


CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 
CENTRO CÍVICO PRESIDENTE TANCREDO NEVES 
Rua Sarandi, n°. 1049— Centro — CEP 85.900-030 
Fone/Fax: (45) 3379-5900 - www.cmt.pr.qov.br  

SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO 

Data: 30.11.2012 

Pedido de aquisição n°.:012 

Requerente: 	 Diretoria-Geral 

Destinatário: 	 Presidente da Câmara Municipal 

OBJETO 
Aquisição de 08 (oito) Refrigeradores tipo "frigobar" e Televisores, sendo 01 (Hum) de 55,02 (dois) de 42" e 9 (nove) 
de 19 polegadas, para a Câmara Municipal de Toledo para suprir a demanda do ano vindouro, em que está previsto o 
aumento de mais 8 Vereadores, e uma TV 19" será para a sala do Diretor, a TV de 55" será para a sala de reuniões, uma 
das TV's de 42" será para a sala do Presidente e a outra para o •ainel eletrônico do plenário. 
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frigohar 08 759,00 6.072,00 

TV 19 09 662,66 5.963,94 

TV 42" 02 2.042,25 4.084,50 

TV 55" 01 4.590,94 4.590,94 

Valor global proposto para os produtos 	 20.711,38 

Justificativa: Considerando que todos os gabinetes de Vereadores desta egrégia Casa de Leis consta de um 
refrigerador do tipo Frigobar, e conta também com uma TV de 19", cuja estante tem a medida certa 

para uma TV de 19", 
Considerando que é necessário uma TV para a sala do Diretor para que o mesmo possa ter o 

controle da programação disponível para ser assistida; 
Considerando a necessidade de um Televisor de grande porte para a sala de reuniões, onde 
constantemente é necessário a apresentação de imagens para explanação de tópicos de matérias 

discutidas; 
Considerando a necessidade de um televisor para painel do plenário, 
Considerando a necessidade de um televisor para a sala do Presidente para que este possa, de 

forma reservada, apresentar matérias diversas para discussão em reuniões; 

pa a necessária interação dos vereadores, servidores e cidadãos com maior celeridade e eficiência; 
Considerando a aprovação unânime, por parte da Mesa desta casa já no ano de 2009, pela 
contratação do serviço de telefonia móvel, mediante processo licitatório, desejo este que foi 
concretizado pela licitação na modalidade tomada de preços n° 003/2010, cujo tem termo 

contratual estipulado é para o final deste ano. 	 . 

é a presente solicitação presente para requerer que se tomem as providências que entender 
necessárias para o fim de realização de licitação para a aquisição de bens para suprir a carência 

dos produtos acima citados, 

Estipulo, desde já, como valor global máximo para a aquisição dos produtos de R$ 20.711,38 
Uvinte mil, setecentos e onze mil e trinta e oito centavos) 

Deste modo, fixo como valor máximo da licitação, a média feita dos orçamentos que seguem anexo 
ao processo licitatório. De mais a mais, Diante de todo o acima exposto, requer-se a elaboração do 
competente processo licitatório, nos termos acima expendidos, contando desde já, com a agilidade 

que lhe é peculiar. 

Anexos: 	• Orçamentos feitos nas empresas/lojas de Toledo-Pr. 

Solicitante: Dotação 
orçamentária: 
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Mauri Ricardo Reffatti 
Diretor-Geral da Câmara 

Data: 30 de novembro de 2012 

Responsável: 

Gerso S. Nakamura 
ontador 

Controle 
Interno: 

David Calça 
Controlador Interno 

Autorização Licitaçã 
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AD 	JOS 	OLSBA 

RESI 'r ENTE 









ORÇAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE TELEVISORES PARA A CÂMARA  
MUNICIPAL DE TOLEDO  

DESCRIÇÃO DOS TELEVISORES: 

Televisores LED c/suporte de parede compatível com as respectivas TV's 

Tamanho da tela (polegadas): "55" 

PREÇO UNITÁRIO: R$  3 3 51 54.Q0 	Xi44V -roi/JIM 

Tamanho da tela (polegadas): "42" 

PREÇO UNITÁRIO:  

Tamanho da teIa (polegadas): "19" 

PREÇO UNITÁRIO: R$ 	  

n05.019.424/0019-461  
EMPRESA/LOJA 	lehelPfiDARET.R£1550iStitileieEr.5?,”5/5,719 

E ELETRO ELET, i.ONICOS LTDA. 

Rua Barão do Rio Branco, 102- Centro 
CNPJ• 	 L  	85900,005., Toledo - PR 

TOLEDO,  05 	DE 	 _52-`WzAA4 2--Rqd 	DE 2012 

RESPONSÁVEL ELO OÇAMENTO DA EMPRESA/LOJA 



csk/  
RESPONSÁ JcL PELO ORÇAMENTO DA EMPRESA/LOJA 

ORÇAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE TELEVISORES PARA A CÂMARA  
MUNICIPAL DE TOLEDO  

DESCRIÇÃO DOS TELEVISORES: 

Televisores LED c/suporte de parede compatível com as respectivas TV's 

Tamanho da tela (polegadas): "55" 

PREÇO UNITÁRIO: R$3WB dee:7 1-er 3D .Qe  

Tamanho da tela (polegadas): "42" 

PREÇO UNITÁRIO: 	 . . 522 ... 

Tamanho da tela (polegadas): "19" 

PREÇO UNITÁRIO: R$ Lo 	 "ha  et-2  

EMPRESA/LOJA 	  

cNRS0775-72  (95/ - 
NOVA CASA BAHIA  S/A!  

TOLEDO, OT 	 DE. Dara  PevbP--- 	 DE 2012 



ORÇAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE TELEVISORES PARA A CÂMARA  
MUNICIPAL DE TOLEDO  

DESCRIÇÃO DOS TELEVISORES: 

Televisores LED c/suporte de parede compatível com as respectivas TV's 

Tamanho da tela (polegadas): "55" 

PREÇO UNITÁRIO: R$ 	±:(à 1%  &)0  
scoo 	3. g g g 00 _ 9'1.4 ;bc,0 

Tamanho da tela (polegadas): "42" 

PREÇO UNITÁRIO: R$  -3  g Bg  1W  

Tamanho da tela (polegadas): "19" 

PREÇO UNITÁRIO: R$ 	 59.9 LOO  

EMPRESA/LOJA 	  

FT9 379 49110035-2i]  
Havan 

Lojas de Departamentos Ltda 
Av. José João Muraro, 625 

Jardim Porto Alegre - CEP 85906-370 

Toledo - PR 

TOLEDO, 	G 	DE  	 DE 2012 

.Afar-co-D 
RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO DA EMPRESA/LOJA 

CNPJ• 	  



Orçamento para aquisição de TV's para a Câmara Municipal de 
Toledo 
Para ver mensagens relacionadas a esta, agrupar mensagens per conversa. 

Fotos 101/11/2012 

FABIO MI INFORMÁTICA 

Para 'Lucas Teodoro' 

Boa tarde 

Televisores LED c/suporte de parede compatível com as respectivas TV's 

Quantidade: 1 (uma) Tamanho da tela (polegadas): "55" 
Marca: Samsung 
Preço Unitário: R$6566,76 

Quantidade: 2 (duas) Tamanho da tela (polegadas): "42" 
Marca: Samsung 
Preço Unitário: R$2590,00 

Quantidade: 8 (oito) Tamanho da tela (polegadas): "19" 
Marca: Sanisung 
Preço Unitário: R$890,00 

Entrega: 4 dias úteis 
Validade da proposta: 10 dias 

Aguardo resposta. 
Atenciosamente, 
Fábio Ricto 
Gerente Comercial 

MA. EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA 
CNPJ: 07.701.89210001-05 
IE: 90.356.662.03 
Rua SANTOS DUMONT, 1947 - Centro 
Toledo - PR 
CEP: 35900-010 

CONTATOS: 

MSN Messenger: 	Fabiobinxíit;hot ail com 

tetTuirucuas 
Site: 	www.MiMedaStore.com  

Tel: (45) 9135-0504 (Celular) 
(45) 3252-6843 / 3252-8947 (Comercial/Fax) 



CAMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 
CENTRO CÍVICO PRESIDENTE TANCREDO NEVES 
Rua Sarandi, n° 1049 — Centro — CEP 85900-030 
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Edital de 
Licitação: 

1.1.-Pregão Presencial n2  004/2012. 

Modalidade: 1.1.- Pregão Presencial. 

Tipo: 2.1.- MENOR PREÇO. 

Ente Licitante: 3.1.- CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO, pessoa jurídica de direito público interno, 
inscrita no CNI1 sob n° 77.402.196/0001-75, sediada na Rua Sarandi, ne2  1049, Centro 
Cívico Presidente Tancredo Neves, CEP 85900-030, Toledo, Paraná. 

Objeto: 4.1.- A presente licitação,na Jpodalidade, PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR 
PREÇO, 	objetivando 	ia • jelleção 	de '. propostas 	visando 	a 	aquisição 	de 
reffigeradOres e televisores Com suportes compatíveis, regido pela Lei n.°10.520, 
de 17 de 'julho de 2002 e, subsidiariamente, à Lei n° 8.666/93, suas alterações e 
demais legislações aplicáveis, tudo conforme condições, especificações e valores 
constantes no Anexo I e nos termos deste edital e seus anexos. 
4.2,- As configurações indicadas são mínimas, podendo ser superadas, sem prejuízo 
ou vantagem à Câmara Municipal de Toledo. 

5.- Do preço 
máximo: 

5.1.-Fica estabelecido o preço unitário máximo de cada kern como sendo: 

5.1.1.- Item 01: , Refrigerador é de R$ 759 00 (setecentos e cinquenta e nove 
reais); 

5.1.1.1 - Quantidade: .08 (oito); 
, 

51.1.2 - Valór total: R$ 6.072,00 (seis mil e setenta e dois reais); 

5.1.1.3 - Descrição do objeto: 	Refrigerador do estilo "frigobar", 	cor branca, 
capacidade mínima líquida de 115 litros, capacidade mínima bruta de 115 litros, 
tensão 110V, consumo de energia mensal média máxima de 20 kWh/mês, 
prateleiras aramadas internas removíveis, 	pés niveladores frontais, 	prateleira 
inferior da porta, para garrafa, controle' de temperatura, congelador, porta-latas 
reversível com capacidade mínima para 10 para 10 latas, dimensões máxima: 90 
cm de altura,, 50 cm de largura e 54 cm de profundidade. Garantia: 02 anos 
integral sobre os equipamentos, componentes e acessórios. 

5.1.2.- Item 02:-  televisor de 19" é de R$ 662,66 (seiscentos e sessenta e dois 
reais e sessenta e seis centavos); - 
. 	,_ 

51.2.1 -'Quantidade: 09 (nove); 

5.1.2.2 - valor total: R$ 5.963,94 (cinco mil novecentos e sessenta e três reais e 
noventa e quatro centavos); 

5.1.2.3 — Descrição do objeto: Televisor (TV) LED, tela: 19", Sistema de cores: 
trinorma, resolução: 	1366 x 768 pixels, 	brilho mínimo 300 cd/m2, contraste: 
mínimo de 15:000, tempo de resposta mínimo de 8 ms, tipos de ajustes de 
imagem: cohtraste, brilho, temperatura de cor e tamanho, conectores: antena 
analógica, HDTV, HDMI 1.3a with' CEC HDMI easy, s-vídeo, vídeo composto 
(audio e vídeo). Progressive Scan, Potência de áudio: mínimo 65W ou 6W RMS, 
alto falantes frontais: som estéreo-, SAP, Closed Caption, tipos de ajustes de 
audio: voz, música, teatro 'ê pessoal, idiomas do menu: português, dentre outros, 
sleeptimer, canais: mínimo de 100, bloqueio de canais, acabamento 	em "black 
piano", consumo de energia: máximo de 70W. Tamanho máximo do aparelho: 
altura 36 cm, largura 48 cm (considerando o pedestal para suporte), profundidade 
25 cm e suporte compatível. Acessórios: controle remoto original com pilhas, cabo 
de força original, pedestal para suporte. Garantia: 02 anos integral sobre os 
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equipamentos, componentes e acessórios. 

5.1.3.- Item 03: Televisor de 42" é de R$ 2042,25 (dois mil e quarenta e dois reais 
e vinte e cinco centavos); 

5.1.3.1 — Quantidade: 2 (dois); 

5.1.3.2 - Valor total: R$ 4.084,50 (cinco mil novecentos e sessenta e três reais e 
noventa e quatro centavos); 

5.1.3.3 - Televisor (TV) LED, tela: 42", resolução 1920 x 1080p Full HD, 
Frequência mínima de 120 HZ., contraste: mínimo de 500.000:1, tempo de 
resposta máximo de 3 ms, conversor digital integrado, entradas mínimas: 01 
antena análógida, 03 ;HDMI 1.3a, 01 sLvideo, 02 AVI (áudio e vídeo), 01 USB 
multimídia, 	.Potência de áudio:. mínimo 20W RMS (2 x 10W), Firmware 
atualizável • via USB, Ajustes do formato da tela: Auto Format (Formato 
Automático), Super Zoom, Expansão da imagem p/16:9, Widescreen, sem escala 
(ponto a ponto de 1080p), consumo máximo de energia de 120W. Tamanho 
máximo do aparelho: dimensões sem pedestal (LxAxP): 1000x610x90 mm., 
dimensões com pedestal (LxAxP): 1000x650x240 mm. Idioma obrigatório do 
menu: português. Acessórios: Suporte para mesa, Manual do Usuário, Controle 
remoto com pilhas, suporte para parede compatível com o aparelho. Manual do 
Usuário: Português. Acessórios: controle remoto original com pilhas, cabo de 
força original, pedestal para suporte. Garantia: 02 anos integral sobre os 
equipamentos, componentes e acessórios. 

5.1.4.- Item 04: Televisor de 55" é de R$ 4.590,94 (quatro mil quinhentos e 
noventa reais é noventa e quatro centavos); 

5.1.4.1 — Quantidade: 1 (Hum); 

5.1.4.2 - Valor total: R$ 4.590,94 (quatro mil quinhentos e noventa reais e noventa 
e quatro centavos); 

5.1.4.3 - Televisor ffN/ LED, tela: 55" resolução 1920 x 1080p Full HD, 
Freqüência mínima de 120 HZ., contraste: mínimo de 500.000:1, tempo de 
resposta máximo de 3 ms, conversor digital integrado, entradas mínimas: 01 
antena analógica, 03 HDMI 1.3a, 01 s-vídeo, 02 AVI (áudio e vídeo), 01 USB 
multimídia, . Potência de áudio: mínimo 20W RMS (2 x 10W), Firmware 
atualizável via , USB, Ajustes do formato da tela: Auto Format (Formato 
Automático), Super Zoom, Expansão da imagem p/16:9, Widescreen, sem escala 
(ponto a ponto de 1080p), consumo máximo de energia de 120W. Tamanho 
máximo ;do aparelho: dimensões sem pedestal (LxAxP): 1000x610x90 mm., 
dimensões com pedestal (LxAxP): 1000x650x240 mm. Idioma obrigatório do 
menu: português. Acessórios: Suporte para mesa, Manual do Usuário, Controle 
remoto com pilhas, suporte para parede compatível com o aparelho. Manual do 
Usuário: Poráguês. Acessórios: controle remoto original com pilhas, cabo de 
força original, ,pedestal para suporte. Garantia: 02 anos integral sobre os 
equipamentos, 'componentes e acessórios. 

5.2:- A propottá que consignar preço;superior aos elencados anteriormente será 
considerada excessiva, acarretando a sua desclassificação. 

6.- Dotações 
orçamentárias: 

6.1.- O pagamento decorrente do objeto desta licitação correrá à conta dos recursos 
oriundos das seguintes dotações orçamentárias: 01 - Câmara municipal de 
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vereadores: 

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: 

7.1.- Os Envelopes, contendo a proposta de preços e a documentação habilitatória, 
deverão ser protocolizados até às 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. 

7.2.- Após o encerramento,  dolirazo para a protocolização da proposta de preços e da 
documentação habilitatória, não será aceita solicitação de expedição ou entrega de 
documentos para substituição.; .  

, 
7.3.-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: 

8.1. - Integram o presente Edital os seguintes anexos: 
8.1.1- Anexo I - Formulário padronizado de proposta. 
8.1.2.- Anexo II : Declaração ide idoneidade. 
8.1.3.- Anexo III - Declaração contendo . informações para fins de assinatura de 
contrato. 
8.1.4.- Anexo IV - Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação 
8.1.5.- Anexo V - Minuta de contrato. 
8.1.6.- Anexo VI - Modelo de Carta de Credenciamento 
8.1.7.- Anexo 'VII •-• Modelo de termo de renúncia de recurso (preenchimento 
facultativo). 
8.1.9.- Anexo VIII - Modelo de Declaração de Observância ao disposto no inciso 
XXXIII, do art 72, da Constituição Federal (art. 27, inciso V, da Lei Federal n2  
8.666/93). 	. 	• 	• 
8.1.10.- 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). 

Suporte legal: 9.1.- Esta licitação será regida pelo presente Edital com todos os seus adendos e 
documentos nele mencionados, modelos, especificações, Lei n2 	10.520/02, Lei 
Federal n2  8.666/93, Lei Comidementar n2  123/06 e legislação aplicável. 

9.2.- O presente' Edital se submete integralmente ao disposto nos arts. 42 a 46 da Lei 
Complementar 	n2 	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 dá disputa de preços. 

Condições de 
Participação: 

. 	 . 
10.1.- Poderão . participar desta licitação empresas cadastradas junto à 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 gim 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 n2  8.666/93). 

10.4.- 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. 	. 
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10.5.- 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. 

10.6.- 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. 

10.7.- 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. 

11.- 	 11.1.- No início da sessão pública do pregão, a licitada deverá se apresentar para 
Credenciamento: credenciamento junto ao(à) pregoeiro(a), devidamente munido dos documentos que 

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

11.2.- Para o credenciamento deverão ser apresentados, apartados dos Envelopes 
n2s 1 e 2, os seguintes documentos: 

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. 

11.3.- 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. 

11.4.- 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. 

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

11.6.- 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. 

11.7 - 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. 
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Apresentação 12.1 - O credenciamento deverá ser apresentado em apartado dos Envelopes n°s 1 
da proposta de 
preços, amostras e 
documentos de 
habilitação - 

e 2, no início da abertura da sessão de licitação. 

12.2.- Os Envelopes n2s 1 e 2 deverão ser entregues, fechados e protocolados, 
constando da parte externa e frontal, o seguinte: 

Condições gerais: 
ENVELOPE N° 1 
À CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2012 
PROPOSTA DE PREÇOS 

e 	NOME DA.EMPRESA LICITADMindicar se é microempresa ou EPP) 

CNP)1 I 't. 	. 	 - 	• 

ENVELOPE N° 2 
À CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N2  004/2012 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
NOME DA EMPRESA LICITADA (indicar se é microempresa ou EPP) 
CNPI 

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

Envelope n° 1 13.1.- O Envelope n2  1, apresentado fechado e rubricado, deverá conter a PROPOSTA 
- Proposta de DE PREÇO para o objeto da licitação e deverá ser assinada pela proponente ou seu 
preços: representante legal, ensejando, a ausência de assinaturas, a desclassificação da 

proponente. 	- 

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

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

completo, número do CNI2 j, 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 às expressões técnicas de uso 
corrente, prospectos e documentação do fabricante, que poderão estar em língua 
inglesa. 

13.4.- 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 interposição de recurso administrativo ou 
judicial, observando-se as seguintes regras: 
a) a proposta que omitir o prazo de validade será considerada válida pelo período 
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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. 

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

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

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

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

13.9.- 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. 

 

14.- Envelope n° 2 
- Documentação 
de habilitação: 

14.1.- O Envelope n° 2, apresentado fechado e rubricado, deverá conter os documentos 
abaixo relacionados, sendo que a falta de qualquer deles implicará na inabilitação da 
proponente: 

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; 

Prova de Regularidade junto à justiça do Trabalho, através da emissão de Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); 

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. 

14.2.- 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. 

     



CAMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 
CENTRO CÍVICO PRESIDENTE TANCREDO NEVES 
Rua Sarandi, n° 1049 — Centro — CEP 85900-030 

Fone/Fax: (45) 3379-5942 - WWW.cmt.pr.gov.br  

15.- Apresentação 
das amostras: 

15.1.- A licitada provisoriamente classificada no.  primeiro lugar de cada item poderá, a 
critério da Comissão, ser convocada pelo(a) pregoeiro(a) 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 

15.2.- Para cada um dos item(ns) deverá ser entregue, ao menos, 1 (uma) amostra de 
cada um dos itens que compõe o respectivo item. 

15.3.- 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. 

15.4.- 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. 

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

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

16.- 	Forma 	de 
apresentação 	da 
documentação 	e 
proposta 	de 
preços: 

16.1.- Preferencialmente, para facilitar a análise pela Comissão e pelas proponentes, 
os documentos que compõem o Envelope n° 2, referente à 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. 

17.- 	Critério 	de 
julgamento: 

17.1- O critério de julgamento da presente licitação é o de MENOR PRECO POR ITEM. 

17.2- 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 ITEM 
considerando a aquisição de todos os itens que compõe o objeto da licitação. 

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

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

17.5- 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. 

18.- Procedimento 
da licitação: 

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



CAMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 
CENTRO CÍVICO PRESIDENTE TANCREDO NEVES 
Rua Sarandi, n° 1049— Centro — CEP 85900-030 

Fone/Fax: (45) 3379-5942 - wfflmcmt.pr.qov.br  

18.2.- 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. 

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

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

18.5.- 0(A) pregoeiro(a) procederá à abertura dos envelopes contendo as propostas de 
preços, verificando sua conformidade com as condições estabelecidos 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; 

E) 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; 
g) 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. 

18.6.- 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 ITEM. 

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

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

18.9.- Aceitas as propostas ck preços, elas serão provisoriamente classificadas em 
ordem decrescente. 

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

seleção da proposta de MENOR PRECO POR ITEM  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 selecionados 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. 

18.11.- 0(A) pregoeiro(a) convidará individualmente os autores das propostas 
selecionados 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. 

18.12.- Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, 
inferiores à proposta de menor preço. 
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18.13.- 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. 

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

18.15.- 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. 

18.15.1.- 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. 

18.15.2.- 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). 

1815.3.- 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 rala o inciso II, do 
art. 45 da Lei Complementar n° 123/2006. 

18.15.4.- No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos § § 12  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. 

18.15.5.- 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. 

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

18.17.- 0(A) pregoeiro(a) poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com 
vistas à redução do preço. 

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

18.19.- 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. 

18.20.- 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) 
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proponentes de melhor oferta, confirmando as suas condições de habilitação. 

1821.- 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. 

18.21.1.- 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. 

18.21.2.- 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. 

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

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

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

18.24.1.- 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. 

18.24.2.- 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 convocação, o mesmo ocorrendo 
sucessivamente com as demais licitadas no caso de reprovação. 

18.24.3.- 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. 

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

18.24.5.- 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 

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

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

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

18.26.- 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, 
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• 

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. 

18.27.- 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. 

18.28.- 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. 

18.29.- 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. 

Pedido 	de 
informações 	ou 
esclarecimentos: 

19.1.- Quaisquer informações, esclarecimentos ou dados fornecidos verbalmente por 
servidores da Câmara Municipal de Toledo, inclusive 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. 

19.2.- 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: 20.1.- 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. 

20.2.- 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. 

20.3.- 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. 

20.4.- O recurso será dirigido ao Presidente da Câmara Municipal itk 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. 

Adjudicação e 
homobgação 

21.1.- 	O 	objeto 	desta 	licitação será adjudicado 	à licitada 	cuja proposta 	seja 
considerada vencedora. 
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21.2.- 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. 

21.3.- Ocorrendo a interposição de recursos, a adjudicação será realizada após 
decisão dos mesmos. 

21.4.- 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. 

21.5.- 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. 

22.- Formalização 22.1.- Homologado o resultado da licitação pela autoridade competente, a Câmara 
da Ata de Registro Municipal de Toledo convocará a licitada vencedora para, no prazo de 5 (cinco) dias 
de Preços: úteis, 	assinar 	contrato, 	sob 	pena 	de 	decair 	do 	direito 	à contratação, 	sem 

prejuízo 	das 	sanções 	previstas 	neste 	Edital 	e 	das 	demais sanções legais 
aplicáveis. 

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

22.3.- 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. 

22.4.- 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 licitações e impedimento de contratar com 
a Câmara Municipal de Toledo pelo prazo de até 2 (dois) anos. 

22.5.- 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. 

23.- 	Entrega, 23.1.- Os materiais e equipamentos, objeto da presente licitação, deverão ser 
recebimento dos entregues em até 30 (trinta) dias nos locais e momentos devidamente indicados pela 
materiais e Câmara Municipal de Toledo, no endereço constante do cabeçalho, após a firmatura do 
instalação: contrato, independentemente de ausência ou especificação de forma diversa na 

proposta. 

23.2.- Todos os produtos entregues serão conferidos por ocasião do 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 
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Preços. 

23.3.- O produto que apresentar problemas e/ou defeitos será rejeitado, obrigando-se 
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. 

23.4.- 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. 

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

23.6.- 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. 

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

Fiscalização: 24.1.- A fiscalização e acompanhamento da entrega dos bens serão feitos por servidor 
da Câmara Municipal de Toledo. 

24.2.- 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. 

24.3.- 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. 

24.4.- A ação ou omissão, total 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 condições 
de recebimento do 
objeto licitado: 

25.1.- Todos os produtos entregues serão conferidos por ocasião do recebimento. O 
produto que apresentar problemas e/ou defeitos será rejeitado, obrigando-se o 
fornecedor a substitui-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. 

25.2.- 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: 26.1.- 0(s) pagamento(s) será(ão) efetuado(s) no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, 
após a completa entrega dos equipamento, contados da certificação da nota fiscal 
eletrônica, vistada pela Comissão de Recebimento da Câmara Municipal de Toledo. 

26.2.- A completa entrega do equipamento serão atestadas por servidores da Câmara 
Municipal de Toledo, atestando o seu perfeito funcionamento. 
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26.3.- A fatura para pagamento apresentará um único valor, porém a mesma deverá 
conter pormenorizada descrição de cada equipamento adquirido, inclusive mão de obra, 
se houver. 

26.4.- 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. 

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

27.- Das 27.1.- À licitada/contratada, total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as 
penalidades: sanções previstas no art. 87 da Lei Federal n°8.666/93: 

Advertência; 
Multi 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. 

27.2.- 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 inickineo, 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. 

27.3.- 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 	0,20% 	(vinte 	centésimos 
percentuais) sobre o valor do produto não entregue, por dia de atraso, até o 102  
(décimo) 	dia, limitada a 2% (dois por cento) 	do valor total relativo, corrigido 
monetariamente até o adimplemento da obrigação pactuada. 

27.4.- 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. 

27.5.- 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. 

27.6.- 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. 

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

28.- Aplicação das 28.1.- Verificada qualquer irregularidade, a Câmara Municipal de Toledo notificará a 
penalidades: empresa licitante acerca do ocorrido, concedendo a ela o prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

para, querendo, apresentar defesa prévia (§ 2°, do art. 87, da Lei Federal n° 8.666/93). 
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28.2.- Decorrido o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento da notificação, 
com ou sem a apresentação da defesa prévia, será julgada peta Câmara Municipal de 
Toledo, através do Diretor-Geral, a aplicação ou não das penalidades previstas em EditaL 

28.3.- 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. 

28.4.- 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. 

29.- Disposições 
finais: 

29.1.- A apresentação de proposta implica no perfeito entendimento do objeto 
licitado e aceitação pela proponente de todos os termos deste Edital. 

29.2.- A contratada somente poderá emitir Nota Fiscal após a emissão da Nota de 
Empenho respectiva, fazendo constar o número deste na Nota Fiscal correspondente. 

29.3.- 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. 

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

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

29.5.- O órgão oficial eletrônico do Município de Toledo é acessível no sítio 
eletrônico 	da 	Prefeitura 	no 	seguinte 	endereço: 
http://www.toledo.pr.gov.hr/?q=pagina/orgao-oficial.  

29.6.- 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. 

29.7.- 0(A) pregoeiro(a) não se responsabiliza pelo conteúdo e autenticidade de 
cópias deste Edital obtidas por meio de terceiros. 

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

29.9.- 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. 

29.10.- 0(A) pregoeiro(a) reserva-se no direito de solicitar o original de qualquer 
documento sempre que tiver dúvidas ou julgar necessário. 

29.11.- 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 ofício ou por provocação de qualquer pessoa, 
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mediante ato escrito e fundamentado, sem direito indenizatório aos licitantes. 

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

2913.- Os casos omissos serão resolvidos pelo(a) pregoeiro(a), que decidirá com 
base na legislação vigente. 

29.14.- 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. 

29.15.- 	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. 	 . 

29.16.- Em conformidade com a Lei n2  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 



CAMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 
CENTRO CÍVICO PRESIDENTE TANCREDO NEVES 
Rua Sarandi, n° 1049— Centro — CEP 85900-030 

Fone/Fax: (45) 3379-5942 - vvvwv.toledo.pnleg.br  

Item Qtde 
Valdir valer Valor 

Descrição unitário 
máximo 

total 
v
máximo 
aior 

unitário 
proposto 

total 
proposto 

01 8 

Refrigerador do estilo "frigobar", cor branca, capacidade 
mínima líquida de 115 litros, capacidade mínima bruta de 115 
litros, tensão 110V, consumo de energia mensal média máxima 
de 20 kWh/mês, prateleiras aramadas internas removíveis, pés 
niveladores frontais, prateleira inferior da porta para garrafa, 
controle de temperatura, congelador, porta-latas reversível 
com capacidade mínima para 10 para 10 latas, dimensões 
máxima: 90 cm de altura, 50 cm de largura e 54 cm de 
nrofundidade. 	Garantia: 	02 	anos 	integral 	sobre 	os 
equipamentos, componentes e acessórios. 

R$ 759,00 R$ 6.072,00 R$ R$ 

02 09 

Televisor (TV) LCD, tela: 19", Sistema de cores: trinorma, 
resolução: 1366 x 768 pixels, brilho mínimo 300 cd/m2, 
contraste: mínimo de 15:000, tempo de resposta mínimo de 8 
ms, tipos de ajustes de imagem: contraste, brilho, temperatura 
de cor e tamanho, conectores: antena analógica, HDTV, HDMI 
1.3a with CEC HDMI easy, '5-video, vídeo composto (audio t 
vídeo). Progressive Scan, Potência de audio: mínimo 65W ou 
6W RMS, alto falantes frontais, som estéreo, SAP, Closed 
Caption, tipos de ajustes de audio: voz, música, teatro e pessoal, 
idiomas do menu: português, dentre outros, sleeptimer, canais: 
mínimo de 100, bloqueio de canais, acabamento 	m "black 

piano", consumo de energia: .  máximo de.  70W. Tamanho 

R$ 662,66,00 R$ 5.963,94 R$ R$ 

máximo 	do aparelho: 	altera 	36 	cm, 	largura 	48 	cm 

(considerando o pedestal para suporte), profundidade 25 cm. 
Acessórios: controle remoto original com pilhas, cebo de força 
original, pedestal para suporte.. Garantia: 02 anos integrai 
sobre os equipamentos, componentes e acessórios. 	'. 

03 02 

Televisor (TV) LED, tela: 42', resolução 1920 x 1080p Full 
HD, Freqüência mínima de 120 HZ., contraste: mínimo de 
500.000:1, tangi° de resposta máximo de 3 ms, conversor 
digital integrado, entradas mínimas: 	01 antena analógica, 03 • 

HDMI 1.3a, 01 s-vídeo, 	.02 AVI (audio e vídeo), 01 USB 
multimídia, . Potência de audio: mínimo 20W RMS (2 x 10W), 
Firmwaee atualizável via USB. Ajustes do formato da tela: Auto 
Format (Formato Automático), Super 2oom, Expansão da 
imagem p/16:9, Widescreen, ,sem escala (ponto a ponto de 
1080p), consumo máximo de , energia de 120W. Tamanho 
máximo 	do 	aparelha: 	dimensões 	sem 	pedestal 	(LxAxP): 

1000x610x90 	mm., 	dimensões 	com • pedeStal 	(LxAxP): 
1000x650x240 mm. Idioma obrigatório do menu: português. 

I, 

Acessórios: Suporte para mesa, Manual do Usuário, Controle 
remoto com pilhas, suporte para parede compatível com o 
aparelho. Manual do Usuário: Português. Acessórios: controle 
remoto original com pilhas, cabo de força original, pedestal 
para 	suporte. 	Garantia:, ,02 	anos 	integral 	sobre 	os 
equipamentos, componentes e acessórios. 	. 

R$ 2.042,25 R$ 4.084,50 R$ R$ 

04 01 

Televisor (TV) LED, tela: 55" resolução 1920 x 1080p Full HD, 

Freqüência 	mínima 	de 	120 - HZ., 	contraste: - mínimo • de - 
500.000:1, tempo de resposta- máximo de 3 ms, conversai 
digital integrado, entradas mínimas: 	01 antena analógica, 03 

HDMI 1.3a, 01 s-vídeo, 02 AVI (audio e 'vídeo), 01 USB 
multimidia, . Potência de audio: mínimo 20W RMS (2 x 10W), 
Firmware atualizável via USB, Ajustes do formato da 'tela: Auto 
Format (Formato Automático), Super Zoom, Expansão da 
imagem p/16:9, Widescreen, sem escala (ponto a ponto de 
1080p), consumo máximo de.  energia de 120W. Tamanho 
máximo 	do 	aparelho: 	dimensões 	sem 	pedestal 	(LxAxP): 

1600x610x90 	mm., 	dimensões 	com 	pedestal 	(LxAxP) 
1000x650x240 mm. Idioma obrigatório do 'menu: português. 
Acessórios: Suporte' para mesa, Manual do Usuário, Controle 
remoto com pilhas, suporte Para parede compatíVel com O 
aparelho. Manual do Usuário: Português. Acessórios: controle 
remoto original com pilhas, cabo de força original, pedestal 
para 	•suporte. 	Garantia: 	02 	anos • integral 	sobre 	ci ,  

equipamentos, componentes e acessórios..  

R$ 4.590,94 R$ 4.590,94 R$ R$ 

R$20.711,38 
R$ 
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ANEXO 
FDRl)1111ARIO PADRONIZADO DE PROPOSTA  

(documento obrigatório - Envelope n° 1) 

PROPONENTE: 	  

ENDEREÇO: 	  

CNPJ: 	 FONE/FAX:(0xx 	  

Pelo presente, submetemos a apreciação de V. Sas., a nossa proposta 
relativa a licitação em epígrafe, declaramos à Câmara Municipal de Toledo, 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 (sess.  enta 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-m6a executar os serviços constantes.  neste anexo, obedecendo ao Edital de licitação. 

Por ser a expressão.  da verdade, firmamos a presente. 

	de 	 de 2012. 

Nome: 
RG/CPF: 

Cargo: 
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ANEXO II 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDO El ADE  
(documento obrigatório - Envelope n° 1) 

PROPONENTE: 	  

ENDEREÇO: 	  

CNPJ. 	 FONE/FAX:(0xx 	  

Declaranios paraÀS fiiis de 'direito, 'na quafdade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade de Pregão Presencial n° 004/2012, 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) 

DA EMPRESA PROPONENTE: 
• 

Razão social: 

Rua: 	 N2: 

Bairro: 	 CEP: 

Cidade: 	 UF: 

CNPl: 	 Insc. Est.: 	 Insc. Mun.: 

Banco: 	 Agência: 	 Conta-corrente: 

Telefone: 	 Fax: 	 Site: 

Contador da empresa: 	 Telefone: 

DO REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO PARA ASSINATURA DO CONTRATO: 

Nome: 

Função: 

Data Nasc.: 	 Est. Civil: 

Escolaridade: 	 RG: 	 CPF: 

Rua: 	 N2: 

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 DEDECLÁRAÇÁÔ DECÜMPRIMÉNTO iÓW QLJÍSITOS»E HABIUTAÇÃO njià.  

(documento obrigatório) 

PROPONENTE: 	  

ENDEREÇO: 

CNPJ: 	 FONE/FAX: (0xx 	  

representante 	 legal 	 da 

Empresa 	  na dualidade de Proponente do procedimento 

licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL n9  004/2012, 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: 

Contratada: 

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. 

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° 

  

    

Objeto: 	 3.1.- (objeto) 

Da documentação 4.1.- 0. presente cóntrato está sendo firmado com fundamento na Lei n.° 
legal: 	 1O.520/02, Lei a2 8.666/93, e de. alcordo com as conclusões do Pregão 

Presencial n.2 004/2012, aplicabdose ainda, os princípios inerentes aos 
contratos adminiátrativos, 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. 

Prazo de vigência, 5.1.- O prazo de vigência do presente contrato é de (...) 
prorrogação 
reajuste: 

Valor: 

	

	 6.1.- O valor do Objeto (...) é de 1$ 	 ( ) denominado valor 
contratual. 
6.2.- Os recursos para assegurarem os pagamentos deste contrato, são 
oriundos da dotação orçamentária: 

Pagamento: 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. 

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

Das obrigações da 9.1.- São obrigações da contratada: 
Contratada: 	a) Entregar os objetos licitados e contratados, dentro do prazo estabelecido 

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

(quarenta e oito) horas após o recebimento do comunicado. 
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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. 

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

Das penalidades: 11.1.- Ao contratado total ou parcialmente inadimplente serão aplicadas as 
sanções previstas no artigo 87 da Lei Federal n° 8.666/93: 
a) Advertência; 
13) 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. 
11.2.- O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, falhar 
ou fraudar no fornecimento do objeto adquirido, comportar-se de modo 
inichineo, 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 10° (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 n9  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, a 
multas: 	 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 
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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 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 contrato 
contratual: 	 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 
out.-o, 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: 

Testemunha 

Testemunha 

Adelar José Holsbach 
Presidente da Câmara Municipal de Toledo 

Responsável. 
Nome da Empresa 
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ANEXO VI 
CARTA DE CREDENCIAMENTO 

(documento obrigatório - entregue em mãos) 

PROPONENTE: 	  

ENDEREÇO: 	  

CNP]: 	 FONE/FAX: (Oxx 	  

	

,- •i 	 , 
. Pela pr

•
esen

n.
te, credenciamos o(a) Sr.(a) 	  

portador(a) da Carteira de Identidade TI°  ' 	.. 	e inscrito no CPF sob o n° 	  a 
participar do procedimento licitatório n° 004/2012, 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: 

c 
	RG/CPF: 

Cargo: 

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 
21TERMO DE RENÚNCIA DEDIREITO DE RECURSO ire 

(documento facultativo - Envelope n° 1) 

PROPONENTE: 	  

ENDEREÇO: 	  

CNP): 	 FONE/FAX: (0xx 	  

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 n9  8.666/93, a 
empresa acima nominada, participante desta licitação número 004/2012, 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: 
12GidÉF: 
.Cargo: 

OBS.: Preenchimento deve ser em papel timbrado da empresa. 
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ANEXO VIII 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 72  

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

(documento obrigatório - Envelope n2  1) 

PROPONENTE: 	  

ENDEREÇO: 	  

CNII• 	 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 n2  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 72, 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 TRIBUTAÇÃO 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 	  

é 	• 	1 	TI 

Dedlaro(amos) para todos os fins de direito, especificamente 
para participação de lititação na MOdalidade Pregão Presencial 112  004/2012, que estou(amos) sob o 
regime de microempresa ou empresa de pequeno porte, para efeito do disposto na Lei Complementar n2  
123, de 14 de dezembro de 2006. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

	de 	 de 2012. 

Nome: 
RG/CPF: 
Cargo: 

r 
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PARECER JURÍDICO 
Processo de Licitação 
Modalidade: Pregão Presencial d. 004/2012 

O presente processo de licitação n". 004/2012, na modalidade de 

Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, cujo objeto seleção de propostas visando o 

a aquisição de refrigeradores e televisores com suportes compatíveis, foi elaborado nos 

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, encontra-se 

conforme os ditames legais, em especial no ato convocatório preparado pela Secretaria desta 

Casa, razões pelas quais somos de parecer favorável à continuação do processo licitatório, 

dando-se ainda a publicidade que a modalidade e/ou os recursos envolvidos determinem, tudo 

nos termos do artigo 21, lei supra. 

Toledo, 05 de dezembro de 2012. 

Eduardo Hoffmann 	 Fabiano Scuzziato 
Assessor Jurídico 	 Assessor Jurídico 
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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 Antônio Viccari, 4 de 
dezembro de 2012 

ADELAR HOLSBACH 
Presidente da Câmara Municipal 

ROGÉRIO MASSING 
Primeiro Secretário 

ADEMAR DORFSCHMIDT 
Segundo Secretário 

AVISO DE UCITACÃO  
PREGAO PRESENCIAL N°003/2012 

OBJETO: Seleção de propostas visando á aquisição 
de 02 (dois) veículos para utilização do Legislativo Municipal 
de Toledo, Paraná. DATA DA ABERTURA: 21 de dezembro 
de 2012, ás 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 www. 
cmt.pr,dov.br; 	www.toledo.pr. lecLbr.  . Demais 
informações: Diretoria-Geral ou Comissão Permanente 
de Licitações 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 
camaraac-toledo.pr.gov.br.  mauri Ricardo Reffatti - 
Diretor-Geral da Câmara Municipal de Toledo 

frMJO DEUCITACÃO  
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-
005.4.4.90.52.00.00.0 Edital encontra-se à disposição para 
retirada em www.cmt.pr.govbr; www.toledo.prleg. 
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 
e-mail camara@c-toledo.pr.gov.br.  Mauri Ricardo 
Reffatti - Diretor-Geral da Câmara Municipal de Toledo 

Q.AN_CEI AMENTO DE AVISO DF PIIRI icAcÃn 
DE EDITAL DE LICITACÃO F RFTIFICACAD DF 
PUBUCÁCÃO EM DATA ANTERIOR 

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 Município 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 págs. 17 e 18, 
ratificando-se a realização do Pregão Presencial as 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 — CMEI 
TOLEDO, 

SINTESE 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 03/1212012 
-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° 028/12-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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14 de novembro de 2012, de acordo COM as conclusões do processo d Preoão 
Presencial n." 329/2012. 

CONTRATO N" 1419/2012  
l'ARTES: IVIUNICIPIO DE TOLEDO c ROSCH — COMERCIO, 
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. OBJETO: Fornecimemo de 

gêneros alinicinfeios para ações, programas, projetos e SCIViçOS de preleção 
social especial com indivíduos e famílias com direitos violados, 
desenvolvidos pelo Creas II. conforme plano de ação MDS. VALOR 
GLOBAL: RS 999,50 (novecentos c noventa e nove reais e cinqüenta 
centavos). Contrato firmado em 14 de novembro de 2012, de acordo com as 
conclusões do processo do Pregão Presencial n:329/2012. 

CONTRATO N" 1420/2012  
PARTES: MUNICÍPIO DE TOLEDO c WERMUTH & CIA LTDA. 
OBJETO: Fornecimento de material de expediente para acões, programas. 
projetos e serviços de proteção social especial com indivíduos e famílias 
com direitos violados, desenvolvidos polo Crcas 11, conforme plano dc ação 
MDS. VALOR GLOBAL: R$ 34,50 (trinta e quatro reais e cinqüenta 
centavos). Contrato firmado em 14 de novembro de 2012. de acordo com as 
conclusões do processo do Pregão Presencial n." 329/2012  

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL n°328/2112  

Considerando a decisão da comissão julgadora; considerando, que segundo o 
parecer da Assessoria jtoritlica e processo trairlitoll 	Sep. iU os dizimes 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 a aquisição de gêneros alimentícios, guardanapo. 
toners e cilindros para serem utilizados no, programas e projetos 
desenvolvidos pela Secretaria de Assistência Social, através do Pró 
Jovem, conforme plano de ação para co-financiamento do Governo 
Federal — Sistema UnIco de Assistência Social — ano 2012 e portaria 549 
do N1DS, cm favor das empresas reine irniadas na cltssificaçã o dateda de 
13/11/2012 (Il. 190), adjudicando cm favor das mesmas para que produzam 
scus 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 MUNIC1110 DE TOLEDO. 

TERMO DE tiomoi.ocnc:Ão PREGÃO PRESENCIAI- n" 329/2012  
Considerando a decisão da comissão julgadora; considerando, que segundo 
o parecer da Assessoria 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 objeto é a seleção de 

propostos visando à a ouisieã o de materiais de  consumo, de expediente. 
material educativo e esportivo , produtos de limpeza e hirdenização, 
gêneros alimentícios, cama/mesa/banho, copa/cozinha, tecidos e 
aviamentos, peças para decoração, cortinas, para ações, programas, 
projetos e serviços de proteção social especial com indivíduos e (amilias 
com direitos violados. desenvolvidos pelo Creas II. conforme plano de 
ação MDS, ens favor das empresas relacionadas na classificação datada de 
13/11/2012 (fls. 2891. adjudicando em favor das mesmas p,ii a que produzim 
seus efeitos legnis.Ciência aos interessados, observadas as prescrições 
legais pertinentes. GABINETE DO PREFEITO DO NIUNICW10 DE 
TOLEDO, Estado do Paraná. em 14 de novembro de 2012.JOSÉ 
CARLOS SCHIAVINATO -PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TOLEDO. 
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Toledo 

MUNICÍPIO DE TOLEDO— PR 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

EXTRATO DE CONTRATO 

I" TERMO ADITIVO AO CONTRATO N" 1309/2012  
PARTES: MUNICÍPIO DE TOLEDO e C. L. POLACHINI & CIA 
LTDA. CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica acrescido aro RS 1.435,82 (um 

quatrocentos e trinta e cinco reais e oitenta e dois centavos), o valor 
inicialmente coou alado, em virtude do aumento de quantitativos dos itens: 7, 
12, 13, 23, 24, 61. 62, 63. 64, 82. 86, 87 .88 e 94. passando o valor tocai do 

contraio de R$ 6.095.45 (seis mil c noventa c cinco reais e quarenta e cinco 
centavos), para RS 7.531,27 (sete mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte 
e sete centavos), kilocom amparo legal no artigo 65, 95 1" e 2" da Lei 8.666/93. 
Termo aditivo fatiado em 12 de novembro de 2012, oriundo do Protão 

Presencial n.° 307/2012. 

I° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°1310/2012  
PARTES: MUNICÍPIO DE TOLEDO e FRAPEL LIVRARIA E 
PAPELARIA LTDA. CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica acrescido eis RS 
96,85 (noventa c seis reais e oitenta e cinco centavos), o valor inicialmente 
contratado, em virtude do aumento de quantitativos dos itens: 30, 31,32, 33, 
41, 96, 97e 98. passando o valor total do contrato de RS 398,59 (trezentos e 
noventa e oito reais e cinqüenta centavos), para R5 495,35 (quatrocentos e 
noventa e cinco reais e trinta e cinco centavos), Mdo com amparo legal no 
artigo 65, §§ I" e 2" da Lei 8.666/93. Teimo aditivo firmado em 12 de 
novembro de 2012, oriundo do Pregão Presencial n."307/2012.  

1" 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 c nove reais e cinqüenta 
centavos), o valor inicialmente contratado, cm v irtUde do aumento de 
quantitativos do item 83, passando o valor total do contrato de R$ 238,00 

(duzentos e trinta e oito reais). pare RS 297,50 iduzentos e noventa e sete 
reais e cinqüenta centavos), adicem amparo legal no artigo 65, (5 E e 2" da 
Lei 8.66093. Termo aditivo firmado em 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 Rã 243,75 (duzentos e 
quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), o valor inicialmente 
contratado, cm virtude do aumento de quantitativos dos itens 06, I I, 15, 28 
46, 47, 48. lis c 95, passando o valor total do contrato de R$ 1,068,00 (um 

mil e sessenta e rido reais), para Rã 1.311,75 (um mil, trezentos e onze 
reais e setenta e cinco centavos), tuclicum amparo legal no artigo 65, 551" e 

da Lei 8.666193. Terino aditivo firmado 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 CLAUDEM IR S. DA SILVA & 
CIA LTDA — ME. C1,ÁUSUI,A PRIMEIRA: Fica prorrogado por um 
periodo de 15 (quinze) dias o prazo de execução dos serviços, ficando certo 
que o reDrido prazo finda em 30 de novembro de 2012, c por consequência 
fica prorrogado por um peritido de II (quinze) dias e prazo de vige I1C Ia do 
contrato, tudo com amparo legal no artigo 57, 5  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" 337/2011. 

CONTRATO N°1409/2012  
PARTES: MUNICÍPIO DE TOLEDO e BARÃO LICITAÇÕES LTDA 
- ME. OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios para serem 
utilizados nos programas e projetos desenvolvidos pela Secretaria de 
Assistência Social, através do Pró Jovem, conforme plano de ação para co-
financiamento do Governo Federal — Sistema Único dc Assistência Social — 
ano 2012 e portaria 549 do MDS. VAI .OR GLOBAL: R$ 1.749,00 (um 
mil setecentos e quarenta e nove reais). Contrato firmado ato 14 de 

novembro de 2012. de acoido com as conclusões do processo do Pregão 
Presencial n." 328/2012. 

CONTRATO N" 1414/2012  
PARTES: MUNICÍPIO DE TOLEDO e BARÃO LICITAÇÕES LTDA 
- ME. OBJETO: Fornecimento de materiais de consolas, produtos de 
limpeza c higienização, copa/cozinha, para ações. programas, projetos e 

serviços de proteção social especial com individuos e famílias com direitos 

violados, desenvolvidos pelo Crcas II, conforme plano de ação MDS. 
VALOR GLOBAL: RS 1.646,40 (um mil seiscentos e quarenta c seis 

reais e quarenta centavos). Contrato firmado em 14 de novembro de 2012. 
de acordo coin as conclusões do mucesso do Preta° Presencial n." 329/2012  

CONTRATO N" 1416/2012  
PARTES: MUNICÍPIO DE TOLEDO e ERAM- LIVRARIA E 
PAPELARIA LTDA. OBJETO: Fornecimento de materiais de expediente 
para ações, programas. projetos e serviços de proteção social especial com 

indivíduos e famílias com direitos violados, dcsens ol i idos pelo Crcas 
conforme plano de ação MDS VALOR GLOBAL: R$ 144,75 (cento e 

quarenta e quatro reais e setenta e cinco centavos). C tilinto firmado em 

RS 570.00- 117496/2012 

CÂMARA MUNICIPALDE TOLEDO 

AVISO 1W LICITAÇÃO 

PREGÃO PRF.SENCIALN° 003/2012 

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

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

21 de dezembro de 2012, ás 08 00 horas no Prédio da Cemara Municipal de Toledo. 

VALOR MÁXIMO GLOBAL: ES 181 400.00 (cento e oitenta e um mil e quatrocen-

tos lenis). Dotaçãoorçamentaiia 01.001.01.031.000 2-005.4.4.90.52.00.00. O Edital 

ClICOntra-SC á dutposição para retirada eia vagiMprzgoNLar. 	www.toledo.price. 

br.Dernais informações: Diretoria-Geral ou Comissão Pemianente dc Licitações 

da Câmara Municipal de Toledo, Centro Civico Presidente Tancredo Neves, Rua 

Saranch, n" 1049, Centro, atendbuento dc segunda a sexta-feira, das 81130 às 12h c 

das 14h üs 17h. Fone (45)3379-5900 ou e-inadeamantriee-toletio.nr cov.br. Matiri 

R i Cardo Re (Tall] - lliie 5u,.fieeal Mi Cantara NIunkipal de Toledo 

ekmARA mUNICIPAI. DE 1'OLF1/0 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAI, N°004/2912 

OBJETO, Seleção de propostas visando á aquisição de toffigeradoi e televisão 

para utilização do Legislativo Municipal de Toledo. Paraná. DATA DA ABER-

TURA: 21 de dezembro de 2012, fic 10:00 horas no Predio da Cem ara Municipal 

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

onze reais e trina e oito centavos). Dotação orçamentária: 01.001.01.031.00012-

0053 4.00 52.00.00. (1 Edital cncontra-sc á disposição paia retirada em assese  

eortnispv.br  www.triledo.onlee br. Demais informações: Diretoria-Geral ou 

Comissão Permanente de Licitação da Cântara Municipal de Toledo, Cenifir 

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

de segunda a sexta-feira, das 81130 ás 12h e das 1411 ás 171i. Fone (45)3379-5000 

ou e-ntail tia marafrecdoledom-  gut,  lar, Mauri Ricardo ReHatti - Diretor-Geral da 

támara Municipal de Toledo 

Rã 144,00- 118185/2012 
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