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PREGAO ELETRONICO N° xx/2021

Regido pelo Lei Federal n° 10.520 de 17 de julho de 2002, pelo Decreto 3.555 de 08
de agosto de 2.000, subsidiariamente Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1.993 esuas alteragoes, pela Lei Complementar n° 123/2006.

Contratagao de pessoa juridica para prestagao de servigos de
locagao de veiculos e maquinas, para atender a Prefeitrura
Municipal de Parana/TO.

Objeto

SESSAO PUBLICA DE ABERTURA DO CERTAME

Horario: 09h00nnn (liorario de Brasilia)Data 27/05/2021

A paiticipagSo neste pregAo eletronicoocorrera exclusivaniente por meio do sisteinaeletrouico
e digitagAo da senha privativa da licilante e subsequente eiicaininliainenlo da proposta inicial
de pregos. a partir da data da liberagao do Edital ate o horaiio da abertura da sessAo publica.

Enderego Eletronico www.bnc.org.br

Erley Felix Santana
Francys Hayner Fernandes de Franga
Edipo Matbeus Macedo Benevides Thales
de Mileto Lino Tocantins
(Decreto/ n° 019. de 04/01/2021 - publicada no Placarda
Piefeitura Municipal ParanS-TO)
CouussAo Peinianente de LicitagAo
Praga da Bandeira. u° 246 Centro
Fone/Fax: (63) 3371-1038

E-niail: licitacaopainna2021idgmadcom

Pregoetro (a ) e
Equipe de Apoio
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A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANA-TO torna piiblico que realizara o Preg§o Eletrdnico n°do tipo MENOR PREQO ITEM adotando o MODO DE DISPUTA ABERTO, para contratar o objetodescrito no Anexo I do presente edital A sessSo publica sera realizada em 27 de maio de 2021, as 09:00h(horario de Brasilia), na Prefeitura Municipal de Parana, na sala da Comissao Permanente de LicitagSo,situada na Praga da Bandeira, n° 246, Centro, Paran§-TO. CEP: 77360-000, por meio do sltio www.bnc aov.brEsta licitagSo, autorizada no Processo n° 130/2021, sera Regido pelo Lei Federal n° 10.520 de 17 de julho de2002

008/2021

pelo Decreto 3.555 de 08 de agosto de 2.000, subsidiariamente Lei Federal 8 666 de 21 de junho de1.993 e suas alteragfies, pela Lei Complementar n° 123/2006, pelas condigfies constantes neste Edital.

1.1. A presente licitagSo tern por objeto a Contratagao de pessoa juridica para prestagao de servigos de
locagio de veiculos e maquinas, para atender a Prefeitrura Municipal de Parana/TO, conforme
especificagdes constantes no Termo de Referenda, que Integra este Edital - Anexo I.

1.2. Em caso de discordancia existente entre as especificagoes do objeto descritas no BNC e as
especificagoes constantes do Anexo I deste Edital prevalecerao as ultimas.

1.3. Sao partes integrantes deste Edital:
ANEXO I-TERMO DE REFERENCE
ANEXO II A - MODELO DE ELABORAQAO DE PROPOSTA
ANEXO II B - MODELO DECLARAQAO - ART. 7° CONSTITUIQAO FEDERAL
ANEXO II C - MODELO DE DECLARAQAO DE INEXISTENCIA DE FATOS SUPERVENIENTES
ANEXO II D - MODELO DE ELABORAQAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
ANEXO HE-MODELO DE DECLARAgAO DE ENQUADRAMENTO COMO ME OU EPP
ANEXO II F - MODELO DE DECLARAQAO DE NAO EMPREGADOR DE PESSOAL EM SITUAQAO
DEGRADANTE OU FORQADA
ANEXO III-MINUTA DE CONTRATO

I.

.
2.1. A licitante devera credenciar-se no sistema "Pregao Eletronico", no sitio www.bnc.gov.br.observado o

seguinte:
a) O credenciamento far-se-a mediante atribuigSo de chave de identificagdo e de senha, pessoal e

intransferivel, para acesso ao sistema eletronico,

b) A perda da senha ou a quebra de sigilo deverao ser comunicadas imediatamente ao provedor do
sistema para imediato bloqueio de acesso;

c) O credenciamento da licitante ou de seu representante perante o provedor do sistema implicara
responsabilidade legal pelos atos praticados e presungdo de sua capacidade tdcnica para
realizagdo das transagfies inerentes ao preg§o eletronico.

2 2 O uso da senha da acesso ao sistema eletr6nico 6 de inteira e exclusiva responsabilidade da licitante.
incluindo qualquer transagSo efetuada diretamente ou por seu representante. nSo cabendo ao provedor
do sistema ou ao orgao promotor da licitagSo responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso
indevido da senha, ainda que por terceiros.

2.3 A licitante responsabilizar-se-0 por todas as transagOes que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletrdnico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos
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durante a sessao publica.

SOPOSTAE DOS DOCUMENTOS DE HABIUTACAOOs licitantes encaminharSo. exclusivamente por meio do sistema. CONCOMITANTEMENTE COM OSDOCUMENTOS DE HABILITAQAO EXIGIDOS NO EDITAL,

3.1.

proposta com a descrigSo do objetoofertado e o prego, at6 a data e o hordrio estabelecidos para abertura da sess3o publica, quando, ent5o,encerrar-se-a automaticamente a etapa de envio dessa documentagao.
0 envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitagao exigidos neste Edital, ocorrerd pormeio de chave de acesso e senha.

3.2.

3.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverao encaminhar a documentagao de habilitagao,ainda que haja alguma restrigdo de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1° da LCn° 123, de 2006
3.4. Incumbird ao licitante acompanhar as operates no sistema eletrdnico durante a sessao publica doPregSo, ficando responsavel pelo onus decorrente da perda de negdcios, diante da inobservdncia de

quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

3.5. Atd a abertura da sessao publica, os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta e os documentos
de habilitagdo anteriormente inseridos no sistema,

3.6. Ndo sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificagao entre as propostas apresentadas,
o que somente ocorrera apos a realizagdo dos procedimentos de negociagao e julgamento da proposta.

3.7. Os documentos que compdem a proposta e a habilitagdo do licitante melhor classificado somente ser§o
disponibilizados para avaliagdo do pregoeiro e para acesso publico apds o encerramento do envio de
lances.

3.8. Ap6s a divulgagdo do Edital no enderego eletrdnico. a licitante devera consignar. em campo adequado
do sistema eletrOnico, o valor unitario e total de cada item cotado, jd inclusos os tributos. fretes, tarifas,
materials e quaisquer despesas decorrentes da execugdo do objeto, incluindo deslocamento ou qualquer
outra despesa necessarta para o cumprimento do servigo

Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos na proposta de pregos ou,

incorretamente cotados, serdo considerados como inclusos nos pregos, ndo sendo
considerados pleitos de acrescimos, com esse teor, sob qualquer tltulo, devendo o objeto desta
licitagao ser fornecido ao municipio sem dnus adicionais.
E vedada a indexagao de pregos por indices gerais, setoriais ou que reflitam a variagao dos
custos, inclusive variagdes salariais.

A proposta de pregos devera ser formulada de acordo com o Anexo II do Edital e as especificagdes
detalhadas do objeto ofertado, as quantidades, os valores unitarios e totais, bem como os prazos de
validade. de garantia e execugdo, no que for aplicdvel. atd a data e bora marcadas para a abertura da
sessao, exclusivamente por meio eletrdnico, quando, entdo, encerrar-se-a, automaticamente, a fase de
recebimento de propostas

A proposta de pregos devera conter ainda especificagdo clara, completa e minuciosa do objeto
ofertado. em conformidade com o Iermo de Referenda e intormagOes que juigarem pertinentes. As
empresas que simplesmente informarem na descrigao “Conforme Edital" na descrigao do
item, terao suas propostas AUTOMATICAMENTE DESCLASSIFICADAS.

3.10. Ndo sera aceita oferta do objeto com especificagdes diferentes das indicadas nos anexos deste
Edital

3.11. A licitante devera observar em sua proposta de pregos as especificagdes do objeto ofertado, evitapdo x
I'Rr.ri- ITURA MUNICIPAL DE PARANA A /
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a simples cdpia do teor das especificap6es constantes do Anexo I do Edital - Termo de RefetenciaA proposta deverd conter os prepos unitdnos. subtotals e totais, em reais, com ate 02 (duas) casasdecimals apds a vlrgula, sob pena de serem arredondados para baixo.
Nao serdo aceitos prepos que oferepam vantagens baseadas nas ofertas dos demais concorrentes,os excessivos ou os inexequiveis;
O 6nus da prova da exequibilidade do prepo incumbe ao autor da proposta, no prazo de 24 horascontados da intimapSo.

3.12.

3.13.

3.14.

isanwa

4 1 No dia e hora indicados no predmbulo deste Edital, o(a) Pregoeiro(a) abrira a sessdo publica na internet,mediante a utilizapdo de sua chave de acesso e senha. no sitio www.bnc aov.br.4.2 A comunicapdo entre o(a) Pregoeiro(a) e as licitantes ocorrera mediante troca de mensagens, em campoprdprio do sistema eletronico
4 3 As propostas de prepos contendo a descripao do objeto e do valor estarSo disponiveis na internet.4.4. A licitante devera acompanhar as operagoes no sistema eletronico durante a sessao publica dopregao, ficando exclusivamente responsavel pelo onus decorrente da perda de negocios pela

inobservancia de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexao.

5.1. Apds a abertura da sess§o, o(a) Pregoeiro(a) verificard as propostas apresentadas e desclassificard,
motivadamente, aquelas que ndo estiverem em conformidade com os requisites estabelecidos neste
Edital, registrando no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

5.2. Somente as licitantes com propostas classificadas participarSo da fase de lances.

6.1 Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderSo encaminhar lances exclusivamente por
meio do sistema eletrdmco, sendo imediatamente informadas do recebimento e respectivo hordrio de
registro e valor

6.2 Na formulagdo de lances. deverdo ser observados os seguintes aspectos:
a) As licitantes poderdo oferecer lances sucessivos. observados os prepos em reais ao limite de ate 02

(duas) casas decimais. o hordrio fixado para abertura da sessdo e as regras estabelecidas neste
Edital;

b) A licitante somente podera oferecer lance inferior ao ultimo por ela ofertado e registrado pelo sistema,
c) Lances iguais serdo ordenados por ordem cronoldgica de registro no sistema, prevalecendo aquele

que for recebido e registrado primeiramente
6.3. Durante a sessdo publica deste pregao. as licitantes ser§o informadas em tempo real do valor do

melhor lance registrado. vedada a identificapao do seu detentor
6.4. Os lances apresentados e levados em considerapao para efeito de julgamento serao de exclusiva e

total responsabilidade da licitante. nao the cabendo o direito de pleitear qualquer alterapao.
6.5. Nesta fase, o(a) Pregoeiro(a) podera excluir, justificadamente, lance de valor considerado inexequivel
6.6. A etapa de lances sera encerrada por decisao do(a) Pregoeiro(a) mediante aviso de fechamento

iminente.
6 7 No caso de desconexao com o(a) Pregoeiro(a). no decorrer da etapa competitiva, o sistema eletrdnico

podera permanecer acesslvel as licitantes para a receppao dos lances, retornando o(a) Pregoeiro(a),
l’REH-,11URA MUNIl ll'AI. 1)1- PARANA
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(ty)PARANA
quando possivel, sua atuagdo no certame, sem prejulzo dos atos realizados.

6.8. Quando a desconexdo persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo deste pregdo eletrdnicoser^ suspensa e terd reinlcio somente apds comunicagdo expressa aos participantes no sltiowww.bnc.aov.br.

6.9. A negociagdo serd realizada por meio do sistema e poderd ser acompanhada pelas demais licitantes.6.10. Sera adotado para o envio de lances no pregdo eletrdnico o modo de disputa “aberto", em que oslicitantes apresentardo lances publicos e sucessivos.
6.11. Sera adotado para o envio de lances no pregao eletrdnico o modo de disputa “aberto",

proponentes apresentardo lances publicos e sucessivos. com prorrogagdes
6.12. A etapa de lances da sessdo publica terd duragdo de dez minutos e, apds isso, sera prorrogadaautomaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de

duragdo da sessdo publica.
6.13. A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, sera de dois minutos e

ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagdo, inclusive
no caso de lances intermedidrios.

6.14 Ndo havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-se-d
automaticamente.

6.15. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogagdo automdtica pelo sistema, poderd o pregoeiro,
assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio da sessdo publica de lances, em
prol da consecugdo do melhor prego

6.16. Em caso de falha no sistema. os lances em desacordo com os subitens anteriores deverdo ser
desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrencia ser comumcada imediatamente d Secretary
Executiva de Gestdo da Prefeitura Municipal de Parand.

6.17 Na hipdtese do subitem anterior, a ocorrdncia serd registrada em campo prdprio do sistema.
6.18 Ndo serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e

registrado em primeiro lugar

6.19. Durante o transcurso da sessdo publica, os proponentes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificagdo do proponente.

6.20. No caso de desconexdo com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregdo, o sistema
eletrdnico podera permanecer acessivel aos proponentes para a recepgdo dos lances.

6.21. O sistema informara a proposta de menor prego imediatamente apds o encerramento da etapa de
lances ou, quando for o caso, apos negociagdo e decisao pelo pregoeiro acerca da aceitagdo do lance
de menor prego mensal.

6.22. Quando a desconexdo do sistema eletrdnico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez
minutos, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas da
comunicagdo do fato pelo Pregoeiro aos participantes. no sitio eletrdnico utilizado para divulgagdo.

6 23 O Critdrio de julgamento adotado serd o menor pre9o mensal, oonformo definido neste Edital e seus
anexos.

6.24. Caso o proponente ndo apresente lances, concorrerd com a valor da sua proposta
6.25. Posteriormente. os mesmos documentos da Empresa vencedora deverdo ser encaminhados em

originais ou copias autenticadas, no prazo maximo de 05(cinco) dias uteis, contados da data da sessdo
I’RPIPITURA Ml JNII'IPAI.DE PARANA
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publics Virtual, juntamente com a proposta de pregos corrigida, para: Comissao Permanente deLicitagao - CPL Praga da Bandeira N° 246, Setor Centro, Parana TO. CEP: 77.360-000 Fone:3371-1038 E-mail: Iicitacaoparana2021@gmail.com Horario: 07h00 as 12h00.

6.26. A sessao publica fica suspensa, ou seja, permanece em fase de classificagao/habilitagao at<§ orecebimento da documentagao original dentro das condigbes dispostas no item 6.25.
6.27. O nao cumprimento do envio dos documentos de habilitagao dentro do prazo acima estabelecido,acarretara nas sangfies previstas, deste Edital, podendo o Pregoeiro convocar a empresa queapresentou a proposta ou o lance subsequente.
6.28. Se a proposta ou o lance de MENOR PREQO ITEM nao for aceitavel, ou se o fornecedor desatenderasexig£ncias habilitatorias, o Pregoeiro examinara a proposta ou o lance subsequente, verificando asuacompatibilidade e a habilitagao do participante. na ordem de classificagao, e assim sucessivamente,ate a apuragao de uma proposta ou lance que atenda o Edital. Tambdm nessa etapa o Pregoeiro poderanegociar com o participante para que seja obtido melhor valor.
6.29. Caso nao sejam apresentados lances, sera verificada a conformidade entre a proposta de menor pregoestimado por item para a contratagao.
6.30. Constatando o atendimento das exigGncias fixadas no Edital e inexistindo interposigao de recursos, oobjeto sera adjudicado ao autor da proposta ou lance de menor valor
6.31. Quando for constatado o empate, conforme estabelece os artigos 44 e 45 da LC 123/2006, o Pregoeiro

aplicara os crit6rios para o desempate em favor ME/EPP Ap6s o desempate, podera o pregoeiro ainda
negociar urn melhor prego caso ela nao atinja a valor de referenda definido pela administragdo publica.

6.32. Encerrada a etapa de envio de lances da sessSo publica, o pregoeiro devera encaminhar, pelo sistemaeletrOnico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor prego, para que seja obtidamelhor proposta, vedada a negociagao em condigbes diferentes das previstas neste Edital.
a) A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais

licitantes

(63)

b) O pregoeiro solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a
proposta adequada ao ultimo lance ofertado apos a negociagao realizada, acompanhada, se
for o caso, dos documentos complementares, auando necessarios a confirmacao
daaueles exiaidos neste Edital e ia aoresentados.

6.33. Ap6s a negociagao do prego, o Pregoeiro miciara a fase de aceitagao e julgamento da proposta

7.1. O crit6rio de julgamento sera o de MENOR PREQO ITEM
7.2. O(a) Pregoeiro(a) fara o julgamento das Propostas de Pregos decidindo sobre a aceitagao dos pregos

obtidos, al6m de verificar se o objeto ofertado atende as especificagSes contidas no Edital e no Termo
de Referancia.

7.3 Analisada a aceitabilidade dos pregos obtidos. o(a) Pregoeiro(a) divulgara o resultado de julgamento das
propostas comerclais, sayrantJo-ae vcncedora aquola quo nfortar a MENOR PRECO ITEM A proposta
devera apresentar valor unitario do item e total.

7 4. Se a proposta ou o lance de menor valor nSo for aceitavel, ou se o licitante desatender as exig&ncias
habilitatorias, o(a) Pregoeiro(a) examinara a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua
aceitabilidade e procedendo a sua habilitagio. na ordem de classificagao, e assim sucessivamente, at6
a apuragao de uma proposta ou lance que atenda ao Edital.

PREfEITURA MUNICIPAL 015 PARANA
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8 1 Encerrada a etapa de negociagao, o pregoeiro exammara a proposta classificada em primeiro lugarquanto a adequagbo ao objeto e b compatibilidade do prepo em relapbo ao mbximo estipulado paracontratagbo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parbgrafo unico do art. 7° e no § 9°do art 26 do Decreto n° 10 024/2019
8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa ffsica deverb incluir, na sua proposta, os percentuaisdas contribuipbes previstas no art. 176 da Instrupbo Normativa RFB n 971, de 2009, em razbo dodisposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificagbo
8.3. Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar prepo final superior ao prepo mbximofixado (Acordbo n° 1455/2018 -TCU - Plenario), ou que apresentar prepo manifestamente inexequivel.a) Considera-se inexequivel a proposta que apresente prepos global ou unitbrios simbblicos.irrisbrios ou de valor zero, incompativeis com os prepos dos insumos e saiarios de mercado,acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatbrio da licitapbo nbo tenhaestabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materials e instalapbes de

propriedade do prbprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da
remuneragbo.

8 4. Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligbncias para aferir a exequibilidade e a
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentam a suspeita;

8.5. Na hipbtese de necessidade de suspensbo da sessbo piiblica para a realizapSo de diligbncias, com vistas
ao saneamento das propostas, a sessao piiblica somente podera ser reiniciada mediante aviso previo no
sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedbncia, e a ocorrbncia sera registrada em ata;

8.6. O Pregoeiro podera convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de
funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de nao aceitagbo da
proposta.

8.7. Dentre os documentos passlveis de soiicitapao pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as
caracteristicas do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedbncia, albm de
outras informagdes pertinentes, a exemplo de catalogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio
eletrbnico. ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuizo do seu
ulterior envio pelo sistema eletrbnico, sob pena de nao aceitagbo da proposta.

8.8. A proposta de prepos deverb ser redigida em lingua portuguesa, sem alternativas. oppbes, emendas,
ressalvas, borrbes, rasuras ou entrelinhas, formulada em conformidade com o modelo constante no
Anexo ll-A do Edital e condigbes estabelecidas no Anexo I, e dela dever3o constar:

a) Identificagbo social, niimero do CNPJ, assinatura do representante da proponente, referenda
a esta licitapbo. niimero de telefone, enderepo, dados bancbrios e indicapao de enderego
eletrbnico (e-mail ).

b) Descripbo Clara do objeto cotado, de acordo com as especificapbes do Anexo I do Edital -
Termo de Referenda;

c) Indicapao iinica de valor, com duas casas decimais, conforme o lance final respectivo;
d) A proposta de prepos deverb conter ainda especificagbo clara, completa e minuciosa do objeto

ofertado, em conformidade com o Termo de Referenda albm de informagdes que julgarem
pertinentes

e) As empresas que simplesmente informarem na descrigao do objeto: “Conforme Edital’V
PREFEITtIRA Ml 'NIC'll'AI 111- I'AKANA
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terao suas propostas AUTOMATICAMENTE DESCLASSIFICADAS.8.9. As propostas terao validade de 60 (sessenta) dias. a contar da data de abertura da sess3o publicaestabelecida no pre^mbulo deste Edital. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocapaopara contratapSo, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos, sem prejulzo da eventualpossibilidade de prorrogagSo do prazo de validade.

8.10. Para garantir a integridade da documentagSo e da proposta , recomenda-se que contenham indice efolhas numeradas e timbradas com o nome, logotipo ou logomarca da licitante.
O desconto proposto no lance final sera fixo e irreajustdvel e nele deverSo estar incluldos os tributos,fretes e demais encargos necessdrios ao fomecimento do objeto.8.12. Sera recusada a proposta de prepo que apresentar valor unitario para o item cotado superior aoestabelecido no Anexo I do Edital - Termo de Referenda.

8.13 . Nao se admitira proposta que apresente valores simbolicos. irrisdrios ou de valor zero, incompatlveiscom os prepos de mercado, exceto quando se referirem a materials e instalagdes de propriedade dolicitante, para os quais ele renuncie expressamente na proposta a parcela ou a totalidade deremunerapao.

8.14. Nao sera considerada qualquer oferta de vantagem nao prevista nesta licitapao, inclusivefinanciamentos subsidiados ou a fundo perdido.
8.15. Se a proposta nao for aceitdvel. se a licitante deixar de envid-la ou nao atender as exigdnciashabilitatdrias, o(a) Pregoeiro(a) examinara a subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem declassificagao. ate a apurapdo daquela que atenda aos requisites deste Edital.
8.16. Encerrada a anaiise quanto a aceitapao da proposta, o pregoeiro verificard a habilitagao do licitante,

observado o disposto neste Edital.

8.11.

—
Os licitantes deverdo encaminhar. nos termos deste Edital. a documentapao relacionada nos itens a9.1.
seguir, para fins de habilitapao.

9.2. Para fins de habilitapao DEVERAO ser apresentados ainda dos documentos abaixo:
a) RG do proponente proprietario ou preposto com procurapao devidamente reconhecida em

cartorio dando poderes ao preposto para agir em nome da empresa com fins iicitatdrios
e/ou assinatura de contrato;

b) Registro comercial. no caso de empresa individual;
c) Ato constitutive, estatuto ou contrato social em vigor , devidamente registrado, em se

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por apfles, acompanhado de
documentos de eleipeio de seus administradores e alteragdes ou da consolidap§o respectiva;

d) Certidao Negativa de Falencia ou Concordats ou. se for o caso. CertidSo de Recuperapao
Judicial, expedida pelo Cartorio Distributor da sede da pessoa juridica ,

e) Atestado de Capacidade Tecnica. fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado
que comprove que a licitante forneceu ou esta fornecendo a contento objeto(s) compativel(is)
com o licitado,

f) BALANQO PATRIMONIAL do Ultimo exercicio social que comprovem a boa situapSo financeira
da empresa, vedada a sua substituipao por balancetes ou balanpos provisdrios, registrado na
Junta Comercial do Estado da sede da licitante;

I . Para as empresas criadas no exercicio em curso , apresentar a fotocOpia do
Balanpo de Abertura, devidamente registrada ou autenticada na Junta Comercial do

PRF.rniTURA MUNICH'Al.1)1 PARANA
Provo da Maudeiru.n°246 CeutroFone/Fax;
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Estado da Sede ou Domicilio da licitante;
II. Somente ser3o habilitadas as licitantes que apresentarem no Balango Patrimonial
os Indices de Liquidez Geral - ILG, SoIvSncia Geral - ISG e Liquidez Corrente - ILC
igual ou maior que 01 (um), ou que atendam ao descrito no inciso “III" desta alinea.
O caiculo dos indices acima sera feito em conformidade com as seguintes equates:
III. As empresas que apresentarem resultado menor que 01 (um) em qualquer dos

Liquidez Corrente ( LC i = Ativo Circulante / Passivo Circulante

Liquidez Geral (LG) = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo I Passivo Circulante + Exigivel
a Longo Prazo

Solvencia Geral (SG) = Ativo Total I Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

indices referidos acima, quando de suas habilitates, deverSo comprovar,
considerados os riscos para a Administrate e a criterio da autoridade competente,
o capital minimo ou patrimdmo liquido minimo a raz3o de 10% (dez por cento) do
valor estimado da contratagao, na forma dos §§ 2° e 3°, do artigo 31, da Lei 8.666/93,
como exig3ncia imprescindivel para sua classificagSo podendo, ainda, ser solicitada
prestagSo de garantia na forma do § 1°. do Art. 56, do mesmo diploma legal,para fins
de contratagao

g) CertidSo Negativa de DSbitos Trabalhistas (CNDT), emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho.
h) DeclaragSo de cumprimento do disposto no art. 7°, XXXIII, da Constituigao Federal/1988(trabalho
de menores de idade. observada a Lei n° 9.854/1999). conforme o modelo do Anexo II - B, do Edital;i) DeclaragSo de tnexistSncia de fato superveniente impeditivo da habilitagSo, conforme o modelo
do Anexo II- C, do Edital;

j) DeclaragSo de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, para aquelasque desejarem usufruir do tratamento;
k) DeclaragSo de elaboragSo independents de proposta. conforme o modelo do Anexo II - D. doEdital.
L) DeclaragSo de nSo emprego de trabalho forgado ou degradante, conforme o modelo do Anexo II- F, do Edital

9.3. As microempresas e empresas de pequeno porte deverao apresentar toda a documentagSo exigidapara efeito de comprovagSo de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrigSo.
9.4. Havendo alguma restrigSo na comprovagSo da regularidade fiscal das microempresas ou empresas depequeno porte, sera assegurado o prazo de 05 (cinco) dias uteis, prorrogaveis por igual perlodo, a

contar do momento em que se declarar o vencedor do certame, para a regularizagao da documentagio,
pagamento ou parcelamento do ddbito, e emissSo de eventuais certidSes negativasou positivas comefeito de certidSo negativa

9.5. A licitante que apresentar documentagao em desacordo com este Edital sera inabilitada.9.6. Sera declarada vencedora a licitante que apresentar o MENOR PREQO ITEM e, por conseguinte,atender as exigancias fixadas neste Edital.

10. DO ENCAMINHAMENTO DOS ORIGINAIS DA PROPOSTA VENCEDORA E DA DOCUMENTAQAODE HABILITACAO
?PKHMilIUKA MUNICIPAL Dl- PAKANA
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10.1. Apbs a finalizagao da sessbo. a licitante vencedora deverb encaminhar PRQPQSTA REALINHADA

ORIGINAL e COPIA AUTENTICADA DOS DQCUMENTOS OF HABILITACAO da empresa, NO
PRAZO DE 2 (DOIS1 DIAS UTEIS. A CONTAR DA SOLICITACAO DO(A) PREGOEIROfA). SOB PENA
DE DESCLASSIFICACAO. enderegados a Comissbo Permanente de Licitagbo, situada Prefeitura
Municipal de Parana - TO, localizada na Praga da Bandeira, n° 246. Centro, Parana - TO, CEP: 77.360-
000, aos cuidados da Comissao Permanente de Licitagao, a serem enviados via SEDEX. com postagem
dentro do prazo mencionado.

A apresentapao ou envio dos documentos de habilitagao, autenticados, e a proposta realinhadanao serao dispensados em hipbtese alguma, sob pena de desclassificagao por descumprimento
das exigbncias editalicias e outras penalidades previstas pelo retardamento dos trabalhos
licitatbrios.

a)

10.2. Os envelopes deverao conter indicagao em sua parte externa e frontal os seguintes dizeres:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANA-TO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAQAO
PREGAO ELETRONICO N.° 008/2021
ENVELOPE - PROPOSTA COMERCIAL E HABILITAQAO
PROPONENTE:

10.3 Os documentos enviados pelo sistema BNC nao serao considerados documentos originais, massim para simples conferencia e classificagao da licitante, provisoriamente vencedora. O licitante quedeixar de enviar os documentos autenticados, constantes no item 9.2 sera desclassificado.11. DO
11.1. Declarado o vencedor, o(a) Pregoeiro(a) abrirb prazo de, no minimo, 20 (vinte) minutos, durante o qualqualquer licitante poderb, de forma imediata e motivada, em campo proprio do sistema, manifestar suaintengbo de recurso
11.2. A falta de manifestagao no prazo estabelecido autoriza o(a) Pregoeiro(a) a adjudicar o objeto ao licitantevencedor.

11.3. O(a) Pregoeiro(a) examinarb a intengao de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, emcampo prbprio do sistema
11.4. O licitante que tiver sua intengao de recurso aceita devera registrar as razbes do recurso, em campoprbprio do sistema, no prazo de at6 3 (trbs) dias, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados aapresentar contrarrazoes, tambem via sistema, em igual prazo, que comegara a correr do tbrmino doprazo da recorrente
11.5. Para justificar sua intengao de recorrer e fundamentar suas razbes ou contrarrazbes de recurso, olicitante interessado poderb solicitar vista dos autos a partir do encerramento da fase de lances.11.6. Os recursos rejeitados pelo(a) Pregoeiro(a) serbo apreciados pela autoridade competente.11.7. O acolhimento do recurso implicarb a invalidagbo apenas dos atos insuscetlveis de aproveitamento.11.8. O resultado do recurso constarb dos autos e sera divulgado a todos os licitantes/mteressados via sitio:www.parana.to.gov br

12.1 . A adjudicagfio do objeto b licitante vencedora ficarb sujeita b homologagbo da autoridade competente.
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12.2. O objeto deste PregSo sera adjudicado pelo (a) Pregoeiro(a), salvo quando houver recurso, hipotese emque a adjudicagSo caberS a autoridade competente para homologagSo
12.3. Apos adjudicagao e homologagao dos pregos registrados sera realizada a assinatura do Contratonos termos da Minuta em anexo.

UHKS iHHWi13.1. 0 Licitante vencedor ficara obrigado a:
a) Assinar em todas as vias o Contrato no prazo de 5 (cinco) dias uteis, a contar da convocagSo,podendo esse prazo ser prorrogado, a criterio da AdministragSo, desde que solicitado expressamentee justificadamente pelo Licitante vencedor;
b) Devolver o Contrato no prazo estipulado na alinea "a" , deste item, via SEDEX , para o enderecoconstante no item 101:
c) £ responsabilidade do Licitante vencedor providenciar todos os recursos e insumos necessbrios ao
perfeito cumprimento do objeto contratado, devendo estar incluldos no prego proposto todas as
despesas com materials, insumos, mSo-de-obra. fretes, embalagens, seguros, impostos, taxas, tarifas,
encargos sociais e trabalhistas e demais despesas necessbrias a perfeita execugao do objeto.
d) Entregar o objeto e/ou executar o servigo adjudicado no prazo estipulado e no local designado no
Termo de Referenda, acompanhado da Nota Fiscal com especificagao e quantidade de acordo com a
requisigao, enderego do fabricante e/ou do Fornecedor com o telefone do servigo de atendimento para
eventual assistance tecnica durante o prazo de garantia, quando e se for o caso;
e) O Licitante vencedor devera garantir a qualidade dos produtos/servigos comprometendo-se a
substitutes ou refaze-los. caso nio atendam o padrao de qualidade exigido.

f) O Licitante vencedor, para a execugSo do objeto, estate obrigado a satisfazer todos os requisitos,exigencias e condigoes estabelecidas neste Edital e seus anexos.

g) A Contratada devera apresentar seus empregados convenientemente uniformizados e/ou com
identificagao mediante cracha, utilizando os equipamentos de protegSo individual (EPIs) obrigatbrios e
necessarios durante a jornada de trabalho;
h) Comunicar ao municipio, imediatamente apbs o recebimento do pedido de fornecimento, os motivos
que impossibilite o seu cumprimento. para que seja analisado pelo setor solicitante.
i ) Responsabilizar-se pelos prejuizos ou danos causados pelos seus funcionarios aos bens mbveis,
imoveis, equipamentos e utensilios do municipio, apbs comunicagao formal do Fiscal do Contrato.

•'S

14, DASSAMC£»ES
14.1 Nos termos do Art. 19, do Decreto n° 2.183/04, ficara impedido de licitar e contratar com AdmmistragSo

PCiblica pelo prazo de ate 05 (cinco) anos e, subsidiariamente, sera descredenciado dos sistemas de
cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art 4° da Lei n° 10.520/2002, sem
prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais penalidades legais.a licitante que:

a) n§o assinar o Contrato, quando convocada e desde que dentro do prazo de validade de sua
proposta .
b) apresentar documentagao falsa;
c) deixar de entregar os documentos exigidos para o certame;
d) retardar, falhar ou fraudar a execugSo da obrigagSo assumida;
e) nao mantiver a proposta;
0 comportar-se de modo imddneo ou cometer fraude fiscal,
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g) reputar-se-So iniddneos atos como os descritos nos arts. 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei n°8.666/93.

Com fundamento no art. 7° da Lei n° 10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da Lei n° 8.666/1993, a
contratada ficara sujeita, no caso de atraso injustificado. assim considerado pela Administrapao, de
inexecupao parcial ou de inexecupao total da obrigapao, sem prejuizo das responsabilidades civil e
criminal, assegurada a previa e ampla defesa, as seguintes penalidades:

a) advertencia;
b) multa de:

b.l ) 0,5% (cinco decimos por cento) do valor do empenho por dia de atraso na entrega, ate no
maximo de 15% (quinze por cento), o que configurara a inexecupao total do contrato, sem prejuizo
da rescis3o unilateral da avenpa;
b.2) caso o atraso previsto na allnea “a" seja motivado pela entrega de produtos em
desconformidade com as especificapOes tecnicas deste Edital, somar-se-a aquela multa o valor
equivalente a 0,5% (cinco decimos por cento) do valor do empenho;
b.3) ate o maximo de 20% (vinte por cento) do valor do empenho no caso de inexecupao parcial
do contrato ou de descumprimento de obrigapao contratual;
b.4) 30% (trinta por cento) do valor do empenho no caso de inexecupao total do contrato.

14.2.

c) suspensao temporaria do direito de participar de licitapao e impedimento de contratar com a
Administrapao pelo periodo de ate dots anos;
d) declarapao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administrapao Publica pelo periodo de
ate cinco anos
O valor da multa, aplicada apds o regular processo admimstrativo. sera descontado de pagamentos
eventualmente devidos pelo municipio a contratada ou cobrado judicialmente.
As sanp&es previstas nas alineas "a", "c" e "d" do subitem 16.2 poderao ser aplicadas, cumulativamentea pena de multa.
As penalidades previstas nas alineas "c" e "d" do subitem 16.2 tambem poderao ser aplicadas aempresa contratada que tenha sofrido condenapao definitiva por fraudar recolhimento de tributos,
praticar ato ilicito visando a frustrar os objetivos da licitap§o ou demonstrar nio possuir idoneidade para
contratar com a Administrapao.
A recusa no recebimento da Notificapao importara em confissao de todos os fatos a ela imputados,podendo o municipio proceder com a notificapao extrajudicial.
As empresas participates deste certame tambem estarao sujeitas as sanpbes previstas na Lei
12.486/13, CAPiTULO III, em decorrencia de ap6es previstas no Art. 5°, inciso IV e suas alineas,
podendo ser cumulativas ou n3o.

14.3.

14.4

14.5.

14.6.

14.7.

15. DOPAGAMENTO
15.1 Ap6s o prazo de conference e aprovapao do recebimento definitivo do objeto deste Edital e comprovadaa manutenqao das exig6ncias da habilitap§o, sera emitido atesto de conformidade da nota fiscal,procedendo ao pagamento diretamente em sua conta corrente em ate 30 (trinta) dias, contado da datadeste atesto.
15.2. A empresa contratada nao podera apresentar nota fiscal/fatura com CNPJ diverso do registradono Contrato.
15.3. A nota fiscal/fatura apresentada em desacordo com o estabelecido neste Edital e seus anexos, na nota
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de empenho, no Contrato ou com quaiquer circunstancia que desaconselhe o pagamento seradevolvidaa Contratada. A contagem do prazo previsto para pagamento sera iniciada a partir da respectivaregularizagao.
15.4 Na ocorr&ncia de rejeigao da nota fiscal, motivada por erros ou incorregoes, o prazo estipulado nosubitem anterior passara a ser contado a partir da data da sua reapresentagao.
15.5. Para a efetivagao do pagamento, a licitante vencedora devera apresentar prova de regularidade nasmesmas condig6es exigidas na habilitagao.
15.6 N§o sera concedido reajuste ou corregao monetaria do valor da ata, ressalvada a superveni£ncia de

normas federais aplicaveis a esp3cie.
15.7. Fica assegurado o restabelecimento do equilibrio econbmico-financeiro inicial da ata, na ocorrSncia de

fato superveniente que implique a inviabilidade de sua execugSo
15.8. Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada enquanto pendente de liquidagao quaiquer obrigagSo.

Esse fato n3o sera gerador de direito a reajustamento de pregos ou a atualizagfio monetaria

16.1. A despesa decorrente da prestag§o do servigo, correra a conta dos recursos especlficos consignadosno Orgamento do Prefeitura Municipal de Parana - TO - Dotag3o Orgamentaria: 04.122.0003.2003,
04.122.0003.2006, 20.122 0003 2023, 20.244.0034.2027, 26.122.0003.1033, 26.122.0003.2045,
18.542.0003.2039, 04 122 0036.2031, 15.452.0029.2092, 17 452,0026.2042, 10.122.0003.2063,12.122.0003.2051; Despesa n° 3.3.90.39.00; Fonte de Recurso - 10, 10, 60, 10. 60, 40, 20, 249.

17.1. Ocorrendo atraso no pagamento e, desde que para tal n§o tenha concorrido de alguma forma acontratada, havera inciddncia de atualizag3o monetaria sobre o valor devido, pela variag§o acumulada
do indice Geral de Pregos-Disponibilidade Interna (IGP-DI), coluna 2, publicado pela Fundag§o Getulio
Vargas, ocorrida entre a data final prevista para o pagamento e a data de sua efetiva realizag§o.17.2. Caber3 a empresa contratada a iniciativa e o encargo do cdlculo minucioso de cada reajuste a ser
aprovado pela Contratante, juntando-se a respectiva discriminagao dos servigos e memorial decdlculo,
bem como demais documentos que justifiquem o aumento pleiteado.

*8.0*
18 1. Depois de homologado o resultado deste Edital, a Prefeitura Municial de Parana - TO convocara alicitante vencedora, durantea validade da sua proposta, para assinatura do Contrato, que se dara em

at6 5 (cinco) dias uteis, sob pena de decair o direito a contratagao, sem prejuizo das sangOes previstas
neste Edital e no art. 81 da Lei n° 8.666/1993.

O Licitante vencedor ficara obrigado assinar e devolver o Contrato no prazo mencionado acima, viaSEDEX, quando a licitante vencedora tiver sede fora de Parana/TO. enderegados a ComissaoPermanente de Licitagao, situada na Prefeitura Municipal de Parana - TO, localizada na Praga daBandeira, n° 246, Centro, Parana - TO, CEP: 77.360-000, aos cuidados da ComissaoPermanent® do Lieita^So

a)

18.2. £ facultado a Administragao, quando o Licitante vencedor n3o assinar o Contrato ou n3o retirar a Notade Empenho, no prazo e nas condigfies estabelecidos, convocar outra licitante, obedecida a ordem declassificagao para assina-lo, apOs comprovados os requisitos de abilitagao, feita a negociagao e aceitaa proposta.

PREFEITURA MUNICIPALl)K PARANA
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19 1 Atb 3 (trbs) dias uteis antes da data fixada para abertura da sessbo deste pregbo, qualquer pessoa
podera impugnar este ato convocatorio, mediante petigao a ser encaminhada ao enderego eietrbnico
Iicitacaoparana2021@qmail.com

19 2 Cabera ao(a) Pregoeiro(a) decidir sobre a petigao no prazo de 2 (dois) dias uteis
19.3. Acolhida a impugnagbo ao ato convocatbrio e, se houver alteragbes que influenciem na formulagbo de

propostas, serb designada nova data para a realizagbo do certame
19.4. Os pedidos de esclarecimentos deverbo ser enviados ao(a) Pregoeiro(a) atb 3 (trbs) dias uteis

anteriores a data fixada para abertura, exclusivamente no enderego eietrbnico
Iicitacaoparana2021@qmail.com

20.1. 0 contrato terb sua vigbncia de 12 (doze) meses. a partir da data de assinatura, e sua eficbcia serb
apartir de sua publicagbo em Oibrio Oficial

m3
21.1. O municipio nomearb urn fiscal titular e um suplente para executar a fiscalizagbo do Contrato. As

ocorrbncias e as deficibncias serbo registradas em relatbrio. cuja cbpia serb encaminhada a
Contratada, objetivando a imediata corregbo das irregularidades apontadas.

21.2. A existbncia e a atuagbo da fiscalizagbo em nada restnngem a responsabilidade, unica, integral eexclusiva do Licitante vencedor, no que concerne a execugbo do objeto contratado.

22. DAS
22.1. 0 Edital estarb b disposigbo dos interessados na Comissbo Permanente de Licitagbo, localizada na

Praga da Bandeira, n° 246, Centro, Parana -TO, CEP 77.360-000, nos dias uteis das 08h bs 12h e na
internet para download nos enderegos eletronicos:www.bnc.aov.br

22.2. Todas as referbncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessbo publica observarbo
obrigatoriamente o horario de Brasilia - DF e, dessa forma, serbo registradas no sistema eietrbnico e
na documentagbo relative ao certame.

22.3. Nenhuma indenizagbo sera devida bs empresas licitantes pela elaboragbo de proposta ou
apresentagbo de documentos relativos a esta licitagbo.

22.4 A indicagbo do lance vencedor, a classificagbo dos lances apresentados e demais informagbes relativas
a sessbo publica do pregbo constarao de ata divulgada no sistema eietrbnico.

22.5 Sem prejuizo das disposigbes contidas no Capitulo III da Lei n° 8.666/1993, o presente Edital e a
proposta do licitante vencedor serbo partes integrantes do Contrato.

22.6. O Contrato poderb ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/1993, desde que haja
interesse da Administragbo.

2? 7 O(a) Preooeiro(a) ou autoridade superior poderb promover diligbncias destinadas a elucidar oucomplementar a instrugbo do processo, em qualquer fase da licitagbo, fixando prazos para atendimento.22.8. O(a) Pregoeiro(a) ou autoridade superior poderb subsidiar-se em pareceres emitidos por tecnicos ouespecialistas no assunto objeto desta licitagbo
22.9 As certidbes e/ou declaragbes. disponiveis em sites de consulta publica, solicitadas para habilitagbo

poderbo ser conferidas de oficio pelo(a) Pregoeiro(a) no ato da sessao ainda que o licitante convocado
PRIItlllMiA MUNICIPAL DPPARANA
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nSo as coioque no montante exigido.

22.10. Toda comunicagSo oficial ocorrerd por e-mail, por meio do sistema BNC ou por publicapSo, nos termos
da legislagSo.

22.11. Aplicam-se a execupSo e ds omissfies do presente Contrato a Lei n° 8.666. de 21 de junho de 1993, e
demais normas legais pertinentes.

Parand/TO, 11 de maio de 2021.

fey Fdlix de Santana
Pregoeiro

PKLFfcllUKA MUNIf
'
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ESTADO DO TOCANTINS PREFFJTURA IMUNIC IPAL DE PARANA.

JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO

Considerando que a contrataipao de pessoa juridica especializada no ramo de loca^ao de
Veiculos e maquinas, para atender as necessidades do Municipio de Parana, se da, em
virtude da nao disponibiliza^ao de frota e patrulha propria, para aiender as demandas de .
forma continua. A nao contrata^So desse servi^o acarretara prejuizo a Administra^ao,

bem como os municipes, no atendimento administrative, limpeza publica e conserva^ao
das estradas vicinais e demais servi9os afins.

Considerando que a contrata<?ao em questao e necessaria para a melhoria do
desempenho das atividades operacionais da administrate e se destinam a dar

continuidade a realizato dos serv^os basicos.

Considerando ainda. a necessidade de assegurar a continuidade e melhoria dos serv^os

prestados, o Municipio busca contratacao de veiculos e maquinas para suprir as

demandas.

Considerando ao final, que a contrata9ao de pessoa juridica especializada no ramo de

loca9§o de veiculos e maquinas, necessaria a Administra9ao para o desempenho de suas

atribui9oes, portanto passivel de terceiriza9ao, cuja interrup9ao pode comprometer a

continuidade das atividades basicas ao atendimento a popula9ao local e demais usuarios

dos servi9os piiblicos, justifica-se a solicita9ao pleiteada.

~Y

Parana -TO, aos 11 dias do mes de maio de 2021.

Gleydson Luiz Martins de Castro
Secretdrio Municipal de Transporle e Mobilidade Urbana e Rural

Praga da Bandeira nJ 246- Parana - TO



AT ' i

($fc )PARANA

ESTADO DO TOCANTINS PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANA.

JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO

Considerando que a contrata^ao de pessoa juridica especializada no ramo de locaijao dc
Veiculos e maquinas, para atender as necessidades do Municipio de Parana, se da, em
virtude da nao disponibiliza^ao de frota e patrulha propria, para atender as demandas de
forma continua. A nao contrata^ao desse servi^o acarretara prejuizo a Administrate*,
bem como os municipes, no atendimento administrativo, limpeza publica e conserva^ao
das estradas vicinais e demais servi^os afins.

Considerando que a contrata^ao em questao e necessaria para a melhoria do
desempenho das atividades operacionais da administrate e se destinam a dar
continuidade a realizato dos servi^os basicos.

Considerando ainda, a necessidade de assegurar a continuidade e melhoria dos servi<;os

prestados, o Municipio busca contrata^ao de veiculos e maquinas para suprir as

demandas.

Considerando ao final, que a eontratato de pessoa juridica especializada no ramo de

locate de veiculos e maquinas, necessaria a Administrate Para 0 desempenho de

atribuboes, portanto passive! de terceiriza^ao, cuja interrupt0 pode comprometer a

continuidade das atividades basicas ao atendimento a populate local e demais usuarios

dos servifos publicos, justifica-se a solicitato pleiteada.

suas

Parana -TO, aos 11 dias do mes de maio de 2021.

Gfeydson Luiz Martins de Castro
Secretdrio Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana e Rural

Pra?a da Bandeira n? 246- Parana - TO
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PROCESSO ADMINISTRATIVE) 130/2021
PREGAO ELETRONICO - N°. 008/2021
OR 1GEM - Secretaria Municipal de Transpose e Mobilidade l rbana e Rural.ASSUNTO: PREGAO ELETRONICO - LOCAgAO DE VEICULOS E MAQUINAS.

PARECER PREVIO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATE. LICITAgAO. PREGAOELETRONICO. LOCAgAO DE VEICULOS E MAQUINAS. PARECERPREVIO DA ASSESSORIA JURIDICA. ALCANCE. ANALISEPRELIMINAR DAS MINUTAS DO EDITAL E DO CONTRATO. ART. 38.PARAGRAFO UNICO, DA LEI N° 8.666/93, APLICAVEL DE FORMASUBSIDlARIA AO PREGAO POR FOR^A DO ART. 9° DA LEI N°10.520/2002.. 1 . Observadas, a principio, dentre outras, as normas dos artigos40 e 55, ambos da Lei n° 8.666/93 e do art. 3° da Lei n° 10.520/2002. deve-seaprovar as minutas do edital e contrato, elaboradas pela Comissao Permanentede Licita^ao e pelo Pregoeiro responsavel . 2. Essa aprovaijao, entretanto, selimita apenas aos aspectos formais das mencionadas minutas, ficando a cargoda CPL e do Pregoeiro a analise e o merito dos atos subsequentes epropriamente ditos da licita^ao. a qua! devera observar, rigorosamente, dentre
outras, as normas da Lei n° 8.666/93 e da Lei n° 10.520/2002, bem como osprincipios do procedimento formal, da publicidade de seus atos, da igualdadeentre os licitantes, da vincula9ao do edital, do julgamento objetivo e daadjudica^ao ao vencedor. 3. Parecer pela aprova9ao das minutas.

1 - RELATORIO

Trata-se de procedimento administrative de licita9ao (PREGAO ELETRONICO),encaminhado pelo Pregoeiro. apos previa autoriza9§o das autoridades competentes,pleiteando a analise das minutas do edital e do contrato, como exige o art. 38, paragrafounico, da Lei n° 8.666/93, aplicavel subsidiariamente ao pregao por for9a do art. 9° da Lei n°10.520/2002, objetivando a proposta mais vantajosa para loca9ao de veiculos e maquinaspara atender a Prefeitura Municipal de Parana/TO.

Os autos vieram instruidos da CPL com propostas de pre90 para forma9§o doorpamento previo, Termo de Referencia, certidao de recurso financeiro, autoriza9ao deabertura do processo licitatorio, decreto de nomea9ao do Pregoeiro; Termo de autua9ao doprocesso pela CPI.; Minutas do edital e anexos, devidamente rubricadas pela autoridude queas expediu; despacho do Pregoeiro encaminhando os autos para parecer previo da assessoriajuridica.

II - FUN DAM ENTACAO

Av. Juscelino Kubitschek, n. 709, Centro, Gurupi-To - Kone/fax: (63) 3312-5721 \bezerralopesadv®outlook.coin
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No campo da Adminislra^o Publica nao se faz— o que quer. mas, sim, o que a lei

(CF T̂art^^pwOEm Direit°‘ 6 ° qUe tecnicamente se chama de principio da legalidade

No caso em tela, a regra matriz e a Lei n° 10.520/2002. aplicando-se
subsidiariamente a Lei n° 8.666/93.

A minuta do edital apresentada nos autos para analise atende, a principio, as
exigencias do artigo 3° da Lei n° 10.520/2002 (fase interna ou preparatoria do Pregao) c/c o
art. 40 da Lei n° 8.906/93, cujo original, ademais. encontra-se datado, assinado e rubricado
pelo Presidente da CPL e Pregoeiro responsavel. A justificativa da autoridadc competente da
necessidade de contrata<?ao e defini^ao do objeto do certame decorre das solicita9oes e do
proprio objeto licitado.

A minuta do edital content: a) preambulo; b) numero de ordem em serie anual; c)
nome da reparti9ao interessada; d ) modalidade: e) tipo de licita9ao menor taxa
administrativa; f) men9ao de que a licita9ao sera regida pela Lei n° 10.520/2002, aplicando-
se subsidiariamente a Lei n° 8.666/93; g) local, dia e hora para recebimento da documenta9ao
e proposta; h) local, dia e hora da abertura dos envelopes; i) objeto da licita9§o; j) prazo e
cond^des para assinatura do contrato e retirada de documentos; k) prazo de execu9ao do
contrato; 1) prazo para a presta9ao de serv^os da licita9ao; m) san9oes para o caso de
inadimplemento; n) cond^oes para participa9ao na licita<;ao; o) criterio para julgamento das
propostas; p) local de acesso. informa96es e esclarecimentos relativos a licita9ao; q) criterio
de aceitabilidade dos preQOs; r) cond^oes de pagamento; s) instru9oes e normas para recurso;

t) cond^oes de recebimento do objeto da licita9ao.

Dessa forma, extrai-se da leitura da minuta do edital o atendimento dos requisitos da
fase preparatoria do pregao elctronico, nos termos do art. 3° da Lei n° 10.520/2002.

A escolha da modalidade "pregao eletronico” deu-se, a principio, considerando que
o objeto a ser licitado que, de fato, se enquadra no conceito de “serv^os comuns” a que se
refere o art. 1°, paragrafo unico, da Lei n° 10.520/2002. sendo certo que. nao obstante o
carater facultativo do pregao o mesmo se mostra aconselhavel em fun9ao das vantagens que

sistema traz para o Setor Publico, com a redu9ao dos pre90S praticados, a simplifica9ao
dos procedimentos e a maior celeridade dos certames.

A minuta do contrato, por sua vez, contempla, dentre outras, as clausulas necessarias
previstas no artigo 55 da Lei n° 8.666/93, aplicavel subsidiariamente ao pregao, assim: a)

descripao do objeto; b) forma de presta9ao dos serv^os; c) pre90 e cond^oes de pagamento;
d) prazo do objeto: e) credito pelo qual correra a despesa: ft direitos e responsabilidades; g)

penalidades cabiveis; h) casos de rescisao; i ) vincu^ao ao edital; j) legis^ao aplicdvel a

execu9ao do contrato; 1) foro de ele'^So do contrato. / 1

esse

4jr
Av. Juscelino Kubitschek, n. 709, Centro, Gurupi-To - Fone/fax: (63) 3312-5721 J f
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Como se ve, numa analise preliminar, as minutas do edital e do contrato atendem asexigences da Lei n° 10.520/2002.

Cumpre ressaltar, entretanto, que a analise de merito do procedimento em si, emtodas as suas fases e atos subsequentes, e de exclusiva competencia e responsabilidade dapropria Comissao Permanente de Licita^ao CPL e Pregoeiro designado, a quem cabera, naforma legal, observar. rigorosamente, os termos da Lei n° 10.520/2002, as regras do edital esubsidiariamente da Lei n° 8.666/93. dentre outras normas, na condufao dos trabalhos,sobretudo a observancia intransigente dos seguintes principios: procedimento formal;publicidade de seus atos; igualdade entre os licitantes; vinculagao do edital; julgamentoobjetivo e adjudicagao compulsdria ao vencedor.

Ill - CONCLl SAP

AO TEOR DO EXPOSTO e pelo que dos autos consta, esta Assessoria Jurldica
manifesta-se, em sede juizo previo, pela aprova9ao das minutas do edital e da Ata de
Registro de Pre^o, nos termos do artigo 38. paragrafo unico, da Lei n° 8.666/93, aplicavel de
Forma Subsidiaria ao Pregao Eletronico por For9a do Art. 9° da LEI N° 10.520/2002.

E o parecer, salvo melhor juizo.

Parana - TO, 11 de Maio de 2021 .

Av. Jusceiino Kubitschek, n. 709, Centro, Gurupi-To - Fone/fax: (63) 3312-5721
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