
















"Fazendo seu caminho melhor" 

lige 2012/ 2013 AWD V6 3.5L Gasolina 

Potência liquida máx.: 	 "Forque líquido mtix.: 
280cv k, (,.500 rpm 	 34.98kgfin 6.04.000 rpm 

'IN•sh•;z" 

R$ 147.450,00 

Versão Limited - MA01) (Traçào integral nas 4 rodas) Barras longitudinais no teto. Rodas de liga leve aro 20". SYNC Media System EDGE 1.111 /4•11TED com 
Mv Ford Touch 

OraDd~b 
. de instrumentoS e tela toucii ?trecn de 8" no c. cena-

/ / 
sole dianteiro. traseiro e porta-malas / 

; • 	 r2/ / 
Seiro (2)'. portas dianteiras(2)e traseiétis (2).  

• 

A/C automático e digital c/ controle individual de tern)). motorista e passageiro 

Abertura das pOnas com acionamento por !pelas 	• 

-..0  
Abertura c fechamento das'IMriás edni -contibfe r‘enioto integrado da chave 

Acendimento automático dos faróis 

Acesso Inteligente - sistema de destravamento das portas por sensor de proximidade na chave 

Adesivo Limite(' 

AdvanceTrac com RSC: controle eletrônico de estabilidade. tração e anticapotamento 

Aerofólio traseiro na cor do veiculo 

Ajuste de altura e profundidade da coluna de direção 

Ajuste elétrico do banco do motorista 10 direções (incluso ajuste lombar com 2 posições) 

Ajuste elétrico do banco do passageiro 10 direções (incluso ajuste lombar com 2 posições) 

Alarme anil-furto perimétrico 

Alças de acesso lateriais (2) traseiro / ( I) dianteiro 

Antena de teto 

Aviso Sonoro de utilização do cinto de segurança para bancos dianteiros 

Banco revestidos em couro na cor cinza "light stone" 

- 
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2 telas 4.2" coloridas c/ comandos configuraVeis no q 
1 

4 pontos de energia 12V:.painel_de instrumentos, con 

6 Air bags (dianteiro/ laterais-é-cortinas) 

8 porta-copos: console central (2). descansa braço ira 



"Fazendo seu caminho melhor" 

Banco traseiro hi-partido 60/40 e rebativel 

Banco traseiro reclinavel manualmente 

Bancos dianteiros com aquecimento (assento e encosto) 

Barras frontais cromadas 

Barras longitudinais no teto 

I3attery saver: economizador de bateria 

Blind spot monitoring system (BLIS(g) com cross traftle alert - Sistema de monitoramento de ponto cego 

CD Player N1 P3 com 12 alto-falantes - Sony Premium Sound 

Caincra de ré com visão traseira 

Cintos de segurança de) pontos (dianteiro/ traseiro) 

Cintos de segurança dianteiros com ajuste de altura 

Cohenura do porta-malas 

Comando por voz - funçães de audio, ar cond, navegador e telefone (I inguas inglesa, espanhola e portuguesa) 

Computador de bordo com diagnóstico c bússola 

Conexão bluctooth. 2 entradas USI3, leitor de cartão de memória c entrada de Audio e v ídeo RCA 

Console central com porta-objetos -c•2 pona-copos-  - e' 	- ._ 4/...-‘1 
--- 	 „-. 	á,  ir ,/"" 	

/ / -----‘-'1  
V 

Controle de rádio1e comando configuráveis no volante (5 buttons) 	(I! 
. 	''' 

Descansa-braço central no banco traseiro com 2. porta-copos ., 	 / ". '- 

r;;-".....  Desembaçador dg : ir x --"N",. \‘‘  
.1 . Ll tt-i'dé143en, I • )! 

Destravamentã dai porias, acionamento da-buzina e luzes de emergência cn caso de acidentes 
--- ---. 

-- Direção hidráulica 	 \ 
- 

7„...a 11.7 /7,11,  
CE; th 	 a 

r`• 

7 ••7 ( \ ; 

EPATS - Sistema Ford Anti-furto com chave criptografada  

	

jer 	•-• 	 •tr. L 	j 	 „ 
liasyFold Sysje; (.13e132117-‘n autontritiol-psibraneLos 	 'Là* 	L L 	L L 	 .71L 114 L 

Encosto de cabeça dos bancos ajustáveis (2) e encosto traseiro central integrado (I) 

Escapamento duplo com acabamento metálico 

Esp. retrov, na cor do veiculo, elétricos, pisca integrado em LED, luz de aproximação, aquecini. ajuste memória 

Espelho de cortesia com iluminação (motorista/ passageiro) 

Espelho retrovisor interno eletrocrómico 

Faróis com ajuste de altura c iluminação auxiliar no para-choques 

Ford Power - Partida do motor sem chave 

Freios a disco com Al3S nas 4 rodas 

Ganchos para sacolas no porta-malas 

Ganchos traseiros porta-casacos (I de cada lado) 

FILA (Assistência dc partida em rampas) 

Iluminação do porta-malas 

Jogo de tapetes em carpete 

SLAVIERO DE TOLEDO 
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"Fazendo seu caminho melhor" 

LATCH - Ganchos de ancoragem e fita para segurança de cadeiras de crianças 

Limpador do parabrisas dianteiro intermitente 

Limpador do para-brisa com sensor de chuva c de velocidade 

Limpador do vidro traseiro 

Luz de cortesia c leitura com temporizador (dianteira/ traseira/ assoalho) 

Luz elevada de freio Brake-light) 

Manopla de câmbio com acabamento em couro 

Maçanetas externas das portas na cor do veiculo 

Maçanetas internas das portas cromadas 

Memórias para ajuste de posição da direção, banco do motorista e espelhos retrovisores externos 

Mv Key - Chave programável com diversas funções de segurança 

Navegador com Mapas do Brasil e idioma Portugués 

Partida Remota - acionamento do motor através do controle remoto 

l'ersonal Safety System 

Personalização da luz ambiente do veiculo comi opções decores 

Pneus P245/50R20 	 • 	 •S" 
	 •"" 

o 	,•••••• 

	

Porta-óculos no console cfe.";79o..".. 	‘`) 	N 	ir V 	7/7  .1) • 
r • 

. 7 ri. de. 	/ 	( 
Power Lingote ((Acionamento eletrônico de abertura/fechamento do poria malas) 

Pára-brisa dianteiro com sensores de chuva" ' 

Pára-brisa dianteiro com vidro acústico 

	

= 	
• - 	 •- 

; 	A.11 	prol" Art-  C nir -e' rrar18•11 - irse e- arw 	TONTO 	 't  

	

Rede pena-objetos no porta-malas" 	Nyt, 	 ;„y4,1 	Z.4„ ..... 	'11,4• 	"4.• w 	'41(11  

Rodas de liga leve aro 20 com inserto cromado 

	

_ 	. 

SYNC Media System EDGE LIMITED 2013 com My Ford Touch 
_ 

Safety Canopy (Célula de sobrevivência com 2 fileiras de proteção) 

Salda de ar no console central direcionada para os bancos traseiros 

Sensor de estacionamento traseiro 

Sensor de monitoramento de pressão dos pneus 

Sistema de Classificação do Ocupante 
. _ 

Sistema dc abertura c fechamento com 1 toque para cima e para baixo somente para o vidro do motorista 

Soleira nas portas dianteiras com inserto de alumínio texturizado 
_ — 

Transmissão automática sequencial de 6 velocidades com "sclect shit.ft' com modo de condução esportiva 

Trava de segurança para crianças nas portas traseiras 

Travas elétricas com travamcnto automático das portas 
. — . 

Tração integral nas 4 rodas - AWD _ _ 

SLAVIERO DE TOLEDO 
Slaviero de Cascavel Ltda. 
CNPJ 76.061.902/0007-95 - Inscr. Est. 90174757-19 
Av. Padgot de Souza, 1215- Fone/Fax: (45)3379-7600 
CEP 85906-070 - Toledo - Pr 
e-mail: toledo©slavierovelculos.com.br  - www.slavlerovelculos.com.br  

Porta-mapas nas 4 portas 
- 

Porta-revistas no encosto dos bancos dianteiros 



"Fazendo seu caminho melhor" 

Vidros das janelas dianteiras acústicos (motorista e passageiro) 

Vidros elétricos (dianteiro e traseiro) 

Vidros verdes 

: Volante revestido em couro 

Cor do veiculo 	 RS 0,00 

Prata Dublin 

Acessório 	 RS 0,00 

Os comandos do SYNC, inclusive de voz, operam apenas em inglês, francês e espanhol. 
Frete incluso. Preços sugeridos e válidos até 25/10/2012. 

-reços dos veículos e acessórios apresentados neste site são sugeridos ao público, base São Paulo, possuem frete incluso e não induem 
o. Os preços, bem como eventuais descontos e promoções vigentes, devem ser confirmados em um Distribuidor Ford Autorizado. 

A Ford reserva-se o direito de alterar as especificações e preços de seus produtos a qualquer tempo, ou mesmo descontinuá-los, independente de 
aviso ou comunicação e sem incorrer em obrigações ou responsabilidades de qualquer espécie. 

Os preços de acessórios não incluem mão-de-obra de instalação e pintura (quando necessário). Os acessórios apresentados nas fotos podem ser 
opcionais de acordo com o catálogo escolhidp_e_podentnão estar disponíveis-no momento da publicação deste sitts  Para-confinas ess s 
informações quanto a catai° os-dis0Criveis, acessorio%-, prnos,..consulteum Dibibuidor Ford. 111.'eStüfe 11,d/WI11•••• 

fr  
As imagens dos veículos e acessórios apresentadas neste Configurador são/ meramente ilustrativas. O 

i\\s Consulte sempre um DisbibüidKEOWScibre condições diferenciadas or,preçoisji, fomoçõeía errt.>Wecials. 

"Fazendo seu caminho melhor" 
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Orçamento Mohave e Sorento 

_Evaldo - Kia- Carelli - Br153„_ 

Para teodorolticas@hotmaificom 

Boa tarde 

Conforme solicitação via telefonica encaminho os folders e os preços vigentes na data de hoje. 

Orçamento Mohave e 

Sorento 
EXIBIR APRESENTAÇÃO DE SLIDES BAIXAR TUDO 

Este álbum possui 4 fotos e estará disponível no SkyDrive até 15/01/2013. 

Codigos e valores disponiveis no momento.: 

Sorento 5-658 7 lugares motor 6 cilindros a gasolina R$ 142.800,00. 

Mohave H-670 motor 6 cilindros a gasolina 7 lugares R$ 172.80(100. 

Mohave H- 570 motor 6 clindros a diesel 7 lugares R$ 196.800,00. 

Disponibilidade e valores somente serao confirmados no momento do fechamento. Valores vigentes para 

esta data. 

Atenciosamente 

Evaldo Gulhak 
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Cascavel, 30 de Outubro de 2012 

Prezado(a) Sr.(a) Teodoro Lucas 

É com prazer que lhe encaminhamos condições especiais para compra de um Honda Fit LX Automático. 

Honda Fit LX Automático 2012/2013 
Preço de tabela: 

Preço especial oferecido: 

Seu veiculo usado na troca pelo novo: 

SALDO DE PAGAMENTO: 

Cor(es) disponivel(els) para este modelo: 
Branco 
Cinza Iridium 
Cinza Paladium 
Prata Global 
Preto Crystal 

R$ 55.000,00 

R$ 53.500,00 

R$ 0,00 

R$ 53.500,00 

Principais atributos do modelo Honda Fit LX Automático: 

100cv Motor em alumínio 1.4L e tecnologia SOHC i-VTEC 
Radio AM/FM/MP3ANMA com conexão P2 
Computador de Bordo; Trio Elétrico 
Ar condicionado 

Air Bag duplo frontal (motorista e passageiro) 
Freios a disco nas 4 rodas com ABS e EBD 
Direção com assisténcia elétrica progressiva (EPS) 
Grade frontal cromada 
Roda de liga leve 

Seguros Honda: Oferecemos o seguro do seu Honda através da corretora da montadora. É a corretora de Seguros voltada exclusivamente 
para proteção de carros da marca. Dispõe de coberturas exclusivas e é a única que assegura reparos realizados na Rede de Concessionárias 
Honda. Consulte-nos sobre o produto e solicite uma cotação. 
Entrega Técnica 100%: Na Honda Enjin o atendimento personalizado não termina na aquisição. O Cliente recebe todo o apoio para a 
preparação do seu carro novo: Prestamos orientação completa sobre a utilização e manutenção do veiculo e ainda oferecemos acessórios 
originais que conferem mais segurança, comodidade e esportividade ao seu Honda. 
Pós Vendas Honda: Toda linha Honda possui 3 anos de garantia de fabrica sem limite de quilometragem para uso particular. A Enjin oferece 
serviços de manutenção e revisão nas lojas de Cascavel, Foz do Iguaçu e Umuarama. vanha conhecer de perto porque a Honda tem a oficina 
mais premiada do Brasil (Revista 4 Rodas - Pesquisa anual "Os Eleitos").  

Atenciosamente, 
Addell C. Silva 
Consultor de Vendas 
HONDA - ENJIN Distribuidora de Veículos 
Telefone Celular: (45) 9M1-1445 
Reclamações: sacdiretor@enjin.com.br  

HONDA ENJIN - Cascavel Av. Brasil. 700 (45) 2104-3100 - vvvav.enjin.com.br 	 Flagela 1/1 

' Proposta válida por 48 horas para o modelo em estoque, sujeito a disponibilidade. Reservamos o direito de corrigir eventuais erros gráficos. 
" A compra do veiculo usado do Cliente e o seu valor somente é confirmado mediante inspeção final e aceite do mesmo pela Concessionária. 
*Consulte o manual do proprietário e conheça o plano de manutenção e as condições de garantia do fabricante. 
* Financiamento (CDC) sujeito a aprovação de credito do parceiro financeiro designado. Consulte-nos sobre as condições aplicáveis. 

Fotos meramente IlustravIvas. Para conhecer a especificação completa solicite a Ficha Técnica do modelo desejado. 



CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 

AVISO DE LICITADA°  
PREGÃO PRESENCIAL N°003/2012 
OBJETO Seleção de propostas visando à aquisição de 02 (dois) veiculas para 
utilização do Legislativo Municipal de Toledo, Paraná. DATA DA ABERTURA: 21 
de dezembro de 2012, as 08:00 horas no Prédio da Câmara Municipal de Toledo. 
VALOR MÁXIMO GLOBAL: RS 181.400.00 (cento e oitenta e um mil e quatrocentos 
reais). Dotação orçamentária: 01.001.01.031.00012-005AA9052.00.00. O Edital 
encontra-se à disposição para retirada em www.cmt.Pr.gov.br

; www.toledo.prleg. 

br. Demais Informações: Diretoria-Geral ou Comissão Permanente de Licitações 
da Câmara Municipal de Toledo, Centro Clvico Presidente Tancredo Neves, Rua 
Sarandi, n° 1049, Centro, atendimento de segunda a sexta-feira, das 81130 as 12h 
e das 14h as 17h. Fone (45) 3379-5900 ou e-mail camara@c-toledo.pr.gov.br. Matai 

Ricardo Reffatti - Diretor-Geral da Câmara Municipal de Toledo 
r - 
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Edital de 
Licitação: 

1.1.- Pregão Presencial n°003/2012. 

Modalidade: 2.1.- Pregão Presencial. 

Tipo: 3.1.- MENOR PREÇO. 

Ente 
Licitante: 

4.1.- CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO, pessoa jurídica de direito público 
interno, inscrita no CNPJ sob n° 77.402.196/0001-75, sediada na Rua 
Sarandi, n° 1049, Centro Cívico Presidente Tancredo Neves, CEP 85900-
030, Toledo, Paraná. 

Objeto: 5.1.- A presente licitação tem por objeto a seleção de propostas 
visando 	a 	aquisição 	de 	02 	(dois) 	veículos 	para 	utilização 	do 
Legislativo 	Municipal 	de 	Toledo, 	Paraná, 	conforme 	condições, 
especificações e valores constantes no Anexo I e nos termos deste edital 
e seus anexos. 

5.1.1 -L Descrição do objeto — lote 01 

Rodas de liga leve, aro 18, com pneus compatíveis; 

Quatro pontos de energia 12 V: painel de instrumentos, console 
dianteiro, traseiro e porta-malas; 

Seis airbags, dianteiro, laterais e cortinas, 

Porta-copos: no console central, no descansa braço traseiro, nas 
portas dianteiras nas portas traseiras; 

Ar condicionado automático e digital, com controle individual de 
temperatura motorista e passageiro; 

Abertura e fechamento das portas com controle remoto integrado na 
chave; 

Acendimento automático dos faróis; 

Aerofóno traseiro, 

Ajuste da altura e profundidade da coluna de direção; 

ajuste elétrico do banco do motorista, 

Ajuste elétrico do banco do passageiro; 

Alças de acesso laterais, 2 traseiras e 1 dianteira; 

Antena de teto; 
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Aviso sonoro de utilização de sinto de segurança para bancos 
dianteiros; 

Banco dianteiro do passageiro rebativel; 

Banco traseiro bi-partido 60/40 e rebativel; 

Banco traseiro reclinável manualmente; 

Bancos dianteiros com aquecimento (assento e encosto); 

Bancos revestidos em couro; 

Economizador de baterias; 

CD Plyaer MP3, entrada USB, CD e rádio FM, com 6 alto-falantes; 

Cintos de segurança de três pontos, dianteiros e traseiros; 

Cintos de seguranças dianteiros com ajuste de altura; 

Coberturas do porta malas; 

Comando de voz para funções de telefone; 

Computador de bordo com diagnóstico e bússola; 

Conexão bluetooth, entrada usb e entrada auxiliar; 

Console central com porta objetos e porta copos; 

Controle de rádio e comando configuráveis no volante; 

Descansa braço central no banco traseiro com 2 porta copos; 

31) Desembaçador de vidro traseiro; 

Destravamento das portas, acionamento da buzina e luzes de 
emergência, em caso de acidentes; 

Direção hidráulica; 

Sistema anti-furto, com chave criptografada; 

Rebatimento automático dos bancos traseiros; 

Encosto de cabeça dos bancos ajustáveis, 2 e encosto traseiro central 
integrado 1; 
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Escapamento com com acabamento metálico; 

Espelho com iluminação (motorista e passageiro); 

Espelho retrovisor interno eletrônico; 

Espelhos retrovisores elétricos, na cor do veiculo com luzes de 
aproximação e aquecimento; 

Faróis com ajustes de altura e iluminação auxiliar no para-choques; 

Freios a disco, ABS nas quatro rodas; 

Ganchos para sacolas no porta malas; 

Ganchos traseiros porta casacos (um cada lado); 

Assistência de partida em rampas 

Iluminação do porta malas; 

Jogo de tapetes em carpete; 

Limpador do vidro dianteiro intermitente; 

Limpador do vidro traseiro; 

Luz de cortesia e leitura com temporizador; (dianteira, traseira e 
assoalho); 

Luz de freio; 

Manopla de cambio com acabamento em couro; 

Maçanetas externas das portas na corda veiculo; 

Maçanetas internas das portas cromadas; 

Mini espelho convexo integrado ao espelho retrovisor externo para 
redução de ponto cego; 

Chave programável com diversas funções de segurança; 

Pneus P/245/60 R 18; 

Porta revistas no encosto dos bancos dianteiros; 

Porta óculos no console do teto; 
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Sensor de estacionamento; 

Sensor de monitoramento de pressão dos pneus; 

Tela de no mínimo 4" colorida no quadro de instrumentos com 
comandos configuráveis, com sistema de GPS integrado e tela de no 
mínimo 4" no console central; 

Transmissão automática sequencial de 6 velocidades; 

Trava de segurança nas portas traseiras; 

Travas elétricas com travamento automático das portas; 

Vidros elétricos dianteiros e traseiros; 

Volante revestido em couro. 

Vidros elétricos dianteiros e traseiros; 

Câmbio Automático; 

Cor do veiculo preta; 

Motor mínimo 3.0 - gasolina; 

capacidade mínima, 5 pessoas; 

5.1.2 — Descrição do objeto — lote 02 

Air bag duplo (motorista e passageiro) 

Freios ABS 

Direcão hidraulica 

Ar-condicionado 

Câmbio automático; 

Cintos de segurança de três pontos, 

Computador de bordo 

Console entre os bancos dianteiros com porta-copos e porta-objetos 

Console central com porta-objetos 
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Banco do motorista com regulagem de altura 

Rodas de liga leve + Pneus 175/70 R14 ou R15, com Pneu 
compatível, 

Motor flex, no mínimo 1.4 a 1.8, com três anos de garantia, a 
gasolina. 

Ajuste de altura do banco do motorista 

Rádio original com entrada USB, CD, MP3 4 alto-falantes. 

Travas elétricas, travamento automático das portas 

Alarme antifurto; 

Vidros elétricos dianteiros e traseiros 

Chave com comando para abertura das portas e do porta-malas 

Desembaçador do vidro traseiro com ar quente e temporizador 

Para-choques na cor do veículo; 

Volante com regulagem de altura e profundidade 

Retrovisores elétricos externos na cor do veiculo e maçanetas na cor 
do veiculo 

Faróis de neblina 

Acendedor 12 Volts, 

Sensor de estacionamento 

Volante revestido de couro; 

Bancos traseiros bipartidos; 

Bancos em couro; 

Acendimento autómático dos faróis 

cor do veículo: Preta; 

5.2.- As configurações indicadas nos lotes 01 e 02, são mínimas podendo 
ser superadas, sem prejuízo ou vantagem à Câmara Municipal de Toledo. 
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Do preço 
máximo: 

6.1.- Fica estabelecido o preço máximo de cada lote com sendo: 
6.1.1.- Lote 01: utilitário esportivo é de R$ 127.900,00 (cento e vinte e 
sete mil e novecentos reais); 
6.1.2.- Lote 02: hatch médio (compacto premium) é de R$ 53.500,00 
(cinquenta e três mil e quinhentos reais). 

6.2.- 	A 	proposta 	que 	consignar 	preço 	superior 	aos 	elencados 
anteriormente 	será 	considerada 	excessiva, 	acarretando 	a 	sua 
desclassificação. 

Dotações 
orçamentárias: 

7.1.- O pagamento decorrente do objeto desta licitação correrá à conta 
dos recursos oriundos das seguintes dotações orçamentárias: 

01 - Câmara municipal de vereadores 
01.001 - Câmara municipal de vereadores 
01.031.00012-005 - Atividades legislativas 
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e material permanente 

Data de 
abertura do 
certame: 

8.1.- Os Envelopes, contendo a proposta de preços e a documentação 
habilitatária, deverão ser protocolizados até as 10:00 horas do dia 21 de 
dezembro de 2012, junto à Comissão de Licitação da Câmara Municipal 
de Toledo, localizada no endereço citado no cabeçalho, onde serão 
abertos na mesma data e horário. 

8.2.- Após o encerramento do prazo para a protocolizaçáo da proposta de 
preços e da documentação habilitatária, não será aceita solicitação de 
expedição ou entrega de documentos para substituição. 

8.3.- Na hipótese de ocorrer feriado ou fatos que impeçam a realização da 
sessão pública, fica a mesma adiada para o primeiro dia útil subseqüente, 
no mesmo local e hora, ou outro a ser definido. 

Documentos 
integrantes 
deste Edital: 

9.1. - Integram o presente Edital os seguintes anexos: 
9.1.1- Anexo 1- Formulário padronizado de proposta. 
9.1.2.- Anexo II - Declaração de idoneidade. 
9.1.3.- Anexo 	III 	- 	Declaração 	contendo 	informações 	para 	fins 	de 
assinatura de contrato. 
9.1.4.- Anexo 	IV — Declaração de cumprimento dos 	requisitos de 
habilitação 
9.1.5.- Anexo V - Minuta de contrato. 
9.1.6.- Anexo VI.- Modelo de Carta de Credenciamento 
9.1.7.- 	Anexo 	VII 	- 	Modelo 	de 	termo 	de 	renúncia 	de 	recurso 
(preenchimento facultativo). 
9.1.9.- Anexo VIII - Modelo de Declaração de Observância ao disposto no 
inciso XXXIII, do art. 7°, da Constituição Federal (art. 27, inciso V, da Lei 
Federal n° 8.666/93). 
9.1.10.- Anexo IX - Modelo de declaração de enquadramento em regime 
de micro empresa ou empresa de pequeno porte (na hipótese da licitante 
ser uma ME ou EPP). 
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Suporte 10.1.- Esta licitação será regida pelo presente Edital com todos os seus 
legal: 	 adendos e documentos nele mencionados, modelos, especificações, Lei 

n° 10.520/02, Lei Federal n° 8.666/93, Lei Complementar n° 123/06 e 
legislação aplicável. 

10.2.- O presente Edital se submete integralmente ao disposto nos arts. 
42 a 46 da Lei Complementar n° 123/2006, atendendo ao direito de 
prioridade para a Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para efeito 
de regularidade fiscal e de desempate, quando verificado ao final da 
disputa de preços. 

Condições 11.1.- Poderão participar desta licitação empresas cadastradas junto à 
de Participação: Seção de Cadastro de Fornecedores da Prefeitura do Município de 

Toledo, bem como as empresas não cadastradas que atenderem a todas 
as condições exigidas para cadastramento, desde que tenham 
apresentado e comprovem a apresentação da documentação pertinente 
até o terceiro dia útil anterior à data do recebimento das propostas junto à 
Seção de Cadastro de Fornecedores da Prefeitura do Município de 
Toledo, situada na Rua Raimundo Leonardi, n° 1586, Centro, Toledo, 
Paraná (§ 2°, do art. 22, da Lei Federal n° 8.666/93). 

11.4.- As microempresas e empresas de pequeno porte deverão 
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

11.5.- Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal 
das microempresas ou empresas de pequeno porte, será assegurado o 
prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento 
em que a proponente for declarada vencedora do certame, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, 
e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 
negativa. 

11.6.- A não-regularização da documentação, no prazo acima previsto, 
implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas no art. 81 da Lei Federal n° 8.666/93, sendo facultado à 
Administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para a firmatura da Ata de Registro de Preços, ou revogar a 
licitação. 

11.7.- É permitida a participação de empresas em consórcio, devendo 
estas, no entanto, cumprir o determinado no art. 33 da Lei Federal n° 
8.666/93. 

12.1.- No início da sessão pública do pregão, a licitada deverá se 
Credenciamento apresentar para credenciamento junto ao(á) pregoeiro(a), devidamente 

munido dos documentos que demonstrem que detém poderes para a 
prática de atos inerentes ao pregão. 

12.2.- Para o credenciamento deverão ser apresentados, apartados dos 
Envelopes n°s 1 e 2, os seguintes documentos: 
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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, ou instrumento de registro 
comercial (certidão simplificada), registrado no órgão competente, 
devidamente atualizado, ou seja, com data não superior a 90 
(noventa) dias; 
carta de credenciamento, conforme modelo constante do Anexo 
VI, ou procuração por instrumento público ou particular, da qual 
constem poderes necessários à prática de atos inerentes à 
licitação, como formular lances, negociar preços, interpor recursos 
e desistir de sua interposição, acordar, transigir, desistir, receber 
avisos e intimações, assinar declarações; 
documento oficial de identificação com fotografia; 
declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação conforme 
modelo do Anexo IV. 

12.3.- Os documentos necessários ao credenciamento poderão ser 
apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por 
cartório competente ou por servidor da administração ou publicação em 
órgão da imprensa oficial. 

12.4.- As licitadas que, por ocasião do credenciamento, apresentarem a 
documentação relativa à habilitação jurídica, ficam dispensadas de 
reapresentá-la no momento de aferição da habilitação. 

12.5.- Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitada 
credenciada, sendo que cada um deles poderá representar apenas uma 
credenciada. 

12.6.- Nos termos do art. 4° da Lei n° 10.520/02, a ausência de 
credenciamento, seja pela não apresentação de quaisquer dos 
documentos exigidos para o credenciamento, seja por sua apresentação 
irregular, impede a prática de atos inerentes ao certame, notadamente, a 
formulação de lances orais e a manifestação do direito de recorrer das 
decisões tomadas durante a sessão, exceto, neste último caso, por 
questões afetas ao próprio credenciamento. 

12.7 - A ausência do credenciado, por quaisquer motivos, da sala da 
sessão, sem a sua substituição formal ou sem autorização expressa do(a) 
pregoeiro(a), impede, na sua ausência, a prática de atos inerentes ao 
pregão. 

13.-
Apresentação 
da proposta de 
preços, 
amostras e 
documentos de 
habilitação — 
Condições 
gerais: 

13.1 - O credenciamento deverá ser apresentado em apartado dos 
Envelopes n's 1 
e 2, no inicio da abertura da sessão de licitação. 

13.2.- Os Envelopes n°s 1 e 2 deverão ser entregues, fechados e 
protocolados, constando da parte externa e frontal, o seguinte: 

ENVELOPE N° 1 
À CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N°00312012 
PROPOSTA DE PREÇOS 
NOME DA EMPRESA LICITADA (indicar se é microempresa ou 
EPP) 
CNPJ 

ENVELOPE N°2 
À CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N°003/2012 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
NOME DA EMPRESA LICITADA (indicar se é microempresa ou 
EPP) 
CNPJ 

13.3.- A Comissão Permanente de Licitação não acolherá documentação, 
nem propostas apresentadas em desacordo com o horário, data e local 
especificados neste Edital. 

14.- Envelope n° 14.1.- O Envelope n° 1, apresentado fechado e rubricado, deverá conter a 
1 - Proposta de PROPOSTA DE PREÇO para o objeto da licitação e deverá ser assinada 
preços: 	pela proponente ou seu representante legal, ensejando, a ausência de 

assinaturas, a desclassificação da proponente. 

14.2.- As licitadas deverão formalizar proposta para o(s) lote(s) que tiver 
interesse, considerando o VALOR GLOBAL POR LOTE, devendo indicar 
em separado os valores total e unitário para cada lote, e a marca/modelo 
respectiva. 

14.3.- Ainda, a proposta de preços deve conter os seguintes elementos: 
identificação da licitada, contendo razão social, inscrição estadual, 

endereço completo, número do CNPJ, número de telefone e número de 
fac-símile; 

formalização da proposta com descrições de marca, modelo e 
especificação do bem a ser fornecido, atendendo as especificações 
técnicas, anexando documentações técnicas, prospectos ou declaração 
do fabricante atestando compatibilidade com o edital; 

os preços indicados na proposta, expressos em moeda corrente 
nacional (Real), com apenas 2 (duas) casas decimais, contendo todas as 
despesas, custos e encargos envoltos no fornecimento dos produtos 
especificados neste Edital; 

validade da proposta, nos termos do Item 13.4. deste Edital; 
nos campos que envolverem valores, quantidades e prazos, os mesmos 

deverão ser expressos por extenso. Em havendo divergência dentre os 
valores, será considerado válido aquele grafado por extenso; 

redigida em língua portuguesa, salvo quanto ás expressões técnicas de 
uso corrente, prospectos e documentação do fabricante, que poderão 
estar em língua inglesa. 

14.4.- O prazo de validade das propostas comerciais deverá ser de, no 
mínimo, 60 (sessenta) dias, contados a partir da data limite para a 
apresentação das propostas, suspendendo-se este prazo na hipótese de 
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interposição de recurso administrativo ou judicial, observando-se as 
seguintes regras: 

a proposta que omitir o prazo de validade será considerada válida pelo 
período mínimo constante no item anterior; 

se a proposta apresentar prazo de validade inferior ao definido no 
presente Edital, pode o representante credenciado da licitada sanear a 
impropriedade, adequando o prazo da proposta ao estatuído no ato 
convocatório; 

a Câmara poderá solicitar prorrogação do prazo de validade das 
propostas comerciais; 

tanto a solicitação de prorrogação como a respectiva resposta deverão 
ser feitas por escrito; 

não será admitida, entretanto, nenhuma alteração na proposta 
comercial. 

14.5.- Não será admitida proposta que apresente preços simbólicos, 
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos; 

14.6.- Não serão admitidos cancelamentos, retificações de preços ou 
alterações nas condições estipuladas, no todo ou em parte, uma vez 
abertos os envelopes-proposta; 

14.7.- Não será aceita carta ou outro meio de comunicação informando 
engano, erro ou omissão da parte da empresa ou de funcionário. 

14.8.- A proporção inicial entre os preços deverá ser mantida, 
independentemente da quantidade de lances e do preço global ofertado. 

14.9.- As proponentes deverão formalizar proposta GLOBAL, 
considerando a expectativa (estimativa) de aquisição dos bens durante o 
prazo de vigência da ata de registro de preços. 

15.-Envelope 
	

15.1.- O Envelope n° 2, apresentado fechado e rubricado, deverá conter 
n° 2 - 	 os documentos abaixo relacionados, sendo que a falta de qualquer deles 
Documentação implicará na inabilitação da proponente: 
de habilitação: a) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, do domicílio ou 

sede do licitante, sendo Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos 
aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União ou Positiva com efeito de 
negativa; 

Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicílio ou 
sede do licitante, através de Certidão Negativa de Débitos ou Positiva 
com efeito de negativa; 

Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicílio ou 
sede do licitante, através de Certidão Negativa de Débitos ou Positiva 
com efeito de negativa; 

Prova de Regularidade relativa à Seguridade Social, através de 
Certidão Negativa do INSS (CND) ou Positiva com efeito de negativa; 

Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS), através de Certidão Negativa ou Positiva com efeito de 
negativa; 
O Prova de Regularidade junto à Justiça do Trabalho, através da emissão 
de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); 
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g) Certidão Negativa de falência ou concordata expedida pelo Cartório 
Distribuidor da Comarca do domicílio ou da sede do licitante, com data 
não superior a 60 (sessenta) dias da data estabelecida para abertura dos 
envelopes; 

Declaração de idoneidade, conforme constante do Anexo II; 
Certificado válido de Registro de Fornecedores, junto a Prefeitura do 

Município de Toledo, comprovando ser do ramo de atividade compatível 
com o objeto desta licitação; 

Declaração para fins de elaboração do contrato, conforme constante do 
Anexo III; 
I) Contrato Social e última alteração; ou, Certidão Simplificada da Junta 
Comercial e última alteração do Contrato Social; ou, Estatuto Social e 
última alteração; 
m) 	Declaração 	de 	enquadramento 	em 	regime 	de 	tributação 	de 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (na hipótese do licitante ser 
ME ou EPP), na forma do Anexo IX. 

15.2.- Todos os documentos deverão ser apresentados em fotocópia 
legível, não sendo aceito em papel FAX, devendo a empresa proponente 
portar 	os 	documentos 	originais 	quando 	da 	abertura, 	para 	fins 	de 
conferência pela Comissão de Licitação em caso de dúvida. 

 16.1.- A licitada provisoriamente classificada no primeiro lugar de cada 
Apresentação lote poderá, a critério da Comissão, ser convocada pelo(a) pregoeiro(a) 
das amostras: para 	apresentar 	amostra(s) 	do(s) 	produto(s) 	ofertado(s), 	devendo 

entregá-la(s) 	devidamente 	identificada(s), 	para 	a 	averiguação 	do 
atendimento a todas as especificações técnicas constantes do Anexo I 
deste Edital. 

16.2.- Para cada um dos lotes deverá ser entregue, ao menos, 1 (uma) 
amostra de cada um dos itens que compõe o respectivo lote. 

16.3.- Será facultado à licitada entregar duas amostras do produto 
ofertado, para que, no caso de uma não funcionar ou não passar nos 
testes durante a análise, a outra possa ser analisada. 

16.4.- As amostras deverão ser entregues até às 18h do dia útil posterior 
à suspensão do pregão, na CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO, 
localizada no endereço declinado no cabeçalho, mais precisamente no 
Departamento de Informática. 

16.5.- Os equipamentos apresentados na amostra devem ser idênticos 
aos que serão efetivamente vendidos aos órgãos participantes. 

16.6.- Caso os equipamentos idênticos aos apresentados na amostra não 
sejam 	mais 	comercializados 	no 	momento 	da 	venda 	aos 	órgãos 
participantes, a licitada poderá substitui-los por superiores, desde que 
aprovados pela administração pública. 

Forma de 17.1.- Preferencialmente, para facilitar a análise pela Comissão e pelas 
apresentação proponentes, os documentos que compõem o Envelope n° 2, referente à 
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da 
documentação 
e 	proposta 	de 
preços: 

habilitação, deverão estar na mesma sequência solicitada no Item 14.1 
deste Edital, bem como o Envelope n° 1 referente a Proposta de Preços, 
com todos os seus elementos, deverá ser apresentada da seguinte forma: 

Papel formato A4; 
Encadernado e/ou grampeado; 
Folha de rosto com os dados na ordem estabelecida no Item 12.2 

deste Edital; 
Deverá conter, no caso da documentação, índice ordenado de acordo 

com a numeração das folhas de todos os documentos que compõem o 
volume; 

As folhas deverão ser numeradas na forma 1/X a X/X. 

18.- Critério 	de 
julgamento: 

18.1- O critério de julgamento da presente licitação é o de MENOR 
PREGO POR LOTE. 

18.2- Será considerada vencedora da Licitação a licitada que apresentar 
a proposta de acordo com as condições do presente Edital e ofertar o 
MENOR PREÇO POR LOTE considerando a aquisição de todos os itens 
que compõe o objeto da licitação. 

18.3- Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista 
neste Edital, nem preços ou vantagens baseadas nas ofertas das demais 
proponentes. 

18.4- 	A 	proporção 	inicial 	entre 	os 	preços 	deverá 	ser. 	mantida, 
independentemente da quantidade de lances e do preço global ofertado. 

18.5- No caso de equivalência entre propostas, para fins de desempate, 
utilizar-se-á sucessivamente os seguintes critérios: 

preferência à contratação de microempresas e empresas de pequeno 
porte, por força do contido no art. 44, caput, da Lei Complementar n° 
123/06; 

aqueles definidos no art. 3°, § 2°, da Lei Federal n° 8.666/93; 
sorteio, em ato público, para o qual todas as proponentes serão 

convocadas pela Comissão Permanente de Licitação. 

19.- 
Procedimento 
da licitação: 

19.1.- Na data e horário definidos no preâmbulo do presente Edital, será 
aberta a sessão de processamento da presente licitação. 

19.2.- Inicia-se a sessão pública com.  o credenciamento dos interessados 
em participar do certame e, se for o caso, do documento comprobatório 
da condição de microempresa e empresa de pequeno porte. 

19.3.- Após o credenciamento, o(a) pregoeiro(a) procederá à abertura do 
Envelope n° 1, contendo a proposta de preços. 

19.4.- 	Iniciada 	a 	abertura 	do 	Envelope 	n° 	1, 	estará 	encerrado 	o 
credenciamento e, por consequência, a possibilidade de admissão de 
novos participantes no certame. 

19.5.- 0(A) pregoeiro(a) procederá à abertura dos envelopes contendo as 
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propostas de preços, verificando sua conformidade com as condições 
estabelecidas no Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as 
propostas: 

cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados 
neste Edital; 

que não apresentarem cotação de preço; 
que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das 

demais licitadas; 
que contiverem vícios, por omissão, irregularidades e/ou defeitos 

capazes de dificultar o julgamento e que não sejam passíveis de 
saneamento na própria sessão; 

com valor global superior ao preço máximo fixado no presente Edital; 
com preços manifestamente inexeqüíveis, assim considerados aqueles 

que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de 
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes 
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são 
compatíveis com a execução do objeto contratual; 

que, para sua viabilização, indiquem condições genéricas de cobertura 
de outras propostas, ou de subsídios condicionados que não estejam 
autorizados em lei, ou se refiram a repasse de descontos ou de isenção 
de tributos ou ainda aquelas em desacordo com o Edital, ou qualquer 
norma jurídica aplicável à contratação. 

19.6.- No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à 
exatidão das operações aritméticas que conduziram ao valor orçado, 
procedendo-se às correções no caso de eventuais erros, tomando-se 
como correto o PREÇO POR LOTE. 

19.7.- Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas 
propostas das demais licitadas. 

19.8.- À licitada que tiver sua proposta desclassificada será devolvido, 
ainda lacrado, o respectivo envelope que contiver sua habilitação. 

19.9.- Aceitas as propostas de preços, elas serão provisoriamente 
classificadas em ordem decrescente. 

19.10.- As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de 
lances, com observância dos seguintes critérios: 

seleção da proposta de MENOR PREÇO POR LOTE  e as demais com 
preços até 10% (dez por cento) superiores àquela; 

não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na 
alínea anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os 
menores preços, até o máximo de 03 (três); 

no caso de empate nos preços serão admitidas todas as propostas 
empatadas, independentemente do número de licitadas. 

19.11.- 0(A) pregoeiro(a) convidará individualmente os autores das 
propostas selecionadas a formular lances de forma sequencial, a 
partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem 
decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de 
empate de preços. 
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19.12.- Os lances deverão ser formulados em valores distintos e 
decrescentes, inferiores à proposta de menor preço. 

19.13.- A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado 
pelo(a) pregoeiro(a), implicará a exclusão da licitada da etapa de lances 
verbais e na manutenção do último preço apresentado pela licitada para 
efeito de ordenação das propostas. 

19.14.- A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os 
participantes dessa fase declinarem da formulação de lances. 

19.15.- Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas 
selecionadas e não selecionadas para a etapa de lances, na ordem 
crescente dos valores, considerando-se para as selecionadas o último 
preço ofertado. 

19.15.1.- Após o encerramento dos lances, caso haja Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte que tenha apresentado lance de até 5% 
(cinco por cento) superior ao licitante que apresentou lance mais 
vantajoso, e desde que aquela não se enquadre como Micro ou Empresa 
de Pequeno Porte, será reconhecido o empate (jurídico) e ser-lhe-á 
oportunizada, durante a sessão (no prazo máximo de cinco minutos, sob 
pena de preclusão), a possibilidade de ofertar nova proposta, que 
deverá ser inferior àquela considerada mais vantajosa, situação em que 
passará à condição de primeira classificada do certame, nos termos dos 
arts. 44 e 45, da Lei Complementar n° 123/2006, sem que a empresa 
normal tenha o direito de cobrir o lance da Microempresa ou da Empresa 
de Pequeno Porte. 

19.15.2.- O direito para apresentação de proposta será dado inicialmente 
à Micro ou Empresa de Pequeno Porte melhor classificada, respeitado o 
limite dos 5% (cinco por cento). 

19.15.3.- Se a beneficiária da ordem não exercer o seu direito de 
preferência, deverá ser convocada outra empresa de Pequeno Porte ou 
Microempresa em condições de empate, na ordem de classificação, para 
exercício do direito de que trata o inciso II, do art. 45 da Lei 
Complementar n° 123/2006. 

19.15.4.- No caso de equivalência dos valores apresentados pelas 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que se encontrem nos 
intervalos estabelecidos nos § § 1° e 2°, do art. 44, da Lei Complementar 
n° 123/06, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela 
que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

19.15.5.- Na hipótese da não apresentação de proposta, conforme itens 
anteriores, será declarada vencedora a empresa que apresentar a menor 
proposta na fase de disputa de preços. 

19.16.- Caso não se realizem lances verbais, será verificada a 
conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado 
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para a contratação, podendo o(a) pregoeiro(a) negociar diretamente com 
o proponente para que seja obtido preço melhor 

19.17.- 0(A) pregoeiro(a) poderá negociar com o autor da oferta de 
menor valor com vistas à redução do preço. 

19.18.- Após a negociação, se houver, o(a) pregoeiro(a) examinará a 
aceitabilidade da proposta de menor preço, decidindo motivadamente a 
respeito. 

19.19.- A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado 
vigentes na data da apresentação das propostas, apurados mediante 
pesquisa realizada pelo órgão licitante, que será juntada aos autos por 
ocasião do julgamento. 

19.20.- Considerada aceitável a oferta de menor preço, o(a) pregoeiro(a) 
dará início à fase de habilitação com a abertura do envelope contendo a 
documentação dos 3 (três) proponentes de melhor oferta, confirmando as 
suas condições de habilitação. 

19.21.- Sem prejuízo do disposto no art. 43, § 3°, da Lei n° 8.666/93, 
eventuais falhas ou irregularidades sanáveis nos documentos de 
habilitação poderão ser feitas na sessão pública de processamento do 
Pregão, até a decisão sobre a habilitação, inclusive mediante a 
verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações. 

19.21.1.- A verificação será certificada pelo(a) pregoeiro(a) e deverão ser 
anexados aos autos os documentos passíveis de obtenção por meio 
eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada. 

19.21.2.- A Administração não se responsabilizará pela eventual 
indisponibilidade dos meios eletrônicos de informações, no momento da 
verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados 
os documentos alcançados pela verificação, a licitada será inabilitada. 

19.22.- Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos 
neste Edital, a licitada será habilitada. 

19.23.- Vencida a fase de habilitação, proceder-se-á à classificação final 
das licitadas. 

19.24.- Feita a classificação, o(a) pregoeiro(a) convocará a licitada 
provisoriamente classificada em primeiro lugar, de cada lote, para 
exibição das amostras no prazo descrito no Item 15.4. 

19.24.1.- Após, isso suspenderá a sessão para a análise técnica das 
amostras, retomando a sessão no quinto dia útil da data da suspensão do 
pleito, após o referido julgamento. 

19.24.2.- Na hipótese de reprovação das amostras, serão convocadas as 
licitadas remanescentes, na ordem de classificação, as quais deverão 
fazê-lo no prazo de até 17h (dezessete horas) do dia útil posterior à 
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convocação, o mesmo ocorrendo sucessivamente com as demais 
licitadas no caso de reprovação. 

19.24.3.- Uma vez recolhidas as amostras para análise, será emitido 
pelo(a) pregoeiro(a) ou por um membro da equipe de apoio um 
documento comprovando o recebimento das mesmas. 

19.24.4.- A licitada que deixar de entregar as amostras no prazo 
estipulado, terá sua proposta desclassificada para o lote para o qual não 
apresentou a amostra. 

19.24.5.- A análise técnica será feita por servidor do Departamento de 
Informática desta Câmara Municipal de Toledo, que emitirá um relatório 
de conformidade, do qual constará se a amostra atende a todas as 
especificações técnicas exigidas, sendo as mesmas declaradas 
aprovadas ou reprovadas conforme critérios descritos no Anexo I do 
Edital. 

19.24.6.- O representante credenciado pela licitada para representá-la 
neste certame poderá acompanhar a análise para verificação de 
atendimento às especificações técnicas. 

19.24.7.- A amostra apresentada em desconformidade com o presente 
Edital implicará na desclassificação da respectiva proposta. 

19.25.- Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos 
neste Edital, a licitada será habilitada e declarada vencedora do certame. 

19.26.- Se a oferta não for aceitável, ou se a licitada desatender as 
exigências para a habilitação, o(a) pregoeiro(a) examinará a oferta 
subseqüente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre 
a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de 
habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta 
aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será 
declarado vencedor. 

19.27.- Quando todas as propostas escritas forem desclassificadas, o(a) 
pregoeiro(a) poderá suspender o pregão e estabelecer uma nova data, 
com prazo não superior a 
3 (três) dias úteis, para o recebimento de novas propostas. 

19.28.- A licitada vencedora deverá encaminhar, no prazo de até 1 (um) 
útil após o encerramento da sessão, nova proposta de preços adequando 
a cotação ao preço da proposta vencedora. 

19.29.- Caso a licitada vencedora, injustificadamente, se recuse a assinar 
a ata de registro de preços no prazo estipulado, perderá o direito à 
contratação, sendo a licitada subsequentemente habilitada notificada para 
fazê-lo, sem prejuízo de negociação direta do(a) pregoeiro(a) com o 
proponente para a obtenção de preço melhor. 

20.- Pedido de 20.1.- Quaisquer informações, esclarecimentos ou dados fornecidos 
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informações ou verbalmente por servidores da Câmara Municipal de Toledo, inclusive 
esclarecimentos membros da Comissão de Licitação, não serão considerados nem aceitos 

como argumentos para impugnações, reclamações, reivindicações, etc., 
por parte das proponentes. Qualquer informação ou esclarecimento 
deverá ser solicitado por escrito através do endereço abaixo constante. 
As questões formuladas, bem como as respostas fornecidas, serão 
divulgadas entre todas as licitadas, independentemente de quem as 
formulou. 

20.2.- A Diretoria-Geral da Câmara Municipal de Toledo ou a Presidência 
da Comissão de Licitação prestará todos os esclarecimentos solicitados 
nesta licitação, estando disponível para atendimento de segunda a sexta-
feira, no horário de expediente, junto ao Prédio da Câmara Municipal de 
Toledo, localizado no endereço constante do cabeçalho, atendendo pelo 
telefone ali constante também. 

Recursos: 21.1.- A(s) proponente(s) declarada(s) inabilitada(s) ou aquela(s) que 
tiver(em) sua(s) proposta(s) desclassificada(s) na forma deste Edital, bem 
como a(s) proponente(s) vencida(s), poderá(ão) interpor recurso no prazo 
de 3 (três) dias úteis, contados sempre da data em que tiverem ciência da 
decisão recorrenda. 

21.2.- A ciência do resultado para efeito de contagem do prazo recursal 
será considerada, conforme o caso, da data da reunião em que for 
divulgada a decisão e registrada em ata ou da data de sua publicação no 
Jornal 	Oficial 	do 	Município 	de Toledo, 	acaso 	a 	licitada 	não 	tenha 
participado da reunião. 

21.3.- 	O 	recurso 	deverá 	ser 	interposto, 	mediante 	petição 	legível, 
devidamente arrazoada, subscrita pelo representante legal ou preposto 
da recorrente, e protocolado na Câmara Municipal de Toledo, no horário 
de expediente e local constante do cabeçalho deste Edital, devendo ser 
endereçado ao(à) Presidente(a) da Comissão de Licitação. 

21.4.- O recurso será dirigido ao Presidente da Câmara Municipal de 
Toledo, 	por intermédio da Comissão de Licitação, o(a) qual poderá 
reconsiderar a sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse 
mesmo prazo, fazê-lo subir ao Presidente da Câmara Municipal de 
Toledo, devidamente informado, devendo, nesse caso, a decisão ser 
proferida no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do 
recurso, pela Autoridade Superior. 

 22.1.- O objeto desta licitação será adjudicado à licitada cuja proposta 
Adjudicação 
homologação 

e seja considerada vencedora. 

22.2.- A adjudicação 	da 	licitada 	vencedora 	será 	realizada 	pelo(a) 
pregoeiro(a), ao final da sessão do pregão, sempre que não houver 
manifestação dos participantes no sentido de apresentar recurso. 

22.3.- Ocorrendo a interposição de recursos, a adjudicação será realizada 
após decisão dos mesmos. 
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22.4.- A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade 
competente, só podendo ser efetuada após a adjudicação ou depois de 
decididos os recursos, • confirmada 	a 	regularidade 	de 	todos 	os 
procedimentos adotados. 

22.5.- 	A 	presente 	licitação 	poderá 	ser 	revogada, 	a 	critério 	da 
Administração, nos termos do art. 49, da Lei n° 8.666/93, por razões de 
interesse público, como apresentar a licitada vencedora preço superior ao 
de mercado, salvo se promover a adequação/redução do preço ou for 
anulada a ilegalidade, de ofício ou por provocação, mediante parecer 
escrito e fundamentado, visando resguardar o interesse da Administração, 
sem que às licitadas assista o direito à indenização de qualquer espécie, 
ressalvado o disposto no art. 59, parágrafo único, da Lei n° 8.666/93. 

23.- 23.1.- Homologado o resultado da licitação pela autoridade competente, a 
Formalização da Câmara Municipal de Toledo convocará a licitada vencedora para, no 
Ata de Registro prazo de 5 (cinco) dias úteis, assinar contrato, sob pena de decair do 
de Preços: direito 	à contratação, 	sem 	prejuízo 	das 	sanções 	previstas 	neste 

Edital e das demais sanções legais aplicáveis. 

23.2.- A convocação para assinatura do contrato formalizar-se-á mediante 
notificação por qualquer meio, a critério da Câmara Municipal de Toledo. 

23.3.- O prazo para assinar a ata poderá ser prorrogado uma vez, por 
igual período, quando solicitado pela licitada vencedora durante o seu 
transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito pela Câmara 
Municipal de Toledo. 

23.4.- Em caso de recusa injustificada da licitada vencedora em assinar o 
contrato 	ou 	aceitar 	o 	instrumento 	equivalente 	dentro 	do 	prazo 
anteriormente estabelecido, sujeita-lo-á as seguintes sanções: 

multa até de 20% (vinte por cento) sobre o valor máximo estimado para 
a contratação; 

suspensão temporária de participar de licitáções e impedimento de 
contratar com a Câmara Municipal de Toledo pelo prazo de até 2 (dois) 
anos. 

23.5.- Se a licitada vencedora, convocada dentro do prazo de validade de 
sua proposta, 	não celebrar o contrato, 	é facultado à Administração, 
examinando e verificando a aceitabilidade das propostas subseqüentes, 
na ordem de classificação, proceder à contratação, sem prejuízo da 
aplicação das sanções previstas nesta lei e legislação pertinente. 

24.- 	Entrega, 
recebimento 

24.1.- Os materiais e equipamentos, objeto da presente licitação, deverão 
ser entregues em até 30 (trinta) dias nos locais e momentos devidamente 

dos materiais e indicados pela Câmara Municipal de Toledo, no endereço constante do 
instalação: cabeçalho, após a firmatura do contrato, independentemente de ausência 

ou especificação de forma diversa na proposta. 

24.2.- Todos os produtos entregues serão conferidos por ocasião do 
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recebimento. Os produtos serão recusados nos seguintes casos: 
quando entregues com especificações técnicas diferentes das contidas 

no presente Edital; 	, 
quando apresentarem qualquer defeito -durante a vigência da Ata de 

Registro de Preços. 

24.3.- O produto que apresentar problemas e/ou defeitos será rejeitado, 
obrigando-se o fornecedor a substituí-lo, sem prejuízo para a Câmara 
Municipal de Toledo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, após a 
notificação ou ciência do fornecedor. Apurada, 	em qualquer tempo, 
divergência entre as especificações pré-fixadas e o fornecimento efetuado 
serão 	aplicadas 	à 	contratada 	sanções 	previstas 	neste 	Edital 	e 	na 
legislação vigente. 

24.4.- Ocorrendo fato superveniente, fora do controle da contratada, que 
atrase a entrega, como desastres naturais, greves na receita federal e/ou 
mercadoria em canal vermelho de receita, cabe a contratada protocolar, 
em tempo, pedido de extensão de prazo de entrega. 

24.5.- A Câmara Municipal de Toledo, verificando a superveniência do 
fato, prorrogará o prazo de entrega. 

' 
24.6.- O recebimento dos materiais, objeto da presente licitação, se dará 
de forma provisória e definitiva, nos termos do art. 73, inciso II, alíneas "a" 
e "b", da Lei n° 8.666/93. 

24.7.- A contratada deverá fazer a configuração e teste dos equipamentos 
nas dependências da Câmara Municipal de Toledo. 

 25.1.- A fiscalização e acompanhamento da entrega dos bens serão feitos 
Fiscalização: por servidor da Câmara Municipal de Toledo. 

25.2.- Caberá ao servidor, rejeitar totalmente ou em parte, qualquer objeto 
que não esteja de acordo com as exigências, bem como determinar prazo 
para substituição do material eventualmente fora de especificação. 

25.3.- 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. 

25.4.- A ação ou omissão, lotai ou parcial, da fiscalização do beneficiário 
da ata não elide nem diminui a responsabilidade da empresa contratada 
quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes. 

Das 26.1.- Todos os produtos entregues serão conferidos por ocasião do 
condições de recebimento. O produto que apresentar problemas e/ou defeitos será 
recebimento do rejeitado, obrigando-se o fornecedor a substituí-Io, sem prejuízo para a 
objeto licitado: Câmara Municipal de Toledo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, após 

a notificação ou ciência do fornecedor. Apurada, em qualquer tempo, 
divergência entre as especificações pré-fixadas e o fornecimento efetuado 
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serão aplicadas 	à 	contratada 	sanções 	previstas 	neste 	Edital 	e 	na 
legislação vigente. 

26.2.- A apresentação da proposta comercial implica na aceitação plena e 
total das condições deste Edital, sujeitando-se o licitante às sanções 
previstas no art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93. 

Pagamento: 27.1.- 0(s) pagamento(s) será(ão) efetuado(s) no prazo máximo de 10 (dez) 
dias úteis, após a completa entrega dos veículos, contados da certificação 
da nota fiscal eletrônica, vistada pela Comissão de Recebimento da Câmara 
Municipal de Toledo. 

27.2.- A completa entrega dos veículos serão atestadas por servidores da 
Câmara Municipal de Toledo, atestando o seu perfeito funcionamento. 

27.3.- A fatura para pagamento apresentará um único valor, porém a 
mesma deverá conter pormenorizada descrição de cada veículo adquirido, 
inclusive mão de obra, se houver. 

27.4.- Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto pendente 
de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude 
de penalidade ou inadimplência contratual, sem que isso gere direito a 
acréscimos de qualquer natureza. 

27.5.- A Câmara Municipal de Toledo fará as retenções de acordo com a 
legislação vigente e/ou exigirá a comprovação dos recolhimentos exigidos 
em lei. 

Das 28.1.- À licitada/contratada, total ou parcialmente inadimplente, 	serão 
penalidades: aplicadas as sanções previstas no art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93: 

Advertência; 
Multa administrativa, cumulável com as demais sanções; 
Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 2 (dois) 
anos; 

Declaração 	de 	inidoneidade 	para 	licitar 	e 	contratar 	com 	a 
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da lei, perante 
a autoridade que aplicou a penalidade. 

28.2.- A licitada que ensejar o retardamento da execução do certame, não 
mantiver 	a 	proposta, 	falhar ou 	fraudar 	no fornecimento 	do 	objeto 
adquirido, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou 
cometer fraude fiscal, 	ficará 	impedida 	de 	licitar e contratar com 	a 
Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos, ou enquanto perdurarem 
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

28.3.- Em caso de atraso injustificado no cumprimento da entrega dos 
equipamentos, bem como por inadimplemento das cláusulas contratuais, 
poderá ser aplicada à Contratada multa moratória de valor equivalente a 
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0,20% (vinte centésimos percentuais) sobre o valor do produto não 
entregue, por dia de atraso, até o 10° (décimo) dia, limitada a 2% (dois 
por 	cento) 	do 	valor 	total 	relativo, 	corrigido 	monetariamente 	até 	o 
adimplemento da obrigação pactuada. 

28.4.- O atraso superior a 10 (dez) dias, bem como o descumprimento de 
cláusulas e condições do contrato e respectivo empenho em nome da 
licitada, configurará inadimplência da Contratada. 

28.5.- 	Pela 	inexecução total 	ou 	parcial 	do 	contrato 	ou 	instrumento 
equivalente e pelo descumprimento das normas e legislações pertinentes 
à execução do objeto contratual que acarrete a rescisão do contrato ou 
instrumento equivalente, a Câmara Municipal de Toledo poderá, ainda, 
garantida a prévia defesa, aplicar à empresa Contratada as sanções 
previstas no art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93, sendo que, em caso de 
multa, esta corresponderá a 10% (dez por cento) sobre o valor do 
contrato. 

28.6.- Poderão ser aplicadas ainda as penas de advertência e, conforme 
o caso, declaração de inidoneidade previstas no art. 87 da Lei Federal n° 
8.666/93, atendidas as formalidades legais. 

28.7.- 	A 	aplicação 	das 	sanções 	administrativas 	não 	exclui 	a 
responsabilização da licitada por eventuais perdas ou danos causados à 
Câmara Municipal de Toledo. 

29.- Aplicação 29.1.- Verificada qualquer irregularidade, a Câmara Municipal de Toledo 
das notificará a empresa licitante acerca do ocorrido, concedendo a ela o 
penalidades: prazo de 5 (cinco) dias úteis, para, querendo, apresentar defesa prévia (§ 

2°, do art. 87, da Lei Federal n°8.666/93). 

29.2.- Decorrido o prazo de 5 (cinco) dias úteis, ,contado do recebimento 
da notificação, com ou sem a apresentação da defesa prévia, será 
julgada pela Câmara Municipal de Toledo, através do Diretor-Geral, a 
aplicação ou não das penalidades previstas em Edital. 

29.3.- Da aplicação das penalidades previstas no contrato, caberá recurso 
à Câmara Municipal de Toledo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar 
da 	data do 	recebimento da 	respectiva 	notificação, 	mediante 	prévio 
recolhimento da multa, junto à Tesouraria do Município de Toledo, sem 
efeito suspensivo. 

29.4.- A Câmara Municipal de Toledo, através de seu Presidente, julgará, 
no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, procedente ou improcedente a 
penalidade 	imposta, 	devendo fundamentá-la e, 	se 	improcedente, 	a 
importância recolhida pela empresa licitada será devolvida, no prazo de 3 
(três) dias, contados da data do julgamento. 

30 	 - 30.1.- A apresentação de proposta implica no perfeito entendimento do 
Disposições objeto licitado e aceitação pela proponente de todos os termos deste 
finais: Edital. 
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30.2.- A contratada somente poderá emitir Nota Fiscal após a emissão da 
Nota de Empenho respectiva, fazendo constar o número deste na Nota 
Fiscal correspondente. 

30.3.- Ao Presidente da Câmara Municipal de Toledo fica reservado o 
direito de revogar a presente licitação, por justas razões de interesse 
público, decorrentes de fato superveniente, devidamente comprovado, ou 
anulá-la por ilegalidade, mediante parecer devidamente fundamentado. 

30.4.- Para dirimir controvérsia decorrente deste certame, o Foro 
competente é o da Comarca da cidade de Toledo, excluído qualquer 
outro. 

30.4.1.- Os atos e decisões da presente licitação serão publicados, 
quando a publicação for legalmente imposta, no órgão Oficial Eletrônico 
do Município de Toledo, competindo á licitante interessada o seu 
acompanhamento diário. 

230.5.- O órgão oficial eletrônico do Município de Toledo é acessível no 
sítio 	eletrônico 	da 	Prefeitura 	no 	seguinte 	endereço: 
http://www.toledo.preov.br/?o=paqina/oroao-oficial.  

30.6.- Na contagem dos prazos constantes do presente Edital, observar-
se-á o disposto no art. 110 da Lei Federal n° 8.666/93, excluindo-se o dia 
de início e incluindo-se o dia de vencimento. 

30.7.: 0(A) pregoeiro(a) não se responsabiliza pelo conteúdo e 
autenticidade de cópias deste Edital obtidas por meio de terceiros. 

30.8.- Das sessões públicas serão lavradas atas circunstanciadas, 
devidamente assinadas pelo(a) pregoeiro(a), pela equipe de apoio e pelas 
proponentes presentes. 

30.9.- É facultado ao(à) pregoeiro(a) ou autoridade superior, em qualquer 
fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a 
complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 
documento ou informação que deveria constar originariamente da 
proposta. 

30.10.- 0(A) pregoeiro(a) reserva-se, no direito de solicitar o original de 
qualquer documento sempre que tiver dúvidas ou julgar necessário. 

30.11.- A autoridade competente poderá revogar, anular ou transferir a 
presente licitação em face de razões de interesse público, derivadas de 
fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 
justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de oficio ou por 
provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado, 
sem direito indenizatório aos licitantes. 

30.12.- Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato 
superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a 
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sessão 	será 	automaticamente 	transferida 	para 	o 	primeiro 	dia 	útil 
subseqüente. 

30.13.- Os casos omiásos serão resolvidos pelo(a) pregoeiro(a), que 
decidirá com base na legislação vigente. 

30.14.- No julgamento das propostas e da habilitação, o(a) pregoeiro(a), 
no interesse da Administração, 	poderá relevar omissões puramente 
formais, sanar erros ou falhas, desde que não contrariem a legislação 
vigente e não comprometa 	a 	lisura da 	licitação, 	sendo possível 	a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a 
instrução do processo. 

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

3016.- Em 	conformidade 	com 	a 	Lei 	n° 	10.520/02, 	para todas 	as 
referências de tempo contidas no presente Edital será observado o 
horário local da sede da Câmara Municipal de Toledo. 

Toledo, 04 de dezembro de 2012. 

Mauri Ricardo Reffatti 
Diretor-Geral da Câmara Municipal de Toledo 
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ANEXO I 
FORMULARIO PADRONIZADO DE PROPOSTA 

(documento obrigatório — Envelope n° 1) 

PROPONENTE: 

ENDEREÇO: 

CNPJ: 
FONE/FAX:(0xx 	  

Pelo presente, submetemos à apreciação de V. Sas., a nossa 
proposta relativa a licitação em epígrafe, declarando que: 

Lote , Qtde. Descrição 
Valor 

unitário 
máximo 

Valor 
total 

máximo 

Valor 
unitário 

proposto 

Valor 
total 

proposto 
DESCRIÇÃO TÉCNICA 
DO OBJETO 

Rodas de liga leve, aro 
18, com pneus . 
compatíveis; 

Quatro pontos de 
energia 12V: painel de 
instrumentos, console 
dianteiro, traseiro e porta- 

01 01 malas; R$ 
127.900,00 

R$ 
127.900,00 

R$ R$ 

Seis airbags, dianteiro, 
laterais e cortinas, 

Porta-copos: no console 
central, no descansa braço 
traseiro, nas podas 
dianteiras nas portas 
traseiras; 

Ar condicionado 
automático e digital, com 
controle individual de 
temperatura motorista e 
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passageiro; 

Abertura e fechamento 
das portas com controle 
remoto integrado na 
chave; 

Acendimento 
automático dos faróis; 

Aerofólio traseiro, 

Ajuste da altura e 
profundidade da coluna de 
direção; 

ajuste elétrico do 
banco do motorista, 

Ajuste elétrico do 
banco do passageiro; 

Alças de acesso 
laterais, 2 traseiras e 1 
dianteira; 

Antena de teto; 

Aviso sonoro de 
utilização de sinto de 
segurança para bancos 
dianteiros; 

Banco dianteiro do 
passageiro rebativel; 

Banco traseiro bi- 
partido 60/40 e rebatível; 

Banco traseiro 
reclinável manualmente; 

Bancos dianteiros com 
aquecimento (assento e 
encosto); 

Bancos revestidos em 
couro; 

Economizador de 
baterias; 
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CD Plyaer MP3, 
entrada USB, CD e rádio 
FM, com 6 alto-falantes; 

Cintos de segurança 
de três pontos, dianteiros 
e traseiros; 

Cintos de seguranças 
dianteiros com ajuste de 
altura; 

Coberturas do porta 
malas; 

Comando de voz para 
funções de telefone; 

Computador de bordo 
com diagnóstico e 	. 
bússola; 

Conexão bluetooth, 
entrada usb e entrada 
auxiliar; 

Console central com 
porta objetos e porta 
copos; 

Controle de rádio e 
comando configuráveis no 
volante; 

Descansa braço 
central no banco traseiro 
com 2 porta copos; 

31) Desembaçador de 
vidro traseiro; 

Destravamento das 
portas, acionamento da 
buzina e luzes de 
emergência, em caso de 
acidentes;' 

Direção hidráulica; 

Sistema anti-furto, com 
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chave criptografada; 

Rebatimento 
automático dos bancos 
traseiros; 

Encosto de cabeça 
dos bancos ajustáveis, 2 e 
encosto traseiro central 
integrado 1; 

s 
Escapamento com 

com acabamento metálico; 

Espelho com 
iluminação (motorista e 
passageiro); 

Espelho retrovisor 
interno eletrônico; 

Espelhos retrovisores 
elétricos, na cor do veiculo 
com luzes de aproximação 
e aquecimento; 

Faróis com ajustes de 
altura e iluminação auxiliar 
no para-choques; 

Freios a disco, ABS 
nas quatro rodas; 

Ganchos para sacolas 
no porta malas; 

Ganchos traseiros 
porta casacos (um cada 
lado); 

Assistência de partida 
em rampas; 

Iluminação do porta 
malas; 

Jogo de tapetes em 
carpete; 

Limpador do vidro 
dianteiro intermitente; 
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Limpador do vidro 
traseiro; 

Luz de cortesia e 
leitura com temporizador; 
(dianteira, traseira e 
assoalho); 

Luz de freio; 

Manopla de cambio 
com acabamento em 
couro; 

Maçanetas externas 
das portas na cor do 
veículo; 

Maçanetas internas 
das portas cromadas; 

Mini espelho convexo 
integrado ao espelho 
retrovisor externo para 
redução de ponto cego; 

Chave programável 
com diversas funções de 
segurança; 

Pneus P/245/60 R 18; 

Poda revistas no 
encosto dos bancos 
dianteiros; 

Porta óculos no 
console do teto; 

Sensor de 
estacionamento; 

Sensor de 
monitoramento de pressão 
dos pneus; 

Tela de no mínimo 4" 
colorida no quadro de 
instrumentos com 
comandos configuráveis, 
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com sistema de GPS 
integrado e tela de no 
mínimo 4" no console 
central; 

Transmissão 
automática sequencial de 
6 velocidades; 

Trava de segurança 
nas portas traseiras; 

Travas elétricas com 
travamento automático 
das portas; 

Vidros elétricos 
dianteiros e traseiros; 

Volante revestido em 
couro. 

Vidros elétricos 
dianteiros e traseiros; 

Câmbio Automático; 

Cor do veiculo preta; 

Motor mínimo 3.0 - 
gasolina; 

capacidade mínima, 5 
pessoas; 

Air bag duplo (motorista 
e passageiro) 

Freios ABS 

Direcão hidraulica 
02 01 

Ar-condicionado 

R$ 
53.500,00 

R$ 
53.500,00 

R$ R$ 

Câmbio automático; 

Cintos de segurança de 
três pontos, 

Computador de bordo 
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Console entre os 
bancos dianteiros com 
porta-copos e porta-
objetos 

Console central com 
porta-objetos 

Banco do motorista 
com regulagem de altura 

Rodas de liga leve + 
Pneus 175/70 R14 ou 
R15, com Pneu 
compatível, 

Motor flex, no mínimo 
1.4 a 1.8, com três anos 
de garantia, a gasolina. 

Ajuste de altura do 
banco do motorista 

Rádio original com 
entrada USB, CD, MP3 4 
alto-falantes. 

Travas elétricas, 
travamento automático 
das portas 

Alarme antifurto; 

Vidros elétricos 
dianteiros e traseiros 

, 

Chave com comando 
para abertura das portas e 
do porta-malas 

Desembaçador do 
vidro traseiro com ar 
quente e temporizador 

Para-choques na cor 
do veiculo; 

Volante com 
regulagem de altura e 
profundidade 
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Retrovisores elétricos 
externos na cor do veiculo 
e maçanetas na cor do 
veiculo 

Faróis de neblina 

Acendedor 12 Volts, 

Sensor de 
estacionamento 

Volante revestido de 
couro; 

Bancos traseiros 
bipartidos; 

Bancos em couro; 

Acendimento 
automático dos faróis 

cor do veículo: Preta; 

R$ R$ 
181.400,00 

Declaro que, a apresentação desta proposta, implica na minha 
completa aceitação à entrega dos objetos e, de minha completa ciência das necessidades 
da Câmara Municipal de Toledo. 

Declaro esta ciente de que o pagamento será efetuado de 
acordo com o Edital, acompanhado de nota fiscal sob pena de não ser efetuado. Declaro 
ainda, que a validade desta proposta é de 	 ) dias (no mínimo, 60 (sessenta dias), 
contados da data da abertura do envelope. 

Comprometo-me, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar 
da assinatura do contrato a proceder à entrega do produto adquirido para o fiel cumprimento 
deste Edital. Proponho-me a executar os serviços constantes neste anexo, obedecendo ao 
Edital de licitação. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

	de 	 de 2012. 
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Nome: 

RG/CPF: 

Cargo: 
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ANEXO II 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

(documento obrigatório — Envelope n° 1) 

PROPONENTE: 

ENDEREÇO: 

CNPJ: 	  
FONE/FAX:(0xx 	  

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente 

do procedimento licitatOrio, sob a modalidade de Pregão Presencial n° 003/2012, instaurado 

pela Câmara Municipal de Toledo, que não fomos declarados inidâneos para licitar ou 

contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

	de 	 de 2012. 

Nome: 

RG/CPF: 

Cargo: 
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ANEXO III 
DECLARAÇÃO CONTENDO INFORMAÇÕES PARA FINS DE ASSINATURA DO 

CONTRATO 
(documento obrigatório — Envelope n° 1) 

1 — DA EMPRESA PROPONENTE: 

Razão social: 

Rua:  

Bairro: 	 CEP: 

Cidade: 	 UF: 

CNPJ: 	 Insc. Est.: 	 Insc. Mun.: 

Banco: 	 Agência: 	 Conta-corrente: 

Telefone: 	 Fax: 	 Site: 

Contador da empresa: 	 Telefone: 

2-DO REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO PARA ASSINATURA DO CONTRATO: 

Nome: 

Função: 

Data Nasc.: 	 Est. Civil: 

Escolaridade: 	 • RG: 	 CPF: 

Rua: 	 N°: 

Bairro: 	 CEP: 

Cidade: 	 UF: 

Telefone: 	 Celular: 	 Email: 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

	 de 	 de 2012. 

Nome: 

RG/CPF: 

Cargo: 
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ANEXO IV 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

(documento obrigatório) 

PROPONENTE: 

ENDEREÇO: 

CNPJ: 
FONE/FAX: (Oxx 	  

O 	 representante 	 legal 	 da 

Empresa 	  na qualidade de 

Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL n° 

003/2012, instaurado pela Câmara do Município de Toledo, declara para os fins de direitos 

que a referida empresa cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no 

respectivo edital de licitação 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

	de 	 de 2012. 

Nome: 

RG/CPF: 

Cargo: 
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ANEXO V 
MODELO DA MINUTA DE CONTRATO 

Contrato de fornecimento de bens que entre si celebram a CÂMARA MUNICIPAL DE 
TOLEDO, e a empresa 	  na forma abaixo. 

Contratante: 1.1.- CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO, pessoa jurídica de direito 
público interno, com sede na Rua Sarandi, n°. 1049, Centro Cívico 
Presidente Tancredo Neves, Toledo, Paraná, inscrita no CNPJ sob 
n° 77.402.196/0001-75, neste ato representada por seu Presidente 
Vereador ADELAR HOLSBACH, brasileiro, residente e domiciliado 
na Avenida Maripá, n° 5017, Centro, Toledo, Paraná, portador da 
carteira de identidade n° 3636682-6 e inscrito no CPF sob o n° 
523.865.119-87. 

Contratada: 	2.1.- 	  pessoa jurídica de 
direito privado, com sede à Rua 	  n° 
	 Bairro 	  Toledo, Paraná, inscrita no CNPJ 
sob n° 	  Inscrição Estadual sob n° 
	 e Inscrição Municipal/ISS sob n° 	  neste 
ato representada por seu sócio-gerente 	  
brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na Rua 
	  portador da carteira de identidade n° 
	 e do CPF sob n° 	  



3.- Objeto: 
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3.1.- (objeto) 

DESCRIÇÃO TÉCNICA DO VEICULO 

3.1.1 - lote 01 

Rodas de liga leve, aro 18, com pneus compatíveis; 

Quatro pontos de energia 12V: painel de instrumentos, console 
dianteiro, traseiro e porta-malas; 

Seis airbags, dianteiro, laterais e cortinas, 

Porta-copos: no console central, no descansa braço traseiro, 
nas portas dianteiras nas portas traseiras; 

Ar condicionado automático e digital, com controle individual de 
temperatura motorista e passageiro; 

Abertura e fechamento das portas com controle remoto 
integrado na chave; 

Acendimento automático dos faróis; 

Aerofólio traseiro, 

Ajuste da altura e profundidade da coluna de direção; 

ajuste elétrico do banco do motorista, 

Ajuste elétrico do banco do passageiro; 

Alças de acesso laterais, 2 traseiras e 1 dianteira; 

Antena de teto; 

Aviso sonoro de utilização de sinto de segurança para bancos 
dianteiros; 

Banco dianteiro do passageiro rebatível; 

Banco traseiro bi-partido 60/40 e rebatível; 

Banco traseiro reclinável manualmente; 

Bancos dianteiros com aquecimento (assento e encosto); 

Bancos revestidos em couro; 

Economizador de baterias; 
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CD Plyaer MP3, entrada USB, CD e rádio FM, com 6 alto-
falantes; 

Cintos de segurança de três pontos, dianteiros e traseiros; 

Cintos de seguranças dianteiros com ajuste de altura; 

Coberturas do porta malas; 

Comando de voz para funções de telefone; 

Computador de bordo com diagnóstico e bússola; 

Conexão bluetooth, entrada usb e entrada auxiliar; 

Console central com porta objetos e porta copos; 

Controle de rádio e comando configuráveis no volante; 

Descansa braço central no banco traseiro com 2 porta copos; 

31) Desembaçador de vidro traseiro; 

Destravamento das portas, acionamento da buzina e luzes de 
emergência, em caso de acidentes; 

Direção hidráulica; 

Sistema anti-furto, com chave criptografada; 

Rebatimento automático dos bancos traseiros; 

Encosto de cabeça dos bancos ajustáveis, 2 e encosto 
traseiro central integrado 1; 

Escapamento com com acabamento metálico; 

Espelho com iluminação (motorista e passageiro); 

Espelho retrovisor interno eletrônico; 

Espelhos retrovisores elétricos, na cor do veiculo com luzes 
de aproximação e aquecimento; 

Faróis com ajustes de altura e iluminação auxiliar no para-
choques; 

Freios a disco, ABS nas quatro rodas; 
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Ganchos para sacolas no porta malas; 

Ganchos traseiros porta casacos (um cada lado); 

Assistência de partida em rampas; 

Iluminação do porta malas; 

Jogo de tapetes em carpete; 

Limpador do vidro dianteiro intermitente; 

Limpador do vidro traseiro; 

Luz de cortesia e leitura com temporizador; (dianteira, traseira 
e assoalho); 

Luz de freio; 

Manopla de cambio com acabamento em couro; 

Maçanetas externas das portas na cor do veiculo; 

Maçanetas internas das portas cromadas; 

Mini espelho convexo integrado ao espelho retrovisor externo 
para redução de ponto cego; 

Chave programável com diversas funções de segurança; 

Pneus P/245/60 R 18; 

Porta revistas no encosto dos bancos dianteiros; 

Porta óculos no console do teto; 

Sensor de estacionamento; 

Sensor de monitorarnento de pressão dos pneus; 

Tela de no mínimo 4" colorida no quadro de instrumentos com 
comandos configuráveis, com sistema de GPS integrado e tela de 
no mínimo 4" no console central: 

Transmissão automática sequencial de 6 velocidades; 

Trava de segurança nas portas traseiras; 

Travas elétricas com travamento automático das portas; 
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Vidros elétricos dianteiros e traseiros; 

Volante revestido em couro 

Vidros elétricos dianteiros e traseiros; 

Câmbio Automático; 

Cor do veículo preta; 

Motor mínimo 3.0 - gasolina; 

capacidade mínima, 5 pessoas; 

3.1.2 — Descrição do objeto — lote 02 

Air bag duplo (motorista e passageiro) 

Freios ABS 

Direcão hidraulica 

Ar-condicionado 

Câmbio automático; 

Cintos de segurança de três pontos, 

Computador de bordo 

Console entre os bancos dianteiros com porta-copos e porta-
objetos 

Console central com porta-objetcis 

Banco do motorista com regulagem de altura 

Rodas de liga leve + Pneus 175/70 R14 ou R15, com Pneu 
compatível, 

Motor flex, no mínimo 1.4 a 1.8, com três anos de garantia, a 
gasolina. 

.13) Ajuste de altura do banco do motorista 

14) Rádio original com entrada USB, CD. MP3 4 alto-falantes. 



CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 
CENTRO CIVICO PRESIDENTE TANCREDO NEVES 
Rua Sarandi, n°  1049— Centro — CEP 85900-030 
Fone/Fax: (45) 3379-5942 - www.cmt.pr.qov.br  

Travas elétricas, travamento automático das portas 

Alarme antifurto; 

Vidros elétricos dianteiros e traseiros 

Chave com comando para abertura das portas e do porta-
malas 

Desembaçador do vidro traseiro com ar quente e 
temporizador 

Para-choques na cor do veículo; 

Volante com regulagem de altura e profundidade 

Retrovisores elétricos externos na cor do veiculo e maçanetas 
na cor do veiculo 

Faróis de neblina 

Acendedor 12 Volts, 

Sensor de estacionamento 

Volante revestido de couro; 

Bancosiraseiros bipartidos; 

Bancos em couro; 

Acendimento automático dos faróis 

cor do veículo: Preta; 

3.2.- As configurações indicadas nos lotes 01 e 02, são mínimas 
podendo ser superadas, sem prejuízo ou vantagem à Câmara 
Municipal de Toledo. 



4.- 
documentação 
legal: 

5.- 	Prazo 
vigência, 
prorrogação 
reajuste: 

CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 
CENTRO CÍVICO PRESIDENTE TANCREDO NEVES 
Rua Sarandi, n° 1049 — Centro — CEP 85900-030 
Fone/Fax: (45) 3379-5942 - www.cmt.pr.qov.hr  

Da 4.1,- O presente contrato está sendo firmado com fundamento na Lei 
n.° 10.520/02, Lei n.° 8.666/93, e de acordo com as conclusões do 
Pregão Presencial n.° 003/2012, aplicando-se ainda, os princípios 
inerentes aos contratos administrativos, e especialmente o 
estabelecido no Decreto Municipal n° 51 de 13 de abril de 2005, que 
institui o Sistema de Registro de Preços no âmbito do Município de 
Toledo e do Ato n. 	da Mesa da Câmara Municipal de Toledo. 

de 5.1.- O prazo de vigência do presente contrato é de (...) 

e 

6.- Valor: 	 6.1.- O valor do objeto (...) é de R$ 	 ( 	) denominado 
valor contratual. 
6.2.- Os recursos para assegurarem os pagamentos deste contrato, 
são oriundos da dotação orçamentária: 

7.- Pagamento: 

Do prazo de 
entrega: 

Das obrigações 
da Contratada: 

7.1.- O pagamento será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias após a 
emissão da nota fiscal, mediante a apresentação da nota fiscal 
correspondente, devidamente vistada pela comissão de recebimento 
da Câmara Municipal de Toledo. 
7.2.- O pagamento mencionado no item anterior será efetuado 
através da emissão de cheque nominal a empresa contratada. 

8.1.- O prazo para entrega dos objetos será de (...) 

9.1.- São obrigações da contratada: 
Entregar os objetos licitados e contratados, dentro do prazo 

estabelecido e sem qualquer defeito ou imperfeição. 
Assegurar a qualidade dos objetos entregues. 
Responder às indagações da Contratante, no prazo máximo de 48 

(quarenta e oito) horas após o recebimento do comunicado. 
Assegurar a garantia contratual, no prazo definido no edital de 

licitação, sem prejuízo da garantia legal. 
Recolher os equipamentos defeituosos, sob suas custas, 

devolvendo-os consertados ou substituídos no prazo não superior a 
30 (trinta) dias a contar do comunicado de defeito. 

10.1.- São obrigações da CONTRATANTE: Comunicar 
imediatamente a Contratada qualquer irregularidade nos objetos 
entregues. 

11.1.- Ao contratado total ou parcialmente inadimplente serão 
aplicadas as sanções previstas no artigo 87 da Lei Federal n° 
8.666/93: 

Advertência; 
Multa administrativa, cumulável com as demais sanções; 
Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento 

de contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 2 
(dois) anos; 

Declaração de inidoneidade para licitar, e contratar com a 
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos 

Das obrigações 
da Contratante: 

Das 
penalidades: 
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determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação, na forma da lei, perante a autoridade que aplicou a 
penalidade. 
11.2., O licitante que ensejar o retardamento da execução do 
certame, falhar ou fraudar no fornecimento do objeto adquirido, 
comportar-se de modo inidõneo, fizer declaração falsa ou cometer 
fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a 
Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos, ou enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou 
a penalidade. 
11.3.- Em caso de atraso injustificado no cumprimento da entrega 
dos materiais, bem como por inadimplemento das cláusulas 
contratuais, poderá ser aplicada à CONTRATADA multa moratória 
de valor equivalente a 0,20% (vinte centésimos percentuais), 
sobre o valor do produto não entregue, por dia de atraso, até o 
100  (décimo) dia, limitada a 2% (dois por cento) do valor total 
relativo, corrigido monetariamente até o adimplemento da 
obrigação pactuada. 
11.4.- O atraso superior a 10 (dez) dias, bem como o 
descumprimento de cláusulas e condições do contrato, 
configurará inadimplência da Contratada. 
11.5.- Pela inexecução total ou parcial do contrato ou instrumento 
equivalente e pelo descumprimento das normas e legislações 
pertinentes à execução do objeto contratual que acarrete a 
rescisão do contrato ou instrumento equivalente, a Câmara 
Municipal de Toledo, poderá, ainda, garantida a prévia defesa, 
aplicar à empresa CONTRATADA as sanções previstas no artigo 
87 da Lei n° 8.666/93, sendo que em caso de multa esta 
corresponderá a 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato. 
11.6.- Poderão ser aplicadas ainda as penas de advertência e, 
conforme o caso, declaração de inidoneidade previstas no artigo 
87 da Lei n° 8.666/93, atendidas as formalidades legais. 
11.7.- A aplicação das sanções administrativas não exclui a 
responsabilização da contrata por eventuais perdas ou danos 
causados à Câmara Municipal de Toledo. 

12.- Aplicação das 12.1.- Verificado qualquer irregularidade na execução do contrato, 
multas: 	 a CONTRATANTE notificará a CONTRATADA acerca do ocorrido, 

concedendo a ela o prazo de 05 (cinco) dias úteis, para querendo 
apresentar defesa prévia (§ 2°, artigo 87, Lei 8.666/1993). 
12.2.- Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado do 
recebimento da notificação, com ou sem a apresentação da 
defesa prévia, será julgada pela CONTRATANTE a aplicação ou 
não das penalidades previstas em contrato. 
12.3.- Da aplicação das penalidades previstas no contrato, caberá 
recurso à CONTRATANTE no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a 
contar da data do recebimento da respectiva notificação, mediante 
prévio recolhimento da multa, sem efeito suspensivo. 
12.4.- A CONTRATANTE julgará, no prazo máximo de 05 (cinco) 
dias úteis, procedente ou improcedente a penalidade imposta, 
devendo fundamentá-la e, se improcedente, a importância 
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recolhida pela CONTRATADA será devolvida pela 
CONTRATANTE, no prazo de 3 (três) dias, contados da data do 
julgamento. 

13.- 	Rescisão 13.1.- O CONTRATANTE se reserva ao direito de rescindir o 
contratual: 	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; 

quando houver inadimplência de cláusulas e condições 
contratuais e /ou desobediência a determinação da fiscalização do 
CONTRATANTE por parte da CONTRATADA; 

quando a CONTRATADA transferir no todo ou parte o contrato 
sem prévia anuência do CONTRATANTE; 

quando houver atrasos dos serviços pelo prazo de 10 (dez) 
dias corridos por parte da CONTRATADA, sem justificativa aceita. 

nos demais casos previstos nos artigos 77 a 80, da Lei 
8.666/93. 
13.2.- A rescisão do contrato quando, motivada por qualquer dos 
itens acima relacionados, implicará na apuração de perdas e 
danos, sem embargos da aplicação das demais providências 
legais cabíveis, previstas no artigo 80, da Lei 8.666/93. 
13.3.- O CONTRATANTE, por conveniência exclusiva, e 
independentemente de cláusulas expressas, poderá rescindir o 
contrato desde que efetue os pagamentos devidos, relativos ao 
mesmo. 
13.4.- O contrato poderá ser rescindido por solicitação da 
contratada, no caso do não cumprimento pelo CONTRATANTE 
das condições contratuais de pagamento. 
13.5.- Declarada a rescisão do contrato, que vigorará a partir da 
data da sua declaração, a CONTRATADA se obriga 
expressamente, como ora o faz, a entregar a obra e/ou produtos, 
não criando dificuldades de qualquer natureza. 

14.- Disposições 
finais: 

14.1.- Fica eleito o Foro da Comarca de Toledo/PR., com renúncia 
de qualquer outro, para dirimir as dúvidas ou questões 
decorrentes deste contrato. 

14.2.- E por estarem justos e contratados firmam o presente 
Contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com as 
testemunhas abaixo, para que surta todos os efeitos legais. 

 

Toledo 	de 	de 2012. 

Contratante: 

Contratada: 

Adelar José Holsbach 
Presidente da Câmara Municipal de Toledo 

Responsável 
Nome da Empresa 
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Testemunha 

Testemunha 



CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 
CENTRO CIN./CO PRESIDENTE TANCREDO NEVES 
Rua Sarandi, n° 1049 — Centro — CEP 85900-030 
Fone/Fax: (45) 3379-5942 - Nownv.cmt.pr.00v.br  

  

ANEXO VI 
CARTA DE CREDENCIAMENTO 

(documento obrigatório — entregue em mãos) 

PROPONENTE: 

ENDEREÇO: 

CNPJ: 
FONE/FAX: (Oxx 	  

Pela 	presente, 	credenciamos 	o(a) 	Sr.(a) 

portador(a) da Carteira de Identidade n° 

	  e inscrito no CPF sob o n° 	  a participar do ' 

procedimento licitatório n° 003/2012, sob a modalidade Pregão Presencial, instaurado por 

esta Câmara Municipal. 

Na qualidade de representante legal desta empresa, outorga-

se ao acima credenciado, dentre outros poderes inerentes a representação da empresa, 

inclusive o de renunciar ao direito de interposição de Recurso. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

	de 	 de 2012. 

Nome: 

RG/CPF: 

Cargo: 
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OBS: Este documento deverá ser entregue ao(à) Presidente(a) da Comissão de Licitação no 
momento em que antecede a abertura dos envelopes. 
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ANEXO VII 
TERMO DE RENÚNCIA DE DIREITO DE RECURSO 

(documento facultativo — Envelope n° 1) 

PROPONENTE: 

ENDEREÇO: 

CNPJ: 
FONE/FAX: (Oxx 	  

Por este termo, e na melhor forma de direito e em especial 

diante do que dispõe o artigo 186 do Código de Processo Civil e o artigo 109 da Lei Federal 

n° 8.666/93, a empresa acima nominada, participante desta licitação número 003/2012, na 

modalidade Pregão Presencial, por seu representante credenciado • RENUNCIA,  como 

renunciado tem, ao direito de recurso administrativo e ao prazo respectivo, pela sua 

inabilitação ou habilitação de outros proponentes quanto a documentação, e concordando, 

em conseqüência, com o curso do procedimento licitatório, passando-se a abertura dos 

envelopes seguintes dos proponentes habilitados. 

O representante da empresa, ainda declara que tem 

conhecimento das conseqüências da renúncia e assina abaixo para que surta todos os 

efeitos legais. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

	de 	 de 2012. 

Nome: 
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RG/CPF: 

Cargo: 

OBS.: Preenchimento deve ser em papel timbrado da empresa. 
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ANEXO VIII 
MODELO DE DECLARAÇAO DE OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO 

ARTIGO 7° 
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

(documento obrigatório — Envelope n° 1) 

PROPONENTE: 

ENDEREÇO: 

CNPJ: 	  
FONE/FAX: (Oxx 	  

A proponente, abaixo assinada, participante da licitação sob a 

modalidade de Pregão Presencial n° 003/2012, por seu representante credenciado, declara, 

na forma e sob as penas impostas pela Lei Federal n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e 

demais legislação pertinente, que se encontra em situação regular perante o Ministério do 

Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII, do artigo 7°, da 

Constituição Federal. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

	 de 	 de 2012. 

Nome: 

RG/CPF: 

Cargo: 
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ANEXO IX 
MODELO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE TRIBUTAÇAO DE MICRO EMPRESA 
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (NA HIPÓTESE DO LICITANTE SER UM ME OU 

EPP) 
(documento facultativo — Envelope n° 1) 

PROPONENTE: 

ENDEREÇO: 

CNPJ: 
FONE/FAX: (Oxx 	  

Declaro(amos) para todos os fins de direito, especificamente 

para participação de licitação na modalidade Pregão Presencial n° 003/2012, que 

estou(amos) sob o regime de microempresa ou empresa de pequeno porte, para efeito do 

disposto na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

	 de 	 de 2012. 

Nome: 

RG/CPF: 

Cargo: 



Fabiano Scuzziato 
Assessor Jurídico 	 Assessor Jurídico 
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PARECER JURÍDICO 
Processo de Licitação 
Modalidade: Pregão Presencial n°. 003/2012 

O presente processo de licitação n°. 003/2012, na modalidade de 

Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, cujo objeto a aquisição de 02 (dois 

veículos) para utilização do Legislativo Municipal de Toledo, Paraná, foi elaborado em 

descompasso aos termos da Lei n° 10.520, de 17/07/2002, para aquisição de bens e serviços 

no âmbito da Administração Pública Municipal de Toledo, aplicando-se ainda, 

subsidiariamente, os preceitos da Lei n° 8.666/93, suas alterações e demais legislação 

aplicável, razões pelas quais somos de parecer contrário à continuação do processo licitatário, 

restando facultando à administração seu prosseguimento, dando-se é claro a publicidade que a 

modalidade e/ou os recursos envolvidos determinem, tudo nos termos do artigo 21, lei supra. 

Toledo, 04 de dezembro de 2012. 
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AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N°003/2012 

OBJETO: Seleção de propostas visando a aquisição de 02 (dois) veículos para utilização do 
Legislativo Municipal de Toledo, Paraná. DATA DA ABERTURA: 21 de dezembro de 2012, 
às 08:00 horas no Prédio da Câmara Municipal de Toledo. VALOR MÁXIMO GLOBAL: R$ 
181.400,00 (cento e oitenta e um mil e quatrocentos reais). Dotação orçamentária: 
01.001.01.031.00012-005.4.4.90.52.00.00. O Edital encontra-se à disposição para retirada 
no site www.cmt.pr.gov.br. Demais informações: Diretoria-Geral ou Comissão Permanente 
de Licitação da Câmara Municipal de Toledo, Centro Cívico Presidente Tancredo Neves, 
Rua Sarandi, n° 1049, Centro, atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 12h e das 
14h às 17h. Fone (45) 3379-5900 ou email camara@c-toledo.pr.gov.br  . Mauri Ricardo 
Reffatti - Diretor-Geral da Câmara Municipal de Toledo. 
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1 Toledo 

MUNICÍPIO DE TOLEDO — PR 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

EXTRATO DE CONTRATO 

I" TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°1399/2012  
PARTES: MUNICIPIO DE TOLEDO e C. L. POLACHINI & CIA 
LTDA. CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica acrescido em R$ 1.435,82 (uin 
Int quatrocentos e trinta e cinco reais e oitenta e dois centavos), o valor 
inicialmente contratado, em virtude da aumento de quantitativos dos itens: 7, 
12, 13, 23, 24, 61, 62, 63. 64, 82. 86, 87.88 e 94, passando o valor total do 
contrato de R$ 6.095.45 ([cio mil e noventa e cinco reais e quarenta e cinco 

critrairts), para 166 7.531,27 (sete mil, quailicinos e trinta e uni veios c vinte 
e sele centavos), ludt) COM amparo legal no aÂigo 65, §§ I" e 2" da Lei 8.666/93. 
Termo aditivo firmado em 12 de novembro de 201/ oriundo do Pregão 
Presencial n.°307/2012. 

I" TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°1310/1011  
PARTES: MUNICÍPIO DE TOLEDO e ERAPEL LIVRARIA E 

PAPELARIA LTDA. CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica acrescido em RS 
96,85 (noventa e seis reais e oitenta e cinco centavos), o valor inicialmente 
contratado, coa virtude do aumento de quantitativos dos itens: 30, 31, 32. 33, 
41. 96, 97e 98. passando o valor total dri contrato de R$ 398.50 (trezentos e 
noventa e oito reais c cinquenta centavos). Para R$ 4$5,3$ tqualraceolo,  
noventa e cinco reais e trinta e cinco cen(avos), tOdo com amparo legal no 
artigo 65, §§ I" e 2" da Lei 8.666/91 Termo aditivo firmado cai 13 de 

novellibrn de 2012, oriundo do Pregão Presencial n."307/2012. 

I" TERMO ADITIVO AO CONTRATO N" 1314/2012  
PARTES: MUNICÍPIO DE TOLEDO e ROSCH — COMÉRCIO, 
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. CLÁUSULA PRIMEIRA: 
Fica acrescido em RS 59,50 (cinqüenta e nove reais e cinqüenta 
centavos), o valor inicialmente contratado, em virtude do aumento de 
quantitativos do item 83, passando o valor total do contrato de R$ 238,00 
(duzentos e trinta e oito reais), para RS 297,50 (duzentos e noventa e sete 
reais e cinqüenta centavos). tudocom amparo legal no artigo 65, §§ i°0 2' da 
Lci 8.666/93. Termo aditivo firmado cio 12 de novembro de 2012. oriundo 
do Pregão Presencial n." 307/2012. 

TERMO ADITIVO AO CONTRATO N" 1315/2012  
PARTES: MUNICÍPIO DE TOLEDO e WERMUTH & CIA LTDA.. 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica acrescido em RS 243,75 (duzentos e 
quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), o valor inicialmente 
contratado, em virtude do aumento de quantitativos dos iten8 06, II. 15, 28 
46, 47, 45 68 e 95, passando o valor total do contraio de RS 1.068,00 (uni 
mil e sessenta e oito reais), para RS 1.311,75 (um mil, trezentos e onze 
reais e setenta e cinco centavos), sob com amparo legal no artigo 65, §§ I" e 

da Lei 8.666/93. Termo aditivo Irtmado em 12 de novembro de 2012, 
oriundo do Pregão Presencial n." 307/2012. 

5" TERMO ADITIVO AO CONTRATO N" 1354/2011  
PARTES: MUNICÍPIO DE TOLEDO e CI-AUDEM IR S. DA SILVA Se 

CIA LTDA — ME. CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica prorrogado por um 
período de 15 (quinze) dias o prazo de execução dos serviços. ficando certo 
que o referido prazo finda em 30 de novembro de 2012, e por consequência 
fica prorrogado por um período de 15 (quinze) dias o prazo de vigência do 
contrato, tudo com amparo legal no artigo 57, § 1". inciso 1 c II da Lei 
8.666/93. Termo aditivo firmado em 14 de novembro de 2012, oriundo da 
Tomada de Preços n" 332/2011. 

CONTRATO N" 1409/2012  
PARTES: MUNICÍPIO DE TOLEDO c BARÃO LICITAÇÕES LTDA 
- ME. OBJETO: Fornecimento de géneros alimentícios para serena 
utilizados nos programas c projetos desenvolvidos pela Secretaria de 
Assisténcia Social, através do Pró Jovem, conforme plano de ação para co-
financiamento do Governo Federal — Sistema único de Assistência Social'-
ano 2012 e portaria 549 do MDS. VAI..OR GLOBAL: RS 1.749,00 (una 
mil setecentos e quarenta e nove reais). Contrato firmado em 14 de 
novembro de 2012, de acordo COM as conclusões do proeesso do Pregão 
Presencial n." 328/2012. 

CONTRATO N" 1414/2012  
PARTES: MUNICÍPIO DE TOLEDO e BARÃO LICITAÇÕES LTDA 
- ME. OBJETO: Fornecimento de materiais de consolo°. produtos de 

limpeza e higienização, copa/cozinha, para ações. pi °granias, projetos e 
serviços de proteção social especial com indivisluos e ¡amibas com direitos 
violados, desenvolvidos pelo Creas II. conforme plano de ação MDS. 

VALOR GLOBAL: RS 1.646,40 (um mil seiscentos e quarenta e seis 
reais e quarenta centavos). Conlrato firmado em 14 de novembro de 2012. 
de acordo com as conclusões do processo do Pregão Presencial n." 329/2012. 

CONTRATO N" 1416/2012  
PARTES: MUNICÍPIO DE TOLEDO e FRAPEL LIVRARIA E 

PAPELARIA LTDA. OBJETO: Fornecimento de materiais de expediente 
para ações, programas, projetou e serviços de proteção social especial com 
indivíduos c famílias COM direitos violados, desenvolvidos pelo Crcas II. 
conforme plano de ação MI-35. VALOR' GLOBAL: R$ 144,75 (cento e 
quarenta e quatro reais e setenta e cinco centavos). Contrato firmado em 

14 de novembro de 2012, dc acordo com as ce,i,cluaâes do processo do Prerão 
Presencial n." 329/2012. 

CONTRATO N" 1419/2012  
PARTES: MUNICÍPIO DE TOLEDO e ROSCH — COMÉRCIO, 
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. OBJETO: Fornecimento de 
gêneros alimentícios para ações, programas, projetos e SCIViÇOS de proteção 
social especial com individuos e famnias com direitos violados, 
desenvolvidos pelo Creas II, conforme plano de ação MDS. VALOR 
GLOBAL: RS 999,50 tnovecentos e noventa e nove reais e cinqüenta 
centavos). Contrato firmado cm 14 de novembro de 2012, de acordo eoin as 
conclusões do processo do Pregão Presencial n." 329/2012. 

CONTRATO N" 1420/2012  
PARTES: MUNICIPIO DE TOLEDO c WERMUTH & CIA LTDA. 
OBJETO: Fornecimento de material de expediente para ações, programas, 
projeto, e servicos de proteção voe si especial com roi! ividuos 	famílias 
com firrertc.s violados, desenvolu idos pelo Crcas II, contirtne plano ele suão 
MDS. VALOR GI.OBAI..: RS 34.50 (trinta e quatro reais e cinqüenta 
centavos) Contrato rimado em 14 de novembro de 2012. de acordo com :ES 

C011elusães do procenso do Pregão Presencial n." 329/2012. 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL n" 328/21112  
Considerando a decisão da comissão julgadora; considerando, que segundo o 
parecer da .Assessoria Jurídica o processo tramitou e seguiu as ditames da 
legislação pertinente, homologo o resultado da licitação na modalidade de 
PREGÃO PRESENCIAL sob n" 328/2012, cujo objeto é a seleção de 
propostas visando o aquisição de gêneros alimentícios, guardanapo. 
tooers e cilindros para serem utilizados nos programits e projetos 
desenvolvidos pela Secretaria de Assistência Social. através do Pré 
Jove ,,,, conforme plano de ação para cã-financiamento do Governo 
Federal — Sistema único de Assistência Social — ano 2012 e portaria 549 
do MDS, em lávor das empresas relacionadas ria classificação datada de 
13/11/2012 (II. 190), adjudicando em favor das mesmas para que produzam 
seus efeitos legais. Ciência aos interessados. observadas as prescrições 
legais pertinentes. GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
TOLEDO, Estado do Paraná, em 19 de novembro de 2012. JOSÉ 
CARLOS SCHIAVINATO. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TOLEDO. 

TERMO DE HOMOI,OGACÃO PREGÃO PRESENCIAL n"329/21112  
Considerando a decisão da comissão julgadora: considerando, que segundo 
o parecer da ARSCSSerid Jurídica o processo tramitou e seguiu os ditames da 
legislação pertinente, homologo o resultado da licitação na modalidade de 
PREGÃO PRESENCIAL sob n" 329/2012, cujo objeio é a seleção de 
propostas visando à aquisicilo de antedata de  consumo, de expediente, 
material educativo e esportivo produtos de limpeza e higienizacão. 
gêneros alimenticlos, cama/mesa/banho, copa/cozinha, tecidos e 

aviamentos, peças para decoração, cortinas, para ações, programas, 
projetos e serviços de proteção social especial com individuos e famílias 
com direitos violados, desenvolvidos pelo Creas II, conforme plano de 
INL) MDS. em favor das enipresas reine Moradas na classificação datoda de 
13/11/2012 (fls. 2891, adjudicando cio lávor das mesmas para que produzam 
seus efeitos legais.Ciência aos interessados, observadas as prescrições 
legais pertinentes. GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
TOI.EDO, Estado do Paraná, em 14 de novembro de 2012.40SE 
CARLOS SCI-HAVINATO - PREFEITO DO MUNICIPIO DE TOLEDO.  

RS 576,00- 11749612012 

CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N" 003/2012 

OBJETO: Seleção de propostas visando à aquisição de 02 (dois) veículos para 

utilização do Legislativo Municipal de Toledo, Paraná. DATA DA ABERTURA: 

21 de dezembro de 2012, às 08:00 horas no Prédio da Câmara Municipal de Toledo. 

VALOR MA XI MO CiLOBAL: RS 181 400.00 (cento eoitenta e uni mil equatrocen-

tos reais) Dotação Orçaillentán: 111.001 .0 I .(13 I .00017-005.4.4.911 52.00 DO ()FIlital 

encontra-se á disposição para retirado cin WWW C1111 nr.güglur- 	I '1. ,  'o 

br. Demais informações: Diretoria-Geral ou Comissão Pennanente. de Licitações 

da Câmara Municipal de Toledo, Centro Cívico Presidente 'Fancredo Neves, Rua 

Sarandi, n" 1049, Centro, atendimento de segunda a sena-feira, das 81150 ás I 211 e 

das 14h às 17h. Fone (45)3379-5900 ou e-mail camara(iPc-tnledo.prgov.br.Mauri 

Ricardo RetTatti - Diretor-Geral da Câmara Municipal de Toledo 

CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N" 004/2012 

OBJETO: Seleção de proposras visando à aquisição de reli igerador e televisão 

rara ul li zação do Legislativo Municipal de Toledo. Ihinina. DATA DA ABER-

TURA: 21 de dezembro de 2012, às 10:00 horas no Prédio da Cámara Municipal 

de Toledo. VALOR MÁXIMO GLOBAL: RS 20.711,38 (vinte mil e setecentos e 

onze '-es ise trinta coito centavos). Dotação orçamentaria: 01.001.01.031.00012-

(1115.4.4.90.57.00.00. O Edital encontra-se à disposição paia retirada em sssgsv. 

criat.nrcosubt; svww iirlõdo,prnetur Demais informações' Diretoria-Geral nu 

Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Toledo, Centro 

Cívico Presidente Tancredo Neves, Roa Sarandi, n" 1049. Centro. atendimento 

de segunda a sexta-feira, das 81130 ás 12h e das 14h às 176. Fone (45)3379-5900 

oa r-nisto'? C:1111111-ll (imc-I 0,1 çdo_pt .ov.bt • Mauri Ricardo RelTatti - Diretor-Geral da 

Camara Municipal de Toledo 

RI 144,00- 11810582012 
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ATOS DO PODER LEGISLATIVO 

PORTARIA N° ME-25  de 4 de dezembro de 2012 

A MESA EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
TOLEDO, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas legal e regimentalmente, 

EXONERA, a pedido, com efeitos .a partir de 1° 
de dezembro de 2012, a Senhora Isabel Cristina Rossoni 
do cargo de carreira de Agente Legislativo da Câmara 
Municipal de Toledo, nomeada pela Portaria n° ME-42, de 
20 de maio de 2011, e revoga a Portaria n° ME-24, de 30 de 
novembro de 2012. 

Anote-se, registre-se e publique-se. 

Edifício Vereador Guerino António Viccari, 4 de 
dezembro de 2012 

ADELAR HOLSBACH 
Presidente da Câmara Municipal 

ROGÉRIO MASSING 
Primeiro Secretário 

ADEMAR DORFSCHMIDT 
Segundo Secretário 

AVISO DE LICITACÃO 
PREGA° PRESENCIAL N°003/2012 

OBJETO: Seleção de propostas visando â aquisição 
de 02 (dois) veiculos para utilização do Legislativo Municipal 
de Toledo, Paraná. DATA DA ABERTURA: 21 de dezembro 
de 2012, as 08:00 horas no Prédio da Câmara Municipal 
de Toledo. VALOR MÁXIMO GLOBAL: R$ 181.400,00 
(cento e 'oitenta e um mil e quatrocentos ,reais). Dotação 
orçamentária: 01.001.01.031,00012-005.4.4.90.52.00.00. 
O Edital encontra-se â disposição para retirada em WVVVV. 
cmlbr.gov.br; www.toledo.prieq.br.  Demais 
informações: Diretoria-Geral ou Comissão Permanente 
de Licitações da Câmara Municipal Xie -Toledo, Centro 
Cívico Presidente Tancredo Neves, Rua Sarandi, n° 1049, 
Centro, atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h30  

às 12h e das 14h ás 17h. Fone (45) 3379-5900 ou e-mail 
camaraac-toledo.nr.clov.br.  Mauri Ricardo Reffatti - 
Diretor-Geral da Câmara Municipal de Toledo 

AVISO DE LICITACÃO  

PREGÃO PRESENCIAL N°004/2012 
OBJETO: Seleção de propostas visando â aquisição de 
refrigerador e televisão para utilização do Legislativo 
Municipal de Toledo, Paraná. DATA DA ABERTURA: 21 de 
dezembro de 2012, ás 10:00 horas no Prédio da Câmara 
Municipal de Toledo. VALOR MÁXIMO GLOBAL: R$ 
20.711,38 (vinte mil e setecentos e onze reais e trinta e oito 
centavos). Dotação orçamentária: 01.001.01.031.00012-
005.4.4.90.52.00.00. O Edital encontra-se â disposição para 
retirada em www.cmt.br.gov.br  www.toled0.0r.leg.  
br. Demais informações: Diretoria-Geral ou Comissão 
Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Toledo, 
Centro Cívico Presidente Tancredo Neves, Rua Sarandi, n° 
1049, Centro, atendimento de segunda a sexta-feira, das 
8h30 as 12h e das 14h às 17h. Fone (45) 3379-5900 ou 
e-mail camarac-toledo.br.gov.br.  Mauri Ricardo 
Reffatti - Diretor-Geral da Câmara Municipal de Toledo 

CANCELAMFNTO DE AVISO DE PUBLICACÃO 
PE EDITAL DE LICITACÃO E RETIFICACÃO  
PUBLICACÃO EM DATA ANTFRIOR 

A Comissão Permanente de Licitações da Câmara 
Municipal de Toledo comunica que fica sem efeitos a 
publicação do "Aviso de Licitação" na modalidade de "Pregão 
Presencial n° 002/2012", feita na página 12 Órgão Oficial 
Eletrônico do Municipio de Toledo, edição de 05.12.2012, 
e ratifica a validade da publicação feita no mesmo órgão 
eletrônico em sua edição de 04.12.2012, nas pâgs. 17 e 18, 
ratificando-se a realização do Pregão Presencial às 10h do 
dia 19.12.2012 no prédio da Câmara Municipal. 

Toledo, Estado do Paraná, 05.12.2012 

ATOS DE CONSELHOS E OUTROS 

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME/ 
TOLEDO, 

SÍNTESE DOS ATOS DA REUNIÃO ORDINÁRIA / 
Novembro e Dezembro/2012 

(Atendimento ao art. 82 da Lei Municipal n.° 2.026/10) 

1- Deliberação n° 005/12-CME/Toledo com o Parecer n° 
029/2012-CME, de 03/12/2012 
-Interessado: Sistema Municipal de Ensino de Toledo 
-Assunto: Calendário Anual das Reuniões Ordinárias e do 
horário das Sessões Plenárias e das, Câmaras doCME/ 
Toledo, para o ano de 2013. 
- Conselheira Relatora: Luciana Roberta Felicetti Rech 
- Decisão: Aprovado por unanimidade dos Conselheiros 
presentes. 

2-Parecer n° 027/12-CME, de 03/12/2012 
-Interessado: Colégio La Salle - Educação Infantil, Ensino 
Fundamental e Médio 
-Assunto: Renovação de Autorização de Funcionamento da 
EDUCAÇÃO INFANTIL - modalidades CRECHE e PRÉ-
ESCOLA. 
- Conselheiros Relatores: Edmilson Augusto de Morais e 
Sueli Luckmann Guerra. 
- Decisão: Aprovado por unanimidade dos Conselheiros 
presentes. 

3- Parecer n° 028112-CME, de 03/12/2012 
-Interessado: Colégio La Salle - Educação Infantil, Ensino 
Fundamental e Médio 
-Assunto: Renovação do Credenciamento da Mantenedora 
do Colégio La Salle - Educação Infantil, Ensino Fundamental 
e Médio, 
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