPENSA ELETRÔNICA 

DISPENSA ELETRÔNICA N 2  40/2022 
PROCESSO LICITATÓRIO N2  195/2022 

DISPENSA PARA AMPLA CONCORRÊNCIA 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E JURÍDICA PARA AJUSTES 
NAS LEIS DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE CORONEL 
VIVIDA. 

DATA: 07/11/2022 

ABERTURA: 16/11/2022 

Praça Angelo Mezzomo, sina - 85550-000 - Coronel Vivida - Paraná 

Fone: (46) 3232-8300 - e-mail: licitacaocoronelvivida.pr.gov.br  
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EDITAL DE DISPENSA ELETRÔNICA N° 40/2022 
PROCESSO LICITATÓRIO N 2  195/2022 

DISPENSA PARA AMPLA CONCORRÊNCIA 

1. PREÂMBULO 

1.1. O MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA, por meio do seu Agente de Contratação, Juliano 

Ribeiro, designado pela Portaria n 0  34 de 01 de setembro de 2022, torna público para 

conhecimento dos interessados que fará realizar o processo licitatório na modalidade 

DISPENSA, em sua forma ELETRÔNICA, sob o n° 40/2022, do tipo menor preço, POR ITEM, 

com critério de julgamento na hipótese do art. 75, inciso II, nos termos da Lei n 2  14.133, de 

1 2  de abril de 2021, Decreto Municipal n 2  7985/2022 e demais legislações aplicável, através 
do endereço eletrônico www.bll.org.br , destinada a realização de licitação para a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E 

JURÍDICA PARA AJUSTES NAS LEIS DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA - 

PR, conforme especificações estabelecidas neste Edital e demais anexos. 

INÍCIO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: A partir da publicação deste edital. 

TÉRMINO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: 16/11/2022, às 08h00min. 

DA DISPUTA DE LANCES: das 08h30min as 14h30min do dia 16/11/2022. 

LOCAL: www.blLorg,br - "Acesso Identificado" 

REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo utilizadas será observado o 
horário de Brasília / DF. 

2. DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO DIRETA 

2.1. A presente dispensa tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E JURÍDICA PARA AJUSTES NAS LEIS DO PLANO 

DIRETOR MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA - PR. 

3. DO VALOR MÁXIMO TOTAL 

11. O valor máximo total admitido para a presente contratação é de R$ 47.000,00 (quarenta 

e sete mil reais), conforme especificado no Anexo 1 do presente edital. 

4. DA JUSTIFICATIVA: 

4.1. A justificativa para a realização deste processo encontra-se no item 3 do Termo de 

Referência - Anexo 1 do presente e devem ser rigorosamente observadas pelas partes. 
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S. DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO 

5.1. A dispensa, na forma Eletrônica será realizada em sessão pública, por meio da 

INTERNET, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as 

suas fases através do Sistema da BLL. 

5.1.1. Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser 
esclarecida pela Bolsa de Licitações do Brasil - BLL, através do telefone (41) 3097-4600 
ou e-mail contato@bll.org.br . 

5.2. Poderão participar desta Dispensa: 

5.2.1. Quaisquer empresas interessadas que se enquadrem no ramo de atividade 

pertinente ao objeto da dispensa e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto 

à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos. 

5.3. Como requisito para participação nesta Dispensa, o licitante deverá manifestar, em 

campo próprio do sistema eletrônico, que está ciente e concorda com as condições previstas 

neste Edital, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está 

em conformidade com as exigências do instrumento convocatório. 

5.4. Não poderão participar direta ou indiretamente desta Dispensa: 

a) Interessados que se enquadrem nas vedações previstas no art. 16 da lei estadual 

paranaense n. 2  15.608/2007; 

b) Empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto desta 

dispensa; 

c) Empresas suspensas temporariamente de participar de licitação e de contratar com o 

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR, conforme inciso III do artigo 150 da Lei Estadual 

Paranaense n. 2  15.608/2007; 

d) Empresas punidas com a sanção prevista no item anterior, durante o prazo de vigência 

de igual sanção imposto por órgão ou entidades do Estado, nos termos do artigo 155 da 

Lei Estadual Paranaense n2 15.608/2007; 

e) Empresas impedidas de licitar e contratar no âmbito do Estado do Paraná conforme Lei 

Federal n. 2  10.520/02, artigo 72; 

f) Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública 

Federal, Estadual, Municipal, Direta e Indireta com fulcro no inciso IV do artigo 150 da Lei 

Estadual Paranaense n. 2  15.608/07 ou no inciso IV do artigo 87 da Lei Federal n. 2  

8.666/1993; 

g) Empresa que se encontre sob falência, dissolução, recuperação judicial ou extrajudicial; 

h) Consórcio de empresas, sob nenhuma forma; 

1) Após receber a documentação de habilitação das licitantes vencedoras, a equipe de 
apoio fará consulta por meio eletrônico junto ao sítio do Tribunal de Contas do Estado 
do Paraná - 
https://servicos.tce.pr.gov.br/tceprLmunicipal/ail/Consultarlmpedidos.aspx  e no sítio 
da Controladoria Geral da União - 

http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis,  verificando se a mesma foi 
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declarada inidônea por algum ente público, caso seja comprovado tal ato, a mesma 
estará impossibilitada de licitar ou contratar com a Administração Pública, e havendo 
necessidade, será juntada cópia do processo administrativo do ente público que 
declarou a licitante inidônea junto ao processo em epígrafe; 
j) Aquelas que tenham incompatibilidade negocial com o município, nos termos da 

Constituição Federal e da Lei Federal n 2  14.133/2021, bem como conforme interpretação 

do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. 

5.6. Conforme previsto no artigo 91 da Lei Federal n 2  14.133/2021 § 42 Antes de formalizar 

ou prorrogar o prazo de vigência do contrato, a Administração deverá verificar a 

regularidade fiscal do contratado, consultar o Cadastro Nacional de Empresas lnidôneas e 

Suspensas (Ceis) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), emitir as certidões 

negativas de inidoneidade, de impedimento e de débitos trabalhistas e juntá-las ao 

respectivo processo. 

5.7. A participação neste certame importa ao licitante o conhecimento de todas as condições 

estabelecidas no presente Edital, bem como a observância dos regulamentos, normas 

administrativas e técnicas aplicáveis. 

6. DO CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITAÇÕES 

6.1. As pessoas jurídicas interessadas deverão nomear operador devidamente credenciado 

em qualquer empresa associada à Bolsa de Licitações e Leilões, atribuindo poderes para 

formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no site 

https://bilcompras.com/.  

6.2. A participação do licitante na dispensa eletrônica se dará por meio de participação 

direta ou através de empresas associadas à BLL - Bolsa de Licitações e Leilões, a qual deverá 

manifestar, por meio de seu operador designado, em campo próprio do sistema, pleno 

conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. 

6.3. O acesso do operador à dispensa, para efeito de encaminhamento da documentação de 

habilitação, proposta de preços e lances sucessivos de preços, em nome do licitante, 

somente se dará mediante prévia definição de senha privativa. 

6.4. A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer 

pregão eletrônico ou dispensa eletrônica, salvo quando canceladas por solicitação do 

credenciado ou por iniciativa da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL. 

6.5. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em 

qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a BLL - 

Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de 

uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 
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6.6. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema 

eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de 

capacidade técnica para realização das transações inerentes à dispensa eletrônica. 

6.7. Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional poderá ser esclarecida 

através de uma empresa associada ou pelos telefones: Curitiba-PR (41) 3097-4600 ou 

através da Bolsa de Licitações e Leilões, pelo site: https://bllcompras.com/.  

7. DA FASE DE LANCES 

7.1. A partir do horário mencionado no item 1 do edital, a sessão pública será 

automaticamente aberta pelo sistema para o envio de lances públicos e sucessivos, 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo encerrado no horário de finalização 

de lances também já previsto neste edital; 

7.2. Iniciada a etapa competitiva, os fornecedores deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu 

recebimento e do valor consignado no registro; 

7.3. O fornecedor poderá oferecer lances sucessivos iguais ou superiores ao lance que esteja 

vencendo o certame, desde que inferiores ao menor por ele ofertado e registrado pelo 

sistema, sendo tais lances definidos como "lances intermediários" para os fins deste edital 

de dispensa eletrônica; 

7.4. Havendo lances iguais ao menor já ofertado, prevalecerá aquele que for recebido e 

registrado primeiro no sistema; 

7.5. Caso o fornecedor não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta; 

7.6. Imediatamente após o término do prazo estabelecido para a fase de lances, haverá o 

seu encerramento, com o ordenamento e divulgação dos lances, pelo sistema, em ordem 

crescente de classificação; 

7.7. O encerramento da fase de lances ocorrerá de forma automática pontualmente no 

horário indicado, sem qualquer possibilidade de prorrogação e não haverá tempo aleatório 

ou mecanismo similar. 

8. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

8.1. Encerrada a fase de lances, será verificada a conformidade da proposta classificada em 

primeiro lugar quanto à adequação do objeto e à compatibilidade do preço em relação ao 

estipulado para a contratação; 
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8.2. No caso de o preço da proposta vencedora estar acima do máximo estabelecido pela 

Administração Municipal, deverá a empresa reduzir ao valor máximo, sob pena de não 

contratação caso não reduza. 

8.2.1. Caso o vencedor não se manifeste para reduzir o preço igual ou inferior ao máximo 

estabelecido no prazo máximo de 30 (trinta) minutos, a mesma será desclassificada, sendo 

dada oportunidade a próxima classificada e assim sucessivamente até que se tenha uma 

proposta adequada ao valor estabelecido, ou caso não haja sera a dispensa fracassada. 

8.3. Estando o preço compatível, será solicitado o envio da proposta adequada ao último 

lance. 

8.4. Será desclassificada a proposta vencedora que: 

8.4.1. Contiver vícios insanáveis; 

8.4.2. Não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas neste edital ou seus anexos; 

8.4.3. Apresentar preços inexequiveis ou permanecerem acima do preço máximo definido 

para a contratação; 

8.4.4. Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 

8.4.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste edital ou seus 

anexos, desde que insanável; 

8.4.6. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preços, ou em caso de 

necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligencias, para 

que a empresa comprove a exequibilidade da proposta; 

8.4.7. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, 

poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área 

especializada no objeto; 

8.4.8. Se a proposta ou o lance vencedor for desclassificado, será examinada a proposta ou 

lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

8.4.9. Havendo necessidade, a sessão será suspensa, informando-se no "chat" a nova data e 

horário para a sua continuidade; 

8.4.10. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, se iniciará a fase de habilitação, 

observado o disposto neste edital. 

9. DA HABILITAÇÃO 

9.1. A HABILITAÇÃO DO LICITANTE SERÁ AFERIDA POR INTERMÉDIO DOS SEGUINTES 

DOCUMENTOS (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO): 

9.1.1. A documentação de habilitação deverá ser inserida na plataforma eletrônica 

antes da abertura da sessão pública, a qual será utilizada para apuração quanto a 

habilitação da empresa que apresentou o menor lance. Deverão estar inseridos na 

plataforma eletrônica os seguintes documentos: 

9.1.1.1. Da Habilitação Jurídica: 

a) Registro comercial, para empresa individual; 
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b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores; 

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova do 

registro de ata de eleição da diretoria em exercício (Registro Civil das pessoas Jurídicas) 

de investidura ou nomeação da diretoria em exercício; 

d) Decreto de autorização, devidamente publicado, em se tratando de empresa ou 

sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para 

funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

e) Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação 

ficará 	condicionada 	à 	verificação 	da 	autenticidade 	no 	sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br . 

9.1.1.2. Da Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), retirado via internet 

no máximo 90 (noventa) dias antes da data de abertura deste, de acordo com a Instrução 

Normativa da SRF n2  200 de 13 de setembro 2002); 

b) Prova de Regularidade de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da 

União, mediante a apresentação de certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa 

expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB) e pela 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários 

federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos 

tributários relativos às contribuições sociais previstas nas alíneas "a' a "d" do parágrafo 

único do artigo 11 da Lei Federal n. 9  8.212/1991; 

c) Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certidão Negativa de 

Débito ou Positiva com Efeitos de Negativa em relação a tributos estaduais, expedida pela 

Secretaria da Fazenda Estadual, do Estado sede da licitante; 

d) Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal, por meio de Certidão Negativa 

de Débito ou Positiva com Efeitos de Negativa em relação a tributos Municipais, expedida 

pela Prefeitura do Município sede da licitante; 

e) Prova de Regularidade relativa ao FGTS, por meio de Certificado de Regularidade Fiscal 

(CRF), expedida pela Caixa Econômica Federal (www.caixa.gov.br ) ou do documento 

denominado "Situação de Regularidade do Empregador", com prazo de validade em vigor 

na data marcada para abertura dos envelopes e processamento da Dispensa; 

Praça Angelo Mezzomo, s/n2 - 85550-000 - coronel Vivida - Paraná 

Fone: (46) 3232-8300 - e-mail: licitacao@coronelvivida.pr.gov.br  

Página 7 de 24 



Fls- 

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANÁ 

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 

a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa, nos termos do 

Título Vil-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n 2  5.452, de 

1 2  de maio de 1943, com validade igual ou posterior à data prevista para a abertura desta 

Dispensa (www.tst.Ius.br/certidao). 

9.1.1.3. Das Declarações: 

a) Declaração unificada de idoneidade, cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 
79 da constituição federal e de ME/EPP (ver modelo conforme Anexo II). 

10. DA CONTRATAÇÃO 

10.1. Após a homologação e adjudicação, caso se conclua pela contratação, será firmado 

termo de contrato. 

10.2. O adjudicatário terá o prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da data de sua 

convocação para assinar o contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas neste edital. 

10.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 

assinatura do contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura via e-mail, 

para que seja assinado e devolvido no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da 

data de seu recebimento. 

10.2.2. O prazo previsto para assinatura do contrato poderá ser prorrogado, por igual 

período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

10.3. As condições de habilitação e contratação consignadas neste edital deverão ser 

mantidas pelo fornecedor durante a vigência do contrato. 

11. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

11.1. As obrigações do contratante estão detalhadas no item 6 do Termo de Referência - 

Anexo 1 do presente, e devem ser rigorosamente observadas pelas partes. 

12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

12.1. As obrigações da contratada estão detalhadas no item 5 do Termo de Referência - 

Anexo 1 do presente e devem ser rigorosamente observadas pelas partes. 

13. DAS SANÇÕES 

13.1. Comete infração administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infrações 

previstas no art. 155 da Lei n 9  14.133, de 2021, quais sejam: 
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13.1.1. Dar causa à inexecução parcial do contrato; 

13.1.2. Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao 

funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

13.1.3. Dar causa à inexecução total do contrato; 

13.1.4. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 

13.1.5. Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente 

justificado; 

13.1.6. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, 

quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

13.1.7. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo 

justificado; 

13.1.8. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar 

declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou a execução do contrato; 

13.1.9. Fraudar a dispensa eletrônica ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

13.1.10. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

13.1.10.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às 

condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os 

fornecedores, em qualquer momento da dispensa, mesmo após o encerramento da fase de 

lances. 

13.1.11. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame. 

13.1.12. Praticar ato lesivo previsto no art. 52  da Lei n 2  12.846, de 12  de agosto de 2013. 

13.2. O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens 

anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes 

sanções: 

a) Advertência pela falta do subitem 13.1.1 deste Edital, quando não se justificar a imposição 

da penalidade mais grave; 

b) Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela 

conduta do fornecedor, por qualquer ds infrações dos subitens 13.1.1 a 13.1.12; 
c) Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta 

do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, nos 
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casos dos subitens 13.1.2 a 13.1.7 deste edital, quando não se justificar a imposição da 

penalidade mais grave; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar 

ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes 

federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, nos casos dos 

subitens 13.1.8 a 13.1.12, bem como nos demais casos que justifiquem a imposição da 

penalidade mais grave; 

13.3. Na aplicação das sanções serão considerados: 

13.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida; 

13.3.2. as peculiaridades do caso concreto; 

13.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

13.3.4. os danos que dela provierem para a Adminstração Pública; 

13.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas 

e orientações dos órgãos de controle. 

13.4. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento 

eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a 

diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente. 

13.5. A aplicação das sanções previstas neste Edital, em hipótese alguma, a obrigação de 

reparação integral do dano causado à Administração Pública, 

13.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 

13.7. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatário, 

observando-se o procedimento previsto na Lei n2  14.133, de 2021, e subsidiariamente a Lei 

n 9  9.784, de 1999. 

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

14.1. No caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou inabilitados 

(procedimento fracassado), a Administração poderá: 

14.1. republicar o presente edital com uma nova data; 

14.1.2. valer-se, para a contratação, de proposta otida na pesquisa de preços que serviu de 

base ao procedimento, se houver, privilegiando-se os menores preços, sempre que possível, 

e desde que atendidas às condições de habilitação exigidas. 

14.1.2.1. No caso do subitem anterior, a contratação será operacionalizada fora deste 

procedimento. 

14.1.3. fixar prazo para que possa haver adequação das propostas ou da documentação de 

habilitação, conforme o caso. 

14.2. as providências dos subitens 14.1 e 14.1.2 acima poderão ser utilizadas se não houver 

o comparecimento de quaisquer fornecedores interessados (procedimento deserto). 
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14.3. Havendo a necessidade de realização de ato de qualquer natureza pelos fornecedores, 

cujo prazo não conste deste Edital, deverá ser atendido o prazo indicado pelo Agente 

Competente da Administração na respectiva notificação. 

14.4. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações, ficando responsável pelo ônus 

decorrente da perda do negócio diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas 

pela Administração ou de sua desconexão. 

14.5. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 

primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que 

não haja comunicação em contrário. 

14.6. Os horários estabelecidos neste edital e durante o envio de lances observarão o 

horário de Brasília - DE, inclusive para contagem de tempo e registro no Sistema e na 

documentação relativa ao procedimento. 

14.7. No julgamento das propostas e da habilitação, a Administração poderá sanar erros ou 

falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, 

mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 

validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

14.8. As normas disciplinadoras deste edital serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não compremetam o interesse da 

Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

14.9. Os fornecedores assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo de contratação. 

14.10. Em caso de divergência entre as disposições deste Edital e seus anexos ou demais 

peças que compõem o processo, prevalecerá o edital, 

14.11. Da sessão pública será divulgada Ata no sistema eletrônico. 

14.12. Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, será 

competente o Foro da Comarca de Coronel Vivida - PR. 

14.13. Constituem anexos do Edital e dele fazem parte integrante, independentemente de 

transcrição, os seguintes anexos: 

Anexo 1 - Termo de referência. 

Anexo II - Declaração unificada (modelo) 
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Anexo III - Minuta do contrato. 

Coronel Vivida, 07 de novembro de 2022. 

\ \Juliano Ribeiro 

Agènte de Contratação 
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ANEXO 1 

DISPENSA ELETRÔNICA N 2  40/2022 

TERMO DE REFERÊNCIA 

	

1. 	Do Objeto: 

	

1. 	Contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria técnica e jurídica 

para ajustes nas Leis do Plano Diretor municipal de Coronel Vivida, conforme especificações 

e quantidades estabelecidas abaixo: 

REQUISIÇÃO DE NECESSIDADES N627/2022 -  (ANEXO 01) 

_______- VALOR VALOR 
coo. MÁXIMO MÁXIMO 

LOTE ITEM QTD UN DESCRIÇÃO 
PMCV UNITÁRIO TOTAL 

R$ R$ 
CONTRATAÇÃO 	DE 	EMPRESA 	PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO E 

1 1 1,00 UN 22985 47.000,00 47.000,00 
AJUSTES NAS LEIS DO PLANO DIRETOR 

DE_  CORONEL _VIVIDA  

2. Do Valor: 

	

2.1. 	O valor máximo para a execução do serviço é de R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil 

reais). 

	

2.2. 	O custo supracitado foi composto com base no mapa comparativo, constante no 

processo. 

	

2.3. 	A metodologia de preços foi embasada no Decreto Municipal n 2  6.529/2019, houve 

diversificação da base de pesquisa, foram incluídos contratos similares de outros municípios 

certificando-se de que os preços obtidos correspondem aos praticados no mercado. 

3. Da Justificativa: 

3.1. Faz-se necessário a Contratação de empresa para prestação de serviços de revisão e 

ajustes nas Leis do Plano Diretor de Coronel Vivida, tendo em vista que nos últimos anos 

evidenciou-se várias inconsistências entre o que prevê a Lei e a realidade fática do 

município, como por exemplo, adequação do quadro urbano e área de expansão urbana, 

além dos zoneamentos confusos que terminam no meio das quadras, zoneamento que 

restringe o crescimento ordenado do município, além, da necessidade de revisão das Leis 

como por exemplo, desburocratizar as aprovações de alvará e reduzir a área não edificável 

as margens das rodovias que passam pelo perímetro urbano, dentre várias outras 

necessidades, que aparecem no dia a dia, e certamente apareceram na audiência pública a 

ser designada. 

4. Dos Critérios e Embasamentos Legais para Contratação: 
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4.1. Nota-se, que o valor da contratação está dentro do limite previsto em lei, objetivando 

atender aos princípios da legalidade, economicidade e celeridade, necessários para a 

contratação. 

4.2. A escolha pela Dispensa de Licitação se dá ao necessitar adquirir bens/produtos e 

serviços de pequena monta, devendo sopesar a carga burocrática de um certame licitatório 

e a eficiência e economicidade advinda da realização de uma dispensa de licitação prevista 

no inciso II, do art. 75, da Lei 14.133/2021. Desta forma, é válido despender importante 

soma de custeio e dedicação de recursos humanos para se valer de um processo que poderia 

ser substituído por um procedimento bem menos oneroso, rápido e eficaz. 

4.3. Salienta-se, todavia, que conforme consta expressamente do já transcrito art. 75, II § 1 

da Lei 14.133/2021, para fins de aferição dos valores que atendam aos limites referidos nos 

incisos 1 e II do caput deste artigo, deverão ser observados: 

/ - o somatório do que for despendido no exercício 

financeiro pela respectiva unidade gestora; 

II - o somatório da despesa realizada com objetos de 

mesma natureza, entendidos como tais aqueles relativos 

a contratações no mesmo ramo de atividade. 

4.4. Isto posto, optamos pela dispensa da licitação como procedimento licitatório para este 

processo. 

S. 	Das Obrigações da Contratada: 

5.1. 	Executar o serviço, em estrita conformidade com as especificações contidas neste 

Termo de Referência e na proposta de preços apresentada, aos quais se vinculam, não sendo 

admitidas retificações, cancelamentos, quer seja de preços, quer seja nas condições 

estabelecidas. 

5.2. Comunicar imediatamente o Contratante no caso de ocorrência de qualquer fato que 

possa implicar qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que 

sejam adotadas as providências de regularização necessária. 

5.3. A Contratada deverá garantir a qualidade do serviço, sendo de responsabilidade da 

contratada fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários para a execução dos 

serviços. 

5.4. Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor do serviço, objeto desta 

dispensa de licitação. 

5.5. 	Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado, de acordo 

com o art. 120 da Lei Federal n. 2  14.133/2021. 

5.6. A Contratada deverá observar rigorosamente as normas regulamentadoras, técnicas, de 

segurança, ambientais, de higiene e medicina do trabalho. 
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5.7. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 

tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere 

responsabilidade ao Contratante. 

5.8. Todos os casos atípicos não mencionados neste termo de referência deverão ser 

apresentados à fiscalização para sua definição e determinação. 

6. Das Obrigações do Contratante: 

6.1. Designar pessoa responsável para acompanhar a execução do serviço, dentro das 

especificações contidas na Nota de Empenho e Ordem de serviços ou Autorização de 

compras. 

6.2. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Contratada. 

6.3. Comunicar prontamente a Contratada, qualquer anormalidade no objeto deste Termo 

de Referência, podendo recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as 

especificações e condições estabelecidas. 

6.4. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

contratada. 

6.5. Fornecer, a qualquer tempo, mediante solicitação escrita da Contratada, informações 

adicionais, esclarecer dúvidas e orientar em todos os casos omissos. 

7. Da equipe técnica: 
7.1. 	A empresa a ser contratada deverá possuir profissionais registrados para 

desenvolver o trabalho, com no minímo: 1 (um) Arquiteto e Urbanista, 1 (um) 

Engenheiro Civil, 1 (um) Engenheiro Ambiental e 1 (um) Advogado, não sendo 

necessário a comprovação para fins de habilitação. 

- 	 8. Do Local e Prazos de Execução: 

8.1. 	Os serviços deverão ser executados mediante solicitação formal do Contratante, 

através de Nota de Empenho e Ordem de serviços ou Autorização de Compras, emitidos pelo 

Município de acordo com o cronograma abaixo: 

8.1.1. Realização de 03 reuniões presenciais com a equipe técnica municipal; 

8.1.2. Realização de 02 oficinas (presenciais) com a equipe técnica municipal e Conselho de 

Desenvolvimento Municipal; 

8.1.3. Realização de 01 Audiência Pública; 

8.1.4. Realizar a análise da característica e situação atual do município; 

8.1.5. Análise e ajustes nos seguintes documentos (leis): 

8.1.5.1. Para o perímetro urbano: 

a) Mapa e memorial descritivo; 

8.1.5.2. Zoneamento, Uso e ocupação do solo: 
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a) Ajuste no mapa e parâmetros de uso e ocupação do solo de algumas zonas especificadas 

pela equipe técnica municipal, não englobando ajuste em todo o zoneamento e 

parâmetros urbanísticos de cada uma delas; 

8.1.5.3. Sistema Viário: 

a) Faixas não edificantes de rodovias (em virtude da alteração da lei federal); 

8.1.5.4. Código de Posturas: 

a) Horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais; 

8.1.5.5. Código de Obras: 

a) Aprovação de projetos (procedimentos, conteúdo a ser avaliado e responsabilidades). 

8.1.6. Orientação referente ao processo de realização de audiência pública; 

8.1.7. Elaboração de um relatório final contendo o processo de discussão e deliberações. 

9. Da Forma de Pagamento: 

9.1. O pagamento será efetuado até o 10 2  (décimo) dia útil do mês subsequente, após a 

execução do serviço solicitado, mediante apresentação da respectiva nota fiscal/fatura 

atestada pelo Gestor e Fiscal. 

9.2. A nota fiscal/fatura deverá conter discriminação resumida do serviço fornecido, 

número da dispensa de licitação, número da nota de empenho, não apresentar rasura e/ou 

entrelinhas, deverão ser impressas de maneira clara, inteligível, inviolável, ordenada e 

dentro de padrão uniforme. 

9.3. Para fazer jus ao pagamento, a empresa deverá apresentar, prova de regularidade 

para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, com o 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. 

9.4. O pagamento será realizado preferencialmente por meio de ordem bancária, creditada 

na conta corrente da Contratada, ou por meio de fatura com utilização do código de barras. 

9.5. O pagamento correrá por conta dos recursos das Dotações Orçamentárias (Despesas e 

Desdobramentos respectivamente) conforme reserva em anexo ao processo. 

10. Da Dotação Orçamentária: 

10.1. Conforme princípio do planejamento integrado e indicação contábil e reserva em 

anexo ao processo. 

11. Da Anticorrupção: 

As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação 

brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n. 2  8.429/1992), a 

Lei Federal n. 2  12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a aquisição 
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destes produtos 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 conta 

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, seja de forma direta ou indireta quanto ao 

objeto adquirido, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e 

colaboradores ajam da mesma forma. 

12. Prazos: 

12.1. Os trabalhos deverão ser concluídos e entregues no prazo máximo de 04 (quatro) 
meses, contados da data de assinatura do contrato, podendo ser prorrogado, a critério da 

Administração, tendo por fundamento no que couber as disposições contidas nos incisos dos 

artigos 105 e 106, bem como no Parágrafo único do artigo 123 da Lei n 2  14.133/2021. 

12.2. A empresa vencedora deverá cumprir, rigorosamente, os prazos fixados neste termo e 

os demais prazos ajustados de comum acordo entre as partes, para desenvolvimento dos 

trabalhos. 

12.3. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 

ou supressões, nos limites e nas hipóteses previstas no artigo 124 da Lei n2 14.133/2021, 

firmados através de termo aditivo. 

13. Gestor e Fiscal: 

13.1. Compete ao Gestor e ao(s) Fiscal(is) as atribuições previstas no Decreto Municipal n 2  

7.484 de 07 de janeiro de 2021 e as constantes na Lei 14.133/2021. 

13.2. A Administração indica como gestora do contrato, o Secretário de Indústria, Comércio 

e Turismo, Lindones Antonio Colferai, Decreto Municipal n 9  7.584 pelos serviços adquiridos 

pela Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo. 

13.3. A Administração indica como fiscal, o Chefe de Gabinete, Juliano Andrei Bordin, 

nomeado através do Decreto Municipal n 2  7.483 de 06 de janeiro de 2021. 

Declaração do Gestor e Fiscal 

Declaramos estar cientes das responsabilidades e atribuições decorrentes da 

indicação e afirmamos plena concordância com as condições estabelecidas no Termo de 

Referência. 

Declaramos, ainda, sob as penas da lei, que as informações aqui prestadas são 

verdadeiras. 

Lindones Antonio Colferai 	 Juliano Andrei Bordin 
Secretário de Indústria, Comércio e Turismo 	 Chefe de Gabinete 

Gestor 	 Fiscal 
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De acordo e ciente dos itens do Termo de Referência e demais documentos 

anexados junto ao processo de dispensa de licitação. 
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ANEXO II 

DISPENSA ELETRÔNICA N 40/2022 

MODELO DA DECLARAÇÃO UNIFICADA DE IDONEIDADE, CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO 

INCISO XXXIII DO ART. 72  DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DE ME/EPP 

Sr. Agente de Contratação do Município de Coronel Vivida Coronel Vivida, Estado do Paraná 

- PR 

A 	Empresa 	 , 	devidamente 	inscrita 	no 	CNPJ 	n 2  

com endereço na Rua 	 , n 2 /  CEP: 

na cidade de 	Estado do 	telefone () ______- 
por 	intermédio 	de 	seu 	representante 	legal, 	o 	(a) 	Sr 	(a) 

/ inscrito (a) no CPF n 9  	e RG n 2  

DECLARA expressamente que: 

- Até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para habilitação no 

presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 
posteriores. 

II - Não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, 

estando apta a contratar com o poder público. 

III - Para cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 79  da Constituição Federal, não 

empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem 

menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir 

dos quatorze anos de idade. 

IV - Comprometo-me a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

VI - Nos termos do art. 32,  da Lei Complementar nQ 123/06, a empresa se enquadra na 

situação de (microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme o caso) e que não se 

enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 32  da referida lei. 

(CASO SE ENQUADRE) 

Local e Data. 

Assinatura do Representante Legal 
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ANEXO III 

DISPENSA ELETRÔNICA N 2  40/2022 

MINUTA DO CONTRATO 

	

CONTRATO N2  XX/2022 
	

DISPENSA ELETRÔNICA N 2  40/2022 

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA pessoa jurídica de direito 

público, com sede na Praça Ângelo Mezzomo, s/n 2  - Centro, Estado do Paraná, inscrito no 

CNPJ sob o n 2  76.995.455/0001-56, neste ato representado pelo Exmo. Sr. Prefeito 

Anderson Manique Barreto, inscrito no CPF sob o n 2  967.311.099-91 e RG n 2  5.228.761-8, a 

seguir denominado CONTRATANTE e, de outro a empresa 

............................., estabelecida na rua ............................., na cidade de 

, 	Estado 	...................., 	CEP 	(.................), 	inscrita 	no 	CNPJ 	sob 

.................................... 	neste ato representada 	por seu 	representante legal, Sr. 

....., inscrito no CPF sob o n 2  .......................e RG n 2  ........................., a 

seguir denominada CONTRATADA, estando as partes sujeitas às normas da Lei Federal n 

14.133 de 2021 e subsequentes alterações, e legislação complementar vigente e pertinente 

a matéria, ajustam o presente Contrato em decorrência do Edital de Dispensa Eletrônica n. 9  

40/2022, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Parágrafo primeiro: O presente Contrato tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E JURÍDICA PARA AJUSTES NAS 

LEIS DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA - PR. 

Parágrafo segundo: Integram e completam o presente Termo Contratual, para todos os fins 

de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições expressas no edital 

da Dispensa Eletrônica n 2  40/2022 juntamente com seus anexos e a proposta da 

CONTRATADA. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR CONTRATUAL 

Para o fornecimento do objeto, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, o valor total de R$ 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA E DAS ALTERAÇÕES 

Parágrafo primeiro: O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, podendo ser 

prorrogado, conforme a legislação vigente, a critério da Secretaria contratante. 

Parágrafosegundo: A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 

os acréscimos ou supressões, nos limites e nas hipóteses previstas na Lei, firmados através 

de termo aditivo. 
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Parágrafo terceiro: A Contratada não poderá em hipótese alguma, mesmo que por 

solicitação da Secretaria contratante, alterar as quantidades, descrição ou qualquer outro 

elemento inicialmente contratado, sem a realização do devido termo aditivo de contrato, 

mesmo que não altere o valor do contrato, sob pena de multa de 10% (dez) por cento do 

valor do contrato. 

Parágrafo quarto: A Administração reserva ao direito de paralisar ou suspender, a qualquer 

tempo, a execução do objeto do contrato, no caso de conveniência administrativa e/ou 

financeira, devidamente autorizada e fundamentada. 

Parágrafo quinto: A Administração reserva o direito de recusar todo e qualquer serviço que 

não atender as especificações contidas no presente edital ou que sejam considerados 

inadequados. 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

As obrigações do contratante estão detalhadas no item 6 do Termo de Referência - Anexo l 

do presente, e devem ser rigorosamente observadas pelas partes. 

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

As obrigações da contratada estão detalhadas no item 5 do Termo de Referência - Anexo 1 

do presente e devem ser rigorosamente observadas pelas partes. 

CLÁUSULA SEXTA - DA EQUIPE TÉCNICA 

Da equipe técnica está detalhada no item 7 do Termo de Referência - Anexo 1 do presente e 

devem ser rigorosamente observadas pelas partes. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO LOCAL, PRAZOS DE EXECUÇÃO CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO 

OBJETO 

Do local, prazos de execução, critérios de aceitação do objeto estão fixados detalhadamente 

no item 8 do Termo de Referência - Anexo 1 do presente e devem ser rigorosamente 

observadas pelas partes. 

CLÁUSULA OITAVA - DA FORMA DE PAGAMENTO 

As condições quanto a forma de pagamento estão detalhadas no item 9 do Termo de 

Referência - Anexo 1 do presente e devem ser rigorosamente observadas pelas partes. 

CLÁUSULA NONA - DOS RECURSOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS 

Os recursos para assegurar o pagamento das obrigações constantes neste Edital correrão 

por conta das dotações orçamentárias especificadas abaixo: 

ÓRGÃO: 09—SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 

UNIDADE: 01 - Departamento de Indústria e Comércio 

Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 

Desdobramento da Despesa: 3.3.90.39.05 - Serviços Técnicos Especializados 
UG O/U FONTE P/A DESCRIÇÃO DESPESA DESD. NATUREZA 

PRINC. 

00 09/01 000 2.059 Manutenção e Modernização da 496 2771 3.3.90.39.05 

Indústria, Comércio e Serviços 
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09.001.22.661.0033.2.059 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO REAJUSTE DE PREÇOS E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO 
Parágrafo primeiro: Durante a vigência do Contrato, os valores não serão reajustados. 

Parágrafo segundo: Caso haja alteração imprevisível no custo, caberá a contratada requerer 

e demonstrar documentalmente, a necessidade de reequilíbrio econômico-financeiro, com 

fundamento na Lei 14.133/2021. 

1. Não serão liberadas recomposições decorrentes de inflação, que não configurem álea 

econômica extraordinária, tampouco fato previsível. 

Parágrafo terceiro: Os pedidos de recomposição de valores deverão ser protocolados junto 

ao Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Coronel Vivida. 

Parágrafo quarto: Somente serão analisados os pedidos de recomposição de valores que 

contenham todos os documentos comprobatórios para a referida recomposição, conforme 

disposto na Lei 14.133/2021. 

Parágrafo quinto: Os valores recompostos somente serão repassados após a assinatura, 

devolução do Termo assinado (conforme o caso) e publicação do Termo de Aditamento. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PENALIDADES 
Parágrafo primeiro: Comete infração administrativa o fornecedor que cometer quaisquer 

das infrações previstas no art. 155 da Lei n 2  14.133, de 2021, quais sejam: 

a) Dar causa à inexecução parcial do contrato; 

b) Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao 

funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

c) Dar causa à inexecução total do contrato; 

d) Deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 

e) Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente 

justificado; 

f) Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, 

quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

g) Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo 

justificado; 

h) Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar 

declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou a execução do contrato; 

i) Fraudar a dispensa eletrônica ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

j) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

k) Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às 

condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os 

fornecedores, em qualquer momento da dispensa, mesmo após o encerramento da fase de 

lances. 

1) Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame. 

m) Praticar ato lesivo previsto no art. 59  da Lei n 9  12.846, de 12  de agosto de 2013. 

Parágrafo segundo: O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos 

subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às 

seguintes sanções: 
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a) Advertência pela falta do parágrafo primeiro, alínea "a" deste contrato, quando não se 

justificar a imposição da penalidade mais grave; 

b) Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela 

conduta do fornecedor, por qualquer ds infrações constantes no parágrafo primeiro, alíneas 

"a" até a 

c) Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta 

do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, nos 

casos dos subitens do parágrafo primeiro, alíneas "b" até a "g", deste contrato, quando não 

se justificar a imposição da penalidade mais grave; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar 

ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes 

federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, nos casos dos 

subitens constantes do parágrafo primeiro, alíneas "h" até a "m", bem como nos demais 

casos que justifiquem a imposição da penalidade mais grave; 

Parágrafo terceiro: Na aplicação das sanções serão considerados: 

a) a natureza e a gravidade da infração cometida; 

b) as peculiaridades do caso concreto; 

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

d) os danos que dela provierem para a Adminstração Pública; 

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 

orientações dos órgãos de controle. 

f) Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento 

eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a 

diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente. 

g) A aplicação das sanções previstas neste Edital, em hipótese alguma, a obrigação de 

reparação integral do dano causado à Administração Pública. 

h) A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 

1) A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatário, 

observando-se o procedimento previsto na Lei n 2  14.133, de 2021, e subsidiariamente a Lei 

n 2  9.784, de 1999. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO CONTRATUAL E EXTINÇÃO 

Parágrafo primeiro: Na ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos artigos da Lei n 2  
14.133/21, o Município de Coronel Vivida poderá, garantida a prévia defesa, rescindir 

unilateralmente o contrato, bem como aplicar à contratada as sanções previstas na Lei 

mencionada. 

Parágrafo segundo: O contrato poderá ser rescindido pelos motivos previstos na Lei n 2  

14.133/21. 

Parágrafo terceiro: Será automaticamente extinto o contrato quando do término do prazo 

estipulado e/ou prazo de garantia e não ocorrendo o acordo de prorrogação. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — ANTICORRUPÇÃO 
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	o 
As condições anticorrupção estão detalhadas no item 11 do Termo de Referência - Anexo 1 

do presente e devem ser rigorosamente observadas pelas partes. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

As condições quanto a gestão e fiscalização do contrato estão detalhadas no item 13 do 

Termo de Referência - Anexo 1 do presente e devem ser rigorosamente observadas pelas 

partes. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
Parágrafo primeiro: Nenhum serviço fora das especificações deste Contrato poderá ser 

entregue, ainda que em caráter extraordinário, sem a prévia e expressa concordância do 

CONTRATANTE. 

Parágrafo segundo: A CONTRATADA, não poderá, de forma alguma, sub contratar os serviços 

do objeto deste contrato a outras empresas, devendo a execução ser realizada por 

profissionais a ela vinculada. 

Parágrafo terceiro: A CONTRATADA assume exclusiva responsabilidade pelo cumprimento de 

todas as obrigações decorrentes da execução deste contrato, sejam de natureza trabalhista, 

previdenciária, comercial, civil ou fiscal, inexistindo solidariedade do CONTRATANTE 

relativamente a esses encargos, inclusive os que eventualmente advirem de prejuízos 

causados a terceiros. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA SUCESSÃO E FORO 

As partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma na 

presença das testemunhas abaixo, obrigando-se por si e seus sucessores, ao fiel 

cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo para Foro do mesmo o da Comarca de 

Coronel Vivida, Estado do Paraná para solução de toda e qualquer questão dele decorrente, 

não obstante qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA que, em razão disso, é 

obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificação, citação 

inicial e outras medidas em direito permitidas. 

Coronel Vivida, xx de xxxxx de 2022. 

CONTRATANTE 	 CONTRATADA 

Testemunhas: 
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MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA PR 
AVISO EDITAL DE DISPENSA ELETRÔNICA N° 40/2022 

TIPO MENOR PREÇO POR ITEM - AMPLA CONCORRÊNCIA 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA 
TÉCNICA E JURÍDICA PARA AJUSTES NAS LEIS DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE 
CORONEL VIVIDA - PR. Início do cadastro das propostas: da publicação deste. Término do cadastro 
das propostas: às 08h00min do dia 16 de novembro de 2022. Disputa de lances: das 08h30min às 
14h30min do dia 16 de novembro de 2022. VALOR MÁXIMO TOTAL: R$ 47.000,00. Prazo de 
conclusão e entrega: 04 meses. Os procedimentos para acesso a Dispensa Eletrônica estão 
disponíveis no site www.bll.org.br . O edital está disponível nos sites www.coronelvivida.pr.gov.br  ou 
www.bll.org.br . Informações: (46) 3232-8300. Coronel Vivida, 07 de novembro de 2022. Juliano 
Ribeiro, Agente de Contratação. 
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Avo de Contratação Direta n° 4012022 Açess:Coratço 

Último otuallzoçde 07111/2022 

Local: Coronel Vivida/PR órgão: MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA Unidade compradora: 1- PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA 

Modalidade da compra: Dispensa de Licitação Amparo Legal: Lei 14.133/2021, Art. 75. II Tipo: Aviso de Contratação Direta Modo de Disputa: Dispensa Com Disputa 

Registro do preço: Não 

Datado divuLgação no PNCP: 07/1112022 Situação: Divulgada no PNCP Data de Início de recebimento de propostas: 08/1112022 08:00 (horário de Brasilia) 

Data fim de recebimento de propostas: 16/11/2022 08:00 (horário de Brasília) 

Id contratação PNCP: 76995455000156-1-000005/2022 Fonte: BLL Compras 

Objeto: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E JURíDICA PARA AJUSTES NAS LEIS DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA 

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA 

Rã 47.000.00 

Itens 	Arquivos 	Histórico 

• Número Descrição: 	 Quantidade: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 	1 

PRESTAÇÃO DE SERVÇOS DE 

o€v,sÃo E AJUSTES NAS LEIS DO 

PLANO DIRETOR DE CORONEL VIVIDA 

Valor unitário estimado 	 Valor total estimado 	 Detalhar 

RS 47.000.00 	 Rã 47.000.00 

Exibir 	1-1 dei tens 

=voltar 
 

F-F- 

h:tps //DS.ti05oer onç.corerna 9OLrr 

J 0800 578 0001 

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS 
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C
4UÁL.J MUNICÍPIO DE 

- CORONEL VIVIDA História Secrelafi05 - Lictaçõers - Securws Humanos -~dores Munirços - Notrkss 

LICITAÇÕES EM ANDAMENTO (EDITAL) 

INSTITUCIONAL 

Licitações em Andamento (Edital) 

TOTAL D[ PUBLICAÇÕES - 14 

Ano 	2022 

Modalidade: 	Concorrôacia 	Dispenso 	Preqro 

e 
DISPENSA ELETRÔNICA N° 4012022 

Concorrência Pública n° 2312022 

CONCESSÃO DE USO DE BEM PUBLICO DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO, CENTRO DE PROFISSIONALIZAÇÃO EMAGROINDUSTRIALIZAÇÂO 

(CEPAGRO), SENDO OS MODULOS DENOMINADOS UNIDADE SUÍNOS UNIDADE FRUTAS E VERDURAS, UNIDADE LEITE, UNIDADE AVES E UNIDADEDE 
TRANSFORMAÇÃO VEGETAL LOCALIZADOS NA ÁREA SUBDIVISÃO DO LOTE ir 39. DO NÚCLEO BARRO PRETO LINHA PIOR DA SERRA. SOB MATRÍCULA 
13 80911 
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8 de novembro de 2022 
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DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N°7412022 
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Coatlt.1.çào da erspm.so ropaoi.l,a.ola roa prestação de 500alços de Ilarpeoa do 
los,., sopticas o hldrojelearoeoto core rn.ngaorioas do alta pressão na área orNato 
do Maricapoo da 9006010 S.epi - P0. C001tome 10/110 do rele.'enca qoe O pala 
Ic,/o Olala ooilal atira lodos os leoa a 00010$, 105 termos do lei 00100.1 e' 

13024.2019, e. F ederal 8/668/993 o suas alereçOes posteriores,  e 0001a.s normas 
rosaalarrcela,rsaOlOAors0050éte O Edo.>. sota. o.reeos .000000m-oa dspOel000 

rio,arei acue. cu/luo os no se o'000.rcec•')lno'oa 1000 ll.ietOr0r1eÇOeS 
cOolÇdor.10000.5 p0d001 501 obtidas polo e-ona.4 l.olloIoocp'-r1a.oc 	or11li0bb"0Ill.O/'b'0 l 01 

P0010l01000 0)46(3245-1130, 

0000oo Src0a, 07 o, ,ro,oeb8ro do 2022. 

,Iors. do Aãroolda 
P,.5ooeo 

Municipio de Ieapcjasra D'Oeste 
0. iaalmgra se e0100tarl 100 late: 5(533,5-30558/1AIj35fl5I333355-jpll.ç0O1.hl'0o1,)530IllS/q 

DECRETO PA' 16912022 
DAT.; 07.112022 
SÚMULA: Abro Crodjlo Adicional Suplementar o dO outras prooidlncioo.  

PUBLICAÇÕES LEGAIS 

/1116 b/pol/o doo Sarros. 541- '/0(0140/40) 3245-1100 o 3245-1 114 
CI?. 95,5411- OlrI 	 Hororlt Srrpa 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N 7312022 

O ronic)p-o do Honóro Sopa, por .ro:erreéo,o Ou seu P'oq0000 e Equipo ao Apoo 
des ignados polo De creto ri' 17712022, torna poiblico, pa'a conllecimeboto dos otoressa005 
qre roaloaril lic itação na modalidade Pr0030 ElmIod,liça, 550 Mono' Preço 110' lIso oro 
sessão 2261100 eletrõelca a part/e tas ORhØOm(ro horas (horário de Rrasil(a- 00) do da 
23 da novembro 4. 2022. a/ruo/o ao sile (robalo a 
Contratação de Empresa para prestação de serviço de desratização e dedetoaçdo 
nas d.pendéoo(as Internas .externas dos prédios públicos do Município de lloaaórlo 
S.rpa. Cor(o,rnr termo de referencia que e p400 integrante deste edita] par, lodosos fins 
e ole(tos, rios lermos da Ló Federal o' 0024121619. Lei Federal 8,060/1993 e suas 
alterações (cole-ores, o demais normas regulamentares aplicáveis á espécie. O Edita) e 
sois anosos encontram -se d,spc000eis no endereço acima 01000 os rIO 5:16 
«o',,':: LOo/1';'A 1' u-' :olo'r - ações co'np)eerreelares podem ser obtidas pelo e-cozi 

i:ro9.'i:,s,i~,:LnÚo:/:o/L:,l1. or polo beleto,'ie 0(46)3245-1130, 

larotrIo Suma, lide novembro or 2)22. 

Joeea de ArrelIe 
pregoeiro 

0051001020 COO10aE, AMDA.CSIO410 OR PIJSUCAÇAO. 
Osozo 'lUla. ,1brQC00 S,araU F ica a.c46000 00,00 OosO.5,s 005 ,.00ao,ot o.e55e0ç600 e-OCo., 
00 9050 ço, ao sala lo,a.erael e. rs.00rOo 002022. ..00eOa-Nn, 	 010 p00000 uera000becle 80,000 
e aooer0'o Pidv..2e0r0l2222, 
O 	ooaskAao 	o. 	rapo 	00 	oRe 	loa. 	aoe'o.-,a 	5es4 	10 	 005800 	011010src 	4650e.00. 
.00oro'/oórursrroOl,.aOTk/aT&l' - 00b'le 110,010000000 Iaaoee80 '0003. A 25100000 2021 
.aa46000,aoe4605ealoo?O51 46 14o,pjs0,000, 

MU1IIC)RO DE CORONEL VIVIDA- PIO 
AVISO EDITAL DE DISPENSA ELETRÔNICA 514012022 

TIPO MENOR PREÇO POR ITEM .8.MPUA C01100RRÉ0aCIA 
Os1eIs: CO0ITRATAÇÂO DE EMPRESA PANA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSONIA 
TÉCNICA E JJR1OICA PARA AJUSTES NAS LEIS DO PLANO DIRETOR eL'IACIPI,L DE 
CORONEL VIVIDA - P0. Inicio de cadasuo das peopootas. da put6caç0o desta. Tienseo do caoaspo 
dos propostas : ás0Ah000etarlooaa 10dor000rsb'ode2622. D isputa do(aeoos: aias l8r30rrvrás 
14h30mo doa, rode novembro 002022, VALOR MÁXIMO 100ALI ES 47 , 000 CO. prazo oe 
boedãasdoe estraga 	04 	rases, Os procedimentos pala acuso a Dsa.'sa EIa/r0ooa estão 
dasp00ioOIsrlos45000'4(-4bo,OsO/al está dop00/a,I nos aios teaso.00loldolal0801.lp..0000 
dO,OL22LC'. 	Islorrraçães: (44) 3232-6302. Coronel Vlsrale. 07 de rtv,0rtoo or 2022. Jolaro 
Nbm.ro Agente do Cnobe.Iaçâo. 

MUNIC/PlO DE CIIOPINZIPIHOPR. 
A080 DE LICITAÇÀO 

61040040. Pregão. 0644 o' 12320)2, Foera, EIalrAolIo, Local poço Xn.11bo011166%323./ 
Data do LiceaçIo. Dia 23 do noo,erbro do 2022 040900 (rI000) 00050, OAalO RaqosIlo De Preços 
Dai Coenetaçio De Eorpr.sa Paro Instalação 0. Pontos De ÕeiAoas Pare (Zona Urbana hdoiedo 
Os Male,a.s Vaio rláoirsu 05)010460: ES 170.000,00. Gãoom: Bens de uno p2bbor. O EdIl orcorora. 
se 4 depoaçio Ovo aAaraasa405 ou PráaOo da Pre100taea do C0spaszndro. Doo,Sio do Lac.raç005 o 
00011010$, Ria lalogoel Procdpo Kaogis. 	r' 3.8I1 	- Csopszor000po. das 000002:00 e das 
1300070099,010 enaereço elebIOn000' s1es :-ropri,5',35'. 	leforeaçArs polo tdrt000' (46) 
3242-0614 

HOMOlOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
PRCGÃO EL£TR6NrCO tire 7612021 - Rogsitre, de FiTeiroi, ri- 5412012 - P-m Liciratdeie, 11512022 

110910011 	 oepos p0,. Mor., ,00n00ç4o de 	 01 5  m0000540 a. 000a00* 0.000,000. 

OloOsaO,Ç.l.00b...aaaa.Op.00e900oa, p.o..I.&eeçao 0, rl.Oa0001. 00 45 a,.O. la .000., 

,00001. 0-e'l-).Oo.. aRaO'caOlor,Il'O'Ioar 1.000,1 	 0 000oo 4. OO,,&Oa 0O1O0O 	 a> 000,0/01.4000 

00200000000 	0500-0 'aoOeOocOo aeeo-s.roo Ole 	 100 pra, .5,010. 

rim télixauÇA-DosicedisD,  RTH.  V
... Zoa 460diAb0 

- 

A00iVIiaraL ea00504'OoDeUofl00010LL 	.8 ta.aasaoao 	.. 	 ieD/ 

j,osroo,o.mas000 oro Pítit 	 4005 .. - 
r= 09~ Do vztcKO grol.  mio, 050r10601 

~a TOTAL 

Cd 
10/O 000, OsreOe,rl, a. Apo. rse.I11A4a01 sodIla 

a 
	

Cie '05005 l,aepoca400 o 10$r,oa0.4 o, 

001,05 00101 11000004600 ou UcEtocla 

L_ 	esos. o..,a.osasi 

MUNICIPIO DE PATO BRANCO - ESTADO DO PARARA 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
O peesoento do Coesolro Mjrarapd de CIrco, ToarIÉog.a e Ironeção. CMCTI de Pato Branco, 
Oslodo do Paraná, no ano de nau atrbuiçSes legais, com foimo se seu Regimento Irtooro. faz 
sabem aos rre'lrç000 00 CUCTI Iate reab.-a'O Reaaei90 extw~ do COOC'i conf orme 
cronoganta 

 Local 	 Rç-arIas 	 CrIme 
'4/old000:08530 
Dotes: 11 do Novembro de 2022 
00,34 Lede hsos'acao e gestão do runcio 

	 u ' VPR 

  

Gila, Cesar Bololnotl. - PlOsdelrIe CMCTI 
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ANTONiO ADAMJR DIGNER 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
Eliézer Lima Reis 

Código Identificador:341 1949A 

ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTES 

ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA 

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS 
DECRETO PONTO FACULTATIVO AOS SERVIDORES DAS 

REPARTIÇÕES PÚBLICAS. 

DECRETO N°. 8.020, de 07 de novembro de 2022. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA, ESTADO 
DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica 
do Município, e tendo em vista o disposto no art. 232 da Lei 
Complementar Municipal n°. 05612020 de 27/04/2020, 
DECRETA 
Art. V. Fica declarado ponto facultativo aos servidores das 
repartições públicas do Município de Coronel Vivida-PR - Prefeitura 
Municipal, no dia 14 (quatorze) de novembro de 2022 - segunda- 
feira, em posterior comemoração ao dia do Funcionário Público - 
28/10/2022. 
Parágrafo único. Os atendimentos de urgência e emergência na área 
da Saúde, serão realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA 
24 Horas. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Vivida, Estado do Paraná, 
aos 07 (sete) dias do mês de novembro de 2022, 133° da República e 
67° do Município. 

ANDERSON MANIQ UE BARRETO 
Prefeito 

Registre-se e Publique-se 

CARLOS LOPES 
Secretário Municipal de Administração 

SAMARA DE MORAES SPAGNOLI 
Diretora do Departamento de Gestão de Pessoas 

Publicado por: 
Gracieli Santos de Quadros 

Código Identificador:785D4B3E 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 
AVISO EDITAL DE DISPENSA ELETRÔNICA 

AVISO EDITAL DE DISPENSA ELETRÔNICA N° 40/2022 
TIPO MENOR PREÇO POR ITEM - AMPLA CONCORRÊNCIA 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E JURÍDICA PARA 
AJUSTES NAS LEIS DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE 
CORONEL VIVIDA - PR. Inicio do cadastro das propostas: da 
publicação deste. Término do cadastro das propostas: às 08h00min do 
dia 16 de novembro de 2022. Disputa de lances: das 08h30min às 
14h30min do dia 16 de novembro de 2022. VALOR MÁXIMO 
TOTAL: R$ 47.000,00. Prazo de conclusão e entrega: 04 meses. Os 
procedimentos para acesso a Dispensa Eletrônica estão disponíveis no 
site www.bll.org.br . 	O edital 	está disponível 	nos sites 
www.coronelvivida.pr.gov.br  ou www.bll.org.br. informações: (46) 
3232-8300. 

Coronel Vivida, 07 de novembro de 2022. 

JULL4NO RIBEIRO, 
Agente de Contratação. 

ADITIVO PR 6912021 

TERMO DE ADITIVO 
Exercício: 2022 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE 
Estado do Paraná 

DIAMANTE DO OESTE 07 de novembro de 2022. 

LAUDEMIR TREVISAN 
CONTRATANTE CONTRATADA 
ANTHUR - TRANSPORTES E FRETAMENTOS LTDA 
CNPJ:3 12.749.400-00 100 
RG:6.329.076-9-PR 

GUILHERME PIVATTO JUNIOR 
Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE 

50  Termo aditivo do contrato n°.286/2021, decorrente de Pregão n° 
69/2021 de CONTRATA..O DE EMPRESA NA .REA DE 
TRANSPORTE ESCOLAR, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS 
QUE RESIDEM NO INTERIOR E ESTUDA NA SEDE DO 
MUNIC.PIO; SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCA..O, CULTURA, ESPORTES E TURISMO DE DIAMANTE 
D.OESTE/PR.. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE, pessoa 
jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob n° 
77.817.476/0001-44, com endereço em R.MAL.CASTELO 
BRANCO, 10, CENTRO, DIAMANTE DO OESTE-PR, 85896000, 
representado pelo Prefeito Municipal o Sr. 
Guilherme Pivatto Junior, e a empresa ANTHUR - TRANSPORTES 
E FRETAMENTOS LTDA , inscrita no CNPJ sob no. 
31.274.940/0001-00, com sede no endereço RUA RIO GRANDE DO 
SUL, 528, CENTRO, CENTRO DIAMANTE DO OESTE-PR neste 
ato representada por LAUDEMIR TREVISAN, portador do RG no 
6.329,076-9-PR, portador do CPF sob n° 017.199.699-22, acordam 
por meio deste o que segue: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
O presente termo aditivo tem por objeto - Dilatação do Prazo de 
Vigência término 07/05/2023 com finalidade de CLÁUSULA 
PRIMEIRA: Fica aditivado o Contrato sob n° 286/2021, referente à 
licitação Pregão Presencial sob n° 69/2021, com base na cláusula 
oitava, do contrato primitivo e no artigo 65 da lei 8.666/93, estender 
por 06 (seis) meses o vencimento do contrato, renovando o 
vencimento primitivo da cláusula quarta do contrato supra descrito, 
para o dia 08 do mês de Maio do ano de dois mil e vinte e três (08-05-
2023). com fundamento art. 65, 1, alínea b, c/c §1°, da Lei n°. 
8.666/93. 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO DOS DEMAIS 
TERMOS PACTUADOS 
As demais cláusulas contratuais permanecem sem qualquer alteração. 
E, por assim estarem ajustados firma o presente em 02 (duas) vias de 
igual forma e teor. 

CNPJ:77.8 17.476/0001-44 
Representante Legal  
CPF:0I7.199.699-22 

	

Publicado por: 	www.elotech.com.br  

	

lana Roberta Schmid 
	

Publicado por: 

	

Código Identificador: 7IEF4CCB 
	

Melquisedeque Abraao Barretos Teixeira 
Código Identificador:0921DC06 
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C,rnhd, 	 t,ir,  e Ser ~ Icoá 	 í 
Havendo qualquer discordância entre a descrição do CAT7'IAT e a do Edital, 
PREVALECERA a descrição constante no Edital (Modelo 07). 
Apasta técnica coas o inteiro teor do edital e seus respectivos modelos, adendos e 
anexos, poderá ser examinada nos endereços eletrônicos 
www.consprasgovernamcntais.gov.br . Código UASG: 987489— Capitão 
Leónislas Marques - Pr e wive'apitao/oiniila.snsaiques.prgov.bi:frditais). 
Capitão Leônidas Marques. Estado do Paraná, em 04 de novembro de 2022. 

Gean Carlos Barea Schneider 
Pregoeiro 

12066012022 

1 Cascavel 

MUNICÍPIO DE CASCAVEL 
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N." 26312022 

Objeto: Aquisição de usina de concreto betuminoso usinado a quente, para uso 
da Secretaria de Serviços e Obras Públicas. Sessão Pública: 25 de novembro de 
2022, às 09h00mfn. Local: www.gov.hr/conspias . UASG N. 987493. Tipo: 
Menor Preço. Valor Total da Licitação: Rã 4.612.500,00. O Edital de licitação e 
demais documentos relativos ao certame estão disponíveis para acesso a 
qualquer hora e por qualquer interessado no Portal do Cidadão do Município de 
Cascavel: hltns://cascavel.stende.net  (Serviços Fornecedores > Licitações). 
Cascavel-PR, 04 de novembro de 2022. Cleverson Rodrigo da Silva, Pregoeiro. 

12071212022 

MUNICÍPIO DE CASCAVEL 

1 Engenheiro Beltrão 

EXTRATO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CONTRATO 
ADMINISTRATIVO 

Contrato Original n.' 265/2022 - Contratação de empresa para execução de obras 
de pavimentação, com recursos obtidos com o Paraná Cidade, através do convênio 
373/2022 (PAM 60) 

Tossindo de Preços 00212022  
Contratante : Município de Engenheiro Beltrão 

Contratada: FG DONATÍI EMPREENDIMENTOS ME 

Data: 05110/2022 

Objeto: Prorrogação do prazo de Execução por 90 dias, até 17/01/2023.  

121268/2022 

1 Fazenda Rio Grande 

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N" 25912022 
Objeto: Formação de registro de preços, com vigência de 12 (doze) meses, para 
futura e eventual aquisição de livros de literatura infantil e infanto-juvenil para 
as bibliotecas das Escolas Municipais c Centros Municipais de Educação 
Infantil da Rede Pública de Ensino. Sessão Pública: 28 de novembro de 2022 
às 09h00min. Local: www.gov.br/compras . UASU N/' 987493. Tipo: Menor 
Preço por item. Valor Total da Licitação: RS 3.831.795,75. O Edital de licitação 
e demais documentos relativos ao certame estão disponíveis para acesso a 
qualquer hora e por qualquer interessado no Portal do Cidadão do Município de 
Cascavel/PR: hstps://cascavel.atende.nes. Cascavel/PR, 4 de novembro de 2022. 
Jose Carlos Zamboni, Pregoeiro(a). 

12118312022 

MUNICÍPIO DE CASCAVEL 
AVISO DE LICITAÇÃO— PREGÃO ELETRÔNICO N.' 26412022 

Objeto: Aquisição de plataforma para transporte de veículos pesados e 
guindaste, a serem instalados cm caminhão pertencente à Secretaria de Obras. 
Sessão Pública: 28 de novembro de 2022, às 09h00min. Local: 
wsvw.gov.hr/comnras . UASG N." 987493. Tipo: Menor Preço. Valor Total da 
Licitação: Rã 435.666,66. O Edital de licitação e demais documentos relativos 
ao certame estão disponíveis para acesso a qualquer hora e por qualquer 
interessado no Portal do Cidadão do Município de Cascavel: 
https:/cuscuvcl. atende. nci (Serviços Fornecedores > Licitações). Cascavel-PR, 
07 de novembro de 2022. Ana Paula da Silva Oliveira Agstlhó, Pregoeira. 

121289/2022 

1 Céu Azul 

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO N" 1112022 —M.C.A. 
Objeto: Lote 1 - Contratação de empresa para execução de obra de muro e rampa 
de acessibilidade do Paço Municipal, confirme projetos; Lote 2 - Contratação de 
empresa para execução de obra de calçadas em piso drenante no entorno do Paço 
Municipal e Ginásio Ivar Ranzi, conforme projetos;. Abertura dia 25111122 às 
09:00. Valor máximo da licitação Rã: 395.656,10. O Edital poderá ser obtido no 
site www.eeuazul.pr.gov.br  ou no Paço Municipal de Céu Azul, Tel. 45-3121 -1000, 
e-mail: licitacaoccuazul.pr.gov.br . Céu Azul/PR, 0711112022. Laurindo Sperotto 
- Prefeito Municipal. 

12117712022 

1 Coronel Vivida 

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR 
AVISO EDITAL DE DISPENSA ELETRÔNICA N" 40/2022 

TIPO MENOR PREÇO  POR ITEM - AMPLA CONCORRÊNCIA 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E JURÍDICA PARA AJUSTES 
NAS LEIS DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA - 

PR. Início do cadastro das propostas: da publicação deste. Término do cadastro 
das propostas: às 08h00min do dia 16 de novembro de 2022. Disputa de lances: 
das 08h30rnin às 14h30min do dia 16 de novembro de 2022. 	LR 
MÁXIMO TOTAL: Rã 47.000.00. Prazo de conclusão e entrega: 04 meses. Os 
procedimentos para acesso a Dispensa Eletrônica estão disponíveis no site 
www.htl.org.br. O edital está disponível nos sites www.coronelvivida.pruov.br  
ou www.blt.org.br . Informações: (46) 3232-11300. Coronel Vivida, 07 de 
novembro de 2022. Juliano Ribeiro, Agente de Contratação. 

12130912022 

PREGÃO ELETRÔNICO N". 11312022 

PROTOCOLO 478232022 - Processo Administrativo W. 23512022 

Tipo: Menor Preço Por Item 

OBJETO: Aquisição de extintores, recargas, testes hidrostáticos, suporte, 

de parede, suporte de solo, placa de sinalização, cobertura para extintores 

e fita adesiva para demarcação, para atender às necessidades da Secretarias 

Municipais. Edital e Entrega das propostas disponíveis a partir de 08/1112022 às 

08:00 h no sise www.eomprasnet.gov.br . Abertura das Propostas 29/11/2022 às 

09:00 h (horário de Brasília) no site: www.comprasnet,gov.br. 

Fazenda Rio Grande/PR, 07 de novembro de 2022. 

Evelyn Cristina dos S. Abreu Nunes Pereira 

Pregoeira Municipal 

12096112022 

PREGÃO ELETRÔNICO N". 11412022 

PROTOCOLO 53342/2022 - Processo Administrativo n". 24212022 

Tipo: Menor Preço Por Irem 

OBJETO: Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para Unidade 

Básica de Saúde - Resolução da SESA N'. 45412022, conforme solicitação da 

Secretaria Municipal de Saúde. Edital e Entrega das propostas disponíveis a partir 

de 011111/2022 às 08:00 h no site www.comprasnct.gov.br . Abertura das Propostas 
30/1112022 às 09:00 h (horário de Brasília) no site: www.eomprasnel.gov.br . 

Fazenda Rio Grande/PR, 07 de novembro de 2022, 

Luis Guillherme Rodrigues 

Pregoeiro Municipal 

121154/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO N". 11512022 

PROTOCOLO 6070612022 - Processo Administrativo n". 243/2022 

Tipo: Menor Preço Global 

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços 

para execução, manutenção e retirada da decoração ornamental e iluminação 

natalina de Fazenda Rio Grande, Edital e Entrega das propostas disponíveis 

a partir de 08111/2022 às 011:00 h no site www.eonsprasnet.gov.br . Abertura das 

Propostas 2211112022 às 09:00 h (horário de Brasília) no site: uv.comprasnet. 

gQYkL. 
Fazenda Rio Grande/PR, 07 de novembro de 2022. 

Gislaine Erardt Rodrigues de Oliveira 

Pregoeira Municipal 

12118112022 

1 Foz do Jordão 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRONICO SRP N° 08912022 

O Município de Foz do Jordão, Estado do Paraná, comunica que 
realizará o Pregão Eletrônico n° 08912022, do tipo menor preço por lote, 
cujo objeto é a "REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTO TIPO RETROESCAVADEIRA 4X4 NOVA, ZERO 
HORA, PARA APOIO A FROTA DE EQUIPAMENTOS VISANDO A 
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS", conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos. 
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Mural de Licitações Municipais 

TCEPR 

Detalhes processo licitatório 
-- ----Informações Gerais— 

Entidade Executora . MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA 

Ano* 2022 

NO licitação/dispensa/ínexígibilidade4 40 

Recursos provenientes de organismos internacionais] multilaterais de crédito— 

Instituição Financeira 

Contrato de Empréstimo 

Modalidade* Processo Dispensa 

Número edital/processo* 195/2022 

Descrição Resumida do Objeto' *  DISPENSA ELETRÔNICA para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E JURIDICA PARA AJUSTES NAS LEIS DO 

PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA - PR. 

Dotação Orçamentária* 0900012265100332059339039000 

Preço máximo/Referência de preço - 4700000 

R$ 

Data Publicação Termo ratificação 08111/2022 

	

Data Abertura 	 Data Registro 	 08111/2022 

	

Data Cancelamento 	 Data Registro do Cancelamento 

Há itens exclusivos para EPP/ME? 

Há cota de participação para EPP/ME? 	 " 	Percentual de participação: 0,00 

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

Há prioridade para aquisições de microempresas regionais ou locais? 

Atenção: o TCE-PR não possui cópia dos arquivos dos editais. Eles devem ser obtidos exclusivamente junto aos municípios/ entidades. 

Para maiores Informações, consulte o site da entidade: 	 oybr  

https://servicos.tce.pr.gov.brITCEPR/Municipal/AMLlDetalhesProcessoCompraWeb.aspx 	 111 
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MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANÁ 

EDITAL 

DISPENSA ELETRÔNICA N 2  40/2022 
PROCESSO LICITATÓRIO N 2  195/2022 

DISPENSA PARA AMPLA CONCORRÊNCIA 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ASSESSORIA TÉCNICA E JURÍDICA PARA AJUSTES NAS LEIS DO PLANO DIRETOR 
MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA, 

INÍCIO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: A partir da publicação deste edital. 

TÉRMINO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: 16/11/2022, às 08h00min, 

DA DISPUTA DE LANCES: das 08h30min as 14h30min do dia 16/11/2022. 

LOCAL: www.bll.org.br  - "Acesso Identificado"  

VALOR MÁXIMO TOTAL: R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais). 

PRAZO DE CONCLUSÃO E ENTREGA: 04 (quatro) meses. 

INFORMAÇÕES E RETIRADA DO EDITAL: Os procedimentos para acesso a Dispensa 

Eletrônica estão disponíveis no site www.bll.org.br . O edital está disponível nos sites 

www.coronelvivida.pr ,ov,br ou www.bll.org.br . Informações: (46) 3232-8300. 

Coronel Vivida, 07 de novembro de 2022. 

Juliano Ribeiro 

Agente de Contratação 

f)lji 
Praça Angelo Mezzomo, s/n - 85550-000 - Coronel Vivida - Paraná 

Fone: (46) 3232-8300 - e-mail: Iicitacao@coronelvivida.pr.gov.br  


