SURG – Cia. de Serviços de Urbanização de Guarapuava
Rua Afonso Botelho, 63 Bairro Trianon
CNPJ 75.646.273/0001-07

EDITAL DE PREGÃO PREGÃO PRESENCIAL N. 47/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 69/2021
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
TIPO: MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO POR ITEM
A COMPANHIA DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DE GUARAPUAVA – SURG, doravante denominada
abreviadamente SURG, por intermédio de seu Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, designados pela Portaria Nº
08, de 23 de junho de 2021, publicado no Boletim Oficial do Município de Guarapuava, Paraná, edição nº 2137
de 23 de junho de 2021, torna público, para conhecimento das empresas interessadas, que está aberta a
licitação, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, do TIPO
MAIOR DESCONTO POR ITEM, cujo objeto está descrito abaixo, e com as especificações conforme o ANEXO
01 deste Edital.
Esta licitação será regida pelo Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da SURG, em
conformidade com as disposições da Lei Federal nº 13.303/2016, Lei Federal nº 10.520/2002, Lei
Complementar nº 123/2006 e Decretos Municipais: nº 8089/20; nº 7545/2019 e nº 1.447/2007, e suas
alterações, e está subordinada às condições e exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
Compõem este Edital os seguintes anexos:
ANEXO I
Descrição do Objeto
ANEXO II
Minuta da Ata de Registro de Preços
ANEXO III Modelo de Carta de Credenciamento
ANEXO IV Modelo de Declaração Unificada
ANEXO V
Modelo de Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
ANEXO VI Modelo de Declaração de Faturamento
ANEXO VII Modelo de Declaração de Estabilidade Econômico-Financeira (Declaração do Contador)
ANEXO
Orientações para geração/redação da proposta de preços em programa específico da SURG.
VIII
ANEXO IX Modelo de declaração de boa situação financeira do licitante
ANEXO X
Relatório de Análise Técnica da SURG – contratação serviços
ANEXO XI

Relatório de Análise Técnica SURG – aquisição de bens

LOCAL DE REALIZAÇÃO DAS LICITAÇÕES E ACESSO ÀS INFORMAÇÕES: Sala de Licitações da SURG, na rua Afonso
Botelho, nº 63, bairro Trianon, CEP 85.012-030, em Guarapuava, Estado do Paraná;
DATA DA REALIZAÇÃO: O credenciamento e recebimento dos envelopes de proposta de preços e de habilitação ocorrerá
no dia 25 de JANEIRO de 2022.
HORÁRIO: 14:00 horas, para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).
LOCAL: Sala de Licitações da SURG, na rua Afonso Botelho, nº 63, bairro Trianon, CEP 85.012-030, em Guarapuava, Estado
do Paraná;;
INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS: Telefone: (042) 3630-0500 e por e-mail: juridico@surg.com.br
PREGOEIRO: Paulo Cezar Tracz
EQUIPE DE APOIO: Felipe Veroni Caldas e Leiliane Ap. Santos Gaspar
FISCAL DO CONTRATO / ATA: Leandro Monteiro da Silva
GESTOR DO CONTRATO / ATA: Jorgete Lacerda
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I - DO OBJETO
1.1 Contratação de empresa especializada para: (i) prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva
de mecânica de veículos pesados, utilitários e leves; (ii) retífica de motores de veículos pesados e máquinas;
(iii) serviços de mão de obra para elétrica de veículos leves, utilitários, caminhões e máquinas; (iv) fornecimento
de peças e insumos, para elétrica/eletrônica e retífica de motores de veículos leves, utilitários, caminhões e
veículos pesados, bem como para mecânica de veículos pesados/maquinário, da Frota da SURG, conforme
Anexo 01
1.2 Valor máximo admitido para este pregão é de R$ 1.240.000,00 (um milhão duzentos e quarenta mil reais).
II - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES
2.1 - Os interessados deverão entregar, até a data e horário indicados neste instrumento convocatório para
recebimento das Propostas e da documentação de Habilitação, dois envelopes distintos, devidamente
lacrados e numerados, em cuja face externa de cada qual, deverá constar, respectivamente, as seguintes
inscrições:
Envelope nº 01 – PROPOSTA COMERCIAL;
SURG – COMPANHIA DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DE GUARAPUAVA;
Licitação – PREGÃO PRESENCIAL – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 47/2021.
Nome e CNPJ da empresa licitante;
Data e horário da abertura do certame;
Envelope nº 02 – HABILITAÇÃO;
SURG – COMPANHIA DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DE GUARAPUAVA;
Licitação – PREGÃO PRESENCIAL – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 47/2021.
Nome e CNPJ da empresa licitante;
Data e horário da abertura do certame;
2.2 - No caso de participação de empresa filial, deverá esta se apresentar com CNPJ próprio;
2.3 - O envelope nº 01 deverá conter a Proposta Comercial e o nº 02 a Documentação necessária à
Habilitação no certame;
2.4 - Encerrado o prazo para credenciamento e entrega dos envelopes, por ato do Pregoeiro, nenhum outro
documento será recebido, nem serão permitidos quaisquer adendos ou alterações à documentação;
2.5 - Os interessados em participar da licitação sem representante credenciados, deverão entregar os dois
envelopes com proposta e documentos necessários até as 11h00 do dia da abertura da sessão na sede da
SURG, sito à Rua Afonso Botelho, 63, Bairro Trianon, na cidade de Guarapuava, Estado do Paraná.

III - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
3.1. Poderão participar deste Pregão os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da
contratação que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus Anexos.
3.1.1. Somente poderão participar dos ITENS exclusivos para MEI, ME ou EPP as empresas que forem
classificadas como MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI, MICROEMPRESA – ME OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE – EPP, nos termos do Art. 3°, 18-A e 48, I e III da Lei Complementar n. 123/2006 (para os
itens de cota reservada deve ser observado o item item 8.3 do presente edital).
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3.1.1.2. Para comprovação de enquadramento nas hipóteses de que trata o item 3.1.1, o licitante deverá
apresentar junto ao credenciamento a Declaração de Enquadramento, conforme modelo constante do
Anexo V, e dentro do envelope de habilitação a Declaração de Faturamento assinada pelo contador
da empresa e com firma reconhecida, conforme modelo constante do Anexo VI, sob pena de
desclassificação do certame.
3.1.2. A participação nesta licitação importa em total e irrestrita submissão dos proponentes às condições deste
Edital.
3.2. Não poderão concorrer ou paticipar, direta ou indiretamente, da licitação:
a) Empresa em estado de falência, concordata, recuperação judicial e recuperação extrajudicial;
a.1) Empresas em recuperação judicial poderão participar desde que demonstrem possuir capacidade econômica
e comprovem que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58 da Lei 11.101,
de 09 de fevereiro de 2005.
a) Empresas declaradas inidôneas por qualquer órgão da Administração Pública, direta ou indireta, federal,
estadual ou municipal, bem como as que estejam punidas com suspensão do direito de contratar ou licitar com a
SURG e o Município de Guarapuava;
b) Servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada à SURG e ao Município de Guarapuava, bem assim a
empresa da qual tal servidor seja dirigente ou responsável técnico.
3.3. Aplica-se também a vedação prevista no subitem 3.2:
a) à contratação do próprio empregado ou dirigente, como pessoa física, bem como à participação
dele em procedimentos licitatórios, na condição de proponente;
b) a quem tenha relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com:
b.1) dirigente de empresa pública ou sociedade de economia mista;
b.2) empregado de empresa pública ou sociedade de economia mista cujas atribuições
envolvam a atuação na área responsável pela licitação ou contratação;
b.3) autoridade do ente público a que a empresa pública ou sociedade de economia mista
esteja vinculada;
b.4) cujo proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha terminado seu prazo de gestão ou
rompido seu vínculo com a respectiva empresa pública ou sociedade de economia mista
promotora da licitação ou contratante há menos de 6 (seis) meses.
c) empresas estrangeiras que não funcionem no País.
3.4 As cooperativas somente podem participar de licitação e serem contratadas caso comprovem a
possibilidade de executar o objeto da ata de registro de preços com autonomia pelos cooperados, sendo
vedada relação de subordinação entre a cooperativa e os cooperados.
3.4.1 Quando admitida a participação de cooperativas, estas devem apresentar um modelo de gestão
operacional adequado ao estabelecido nesse subitem, sob pena de desclassificação.
3.4.2 Cooperativas cujo estatuto e objetivos sociais não prevejam ou não estejam de acordo com o
objeto contratado serão inabilitadas.
3.4.3 O serviço contratado deve ser executado diretamente pelos cooperados.
3.5 O CNPJ informado para participação na licitação deverá ser o mesmo constante na proposta e nos demais
documentos de habilitação, exceto àqueles expedidos para o CNPJ da matriz e extensivos para suas filiais, e,
no caso de adjudicação, a ata de registro de preços será firmada com este mesmo CNPJ.
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IV - DO CREDENCIAMENTO
4.1 - Os interessados em efetuar lances verbais deverão se credenciar junto ao Pregoeiro no início da sessão,
através de 01 (um) representante legal, devidamente munido de documento que o credencie a participar de
procedimentos licitatórios.
4.2. O credenciamento far-se-á por meio de procuração (pública ou particular) ou carta de credenciamento
(modelo anexo III), ambas com firma reconhecida e com poderes necessários para formulação de propostas,
ofertas e lances de preços, e praticar todos os demais atos pertinentes à licitação, em nome da representada.
4.3. O representante deverá apresentar, também, cópia da carteira de identidade ou documento equivalente
que o identifique, bem como cópia do Contrato Social da licitante (original ou cópia autenticada) ou Certidão
Simplificada expedida pela Junta Comercial, emitida há menos de 90 (noventa) dias (original ou cópia
autenticada).
4.3.1. Em se tratando de espécie societária não registrada na Junta Comercial, deverá apresentar cópia
autenticada do ato constitutivo e alterações no qual conste o nome da pessoa que deu poderes ao representante.
4.4. Sendo o representante sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá este
apresentar apenas os documentos descritos no item 4.3, no qual estejam expressos seus poderes para exercer
direitos e assumir obrigações, sendo dispensada, neste caso, a carta de credenciamento ou procuração.
4.5. A falta ou incorreção do documento de credenciamento não impedirá a licitante de entregar os envelopes
da proposta e de habilitação, mas a impedirá de manifestar-se no certame.
4.6. Deverá acompanhar o credenciamento, fora dos envelopes, a Declaração Unificada contida no
Anexo IV.
4.7. Aqueles que porventura não pretenderem credenciar representante para a sessão, poderão encaminhar ao
Departamento de Licitações os envelopes contendo a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação,
anexando fora dos envelopes os documentos do (s) item (s) 4.3/4.3.1 e a declaração constante do item 4.6.
4.8. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (MPE) que desejarem obter benefícios da Lei
Complementar n. 123 de 14 de dezembro de 2006 e fizerem jus às benesses definidas nesta lei, precisamente
transcritas neste instrumento, deverão apresentar juntamente com o credenciamento a declaração constante
do ANEXO V deste Edital, devendo observar que: a) o licitante que se declarar microempresa ou empresa de
pequeno porte, para fins de obtenção dos benefícios da Lei Complementar 123/06, e não possuir tal condição
ficará sujeito à desclassificação ou inabilitação e às sanções administrativas cabíveis previstas no Regulamento
de Licitações, Contratos e Convênios da SURG, sem prejuízo da responsabilização em outras esferas; b) o
Pregoeiro verificará a Certidão expedida pela Junta Comercial ou outro documento que comprove o devido
enquadramento do licitante que tenha se declarado como microempresa ou empresa de pequeno porte, e,
posteriormente, no momento da habilitação, os documentos de qualificação econômico-financeira e a
declaração de faturamento assinada pelo Contador da empresa.
4.9 O credenciamento implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua
capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.
4.10 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume
como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
representante, excluída a responsabilidade da SURG - entidade promotora da licitação por eventuais danos
decorrentes de uso indevido das credenciais, ainda que por terceiros.

4

SURG – Cia. de Serviços de Urbanização de Guarapuava
Rua Afonso Botelho, 63 Bairro Trianon
CNPJ 75.646.273/0001-07

4.11 É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais e mantê-los atualizados
junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos
registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.
4.11.1 A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento
da habilitação.
V - DA PROPOSTA COMERCIAL (ENVELOPE 01)
5.1. Na data e horário agendados para abertura da presente licitação, a proposta de preços, gerada a partir das
orientações constantes no Anexo VI deste edital deverá ser apresentada: na forma eletrônica (CD-R ou PenDrive) para alimentação do sistema de apuração; e na forma impressa e assinada, constando os dados do
fornecedor e representante legal, endereço e informações para contato; impressa com clareza, em papel A4,
sem rasuras ou entrelinhas que dificultem sua análise, de preferência encadernadas ou grampeadas de modo
que não existam folhas soltas.
Parágrafo Único: A forma impressa a que se refere este artigo somente será emitida pelo Programa Específico
da SURG. Não será admitida proposta elaborada por outro meio.
5.2. A proposta de preços deverá conter:
a) A especificação do produto cotado;
b) Preço unitário por item do objeto licitado com até 02 (duas) casas decimais e valor total, expressos
em moeda corrente nacional.
c) Preço do total do lote do objeto licitado com até 02 (duas) casas expressos em moeda corrente
nacional.
c) Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de sua
apresentação, ficando estabelecido que na omissão será considerado este prazo;
d) Prazo de entrega do objeto: 12 (doze) meses a contar da assinatura da Ata de Registro de Preços;
e) Nome e assinatura do Representante Legal ou Procurador e carimbo da empresa.
Nota 1: O Programa Específico para preenchimento da proposta comercial deverá ser baixado no site da SURG
através do link: http://www.surg.com.br/kitproposta/kitproposta.msi, e instalado pela licitante conforme descrito no
Anexo VI.
Nota 2: Juntamente com o edital de licitação será encaminhado o arquivo da proposta (.kit proposta) o qual
deverá ser salvo em pasta específica do seu computador, para posterior utilização pela licitante para
preenchimento da proposta no Programa Específico da SURG.
5.3 – NO PREÇO COTADO, OBRIGATORIAMENTE ESTARÃO INCLUÍDAS TODAS AS DESPESAS COM
IMPOSTOS, TAXAS E ENCARGOS DEVIDOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, TRANSPORTE, ENTREGA
APARELHOS BEM COMO QUAISQUER OUTRAS DESPESAS, DIRETAS E INDIRETAS INCIDENTES SOBRE
O OBJETO.
5.4 – SERÃO REJEITADAS AS PROPOSTAS QUE:
a – Contenham mais de 02 (duas) casas decimais em seus valores unitários;
b – Sejam incompletas, isto é, não contenham informação(ões) suficiente(s) que permita(m) a perfeita
identificação do produto licitado;
c – Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o presente Edital, ou
sejam manifestamente inexequíveis, por decisão do Pregoeiro;
d - Não forem apresentadas na forma eletrônica (CD-R ou Pen-Drive) e na forma impressa e assinada;
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Nota 1: O sistema utilizado pela SURG, LC CETIL não aceita na digitação das propostas o caracter (“) ASPAS
DUPLAS, na descrição dos itens, ocasionando, se assim o for digitado, a ocorrência do erro (#365), o qual impede
que a proposta digitada pela empresa seja aberta e importada pelo sistema. Sendo assim, é solicitado que não
sejam digitados pelas licitantes itens utilizando desse caracter (“) ASPAS DUPLAS, para evitar os problemas de
atraso, discussões e possíveis exclusões de licitantes do certame.
5.5 – A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte da licitante, das condições
estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
5.6 - Após a apresentação da proposta não cabe desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
5.7 – Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da legislação em vigor.
5.8 - A omissão do prazo de validade da proposta não desclassificará o proponente, sendo considerado o
estipulado neste Edital, ou seja, 60 (sessenta) dias, contados da data de sua apresentação.
5.9 - Serão consideradas apenas as propostas datadas, devidamente subscritas e rubricadas, que não contenham
emendas, rasuras ou entrelinhas.
5.10 – A proposta constante do envelope e protocolada nos prazos estabelecidos no presente edital
também deverá ser disponibilizada pelo licitante através de mídia digital (CD ou PENDRIVE) em extensão
.kit, na qual deverão constar os mesmos dados da proposição escrita, ou seja, a identificação dos itens,
quantidades, valores unitários e totais, e demais requisitos listados acima.
5.11 – O PEN DRIVE ou CD deverá estar dentro do ENVELOPE DA PROPOSTA DE PREÇOS.
5.12 - Faculta-se a juntada – no envelope de preços – de orçamentos de fornecedores, com a intenção de se
comprovar aumento de preços em eventual solicitação de revisão.
5.13 - Se não houver indicação do prazo de validade na proposta será considerado 90 (noventa) dias.
VI - ESCLARECIMENTOS SOBRE O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
6.1 – Fase de Credenciamento:
6.1.1 - O representante participante deverá apresentar a documentação conforme o item IV.
6.1.2 - Os proponentes devidamente credenciados estão autorizados a participar da fase de lances verbais.
6.1.3 - Caso o Credenciamento não seja efetuado, ou por problema na documentação do representante ou
ausência de proponente da empresa licitante, será apenas aceita a proposta do envelope que tiver sido entregue,
no seu valor original, não sendo possível formulação de lances verbais.
6.2.1 - Constatada a inviolabilidade dos envelopes, o Pregoeiro procederá, imediatamente, à abertura das
propostas de preços, cujos documentos serão lidos e rubricados pelo Pregoeiro e pelos licitantes que o desejam.
6.2.2 - Uma vez iniciada a abertura dos envelopes das propostas não será concedido prazo para apresentação
de documento exigido neste Edital, nem admitida qualquer retificação ou alteração das condições ofertadas.
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6.2.3 - O Pregoeiro(a) fará a análise de aceitabilidade das propostas apresentadas em relação aos requisitos
estabelecidos neste Edital.
6.2.4 - A análise da aceitabilidade das propostas, a começar pela de valor mais baixo, compreenderá o exame:
a) Da compatibilidade dos preços propostos com os praticados no mercado e com custos reais estimados
para a execução da Ata de registro de Preços e com as disponibilidades orçamentárias da Administração;
b) Da adequação dos prazos estabelecidos neste Edital para conclusão dos serviços.
6.2.5 - Serão considerados inaceitáveis, sendo desclassificadas, as propostas:
a) Que não contiverem todos os dados exigidos para o Envelope 01;
b) Que não atenderem aos requisitos das especificações;
c) Que ofertarem preços irrisórios, manifestamente inexequíveis, ou incompatíveis pela omissão de custos
tributários incidentes sobre a contratação.
6.2.6 – As propostas consideradas aceitáveis serão classificadas segundo a ordem decrescente do
desconto final, a partir do maior percentual de desconto.
6.2.7 – Não serão considerados motivos para desclassificação, simples omissões ou erros materiais na proposta
ou da documentação, desde que sejam irrelevantes e não prejudiquem o entendimento da proposta, e que não
firam os direitos dos demais licitantes.
6.2.8 – O Pregoeiro fará a conferência dos valores cotados na proposta de maior desconto. Na hipótese de
divergência entre os valores expressos em número e por extenso, prevalecerão, para efeito de classificação, os
valores por extenso, ficando esclarecido que o(a) Pregoeiro(a) fará as correções de soma que se fizerem
necessárias e que os valores corrigidos serão os considerados para efeito de classificação.
6.2.9 – O Pregoeiro indicará na Ata da sessão os fundamentos da decisão sobre aceitabilidade ou inaceitabilidade
de preços, bem como sobre a classificação ou desclassificação de propostas.
6.2.10 - Para efeito da classificação, serão considerados os descontos finais, globais ou por itens, conforme o
caso, resultantes dos valores originariamente cotados e dos lances verbais oferecidos;
6.3 – Fase de Lances Verbais:
6.3.1 - Verificada a conformidade das propostas, o Pregoeiro(a) dará inicio à etapa competitiva da licitação através
de lances verbais, que poderão ser oferecidos pelos autores da proposta de maior percentual e das ofertas com
percentual até 10% (dez por cento) inferiores à primeira.
6.3.2 - Se não houver pelo menos 03 (três) propostas nas condições indicadas no subitem anterior, poderão fazer
lances verbais os autores das 03 (três) melhores propostas, com os percentuais mais altos, quaisquer que tenham
sido os percentuais indicados nas propostas escritas.
6.3.3 - Na hipótese de uma das empresas selecionadas para a fase de lances não tiver responsável ou procurador
credenciado para apresentar lances, conforme situação relatada no item 6.1.3, ela será mantida no rol de
licitantes desta fase, entretanto será desprezada para efeito de alcance do número de 03 (três) propostas em
condições de ofertar lances.
6.3.4 - Os lances serão iniciados, a cada rodada, pelo detentor da proposta de menor percentual dentre os
selecionados.
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6.3.5 - Os lances deverão ser formulados em percentuais distintos e crescentes, superiores à proposta de maior
percentual. A aplicação do valor de redução mínima entre os lances incidirá sobre o preço total do item.
6.3.6 - Não haverá limites de rodadas para apresentação de lances.
6.3.7 - Quando for constatado o empate, conforme estabelecem os Artigos 44 e 45 da Lei Complementar 123 de
14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar 147 de 7 de agosto de 2014, o Pregoeiro(a) aplicará
os critérios para desempate em favor da microempresa ou empresa de pequeno porte.
6.3.8 - Os envelopes da documentação de habilitação permanecerão fechados, em poder do Pregoeiro e, será
aberto apenas aquele que pertencer ao ofertante da proposta de maior percentual de desconto, após a fase de
lances verbais.
6.3.9 – O pregoeiro julgará e classificará as propostas das empresas, considerando o desconto ofertado pela
empresa para a mão de obra e para as peças
6.3.9.1 – Assim será considerado o melhor índice ofertado para o item.
6.3.9.2 – O DESCONTO MÍNIMO ACEITO PARA MÃO DE OBRA E PEÇAS SERÁ NO PERCENTUAL
INDICADO PARA CADA ITEM DESCRITO NO ANEXO I.
6.3.10 - Será classificada em primeiro lugar a proposta que, atendendo a todas as exigências do edital, consignar
o maior percentual de desconto para o item.
6.4 – Habilitação dos licitantes e Adjudicação:
6.4.1 - Uma vez classificadas e ordenadas as propostas, a etapa seguinte consistirá na análise da habilitação dos
licitantes;
6.4.2 - O Pregoeiro procederá a abertura do envelope da documentação de habilitação do autor da proposta
classificada em primeiro lugar, para verificação do atendimento das exigências estabelecidas neste edital;
6.4.3 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação, o licitante será declarado vencedor do certame;
6.4.4 - Se a proposta classificada em primeiro lugar não for aceitável, ou se o seu autor não atender aos requisitos
de habilitação, o Pregoeiro fará a abertura do envelope da documentação do autor da proposta classificada em
segundo lugar, e assim sucessivamente, até que uma oferta e seu autor atendam, integralmente, aos requisitos
do Edital, sendo então, o licitante declarado vencedor;
6.4.5 - Uma vez proclamado o vencedor da licitação, o Pregoeiro poderá negociar com este, melhores condições
para a prestação dos serviços, inclusive quanto aos preços. Em caso de resultado positivo na negociação, os
novos valores ajustados serão consignados na Ata da sessão e passarão a compor a proposta.
6.4.6 - Quando o valor original da proposta tiver sido alterado por conta de lance(s) oferecido(s) na sessão pública
do pregão ou por negociação com o Pregoeiro(a), o licitante adjudicatário deverá apresentar no prazo fixado 03
(três) dias úteis, nova proposta de preços com os valores correspondentes à adjudicação, a qual substituirá a
primitiva, como parte integrante da Ata.
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6.4.7 – Será incluído na Ata da sessão, como anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou
serviços com valores iguais ao do licitante vencedor, na sequência da classificação do certame. Tal registro
formará um cadastro de reserva no caso de impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da ata.
6.5 – Recursos:
6.5.1 - Se o resultado proclamado não for aceito e algum licitante manifestar imediatamente, em sessão a intenção
de recorrer, o Pregoeiro suspenderá a sessão e será concedido ao licitante o prazo de 05 (cinco) dias para
apresentar as razões de recurso, assegurando-se aos demais licitantes prazo igual, após o término do prazo do
recorrente, em continuidade e sem prévia notificação, para oferecimento das contrarrazões correspondentes;
6.5.2 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito do recurso.
6.5.3 – Os recursos poderão ser enviados através do e-mail: juridico@surg.com.br, ou protocolados no setor de
Licitações, situado na Rua Afonso Botelho, nº 63, Bairro Trianon, CEP 85.012-030, em Guarapuava, Estado do
Paraná.
6.5.4 - Os recursos interpostos fora do prazo não serão considerados.
6.5.5 - Decididos os recursos eventualmente formulados, pela autoridade competente, ou inexistindo estes,
seguirá o processo para adjudicação do objeto e homologação de certame, sendo o vencedor convocado para
assinar a ata de registro de preços.
6.5.6 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
6.5.7 - O recurso será dirigido à autoridade que praticou o ato recorrido, a qual apreciará sua admissibilidade,
cabendo a esta reconsiderar ou não. Se acatá-lo, o ato contestado será anulado e reaberto o certame, se possível,
e se não acatá-lo, encaminhará para deliberação da autoridade superior.
6.5.8 - O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo;
6.5.9 - A decisão dos recursos será enviada por e-mail aos interessados.
6.6 – Resultado do Julgamento e Homologação:
6.6.1 - O resultado final da licitação constará da Ata da sessão pública, a ser assinada pelo Pregoeiro e pelos
licitantes, na qual deverão ser registrados os valores das propostas escritas, os valores dos lances verbais
oferecidos, com os nomes dos respectivos ofertantes, as justificativas das eventuais declarações de
aceitabilidade / inaceitabilidade e classificação / desclassificação de propostas, bem como de habilitação /
inabilitação proclamadas, bem assim quaisquer outras ocorrências da sessão.
6.6.2 - Assinada a Ata da sessão pública, o Pregoeiro encaminhará o processo da licitação à autoridade
competente, para homologação.
6.6.2.1 - Homologado o resultado da licitação, a vencedora terá o prazo de até 05 (cinco) dias, a contar do
recebimento da comunicação específica, para assinar a respectiva Ata de Registro de Preços, que obedecerá às
condições indicadas na minuta do ANEXO II, na qual estão definidas as condições de execução dos serviços, do
pagamento dos preços, as obrigações da detentora da ata e as penalidades a que estará sujeita por eventual
inobservância das condições ajustadas.
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6.6.2.2 – A recusa da adjudicatária em assinar a Ata de Registro de Preços no prazo fixado na convocação
específica caracterizará inadimplência das obrigações decorrentes desta licitação, sujeitando-a as penalidades
previstas neste Edital, seus anexos e na legislação vigente.
6.6.2.3 – Ocorrendo essa hipótese, o processo retornará ao Pregoeiro, que convocará os licitantes e, em sessão
pública, procederá ao exame das demais propostas, bem como da habilitação de seus ofertantes, segundo a
ordem da classificação, até que uma proposta atenda, integralmente, ao Edital, sendo o seu autor declarado
vencedor e convocado para assinar Ata de Registro de Preços.
VII - DA HABILITAÇÃO
7.1. TODOS os documentos exigidos para Habilitação da proponente no presente certame deverão estar dentro
de seus prazos de validade, sob PENA DE INABILITAÇÃO da licitante. Os documentos que não apresentarem
prazo de validade expresso serão considerados válidos por 90 (noventa) dias da data de sua emissão, salvo
disposição de lei em contrário1.
7.2. Os documentos necessários à Habilitação da proponente poderão ser apresentados em original, por qualquer
processo de cópia autenticada por cartório competente ou publicação em órgão de Imprensa Oficial. Os
documentos deverão estar em plena vigência na data de sua apresentação, ficando, porém, a critério do
Pregoeiro e equipe de apoio, solicitar as vias originais de quaisquer dos documentos, caso haja dúvidas sobre a
autenticidade dos mesmos ou constatação de fatos supervenientes. A aceitação das certidões e demais
documentos obtidos por meio eletrônico, fica condicionada à verificação de sua validade e autenticidade,
devendo nestes conter a autenticação digital/código para consulta de autenticidade válido. Obs.. FUNCIONÁRIO
DA SURG NÃO IRÁ AUTENTICAR DOCUMENTOS.
7.3. O Pregoeiro verificará, na fase de abertura dos envelopes de habilitação, por meio da “Consulta de Impedidos
de Licitar” do TCE/PR, por força da Instrução Normativa nº 37/09 do TCE/PR, consulta ao “Cadastro Nacional de
Empresas Punidas – CNEP” e ao “Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS”, por força
dos artigos 22 e 23 da Lei nº 12.846/2013, a fim de constatar se o (s) proponente (s), previamente classificado
(s), está (ão) impedido (s) de participar de licitações e/ou contratar com a Administração Pública. Caso os referidos
sistemas apresentem problema de acesso, não haverá impedimento ao prosseguimento da licitação, devendo o
Pregoeiro e a equipe de apoio fazer tais consultas posteriormente, tão logo os sistemas estejam disponíveis.
7.4. Constituem documentos necessários à habilitação das licitantes:
7.4.1 - Habilitação Jurídica:
7.4.1.1 – No caso de Empresa Individual: Registro Comercial
7.4.1.2 - Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor
Individual - CCMEI, na forma da Resolução CGSIM nº 16, de 2009, cuja aceitação ficará condicionada à
verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;
7.4.1.3 – No caso de Sociedade Comercial: Contrato Social e todas as alterações ou Contrato Social Consolidado,
devidamente registrados.
7.4.1.4 – No caso de Sociedade por Ações: Ato constitutivo ou estatuto, acompanhado de documentação de
eleição de seus administradores, devidamente registrados.
7.4.1.5 – No caso de Sociedade Civil: Inscrição no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do ato constitutivo,
acompanhada dos nomes e endereços dos diretores em exercício.
1

Salvo disposição em contrário engloba Registro comercial, contrato social, Estatuto ou Contrato Social e a última alteração em vigor, Alvara de localização e
funcionamento, Decreto de autorização em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira, Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, Documentos pessoais,
ficando a critério do pregoeiro também outros documentos que achar que se enquadra nessa observação.
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7.4.1.6 – No caso de empresa ou Sociedade Estrangeira: Decreto de autorização de funcionamento no país, e
ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando assim o exigir.
OBS. Todos os documentos de habilitação jurídica descritos acima deverão ser entregue no envelope de
Habilitação salvo os solicitados/entregues no credenciamento.

7.4.2 - Regularidade Fiscal e Trabalhista:
7.4.2.1 - Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
7.4.2.2 - Certificado de regularidade perante a Seguridade Social (CND);
7.4.2.3 - Certificado de regularidade perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
7.4.2.4 - Certidão de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da
licitante;
7.4.2.5 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho).
7.4.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO - FINANCEIRA
7.4.3.1 - Certidão negativa de falência e recuperação judicial ou extrajudicial, ou de certidão que comprove
plano de recuperação acolhido ou homologado judicialmente, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica, ou de execução patrimonial, se pessoa física, expedida no respectivo domicílio.
7.4.3.2 - Balanço patrimonial com notas explicativas e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;
7.4.3.3 - No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço
patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;
7.4.3.4 - A comprovação do balanço patrimonial será feita da seguinte forma:
7.4.3.4.1 - No caso de sociedades anônimas, cópia autenticada do balanço patrimonial e demonstrações
contábeis, publicados no Diário Oficial do Estado/ Distrito Federal ou, se houver, do município da sede da
empresa;
7.4.3.4.2 - No caso de empresas de responsabilidade limitada, cópia autenticada das páginas do Livro Diário,
contendo Termo de Abertura, Balanço Patrimonial, Demonstrações Contábeis e Termo de Encerramento, com o
respectivo registro na Junta Comercial;
7.4.3.4.3) Para fins do subitem anterior, as empresas que adotarem o SPED Contábil (Sistema Público de
Escrituração Digital) deverão apresentar impressos: o arquivo da ECD que contenha o Balanço Patrimonial do
último exercício (arquivo transmitido por meio do SPED em formato.txt); e o Termo de Autenticação (recibo
gerado pelo SPED);
7.4.3.5 O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por contador ou outro
profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade;
7.4.3.6 Declaração, na forma do anexo IX, assinada por contador ou por outro profissional equivalente,
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade, demonstrando a boa situação financeira
do licitante, avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores
que 1 (um), resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, com os valores extraídos de seu balanço patrimonial
ou apurados mediante consulta “on line”.
LG=

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
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Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
SG =

Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
LC =
Passivo Circulante

Ativo circulante

7.4.3.6.1 -O licitante que apresentar índices econômicos iguais ou inferiores a 1 (um) em qualquer dos índices de
Liquidez Geral e Liquidez Corrente, e Solvência Geral igual ou inferior a 1 (um), deverá comprovar que possui
capital mínimo ou patrimônio líquido equivalente a 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratação.
7.4.3.6.2 - A justificativa para os índices contábeis acima, em atenção ao artigo 45, §1º e §5º do Regulamento
Interno de Licitações, Contratos e Convênios da SURG, vincula-se ao fato de que se referem ao patamar mínimo
para constatação da boa situação financeira do licitante, razão pela qual não representam restritividade indevida;
7.4.3.7 Comprovação de patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da
contratação, quando qualquer dos índices Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Solvência Geral for igual ou
inferior a 1;
7.4.4 - DAS DECLARAÇÕES
7.4.4.1 - Declaração Unificada, nos moldes do Anexo IV (fora dos envelopes, a ser entregue no momento do
credenciamento);
7.4.4.2 - Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme modelo do Anexo V (fora
dos envelopes, a ser entregue no momento do credenciamento);
7.4.4.3 - Declaração de Faturamento emitida pelo contador da empresa licitante, com firma reconhecida em
cartório, conforme anexo VI.
Obs:. O documento assinado com certificado digital vinculado ao CPF e certificado pelo ICP – BRASIL substitui
o reconhecimento de firma/assinatura desde que enviado juntamente com eles um pendrive ou CD com os
documentos assinados digitalmentes para que o pregoeiro possa verificar a assinatura através de site que fazer
a conferência da veracidade da assinatura digital. Ressalto que a empresa licitante deve prestar todas as
informações para que o pregoeiro verifique a assinatura, bem como o site e outros. Ressalto que o pregoeiro não
se responsabiliza caso não consiga verificar a assinatura. Ressalto ainda que nesse caso o pendrive ou CD não
será devolvido a empresa, pois ele fará parte da habilitação no processo.
7.4.5 – Qualificação Técnica-operacional:
7.4.5.1 - Para os itens 1 a 4 – pertinentes aos serviços de mão de obra elétrico/eletrônico para veículos
leves, utilitários, caminhões e veículos pesados:
a) Declaração de que a empresa possui em seu quadro de pessoal no mínimo 03 (três) profissionais
capacitados para execução dos serviços, sendo 01 profissional capacitado para diagnóstico e
execução de injeção eletrônica de motores álcool, gasolina, flex e diesel, sendo o diesel no Sistema
Commnon Rail e PLD;
b) Declaração de que a empresa está equipada no mínimo com 01 (um) elevador para elevação veicular;
01 (uma) rampa de elevação pneumática ou hidráulica; e, que possui equipamento para rastreamento,
diagnóstico e configuração de motores a álcool, gasolina, flex e diesel;
c) Declaração de que possui local apropriado para guarda e conservação de pelo menos 03 (três) veículos,
devendo ser em área fechada e coberta, com total segurança em tempo integral, enquanto estiverem
sob a responsabilidade da contratada.
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7.4.5.2 - Para os itens 5 e 6 – pertinentes aos serviços de mão de obra para retífica de motores de veículos
leves e utilitários
a) Declaração de que a empresa possui em seu quadro de pessoal no mínimo 03 (três) profissionais
capacitados para execução dos serviços;
b) Declaração de que a empresa está equipada com no mínimo 02 (dois) elevadores para elevação
veicular;
c) Declaração de que possui local apropriado para guarda e conservação de pelo menos 03 (três) veículos,
devendo ser em área fechada e coberta, com total segurança em tempo integral, enquanto estiverem
sob a responsabilidade da contratada.

7.4.5.2 - Para os itens 7, 8 e 9 pertinentes a retífica de motores e mecânica de caminhões e veículos
pesados:
a) Declaração de que a empresa possui em seu quadro de pessoal no mínimo 03 (três) profissionais
devidamente capacitados para a execução dos serviços.
b) Declaração de que a empresa está equipada com no mínimo possuir 01 (uma) rampa para manutenção
dos caminhões;
c) Local apropriado para guarda e conservação de pelo menos 03 (três) veículos, devendo ser em área
fechada e coberta, com total segurança em tempo integral, enquanto estiverem sob a responsabilidade
da contratada.

VIII - DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - MPE
8.1. A licitante microempresa ou empresa de pequeno porte (MPE) deverá anexar junto ao credenciamento a
declaração de enquadramento constante do Anexo V e dentro do envelope de habilitação a declaração de
faturamento, conforme Anexo VI.
8.2. As MPEs, por ocasião da participação no presente certame licitatório, deverão apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restrição.
8.2.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de cinco dias
úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame,
prorrogável por igual período, a critério da SURG, para regularização da documentação, para pagamento ou
parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de
certidão negativa.
8.2.2. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no artigo antecedente, implicará decadência do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Regulamento, sendo facultado à SURG
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinar a ata de registro de preços, ou
revogar a licitação.
8.3. Para o item da cota principal (ampla concorrência) será assegurado, como critério de desempate, preferência
de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.
8.3.1. Entende-se por empate na modalidade pregão aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta
mais bem classificada.
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8.4. Para efeito do disposto no item 8.5, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
8.4.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço
inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto
licitado;
8.4.2. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do item 8.5, serão
convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1 o e 2o do art. 44 da Lei
Complementar n. 123 de 2006, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
8.4.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrem no intervalo estabelecido nos §§ 1 o e 2o do art. 44 da Lei Complementar 123 de 2006, será
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
8.4.4. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no item 8.6.1, o objeto licitado será adjudicado em
favor da proposta originalmente vencedora do certame.
8.4.5. O disposto no item 8.6 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte.
8.5. No caso de pregão, a microempresa ou empresa de pequeno porte (MPE) mais bem classificada será
convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos
lances, sob pena de preclusão.
8.6. A presente licitação adotou a regra contida no art. 48, I e III da Lei 123/2006, destinando itens exclusivos e
reservando-se cota de 25% (vinte e cinco por cento) do objeto licitado para microempresas e empresas de
pequeno porte.
IX - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
9.1 – O pagamento será efetuado conforme o prazo definido no ANEXO 01, via transferência bancária, não
devendo, portanto, computar qualquer custo financeiro para o período de processamento das faturas.
9.2 – A Contratada deverá apresentar a seguinte documentação no ato da entrega dos serviços, para posterior
liberação da parcela de pagamento:
a)
Nota Fiscal Eletrônica: Deverá obrigatoriamente anexo a Nota Fiscal constar os seguintes Dados
Bancários atuais do Credor Pessoa Jurídica: Nome do Credor Pessoa Jurídica, Nome do Banco, Número da
Agência Bancária, Número da Conta, Número do Código da Operação da Conta, número do empenho (contendo
as informações: dados bancários, nº do empenho);
b)
Certidão Negativa Conjunta de Débitos relativos aos Tributos Federais, Dívida Ativa da União e INSS;
c)
Certificado de Regularidade do FGTS através do CRS;
d)
Certidão Negativa de Tributos Municipais da sede do fornecedor.
e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho);
f)
Cópia da folha de pagamento dos empregados dos serviços objeto deste Contrato.
g)
Cópia do comprovante de recolhimento de INSS e FGTS,
h)
Cópia de GPS quitada, do FGTS quitado,
i)
Cópia da GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social),
j)
Declaração de Fidelidade aos Originais para as cópias solicitadas nas alíneas F, G, H e I.
OBS: Tais cópias deverão corresponder ao mês de competência imediatamente anterior ao da prestação dos
serviços. Quando se tratar do último mês (encerramento do Contrato), as cópias deverão ser do mês da
execução dos serviços.
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9.3 – Em caso de indício de irregularidade no recolhimento da contribuição para o FGTS, os fiscais ou gestores
de contratos de serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra deverão oficiar ao Ministério do
Trabalho.
9.4 - Em caso de indício de irregularidade no recolhimento das contribuições previdenciárias, os fiscais ou
gestores de contratos de serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra deverão oficiar à Receita
Federal do Brasil
(RFB).
9.5 – Caberá ao profissional previamente indicado pela Contratante como Gestor da Ata de Registro de Preços
emitir a certificação na nota fiscal da efetiva entrega dos produtos, bem como conferir a autenticidade dos
documentos acima listados e proceder a entrega dos mesmos ao setor financeiro da SURG para posterior
autorização de pagamento.
9.6– Os pagamentos dos fornecimentos efetivados ficam condicionados ao processamento regular das contas
junto ao setor financeiro da SURG.
9.7 - A empresa deverá encaminhar juntamente com a nota fiscal, a discriminação dos materiais fornecidos,
em papel timbrado e assinado, para autorização de pagamento.
9.8 – Após o recebimento das notas fiscais, faturas e documentos, o gestor ou o fiscal, conforme a
competência, procederão à análise dos documentos da contratada no prazo de 2 (três) dias úteis.
9.8.1 - O gestor, fiscal ou a Comissão, conforme a competência, emitirão, obrigatoriamente, o Relatório de
Análise Técnica, conforme minutas constantes dos ANEXOS X ou XI do presente Edital.
9.8.2 - Caso o gestor, o fiscal ou a Comissão, conforme a competência, constate a falta de qualquer documento
notificará a contratada para a sua regularização no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.
9.8.3 - Caso a análise seja realizada pelo fiscal ou pela Comissão, a falta de regularização dos documentos
ensejará a emissão de Comunicação de Ocorrência ao gestor e a adoção dos procedimentos relativos ao
descumprimento contratual.
9.8.4 - Caso a competência para análise dos documentos seja do gestor, os mesmos Deverão ser
encaminhados a ele no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
9.9 - Poderá o gestor, o fiscal ou a Comissão, no exercício de sua competência, requerer diretamente à
empresa contratada todos os documentos que entender necessários para o bom desempenho dos trabalhos

X - DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
10.1 – Deverá executar os serviços com observância rigorosa das condições deste Edital e seus Anexos,
efetuando a entrega do objeto de acordo com as especificações, dentro do prazo estipulado e nas quantidades
definidas na Ordem de Serviço, os quais serão solicitadas de acordo com a necessidade durante o período de
vigência da Ata: 12 (doze) meses.
10.2 - Sujeitar-se-á à fiscalização dos serviços no ato da execução/entrega, reservando-se à SURG o direito de
não proceder ao recebimento, caso não encontre os mesmos em condições satisfatórias.
10.3 – Deverá refazer os trabalhos que eventualmente apresentem defeitos ou desconformidade de especificação,
sem ônus para a SURG e sem prejuízo das penalidades cabíveis.
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10.4 – Em face da natureza pessoal e técnica dos serviços, fica expressamente estabelecida a responsabilidade
exclusiva da Detentora da Ata pelos danos e consequências causados diretamente a SURG, decorrente de culpa
ou dolo na execução do objeto.
10.5 – São igualmente de inteira responsabilidade todos os encargos tributários, trabalhistas, previdenciários,
sociais, fiscais e comerciais resultantes do contrato e sua execução, com inteira exclusão de qualquer
responsabilidade do Munícipio, sendo vedado qualquer tipo de reembolso.
10.6 – Por qualquer forma de inadimplência da licitante vencedora da garantia total dos serviços executados, sem
prejuízo do previsto neste instrumento e das responsabilidades administrativas, civil e criminal, observando o
competente processo e a ampla defesa.
10.7 – A Detentora da Ata deverá manter oficina para a prestação dos serviços instalada no Munícipio de
Guarapuava-PR durante o período de vigência da Ata de Registro de Preços, sendo vedada a terceirização.
10.8 – A Detentora deverá disponibilizar profissional capacitado para realização de orçamentos e ou
prestação de serviços na sede da oficina da SURG, quando for solicitada e os serviços assim permitirem
(forem possíveis de serem executados no referido local).
10.8 – Deverá dar prioridade a Frota da SURG, com espaço físico adequado, profissionais de gabarito e
qualificados e, responsabilizar-se por eventual socorro fora da sede da SURG, caso haja necessidade do
transporte do veículo até a sede do estabelecimento da contratada/detentora da ata e ou da oficina própria da
SURG ou mesmo até uma concessionária, deverá ser solicitada autorização prévia ao responsável pelo setor
responsável da SURG.
10.9 – Estará obrigada a comparecer, sempre que solicitada, à sede da unidade requisitante, a fim de receber
instruções, participar de reuniões ou qualquer outra finalidade relacionada ao cumprimento de suas obrigações,
bem como, comparecer a todos os chamados de solicitação para elaboração de orçamento, averiguação
ou conserto, em qualquer localidade, dentro ou fora da cidade de Guarapuava, em caso de negativa
poderá ser aplicada penalidades.
10.10 – Deverá observar todas as normas legais vigentes, obrigando-se a manter as condições de habilitação
exigidas no procedimento licitatório.
XI- DAS OBRIGAÇÕES DA SURG
11.1 - Exercer a fiscalização do contrato verificando se os orçamentos com a discriminação dos serviços e a
relação de peças a serem substituídas estão de acordo com o solicitado.
11.2 – Notificar a Detentora da Ata por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições na execução dos serviços,
fixando prazo para a sua correção.
11.3 – Efetuar os pagamentos pactuados na Ata de Registro de Preços.
XII – DA REVISÃO DOS PREÇOS E DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
12.1. Os preços oferecidos serão irreajustáveis.
12.2. Nas hipóteses previstas nos arts. 144 e seguintes do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e
Convênios da SURG, poderá ser revisto o valor registrado ou contratado, para a promoção do reequilíbrio
econômico-financeiro, mediante processo fundamentado e aceito pela Administração, em conformidade com o
contido no Anexo II.
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12.3 Se houver desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial da Ata, os preços poderão ser revistos, a
qualquer tempo, desde que cumpridas as condições estabelecidas no Regulamento Interno de Licitações da
SURG ou outro que venha a substituí-lo.
12.4. Comprovado o desequilíbrio, a revisão dos preços poderá ser efetuada por iniciativa da Administração ou
mediante solicitação da empresa Contratada, desde que apresentadas as devidas justificativas.
12.5 A fundamentação da concessão de reequilíbrio em favor do particular levará em conta:
a) A alteração de fato que torne mais onerosa a relação existente entre o conjunto dos encargos
impostos ao particular e a remuneração correspondente por ocasião do ajuste;
b) A superveniência de fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis,
retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda a ocorrência de força maior, caso
fortuito ou fato do príncipe;
c) A configuração de álea econômica extraordinária e extracontratual;
d) O cumprimento das exigências previstas no Edital da licitação ou Ata de Registro de Preços,
conforme item abaixo.
12.6 Para se habilitar à revisão dos preços, o interessado deverá formular pedido dirigido ao Gestor da Ata,
mediante requerimento protocolado, devidamente fundamentado, e acompanhado dos seguintes documentos:
I – Planilha de composição do novo preço, com os mesmos elementos formadores dos preços
originalmente registrados, devidamente assinada sobre carimbo da empresa;
II – Cópia da(s) Nota(s) Fiscal(is) dos elementos formadores do novo preço;
III – Cópia da(s) Nota(s) Fiscal(is) dos elementos formadores do preço original emitida a partir da
data da 1ª publicação deste Edital até a data de realização da sessão de abertura dos envelopes de
proposta de preços;
IV – Outros documentos que comprovem o direito ao reequilíbrio, como por exemplo: demonstrativo
de que a alteração dos custos foi superior aos índices oficiais de inflação; histórico de preços do
mercado; histórico de preços de compras anteriores da própria Administração Pública; matérias de
jornais que constatem tratar-se de elevação extraordinária do preço, orçamentos de fornecedores
juntados à proposta de preços, etc.
12.7 Após a avaliação do requerimento, o Gestor da Ata emitirá parecer constatando de forma precisa o
cumprimento, ou não, das circunstâncias previstas no Regulamento Interno da SURG, bem como preencherá
Planilha de Reequilíbrio Econômico-Financeiro e encaminhará o processo à Divisão de Contabilidade para
conferência.
12.8 Cumprido o previsto no subitem anterior a Divisão de Contabilidade encaminhará o processo Assessoria
Jurídica da SURG para emissão de Parecer Jurídico.
12.9 Após emissão de Parecer Jurídico, o processo será encaminhado ao Diretor da Pasta para autorização final.
12.10 Sem prejuízo de outras hipóteses fundamentadas, será indeferido o requerimento de reequilíbrio
econômico-financeiro quando a Administração constate:
I - ausência de elevação dos encargos do particular;
II - ocorrência do evento que se pretende fundamentar o pedido antes do aceite da proposta;
III - ausência de vínculo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos do
contratado;
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IV - culpa do contratado pela majoração dos seus encargos, incluindo-se a desídia na previsão da
ocorrência do evento que se pretende fundamentar o pedido.
12.11 Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de
disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão
nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso.
12.12 Configurando-se situação em que os preços inicialmente contratados tornem-se, no transcurso da vigência
da ata/execução contratual, demasiadamente superiores aos praticados no mercado, em virtude de fatores
externos, caracterizando-se situação de onerosidade excessiva para a Administração Pública, deverá o Gestor
da Ata adotar as medidas necessárias à revisão da ata, visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro.
12.13 Compete ao Gestor da ata de registro de preços, sob a supervisão do Diretor da respectiva pasta, realizar
acompanhamento periódico dos preços contratados em cotejo com os praticados pelo mercado.
12.14 A Detentora da Ata/Contratada não poderá interromper o fornecimento durante o período de
tramitação do processo de revisão dos preços.”
12.15 A revisão aplicada para aumentar não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado, podendo manter
a diferença percentual apurada entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente
à época da licitação.
12.16 A detentora da Ata não poderá interromper a prestação dos serviços durante o período de
tramitação do processo de revisão dos preços.
12.17 Quando, através de pesquisa ou impugnação de terceiros, for verificado que o valor registrado está acima
dos preços praticados no mercado, será convocada a licitante, para adequar os preços registrados àqueles
apurados pelo órgão gerenciador, sob pena de cancelamento do registro.
12.18 – Faculta-se a juntada – no envelope de preços – de orçamentos de fornecedores, com a intenção de se
comprovar aumento de preços em eventual solicitação de revisão.
12.17 – Sendo procedente o requerimento da empresa, o equilíbrio econômico financeiro será concedido
a partir da data do protocolo do pedido.
XII - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
13.1. Pelo cometimento de quaisquer infrações previstas no Regulamento Interno de Licitações, Contratos e
Convênios da SURG, garantida a defesa prévia, a SURG poderá aplicar as seguintes sanções:
I – advertência;
II - multa moratória;
III - multa compensatória;
IV - suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a SURG, por
até 02 (dois) anos;
13.2. A sanção de advertência é cabível sempre que o ato praticado, ainda que ilícito, não seja suficiente para
acarretar danos à SURG, suas instalações, pessoas, imagem, meio ambiente, ou a terceiros, sendo que, no caso
de reincidência, poderá ser aplicada a penalidade de suspensão.
13.3. A sanção de multa poderá ser aplicada nos seguintes casos:
I - em decorrência da interposição de recursos meramente procrastinatórios, poderá ser aplicada multa
correspondente a até 5% do valor máximo estabelecido para a licitação em questão.
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II - pela recusa em assinar a ata de registro de preços, aceitar ou retirar o instrumento equivalente,dentro do
prazo estabelecido pelo instrumento convocatório, poderá ser aplicada multa correspondente a 5% do valor
máximo estabelecido para a licitação em questão.
III - no caso de atraso na entrega da garantia contratual, quando exigida, o instrumento convocatório deverá
prever, mediante competente justificativa, a incidência de multa correspondente a até 5% do valor total da
contratação;
IV - nos demais casos de atraso, haverá a incidência de multa nunca inferior a 5% ou superior a 10% sobre
o valor da parcela não executada ou do saldo remanescente da contratação;
V - no caso de inexecução parcial, haverá a incidência de multa nunca inferior a 10% ou superior a 20% sobre
o valor da parcela não executada ou do saldo remanescente da contratação;
VI - no caso de inexecução total, haverá a incidência de multa nunca inferior a 20% ou superior a 30% sobre
o valor da parcela não executada ou do saldo remanescente da contratação.
13.4. Cabe a sanção de suspensão em razão de ação ou omissão capaz de causar, ou que tenha causado dano
à SURG, suas instalações, pessoas, imagem,meio ambiente ou a terceiros.
13.5. As sanções previstas nos incisos I e III do caput desta claúsula poderão ser aplicadas juntamente com a do
inciso II.
13.6. As multas mencionadas nos incisos II e III acima, serão descontadas da garantia dos produtos entregues ou, se
inexistente, dos pagamentos a que a CONTRATADA tiver direito, cobradas mediante pagamento em moeda corrente, ou
ainda, judicialmente, quando for o caso, podendo ser cumuladas com as demais sanções.
13.7. Aplica-se à presente disposição todas as demais condições contidas no Regulamento Interno de Licitações,
Contratos e Convênios da SURG, não expressamente dispostas neste tópico.
XIII – DA IMPUGNAÇÃO E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS AOS TERMOS DO EDITAL
14.1. Até o 2° dia útil anterior à data fixada para a abertura das propostas, qualquer pessoa física ou jurídica
poderá, motivadamente, impugnar o instrumento convocatório ou solicitar esclarecimentos acerca da licitação,
que deverão ser respondidos pelo Pregoeiro ou pela Comissão de Licitação em até 03 (três) dias úteis, contados
do seu recebimento.
14.2. Na hipótese de a SURG não decidir a impugnação no prazo acima, a licitação deverá ser adiada,
convocando-se nova data para entrega das propostas, com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis.
14.3. As razões e justificativas da impugnação deverão ser protocoladas no Departamento de Licitações da SURG,
no endereço mencionado no preâmbulo deste Edital, durante o horário de atendimento ao público.
XVII - DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1 – As Ordens de Serviço serão enviadas conforme a necessidade, durante o período de validade da Ata, não
se obrigando A surg à aquisição total.
15.2 – Conforme Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da SURG, haverá realização
periódica de pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade da contratação.
15.3 - Da Ata poderão derivar contratos com vigência conforme o limite estabelecido no Regulamento Interno de
Licitações, Contratos e Convênios da SURG.
15.4 – Os Contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços deverão ser celebrados no prazo de validade
da Ata, com vigência de 12 (doze) meses, observadas as disposições do Regulamento Interno de Licitações,
Contratos e Convênios da SURG

19

SURG – Cia. de Serviços de Urbanização de Guarapuava
Rua Afonso Botelho, 63 Bairro Trianon
CNPJ 75.646.273/0001-07

15.5 – A SURG, responsável pelo Pregão, reserva-se o direito de:
a) Rejeitar no todo ou em parte o objeto da presente Ata, caso verifique que os mesmos não estejam em
conformidade com o estabelecido, sem que caiba qualquer indenização ou ressarcimento à detentora da
Ata;
b) Revogá-lo, no todo ou em parte, sempre que forem verificadas razões de interesse público decorrente de
fato superveniente ou de acordo com a oportunidade e conveniência da SURG, devidamente justificados,
ou anular o procedimento, quando constatada ilegalidade no seu processamento;
c) Alterar as condições deste Edital, reabrindo o prazo para apresentação de propostas, na forma da
legislação, salvo quando a alteração não afetar a formulação das ofertas;
d) Adiar o recebimento das propostas, divulgando, mediante aviso público, a nova data.
15.6 - O Pregoeiro ou a autoridade superior poderão, em qualquer fase da licitação, promover as diligências que
considerarem necessárias, para esclarecer ou complementar a instrução do processo licitatório.
15.7 – Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação de documentação
referente ao presente Edital.
15.8 – A adjudicação e a homologação do resultado desta licitação não implicarão direito à contratação.
15.9 – Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, será competente o Foro da
Comarca de Guarapuava /Pr.
15.10 – Quaisquer dúvidas porventura existentes sobre o disposto no presente Edital deverão ser objeto de
consulta, por escrito, ao Pregoeiro, até 02 (dois) dias úteis anteriores à data de abertura da licitação, as quais
serão respondidas, igualmente por escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, depois de esgotado o prazo de
consulta, por meio de circular encaminhada a todos os interessados ou, ainda, mediante publicação no Boletim
do Município ou no sítio eletrônico da SURG. Demais informações poderão ser obtidas pelos telefones: (42)36300500 e pelo e-mail: juridico@surg.com.br.
15.11. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas, bem como, pela
autenticidade dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento
apresentado, a inverdade das informações nele contidas, ou a constatação de fraude ou tentativa de fraude
implicará na imediata desclassificação da proposta ou inabilitação do proponente que o tiver apresentado, bem
como na abertura de processo administrativo punitivo para aplicação das sanções cabíveis.
15.12. A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação tácita de todos os termos deste Edital.
15.13. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame
na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo
horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.
15.14. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos com base no Regulamento Interno de Licitações, Contratos
e Convênios da SURG e na Lei n. 13.303/2016.
Guarapuava-PR, 27 de dezembro de 2021.
PAULO CÉZAR TRACZ - PREGOEIRO

20

SURG – Cia. de Serviços de Urbanização de Guarapuava
Rua Afonso Botelho, 63 Bairro Trianon
CNPJ 75.646.273/0001-07

ANEXO I – DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO
1 - OBJETO: Contratação de empresa especializada para: (i) prestação de serviços de manutenção preventiva e
corretiva de mecânica de veículos pesados, utilitários e leves; (ii) retífica de motores de veículos pesados e
máquinas; (iii) serviços de mão de obra para elétrica de veículos leves, utilitários, caminhões e máquinas; (iv)
fornecimento de peças e insumos, para elétrica/eletrônica e retífica de motores de veículos leves, utilitários,
caminhões e veículos pesados, bem como para mecânica de veículos pesados/maquinário, da Frota da SURG,
conforme especificações abaixo:
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9

VALOR MÁXIMO
ESTIMADO DO
ITEM

DESCRIÇÃO
Serviços para elétrica/eletrônica
de veículos leves.
Serviços para elétrica/eletrônica
de veículos utilitários.
Serviços para elétrica/eletrônica
de caminhões.
Serviços para elétrica/eletrônica
de veículos pesados.
Serviços
para
retífica
de
motores de veículos leves.
Serviços
para
retífica
de
motores de veículos utilitários.
Serviços
para
retífica
de
motores de caminhão.
Serviços
para
retífica
de
motores de veículos pesados.
Serviços para mecânica de
veículos pesados.

R$ 20.000,00
R$ 25.000,00
R$ 50.000,00
R$ 80.000,00
R$ 10.000,00
R$ 20.000,00
R$ 30.000,00
R$ 50.000,00
R$120.000,00

VALOR MÉDIO
ESTIMADO DE
REFERÊNCIA
R$ 138,94
R$ 143,27
R$ 139,89
R$ 162,89
R$ 165,65
R$ 164,56
R$ 171,81
R$ 172,79
R$ 166,17

Percentual mínimo de desconto
para mão de obra - %
37%
34%
40%
35%
35%
39%
35%
37%
35%

PEÇAS DE REPOSIÇÃO NOVAS ORIGINAIS*

ITEM

DESCRIÇÃO

VALOR MÁXIMO
ESTIMADO DO ITEM

Percentual mínimo de desconto
para peças novas originais - %

10

Peças para elétrica/eletrônica de veículos leves.

R$ 10.000,00

34%

11

Peças para elétrica/eletrônica de veículos utilitários.

R$ 10.000,00

31%

12

Peças para elétrica/eletrônica de caminhões.

R$ 20.000,00

37%

13

Peças para elétrica/eletrônica de veículos pesados.

R$ 20.000,00

30%

14

Peças para retífica de motores de veículos leves.

R$ 5.000,00

28%

15

Peças para retífica de motores de veículos utilitários.

R$ 10.000,00

22%

16

Peças para retífica de motores de caminhão.

R$ 15.000,00

29%

17

Peças para retífica de motores de veículos pesados.

R$ 20.000,00

30%

18
R$ 80.000,00
19%
Peças para mecânica de veículos pesados.
*Entenda-se por peças novas originais as peças das fabricantes que fornecem para as montadoras, disponibilizadas no
mercado com suas marcas próprias, fabricadas com as mesmas especificações e qualidade das peças recomendadas pelo
fabricante do veículo.
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PEÇAS DE REPOSIÇÃO NOVAS GENÉRICAS DE 1ª LINHA*

ITEM

DESCRIÇÃO

VALOR MÁXIMO
ESTIMADO DO ITEM

Percentual mínimo de
desconto para peças novas
genéricas de 1ª linha - %

19

Peças para elétrica/eletrônica de veículos leves.

R$ 30.000,00

39%

20

Peças para elétrica/eletrônica de veículos utilitários.

R$ 30.000,00

39%

21

Peças para elétrica/eletrônica de caminhões.

R$ 60.000,00

41%

22

Peças para elétrica/eletrônica de veículos pesados.

R$ 60.000,00

32%

23

Peças para retífica de motores de veículos leves.

R$ 10.000,00

34%

24

Peças para retífica de motores de veículos utilitários.

R$ 20.000,00

29%

25

Peças para retífica de motores de caminhão.

R$ 35.000,00

36%

26

Peças para retífica de motores de veículos pesados.

R$ 50.000,00

42%

R$ 300.000,00
30%
Peças para mecânica de veículos pesados.
*Entenda-se por peças de reposição novas genéricas de 1ª linha as também chamadas de peças alternativas ou paralelas,
que são fabricadas por qualquer empresa que possa produzi-las, e não apenas pelas empresas que também fazem as peças
genuínas, devendo possuir boa qualidade, durabilidade e eficiência.
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1.1 - Somente serão aceitas propostas para o(s) item(s) com percentual de desconto igual ou superior aos
percentuais mínimos estipulados, sendo que o não cumprimento acarretará em desclassificação da proposta.
1.2 - Após o termino do pregão, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, a empresa vencedora deverá apresentar
PROPOSTA READEQUADA AO LANCE VENCEDOR.
1.3 – Os serviços serão solicitados de acordo com a necessidade durante a validade da Ata, até que o limite de
valor máximo estipulado seja atingido.
2 – PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO:
2.1 – Para a assinatura da Ata de Registro de Preços a(s) empresa(s) vencedora (s) passará (ão) por uma
vistoria feita pela Comissão de Vistoria da SURG, que emitirá laudo aprovando ou não a oficina.
2.2 – Após assinada a Ata, deverá ser seguida as seguintes condições de execução:
2.2.1 - Preliminarmente à realização de cada serviço de manutenção preventiva e corretiva solicitado, deverá a
Detentora da Ata apresentar ao Departamento solicitante orçamento com a discriminação dos serviços e a relação
de peças a ser substituídas;
2.2.2 - Os serviços devem ser cobrados em horas conforme desconto ofertado sobre preço estipulado pela
SURG.
2.2.3 - Para as peças deverá ser aplicado o desconto ofertado sobre os valores das mesmas na tabela da
AUDATEX;
2.2.4 - Para as peças e insumos não contemplados pela tabela AUDATEX, serão realizadas 3 (três) cotações
pela contratada, cabendo ao Departamento solicitante, autorizar a aquisição pelo orçamento que oferecer o
menor preço por item ou total, devendo, neste caso, ser apresentadado, posteriormente, a via original da nota
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fiscal eletrônica de aquisição. Os orçamentos poderão ser realizados pela rede mundial de computadores (internet)
em empresas nacionais, preferencialmente no Estado do Paraná;
2.2.5 - Para a quantidade de horas apuradas na realização de cada serviço será usado o catálogo Tempário
Nacional fornecido pelo SINDIREPA;
2.2.6 - A licitante vencedora terá o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da
solicitação feita por escrito pelo Departamento responsável da SURG, para emitir e encaminhar o orçamento dos
serviços solicitados;
2.2.7 - Os orçamentos só poderão ser executados se juntamente com o veículo for encaminhado uma solicitação
de orçamento devidamente preenchida com a assinatura do condutor responsável e devolvida ao Departamento
responsável da SURG reconhecido pelo representante da Oficina.
2.2.8 - Deverá ser emitido um orçamento para cada veículo, sendo necessário que nos mesmos constem as
seguintes informações:
2.2.8.1 - serviços a executar;
2.2.8.2 - relação de peças a serem substituídas e seus respectivos preços;
2.2.8.3 - prazo de execução dos serviços;
2.2.8.4 - número de horas requeridas para a sua execução e respectivos preços unitários e totais;
2.2.8.5 - valor total do orçamento;
2.2.8.6 – o preço das peças da Tabela Audatex,em via física (impressa);
2.2.8.7 – o preço da mão de obra será conforme desconto ofertado sobre preço est ipulado pela
SURG.
2.2.8.8 – o total de desconto constante na Ata de Registro de Preços e o total com desconto.
2.2.9 - O prazo para início da execução dos serviços é imediato contado a partir do recebimento da Ordem de
Serviços emitida pelo Departamento responsável da SURG;
2.2.10 - As peças a serem aplicadas nos veículos deverão ser peças de reposição novas originais e ou genéricas
de 1ª linha, dependendo do caso, respectivamente .
2.2.10.1 - As peças substituídas são de propriedades da SURG, devendo ser entregues juntamente com o veículo
após respectiva manutenção.
2.2.11 - A Detentora da Ata deverá executar seus serviços em oficina própria e instalada no Município de
Guarapuava, com adequação de equipamentos, pessoal e espaço físico. Podendo, quando solicitada, utilizar o
espaço físico da oficina própria da SURG, quando o serviço assim permitir (for viável).
2.2.12 - Os serviços de troca de filtro e óleo lubrificante para ônibus, micro-ônibus e caminhões, poderão ser
realizados na oficina da Detentora da Ata, desde que os mesmos apresentem autorização prévia pelo
Departamento responsável pelo veículo.
2.2.13 - Deverá dar prioridade a Frota da SURG, com espaço físico adequado, profissionais de gabarito e
qualificados e, responsabilizar-se por eventual socorro fora da sede da SURG, caso haja necessidade do
transporte do veículo até a sede da detentora da ata, da oficina da SURG e ou uma concessionária, deverá ser
solicitada autorização prévia ao responsável pelo Departamento de Transporte.
3. PRAZO DE PAGAMENTO – 15 (quinze) dias úteis, contados a partir do mês subsequente ao do recebimento
e ou fornecimento do serviço e ou peças, devidamente atestada pelo Gestor da Ata, referente aos serviços
prestados.
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3.1 – Na nota fiscal deverá constar o valor dos serviços (especificando o número do orçamento), discriminando o
valor das peças, o valor da mão de obra, os respectivos percentuais de desconto e o valor líquido a pagar para
cada veículo reparado, constando a respectiva placa.
3.1.1 – Juntamente com a nota fiscal deverá ser apresentado Termo de Recebimento dos serviços prestados,
conforme orçamento.
3.2 - No que se refere a eventual socorro fora da sede administrative da SURG, o translado do veículo será sem
ônus para a SURG, indepententemente do raio de distância.
4 – CONDIÇÕES DE GARANTIA: garantia mínima de 06 (seis) meses ou 10.000 km, o qual vencer primeiro, a
partir do recebimento do veículo e emissão da Nota Fiscal.
O ato de recebimento do item licitado, não importa em sua aceitação. As peças e/ou serviço serão submetidas à
verificação pelo fiscal de contrato. Cabe ao fornecedor a troca, dentro de 05 (cinco) dias corridos, de itens/serviços
que vierem a ser recusados por não se enquadrarem nas especificações estipuladas ou apresentar defeitos de
fabricação/execução ou dano em geral, identificado no ato da entrega ou no período de verificação.
5 – VIGÊNCIA DA ATA: 12 (doze) meses.
6 – VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: 90 (noventa dias) dias, a contar da data de abertura da mesma.

VALOR TOTAL MÁXIMO ESTIMADO ADMITIDO DESTE PREGÃO: R$ 1.190.000,00 (um milhão
cento e noventa mil reais).

7. DOS VEÍCULOS A SEREM CONSERTADOS:
7.1. Veículos leves
VEÍCULOS LEVES
MARCA

MODELO

ANO

PLACA

CHASSI

FIAT

PALIO FIRE

2008

AQU-4094

9BD17106G95362055

OFICINA

FIAT
FIAT

PALIO 1.6
PALIO

2000
-

AJS-3898
AJS-4083

9B0178245Y2240410
-

ELÉTRICA
OFICINA

FIAT

UNO

-

AAN-0706

FIAT

UNO

-

AMB-3341

-

FIAT

UNO

-

AMB-3351

-

OBRAS

FIAT

UNO

2005

AMB-3354

9BD15802554614355

COLETA

FIAT
GM

UNO MILLE FIRE
ASTRA

2005
-

AMB-3354
DHU-1366

9BD15802554614355
-

COLETA
OFICINA

GM
GM

CELTA
CELTA

2002
2002

ABY-6822
AKG-8062

9BGRD08Z02G124853
9BGRD08Z02G163655

OFICINA
OBRAS

GM

CELTA

2001

AJO-1282

9BGRD08Z01G114322

COLETA

GM

CELTA

2002

AKG-8062

9BGRD08Z02G163655

SINALIZAÇÃO

GM

CELTA

2003

AKV-8247

9BGRD48X03G182914

COLETA

GM

CORSA WIND

2000

AJA-5934

9BGSC19Z0YC159885

OBRAS

GM

CORSA WIND

-

AJJ-8469

9BGSC08Z01C126672

SINALIZAÇÃO

-

SETOR

OFICINA
OFICINA
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GM

VECTRA MILENIUM

2000

MEF-9440

9BGJG9H0YB133187

RENAULT

CLIO

2016

AZU-7891

8A1BB8215GL869751

OFICINA
OBRAS

RENAULT

CLIO

2016

AZU-7886

8A1BB8215GL852187

PRAÇA/PARQ

VW

GOL 1.0 GIV

2014

AXJ-6293

9BWAA05W1EP034774

COLETA

VW

GOL 1.6 MI

1997

AGR-3095

9BWZZZ377VP500302

OFICINA

VW

GOL PLUS 1.6

2004

ALW-6467

9BWCB05X14P104416

PRAÇA/PARQ

VW
-

PARATI
MOTO

-

AKT-8904
-

-

OFICINA
SINALIZAÇÃO

7.2. Utilitários
VEÍCULOS UTILITÁRIOS
MARCA

MODELO

ANO

PLACA

CHASSI

SETOR

GM

S10 2.8 D

-

AJS-6795

9BG138AC0YC448968

OFICINA

IVECO
TOYOTA

IVECO
BANDEIRANTES

1989

APX-3608
AJF-8347

9BR0J0060K1004549

OFICINA
SINALIZAÇÃO

TOYOTA

BANDEIRANTES

1986

AHW-2147

OJ80108

PRAÇA/PARQ

VW

SAVEIRO

2006

ANR-2140

9BWEB05W06P042851

COLETA

VW

SAVEIRO

2006

ANR-2141

9BWEB05W86P041933

COLETA

VW

SAVEIRO

2006

ANR-2142

-

OFICINA

VW

SAVEIRO

2006

ANR-2144

-

VARRIÇÃO

VW

SAVEIRO

2006

ANR-2146

9BWEB05W76P043656

OBRAS

VW
CITROEN

2006
2009

ANR-2147
AQZ-5316

9BWEB05W96P042816
935ZBPMM92038767

OBRAS
COLETA

RENAULT

SAVEIRO
JUMPER M33M
HDI
MASTER

2011

ATH-8043

93YCDDUH6BJ661984

OBRAS

VW

KOMBI (NOVA)

-

-

-

OBRAS

VW

KOMBI

2014

AXN-5673

9BWMF07X6EP005257

ELÉTRICA

VW

KOMBI

2003

ALD-2515

9BWGB07X93P011978

PRAÇA/PARQ

VW

KOMBI

1994

AER-4297

9BWZZZ23ZRP017034

OFICINA

VW

KOMBI

2013

AVM-5634

9BWMF07X1DP001924

OBRAS

VW

KOMBI

2013

AVY-2094

9BWMF07X4DP008656

OBRAS

VW

KOMBI

2005

AMF-5532

9BWGB07X05P002718

OFICINA

7.3. Caminhões
CAMINHÕES
MARCA

MODELO

ANO

PLACA

CHASSI

FORD

CARGO 1319

FORD
FORD

F4000
F14000

FORD

SETOR

2014

AYL-6862

9BFXEB1BXEBS58412

OBRAS

1978
1998

ACD-4251
AIB-8740

LA7GUY17448
9BFXTNSZOW0B39814

PRAÇA/PARQ
OBRAS

F14000

1998

AIC-5703

9BFXTNSZ0WDB47377

OFICINA

FORD

F11000

1990

ACB-1162

9BFWF11M6LDB45291

OFICINA

FORD

F11000

1990

AAV-8358

9BFWF11M9LDB41087

OBRAS

FORD

F11000

1990

AVV-8358

9BFWF11M9LDB41087

OBRAS

FORD

F11.000 PIPA

1980

AIN-2171

LA7QYE88045

PRAÇA/PARQ
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MERCEDES

ACCELO 815

2020

BEH-8G02

9BM979026LB151456

OBRAS

MERCEDES

ACCELO 815

2020

BEH-8G04

9BM979026LB152090

OBRAS

MERCEDES

ATEGO 2430

2020

BEC-2H83

9BM958160LB157848

OBRAS

MERCEDES

ATEGO 2430

2020

BDW-8E05

9BM958160LB159033

OBRAS

MERCEDES

ATEGO 2430

2020

BDW-8E06

9BM958160LB159641

OBRAS

MERCEDES

ATEGO 2430

2020

BDW-8E18

9BM958160LB160394

OBRAS

MERCEDES

ATEGO 2430

2020

BDW-8E19

9BM958160LB162375

OBRAS

MERCEDES
MERCEDES

ATEGO 2430
ATEGO 1729 CL

2020
2020

BDW-8E20
BEU-5D38

9BM958160LB160095
9BM958154LB197594

OBRAS
COLETA

MERCEDES

ATEGO 1729 CL

2020

BEU-8H68

9BM958154LB196465

COLETA

MERCEDES

ATEGO 1729 CL

2020

BEU-8H69

9BM958154LB199203

COLETA

MERCEDES

ATEGO 1729 CL

2020

BEU-8H70

9BM958154LB195804

COLETA

MERCEDES

ATEGO 1729 CL

2020

BEU-8H71

9BM958154LB198843

COLETA

MERCEDES

ATEGO 1729 CL

2020

BEU-9G76

9BM958154LB197400

COLETA

MERCEDES
MERCEDES

ATEGO 1729 CL
ATEGO 1729 CL

2020
2020

BEV-3C93
BEV-3C99

9BM958154LB198138
9BM958154LB198449

COLETA
COLETA

MERCEDES

ACCELO 815

2020

BEH-8G02

9BM979026LB151456

OBRAS

MERCEDES

ACCELO 815

2020

BEH-8G04

9BM979026LB152090

OBRAS

MERCEDES

L1113

1987

AIP-3521

9BM344013GB738287

PRAÇA/PARQ

MERCEDES

L1513

1984

AGU-1541

34503312657985

OBRAS

MERCEDES

L1113

1975

ACM-9471

34404112259957

PRAÇA/PARQ

MERCEDES
MERCEDES

L1113
L1113

1975
1987

ACM-9471
AIP-3481

34404112259957
9BM344013GB736684

PRAÇA/PARQ
OFICINA

VW

CAMINHÃO 6.80

1985

AIM-9805

V012651

PRAÇA/PARQ

VW

V12.140 H

1995

AFZ-4635

9BWXTACM5SDB70059

OBRAS

VW
VW

V17.210 MWM
V17.210 MWM

2004
2004

ALY-9712
ALZ-0522

9BWCF82TX4R426500
9BWCF82T34R426791

COLETA
OFICINA

VW

V17.210 PIPA

2004

ALZ-0521

9BWCF82TX4R426660

OBRAS

7.4Máquinas Pesadas
FROTAS
Nome

Marca

Modelo

ROLO COMPACTADOR

LIUGONG

CLG 612H

2019

Ano

Placa
-

ROLO COMPACTADOR

TEMA TERRA

SPV 68

1980

-

ROLO COMPACTADOR

TEMA TERRA

SPV 68

1980

-

ROLO COMPACTADOR

CATERPILLAR

CB10

2019

-

ROLO COMPACTADOR
VIBRO ACABADORA DE
ASFALTO

MULLER
CIBER

AP 26H
115C

2012
1995

-

MINI ROLO COMPACTADOR
MOTONIVELADOR

DINAPAC
CATERPILLAR

LR51618007
120H VHP145

2014

-

PÁ CARREGADEIRA

CASE

W20B

1989

-

PÁ CARREGADEIRA

CLARK

MICHIGAN 55

MINICARREGADEIRA
MINICARREGADEIRA

BOBCAT
BOBCAT

5570
5570

2021
2021

AINB13725
AINB13708

-
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ESCAVADEIRA
RETROESCAVADEIRA

JOHN DEERE
JCB

160G LC
3CXTT

2019

RETROESCAVADEIRA

NEW HOLLAND

B95B

2019

RETROESCAVADEIRA
RETROESCAVADEIRA

RONDON
CATERPILLAR

RD406
MG416E

2017
2014

TRATOR
TRATOR

FORD
FORD

7610
4630

1991

TRATOR

MASSEY FERGUSON

275

1989

TRATOR

MASSEY FERGUSON

283

8. Havendo a aquisição de novos veículos pela SURG e que venham a necessitar de manutenção, será feita a
inclusão dos respectivos veículos no contrato, mediante aditivo.
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ANEXO II - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XXX/2021
SURG – Companhia de Serviços de Urbanização de Guarapuava
Aos ............................., na SURG – Cia. de Serviços de Urbanização de Guarapuava,INSCRITA NO cnpj SOB O
Nº……………………, Estado do Paraná, situada na Rua Afonso Botelho, nº 63, Trianon, o Diretor Administrativo
Sr. HALMUNTH FAGNER GOBA BRANDTNER e o diretor Técnico Sr. SANDRO ALEX RUSSO VALERA,
nos termos da Lei Federal nº 13.303/2016, combinado com a Lei Federal nº 10.520/02 e com os decretos
municipais aplicáveis ao caso e das demais normas legais aplicáveis, conforme a classificação das propostas
apresentadas no Pregão Presencial nº 47/2021 – Sistema de Registro de Preços, realizado em __ de _______
de 2021, às XXh00min, devidamente homologado pela autoridade competente, RESOLVE, neste ato, registrar
os preços dos produtos descritos em proposta anexa a esta Ata, oferecidos pela Empresa, classificada em 1º
lugar,
estabelecida à Rua , bairro , CEP
, inscrita no CNPJ sob
nº
,
com Inscrição Estadual nº
e Inscrição Municipal nº
, aqui representada por (sócio, procurador,
etc.)
, portador da CIRG nº
e inscrita no CPF nº
, residente e domiciliado à Rua
,
bairro
, CEP
1. DO OBJETO
1.1. OBJETO: Contratação de empresa especializada para: (i) prestação de serviços de manutenção preventiva
e corretiva de mecânica de veículos pesados, utilitários e leves; (ii) retífica de motores de veículos pesados e
máquinas; (iii) serviços de mão de obra para elétrica de veículos leves, utilitários, caminhões e máquinas; (iv)
fornecimento de peças e insumos, para elétrica/eletrônica e retífica de motores de veículos leves, utilitários,
caminhões e veículos pesados, bem como para mecânica de veículos pesados/maquinário, da Frota da SURG,
conforme descrição abaixo, a saber:
ITEM

DESCRIÇÃO

VALOR DO
LOTE R$

COMPOSIÇÃO
DO PREÇO

PERCENTUAL MÍNIMO
DE DESCONTO (%)

1.2. As quantidades são estimativas para o período de validade desta ata, de acordo com a demanda, não se
obrigando a SURG à aquisição total.
1.3. A SURG poderá, por meio do Departamento de Compras, adquirir o objeto da licitação de dois ou mais
fornecedores que detenham preços registrados, respeitando-se a capacidade de fornecimento do detentor e
obedecendo a ordem de classificação das respectivas propostas.
1.4.
A empresa com preços registrados passará a ser denominada DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS, após a assinatura da ata.
1.5. O compromisso da prestação de serviços será formalizado pela Ata de Registro de Preços e pela Emissão
da Ordem de Serviço ou instrumento equivalente.
1.6. Cada serviço deverá ser prestado mediante solicitação por escrito, através da Ordem de Serviço ou Ordem
de Fornecimento.
2. DO PREÇO
2.1. O valor global do objeto é de R$
(
).
2.2. Os valores a serem pagos à Detentora da Ata serão aqueles discriminados no orçamento, com os devidos
descontos de acordo com os percentuais a seguir discriminados:

Item

Descrição

Percentual de Desconto (%)
sobre tabela AUDATEX
(Peças)
%

Percentual de
Desconto para
serviços de mão de
obra sobre o valor
fixado pela SURG
%

28

SURG – Cia. de Serviços de Urbanização de Guarapuava
Rua Afonso Botelho, 63 Bairro Trianon
CNPJ 75.646.273/0001-07

2.3. No que se refere a eventual socorro fora da sede administrative da SURG, o translado do veículo será sem
ônus para a SURG.
2.4. Os serviços de troca de filtro e óleo lubrificante e outros que porventura possam ser realizados for a da sede
da detentora da ata, poderão ser realizados na oficina da Detentora da Ata, desde que os mesmos apresentem
autorização prévia pelo Departamento responsável pelo veículo.
2.5. Os preços dos serviços são fixos e equivalentes aos de mercado na data de apresentação da proposta.
2.6. Os preços propostos são considerados completos e abrangem todos os tributos (impostos, taxas,
emolumentos, contribuições sociais e para-fiscais), transportes de materiais, embalagens, mão-de-obra e
qualquer despesa, acessória e/ou necessária, não especificada nesta Ata e no Edital.










3. DAS CONDIÇOES DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
3.1. Os serviços deverão ser prestados observando as seguintes condições:
3.2.
Preliminarmente à realização de cada serviço de manutenção preventiva e corretiva solicitado, deverá a
Detentora da Ata apresentar ao Departamento solicitante orçamento com a discriminação dos serviços e a relação
de peças a ser substituídas;
3.3.
Os serviços devem ser cobrados em horas conforme desconto ofertado sobre preço estipulado pela
SURG.
3.4.
Para as peças deverá ser aplicado o desconto ofertado sobre os valores das mesmas na tabela da
AUDATEX;
3.5.
Para as peças e insumos não contemplados pela tabela AUDATEX, serão realizadas 3 (três) cotações
pelo Departamento solicitante, que autorizará a aquisição pelo orçamento que oferecer o menor preço por item
ou total, podendo os orçamentos serem realizados pela rede mundial de computadores (internet) em empresas
nacionais, preferencialmente no Estado do Paraná;
3.6.
Para a quantidade de horas apuradas na realização de cada serviço será usado o catálogo Tempário
Nacional fornecido pelo SINDIREPA;
3.7.
A licitante vencedora terá o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da
solicitação feita por escrito pelo Departamento de Transporte, para emitir e encaminhar o orçamento dos serviços
solicitados;
3.8.
Os orçamentos só poderão ser executados se juntamente com o veículo for encaminhado uma solicitação
de orçamento devidamente preenchida com a assinatura do condutor responsável e devolvida ao Departamento
de Transporte reconhecido pelo representante da Oficina.
3.9.
Deverá ser emitido um orçamento para cada veículo, sendo necessário que nos mesmos constem as
seguintes informações:
serviços a executar;
relação de peças a serem substituídas e seus respectivos preços;
prazo de execução dos serviços;
número de horas requeridas para a sua execução e respectivos preços unitários e totais;
valor total do orçamento;
o preço das peças da Tabela Audatex;
o preço da mão de obra será conforme desconto ofertado sobre preço estipulado pela SURG.
o total de desconto constante na Ata de Registro de Preços e o total com des conto.
3.10. O prazo para início da execução dos serviços é imediato contado a partir do recebimento da Ordem de
Serviços emitida pelo Departamento responsável da SURG;
3.11. As peças a serem aplicadas nos veículos deverão ser peças de reposição novas originais e ou genéricas
de 1ª linha, dependendo do caso, respectivamente.
3.12. As peças substituídas são de propriedades da SURG, devendo ser entregues juntamente com o veículo
após respectiva manutenção.
3.13. A Detentora da Ata deverá executar seus serviços em oficina própria e instalada no Município de
Guarapuava, com adequação de equipamentos, pessoal e espaço físico.
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3.14. Os serviços de troca de filtro e óleo lubrificante e outros serviços que possam ser realizados for a da
sede da detentora da ata, para ônibus, micro-ônibus e caminhões, poderão ser realizados na oficina da Detentora
da Ata, desde que os mesmos apresentem autorização prévia pelo Departamento responsável pelo veículo.
3.15. Deverá dar prioridade a Frota da SURG, com espaço físico adequado, profissionais de gabarito e
qualificados e, responsabilizar-se por eventual socorro fora da sede do Munícipio, caso haja necessidade do
transporte do veículo até sua sede e ou da sede da oficina da SURG ou uma concessionária, deverá ser solicitada
autorização prévia ao responsável pelo Departamento de Transporte.
3.16. A entrega dos serviços deverá ser efetuada sempre que solicitada, e não serão tolerados atrasos sem
justificativas prévias.
3.17. Será dado como retirada/recebida a Ordem de Fornecimento/Serviço enviada via e-mail.
3.18. O serviço deverá ser entregue e ao ser aprovado, deverá ser entregue a nota fiscal, de acordo com a
Ordem de Fornecimento/Serviço, constando o número da Ata de Registro, o serviço, o valor unitário, a quantidade,
o valor total e o local da entrega, além das demais exigências legais.
3.19
Garantia mínima de 06 (seis) meses ou 10.000 km, o qual vencer primeiro, a partir do recebimento do
veículo e emissão da Nota Fiscal.
4. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
4.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12(doze) meses a partir da sua assinatura.
4.2. A existência de preços registrados não obriga a SURG a firmar as contratações que deles poderão advir,
sendo-lhe facultada a utilização de outros meios de contratação, respeitada a legislação pertinente às licitações
e ao sistema de registro de preços, assegurando-se ao beneficiário do registro preferência em igualdade de
condições.
5. DA ADMINISTRAÇAO DA ATA
5.1. A administração da ata de registro de preços decorrente deste Pregão caberá ao Departamento ………….da
SURG.
5.2. A ata será objeto de acompanhamento do gestor Sr. ………….., Matrícula: ….., Telefone: ……., Email: ………….., designado pela Portaria nº ………. de ……. de ……… de 2021, da SURG.
5.2.1. Compete ao Gestor de Contrato a execução das atividades gerenciais e administrativas que compõem o
processo de contratação e, além de conhecer o inteiro teor do Edital e seus anexos, da Ata de Registro de Preços,
do Contrato e seus eventuais aditivos, bem como de suas atribuições para o exercício das atividades de fiscalização
e providenciar a obtenção de esclarecimentos, auxílio ou suporte técnico, para aqueles casos em que tiver dúvidas
sobre a providência a ser adotada, em especial as seguintes:
I - Zelar pela observância dos termos constantes do edital, termo de referência, projeto básico ou
equivalente, bem como dos contratos ou instrumentos hábeis de substituí-los, e seus eventuais
aditamentos, de modo a garantir a qualidade dos produtos fornecidos e serviços ou obras executadas, o
fiel cumprimento das obrigações assumidas pelas partes;
II - Coordenar a atividade do Fiscal do Contrato, solicitando-lhe todas as informações que entender
necessárias e adotando as devidas providências para as questões que venha a tomar conhecimento;
III - Manter registro de todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto contratado, inclusive
o controle do saldo contratual; verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou a prestação de
serviços está sendo cumprida conforme contrato e sob a vigilância do fiscal;
IV - Controlar, juntamente com o fiscal de contrato, o prazo de vigência do instrumento contratual sob sua
responsabilidade, e encaminhar a solicitação de prorrogação à unidade competente, e com antecedência
mínima de 1 (um) mês do término contratual, apresentando para tanto as devidas justificativas;
V - Encaminhar para pagamento as faturas ou notas fiscais atestadas pelo Fiscal do Contrato;
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VI - Comunicar e justificar formalmente à unidade responsável pelos contratos quando da necessidade de:
alteração contratual, para melhor adequar seus termos, qualitativa ou quantitativamente, às necessidades
do órgão, em especial ao observar que o saldo contratual restante será insuficiente para atender as
expectativas de utilização ou insuficiência de prazo para concluí-lo; rescisão do instrumento de contrato,
por perda do objeto ou conveniência da Administração; e abertura de novos procedimentos licitatórios,
desde que com antecedência mínima de 3 (três) meses do término contratual, ou assim que for detectada
a necessidade, em decorrência da inadequação ou insuficiência do atual para atender as expectativas do
órgão ou em razão da impossibilidade de prorrogação do contrato, inclusive inabilitação da empresa que
a impeça de contratar com a Administração;
VII - Submeter à unidade competente, para as providências cabíveis, pleitos da Contratada referentes a
reajustes, repactuações e reequilíbrios econômico-financeiros;
VIII - Elaborar documento, quando solicitado, acerca da capacidade técnica de fornecedores, executantes
de obras e prestadores de serviços;
IX - Notificar formalmente a Contratada quando forem constatados inadimplementos contratuais, para,
dentro de um prazo razoável, elaborar manifestação e solução do problema;
X – Comunicar por escrito imediatamente à autoridade competente a ocorrência de atrasos e
irregularidades na execução do ajuste;
XI - Submeter os casos de inadimplementos contratuais à unidade competente, mediante comunicação de
ocorrência, sempre que, depois de notificada, a Contratada não apresentar solução satisfatória dentro do
prazo, ou quando a frequência dos registros prejudique a consecução do objeto da contratação;
XII - Coordenar pesquisas mercadológicas, para verificar a economicidade dos preços praticados e atestar
a compatibilidade com os preços de mercado, com vistas a monitorar periodicamente os custos de
contratação e apoiar, sempre que solicitado, a unidade competente por ocasião das prorrogações
contratuais, repactuações, reajustes e reequilíbrios econômico-financeiros;
XIII – Tomar as providências pertinentes para a elaboração dos Projetos Básicos ou Termos de Referência
necessários, com a colaboração das unidades técnicas, atendendo aos prazos mínimos para a realização
das licitações ou contratações pretendidas;
XIV - Acompanhar o processo licitatório em todas as suas fases, até a assinatura do contrato, de maneira
a evitar, inclusive, descontinuidades;
XV - Auxiliar a Unidade de Licitação, no que tange a seus conhecimentos técnicos, nas respostas aos
questionamentos, impugnações e recursos;
XVI - Confrontar os preços e quantidades constantes do documento fiscal com os estabelecidos no contrato,
bem como as medições dos serviços nas datas estabelecidas;
XVII - Verificar o cumprimento das obrigações trabalhistas e fiscais por parte da contratada;
XVIII - Informar à Administração as ocorrências relacionadas com a execução do contrato que
ultrapassarem a sua competência de atuação, objetivando a regularização das faltas ou defeitos
observados;
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XIX - Formalizar todo e qualquer entendimento com a Contratada ou o seu preposto, assim como
documentar por meio de atas as reuniões realizadas com os mesmos;
5.3. O fiscal desta Ata é o SR. ………., Matrícula: ………, Telefone: ……….. – E-mail: ……….., conforme
PORTARIA Nº …….. de …….. de …….. de 202…. SURG, e Suplente SR. ………., Matrícula: ……,
Telefone: …………… – E-mail: ……………, conforme PORTARIA Nº ……. de …… de …… de 202.. da SURG.
5.3.1. Constituem atribuições e responsabilidades do Fiscal do Contrato, além a de conhecer o inteiro teor do
Edital e seus anexos, da Ata de Registro de Preços, o Contrato e seus eventuais aditivos, bem como de suas
atribuições para o exercício das atividades de fiscalização e providenciar a obtenção de esclarecimentos, auxílio
ou suporte técnico, para aqueles casos em que tiver dúvidas sobre a providência a ser adotada:
I - Receber o produto/serviço contratado, e verificar se atende às especificações contidas no
contrato/licitação (qualidade, quantidade, marca, etc).
II - Conferir os dados das faturas antes de atestá-las, verificando se condiz com o objeto entregue/serviço
prestado, bem como se atende aos dados contidos no contrato/licitação, promovendo as correções devidas;
III - Atuar juntamente com o gestor, para o fim de controlar o saldo do contrato e o prazo de vigência,
impedindo que sejam fornecidos produtos ou prestados serviços além da quantidade prevista no contrato
ou na ordem de compras/serviços, bem como para que o fornecimento ou prestação do serviço não seja
realizado fora do prazo de vigência do contrato ou da licitação;
IV - Anotar todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, como, por exemplo, falhas,
atrasos, interrupções, inconformidades, informando ao Gestor do Contrato aquelas ocorrências que
dependam de providências, com vistas à regularização das faltas ou defeitos observados;
V - Acompanhar e controlar as entregas e o estoque de materiais de reposição, bem como verificar o prazo
de vigência do contrato ou da licitação, para evitar que fornecimentos e serviços contínuos sejam
interrompidos;
VI - Manter, sempre, relacionamento com a Contratada ou seu Preposto, representando a Administração
e adotando todas as medidas junto a empresa com relação ao objeto do contrato;
VII - Verificar a qualificação dos empregados da Contratada, em conformidade com o contido no edital,
proposta ofertada e contrato assinado e manter o controle nominal dos empregados da Contratada
vinculados ao contrato, bem como exigir que se apresentem uniformizados, com crachá de identificação e
bom comportamento, bem como que atendam aos protocolos de segurança no trabalho, conforme
exigências feitas no edital da licitação e no contrato;
VIII - Quando se tratar de prestação de serviços com caminhões/maquinário locado, manter absoluto
controle sobre os serviços (como por exemplo, controle das horas trabalhadas ou volume carregado), além
disso, observar se o caminhão ou máquina colocados no serviço atendem às exigências feitas no edital da
licitação e relacionados no contrato;
IX - Observar rigorosamente os princípios legais e éticos em todos os atos inerentes às suas atribuições,
agindo com transparência no desempenho das suas atividades;
X - Diante de uma irregularidade na execução contratual, o fiscal de contratos deve anotá-la e, não sendo
de sua competência solucionar a pendência, deve solicitar aos seus superiores (gestor do contrato e
diretores) as providências cabíveis;
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XI – Elaborar Relatório de Análise Técnica (Conforme ANEXOS X e XI do edital)

6. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
6.1. As despesas decorrentes da prestação de serviços correrão a conta de recursos próprios da SURG
7. DOS PAGAMENTOS
7.1. O pagamento será efetuado 15 (quinze) dias úteis do mês subsequente do recebimento da nota fiscal
eletrônica, via transferência bancária, não devendo, portanto, computar qualquer custo financeiro para o período
de processamento das faturas.
7.2. A detentora da Ata de Registro de Preços deverá apresentar a seguinte documentação no ato da entrega
dos serviços, para posterior liberação da parcela de pagamento:
a) Nota Fiscal Eletrônica: Deverá obrigatoriamente anexo a Nota Fiscal constar os seguintes Dados
Bancários atuais do Credor Pessoa Jurídica: Nome do Credor Pessoa Jurídica, Nome do Banco, Número
da Agência Bancária, Número da Conta, Número do Código da Operação da Conta, número do empenho
(contendo as informações: dados bancários, nº do empenho);
b)
Certidão Negativa Conjunta de Débitos relativos aos Tributos Federais, Dívida Ativa da União e INSS;
c)
Certificado de Regularidade do FGTS através do CRS;
d)
Certidão Negativa de Tributos Municipais da sede do fornecedor.
e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho);
f)
Cópia da folha de pagamento dos empregados dos serviços objeto deste Contrato.
g)
Cópia do comprovante de recolhimento de INSS e FGTS,
h)
Cópia de GPS quitada, do FGTS quitado,
i)
Cópia da GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social),
j)
Declaração de Fidelidade aos Originais, para as cópias solicitadas nos itens F, G, H e I.
OBS: Tais cópias deverão corresponder ao mês de competência imediatamente anterior ao da prestação dos
serviços. Quando se tratar do último mês (encerramento do Contrato), as cópias deverão ser do mês da execução
dos serviços.
7.3.
Na nota fiscal deverá constar o valor dos serviços (especificando o número do orçamento), discriminando
o valor das peças, o valor da mão de obra, os respectivos percentuais de desconto e o valor líquido a pagar para
cada veículo reparado, constando a respectiva placa;
7.4.
Juntamente com a nota fiscal deverá ser apresentado Termo de Recebimento dos serviços prestados,
conforme orçamento.
7.5. Caberá ao profissional previamente indicado pela Contratante como Gestor da Ata de Registro de Preços
emitir a certificação na nota fiscal da efetiva prestação e execução dos serviços, bem como conferir a
autenticidade dos documentos acima listados e proceder a entrega dos mesmos na Secretaria Municipal da
Fazenda para posterior autorização de pagamento.
7.6. Os pagamentos dos serviços prestados ficam condicionados ao processamento regular das contas junto ao
setor financeiro da SURG.
7.7. A empresa deverá encaminhar juntamente com a nota fiscal, a discriminação dos serviços prestados, em
papel timbrado e assinado, para autorização de pagamento.
7.8. Após o recebimento das notas fiscais, faturas e documentos, o gestor ou o fiscal, conforme a competência,
procederão à análise dos documentos da contratada no prazo de 3 (três) dias úteis e:
a) O gestor ou fiscal, conforme a competência, emitirão, obrigatoriamente, o Relatório de Análise Técnica.
b) Caso o gestor ou o fiscal, conforme a competência, constate a falta de qualquer documento notificará a
contratada para a sua regularização no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.
c) Caso a análise seja realizada pelo fiscal, a falta de regularização dos documentos ensejará a emissão de
Comunicação de Ocorrência ao gestor e a adoção dos procedimentos relativos ao descumprimento contratual.
d) Caso a competência para análise dos documentos seja do gestor, os mesmos deverão encaminhados a ele
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
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7.9. Poderá o gestor ou o fiscal, no exercício de sua competência, requerer diretamente à empresa contratada
todos os documentos que entender necessários para o bom desempenho dos trabalhos.
7.10. Em caso de indício de irregularidade no recolhimento das contribuições previdenciárias, os fiscais ou
gestores de contratos de serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra deverão oficiar à Receita
Federal do Brasil (RFB).
7.11. Em caso de indício de irregularidade no recolhimento da contribuição para o FGTS, os fiscais ou gestores
de contratos de serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra deverão oficiar ao Ministério do
Trabalho.

8. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DA ATA
8.1. Deverá executar os serviços com observância rigorosa das condições desta Ata, do Edital e seus Anexos,
prestando os serviços de acordo com as especificações, dentro do prazo estipulado e nas quantidades definidas
na Ordem de Fornecimento/Serviço, os quais serão solicitadas de acordo com a necessidade durante o período
de validade desta ata.
8.2. Sujeitar-se-á à fiscalização dos serviços no ato da execução/entrega, reservando-se à SURG o direito de não
proceder ao recebimento, caso não encontre os mesmos em condições satisfatórias.
8.3. Deverá refazer os trabalhos que eventualmente apresentem defeitos ou desconformidade de especificação,
sem ônus para a SURG e sem prejuízo das penalidades cabíveis.
8.4. Em face da natureza pessoal e técnica dos serviços, fica expressamente estabelecida a responsabilidade
exclusiva da Detentora da Ata pelos danos e consequências causados diretamente ao Munícipio, decorrente de
culpa ou dolo na execução do objeto.
8.5. São igualmente de inteira responsabilidade todos os encargos tributários, trabalhistas, previdenciários,
sociais, fiscais e comerciais resultantes do contrato e sua execução, com inteira exclusão de qualquer
responsabilidade da SURG, sendo vedado qualquer tipo de reembolso.
8.6. Por qualquer forma de inadimplência da licitante vencedora da garantia total dos serviços executados, sem
prejuízo do previsto neste instrumento e das responsabilidades administrativas, civil e criminal, observando o
competente processo e a ampla defesa.
8.7. A Detentora da Ata deverá manter oficina para a prestação dos serviços instalada no Munícipio de
Guarapuava-PR durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, sendo vedada a terceirização.
8.8. Deverá dar prioridade a Frota da SURG, com espaço físico adequado, profissionais de gabarito e qualificados
e, responsabilizar-se por eventual socorro fora da sede da SURG, caso haja necessidade do transporte do veículo,
deverá ser solicitada autorização prévia ao responsável pelo Departamento de Transporte.
8.9. Estará obrigada a comparecer, sempre que solicitada, à sede da unidade requisitante, a fim de receber
instruções, participar de reuniões ou qualquer outra finalidade relacionada ao cumprimento de suas obrigações,
bem como, comparecer a todos os chamados de solicitação para elaboração de orçamento, averiguação ou
conserto, em qualquer localidade, dentro ou fora do Município, em caso de negativa poderá ser aplicada
penalidades.
8.10. Deverá observar todas as normas legais vigentes, obrigando-se a manter as condições de habilitação
exigidas no procedimento licitatório.
8.11. Manter atualizados os dados do preposto* (nome, telefone, e-mail), bem como os dados da empresa para
contato da Contratante com a Contratada, devendo informar no e-mail ……..xxxxx…. eventuais alterações, para
que não seja prejudicada a comunicação entre as partes.
(*representante da contratada responsável por acompanhar a execução do Contrato e atuar como interlocutor
principal junto ao Município, incumbido de receber, diligenciar, encaminhar e responder em nome da Contratada
às principais questões técnicas, legais e administrativas referente ao andamento contratual).
9. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR
9.1 Exercer a fiscalização da Ata verificando se os orçamentos com a discriminação dos serviços e a relação de
peças a serem substituídas estão de acordo com o solicitado.
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9.2 Notificar a Detentora da Ata por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições na execução dos serviços,
fixando prazo para a sua correção.
9.3 Efetuar os pagamentos pactuados na Ata de Registro de Preços.

10. MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
10.1. Pelo cometimento de quaisquer infrações previstas no Regulamento Interno de Licitações, Contratos e
Convênios da SURG, garantida a defesa prévia, a SURG poderá aplicar as seguintes sanções:
I – advertência;
II - multa moratória;
III - multa compensatória;
IV - suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a SURG, por
até 02 (dois) anos;
10.2. A sanção de advertência é cabível sempre que o ato praticado, ainda que ilícito, não seja suficiente para
acarretar danos à SURG, suas instalações, pessoas, imagem, meio ambiente, ou a terceiros, sendo que, no caso
de reincidência, poderá ser aplicada a penalidade de suspensão.
10.3. A sanção de multa poderá ser aplicada nos seguintes casos:
I - em decorrência da interposição de recursos meramente procrastinatórios, poderá ser aplicada multa
correspondente a até 5% do valor máximo estabelecido para a licitação em questão.
II - pela recusa em assinar a ata de registro de preços, aceitar ou retirar o instrumento equivalente,dentro do
prazo estabelecido pelo instrumento convocatório, poderá ser aplicada multa correspondente a 5% do valor
máximo estabelecido para a licitação em questão.
III - no caso de atraso na entrega da garantia contratual, quando exigida, o instrumento convocatório deverá
prever, mediante competente justificativa, a incidência de multa correspondente a até 5% do valor total da
contratação;
IV - nos demais casos de atraso, haverá a incidência de multa nunca inferior a 5% ou superior a 10% sobre
o valor da parcela não executada ou do saldo remanescente da contratação;
V - no caso de inexecução parcial, haverá a incidência de multa nunca inferior a 10% ou superior a 20% sobre
o valor da parcela não executada ou do saldo remanescente da contratação;
VI - no caso de inexecução total, haverá a incidência de multa nunca inferior a 20% ou superior a 30% sobre
o valor da parcela não executada ou do saldo remanescente da contratação.
10.4. Cabe a sanção de suspensão em razão de ação ou omissão capaz de causar, ou que tenha causado dano
à SURG, suas instalações, pessoas, imagem,meio ambiente ou a terceiros.
10.5. As sanções previstas nos incisos I e III do caput desta claúsula poderão ser aplicadas juntamente com a do
inciso II.
10.6. As multas mencionadas nos incisos II e III acima, serão descontadas da garantia dos produtos entregues ou, se
inexistente, dos pagamentos a que a CONTRATADA tiver direito, cobradas mediante pagamento em moeda corrente, ou
ainda, judicialmente, quando for o caso, podendo ser cumuladas com as demais sanções.
10.7. Aplica-se à presente disposição todas as demais condições contidas no Regulamento Interno de Licitações,
Contratos e Convênios da SURG, não expressamente dispostas neste tópico
11.DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS
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11.1. Os preços registrados poderão ser cancelados nos seguintes casos:
11.1.1. Pela SURG, quando:
I – a detentora descumprir as condições de ata de registro de preços;
II – a detentora não retirar a Ordem de Fornecimento/Serviço ou instrumento equivalente no prazo estabelecido,
sem justificativa aceitável;
III – a detentora der causa ao cancelamento da ata de registro de preços;
IV – em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial da ata de registro de preços;
V – os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, e não houver acordo quanto
a sua atualização;
VI – por razões de interesse público devidamente fundamentado.
11.1.2. Pela detentora da ata, mediante solicitação por escrito, quando:
I – os preços registrados se apresentaram inferiores aos praticados no mercado, se não houver acordo quanto a
sua atualização;
II – comprovar a impossibilidade de executar o contrato de acordo com a ata de registro de preços.
11.2. Nas hipóteses previstas no subitem 11.1.1, a comunicação do cancelamento de preço registrado será
publicada no Boletim Oficial do Município juntando-se o comprovante ao expediente que deu origem ao registro.
11.3. A detentora da ata poderá solicitar o cancelamento do registro do preço através de requerimento a ser
protocolado na SURG.
11.3.1. Caso não verifique fundamentação em sua solicitação, a detentora sujeitar-se-á às sanções
administrativas previstas nesta ata, no caso de interrupção dos serviços.
11.4. Cancelada a ata em relação a uma detentora, poderá ser convocada àquela com classificação
imediatamente subsequente, se registrado mais de um peço, para fornecer ao preço do primeiro classificado.
11.5. Ocorrendo cancelamento do registro de preços pela SURG, a empresa detentora será comunicada por
correspondência com aviso de recebimento.
11.5.1. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível, o endereço da detentora, a comunicação será feita
através do Boletim Oficial do Município, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da publicação.
12 DA PUBLICIDADE
12.1. Os preços registrados na Ata serão publicados, no Boletim Oficial do Município e anexado no site da SURG.
13. DA REVISÃO DOS PREÇOS E DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
13.1. Os preços oferecidos serão irreajustáveis.
13.2. Nas hipóteses previstas nos arts. 144 e seguintes do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e
Convênios da SURG, poderá ser revisto o valor registrado ou contratado, para a promoção do reequilíbrio
econômico-financeiro, mediante processo fundamentado e aceito pela Administração, em conformidade com o
contido no Anexo II.
13.3 Se houver desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial da Ata, os preços poderão ser revistos, a
qualquer tempo, desde que cumpridas as condições estabelecidas no Regulamento Interno de Licitações da
SURG ou outro que venha a substituí-lo.
13.4. Comprovado o desequilíbrio, a revisão dos preços poderá ser efetuada por iniciativa da Administração ou
mediante solicitação da empresa Contratada, desde que apresentadas as devidas justificativas.
13.5 A fundamentação da concessão de reequilíbrio em favor do particular levará em conta:
a) A alteração de fato que torne mais onerosa a relação existente entre o conjunto dos encargos
impostos ao particular e a remuneração correspondente por ocasião do ajuste;
b) A superveniência de fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis,
retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda a ocorrência de força maior, caso
fortuito ou fato do príncipe;
c) A configuração de álea econômica extraordinária e extracontratual;

36

SURG – Cia. de Serviços de Urbanização de Guarapuava
Rua Afonso Botelho, 63 Bairro Trianon
CNPJ 75.646.273/0001-07

d) O cumprimento das exigências previstas no Edital da licitação ou Ata de Registro de Preços,
conforme item abaixo.
13.6 Para se habilitar à revisão dos preços, o interessado deverá formular pedido dirigido ao Gestor da Ata,
mediante requerimento protocolado, devidamente fundamentado, e acompanhado dos seguintes documentos:
I – Planilha de composição do novo preço, com os mesmos elementos formadores dos preços
originalmente registrados, devidamente assinada sobre carimbo da empresa;
II – Cópia da(s) Nota(s) Fiscal(is) dos elementos formadores do novo preço;
III – Cópia da(s) Nota(s) Fiscal(is) dos elementos formadores do preço original emitida a partir da
data da 1ª publicação deste Edital até a data de realização da sessão de abertura dos envelopes de
proposta de preços;
IV – Outros documentos que comprovem o direito ao reequilíbrio, como por exemplo: demonstrativo
de que a alteração dos custos foi superior aos índices oficiais de inflação; histórico de preços do
mercado; histórico de preços de compras anteriores da própria Administração Pública; matérias de
jornais que constatem tratar-se de elevação extraordinária do preço, orçamentos de fornecedores
juntados à proposta de preços, etc.
13.7 Após a avaliação do requerimento, o Gestor da Ata emitirá parecer constatando de forma precisa o
cumprimento, ou não, das circunstâncias previstas no Regulamento Interno da SURG, bem como preencherá
Planilha de Reequilíbrio Econômico-Financeiro e encaminhará o processo à Divisão de Contabilidade para
conferência.
13.8 Cumprido o previsto no subitem anterior a Divisão de Contabilidade encaminhará o processo Assessoria
Jurídica da SURG para emissão de Parecer Jurídico.
13.9 Após emissão de Parecer Jurídico, o processo será encaminhado ao Diretor da Pasta para autorização final.
13.10 Sem prejuízo de outras hipóteses fundamentadas, será indeferido o requerimento de reequilíbrio
econômico-financeiro quando a Administração constate:
I - ausência de elevação dos encargos do particular;
II - ocorrência do evento que se pretende fundamentar o pedido antes do aceite da proposta;
III - ausência de vínculo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos do
contratado;
IV - culpa do contratado pela majoração dos seus encargos, incluindo-se a desídia na previsão da
ocorrência do evento que se pretende fundamentar o pedido.
13.11 Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de
disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão
nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso.
13.12 Configurando-se situação em que os preços inicialmente contratados tornem-se, no transcurso da vigência
da ata/execução contratual, demasiadamente superiores aos praticados no mercado, em virtude de fatores
externos, caracterizando-se situação de onerosidade excessiva para a Administração Pública, deverá o Gestor
da Ata adotar as medidas necessárias à revisão da ata, visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro.
13.13 Compete ao Gestor da ata de registro de preços, sob a supervisão do Diretor da respectiva pasta, realizar
acompanhamento periódico dos preços contratados em cotejo com os praticados pelo mercado.
13.14 A Detentora da Ata/Contratada não poderá interromper o fornecimento durante o período de tramitação do
processo de revisão dos preços.”
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13.15 A revisão aplicada para aumentar não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado, podendo manter
a diferença percentual apurada entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente
à época da licitação.
13.16 É vedado à licitante contratada interromper o fornecimento enquanto aguarda o trâmite do processo de
revisão de preços, estando, neste caso, sujeita às sanções previstas neste edital de licitação.
13.17 Quando, através de pesquisa ou impugnação de terceiros, for verificado que o valor registrado está acima
dos preços praticados no mercado, será convocada a licitante, para adequar os preços registrados àqueles
apurados pelo órgão gerenciador, sob pena de cancelamento do registro.

14.DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1Integram esta Ata, a proposta de preços da detentora.
14.2. Fica eleito o foro da Comarca de Guarapuava, Estado do Paraná, como o único competente para dirimir
questões decorrentes do cumprimento desta Ata de Registro de Preços, renunciando as partes a qualquer outro,
por mais privilegiado que seja.
Guarapuava - PR, ___ de ________________ de 2021.
HALMUNTH FAGNER GOBA BRANDTNER
SANDRO ALEX RUSSO VALERA
Diretor Administrativo
Diretor Técnica
DETENTORA DA ATA
Representante Legal
TESTEMUNHAS: 1) …………………..
2)………………………….
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ANEXO III – MODELO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO
(Papel timbrado ou carimbo com CNPJ da empresa).
PREGÃO PRESENCIAL N. XXX/2021
CARTA DE CREDENCIAMENTO (modelo)
Ao
Senhor Pregoeiro e equipe de apoio da
SURG – Cia. de Serviços de Urbanização de Guarapuava.
Prezados Senhores:
Pela presente fica credenciado o Sr......................................................................................(nome) _______,
_________ (qualificação na empresa)_____________, portador do CPF n° e da cédula de identidade n.º
__________________, expedida em ____/____/____ pelo _______, para representar esta Empresa ___ (razão
social, endereço e CNPJ)___ na licitação Modalidade Pregão Presencial n. ____/2021, a ser realizada pela SURG,
podendo, para tanto, praticar todos os atos necessários, inclusive prestar esclarecimentos, receber avisos e
notificações, interpor recursos ou renunciar ao direito dos mesmos, assinar atas, contratos e outros documentos
e manifestar-se durante as sessões de abertura e julgamento da licitação.
.................................., ............ de ............................ de 2021.
……………………………………………………………………
Nome e assinatura do representante legal da empresa (com firma reconhecida)

OBSERVAÇÃO: Esta Carta de Credenciamento deverá ser entregue fora dos envelopes, no momento do
CREDENCIAMENTO.
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ANEXO IV – DECLARAÇÃO UNIFICADA
(Papel timbrado ou carimbo com CNPJ da empresa).
A empresa ........................................., inscrita no CNPJ n. ................................., por intermédio de seu
representante legal, abaixo assinado, DECLARA sob as penas da lei, para fins de participação no Pregão
Presencial n. .../2021, que:
a) os documentos que compõem o Edital foram colocados à disposição da licitante e tomou conhecimento de
todas as informações, condições locais e grau de dificuldade do cumprimento do objeto;
b) aceita participar da presente licitação nas condições estipuladas no Edital e, caso vencedor, assume
integralmente a responsabilidade pelo fornecimento do seu objeto;
c) cumpre plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos nesta licitação e inexiste fato impeditivo para
tal;
d) não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração Pública;
e) não possui condenações em ações cíveis ou criminais por prática de atos de improbidade administrativa;
f) não está suspensa ou impedida de licitar e contratar com a SURG, bem como, a empresa, seus sócios e
administradores não se enquadram nas restrições contidas no artigo 12 do Regulamento Interno de Licitações e
Contratos da SURG e artigo 38 da Lei 13.303/16;
g) nos comprometemos, sob as penas da lei, a levar ao conhecimento da SURG, qualquer fato superveniente
que venha a impossibilitar a habilitação;
Local, ...... de ..................... de 2021.
……………………………………………………………………
Nome e assinatura do representante legal da empresa

OBSERVAÇÃO: Esta Declaração Unificada deverá ser entregue fora dos envelopes, no momento do CREDENCIAMENTO.
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ANEXO V - DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
(Papel timbrado ou carimbo com CNPJ da empresa)
Ao
Pregoeiro Oficial da
SURG – Cia. de Serviços de Urbanização de Guarapuava.

DECLARAÇÃO

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., inscrita no CNPJ n o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
portador(a) da Carteira de Identidade nº . . . . . . . . . . . . . . . e do CPF no . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., DECLARA,
para fins do disposto no Edital de PREGÃO PRESENCIAL n.º .../2021, sob as sanções administrativas cabíveis
e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:
OBS: 1 ) Assinalar com um “X” a condição da empresa.
1 (

) MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI , conforme art. 18-A, § 1o da Lei Complementar n. 123/2006;

2 ( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I, do artigo 3º da Lei Complementar n. 123/2006;
3 ( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II, do artigo 3º da Lei Complementar n. 123/2006;
Caso assinalada a opção (1) ou (2), declara ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do
parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar n,º 123, de 14 de dezembro de 2006.

......................................
(local e data)

..........................................................
(Representante legal)
Importante:
1) A Declaração de enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, poderá ser objeto de
diligência para confirmação da veracidade da mesma e implicará no tratamento diferenciado previsto na Lei
Complementar n. 123/2006.
2) A Declaração de enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, falsa ou inverídica
sujeitará a licitante as penalidades previstas neste Edital, bem como, as demais sanções penais cabíveis.

OBSERVAÇÃO: Esta Declaração deverá ser entregue fora dos envelopes, no momento do CREDENCIAMENTO.

Pregão Presencial n. 46/2021 - Processo Administrativo n. 68/2021

41

42

SURG – Cia. de Serviços de Urbanização de Guarapuava
Rua Afonso Botelho, 63 Bairro Trianon
CNPJ 75.646.273/0001-07

ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO
(DECLARAÇÃO DO CONTADOR)
DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO
DECLARO, para os devidos fins, que o faturamento da empresa .............................. (NOME DA EMPRESA),
devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n. ........................................., conforme registros fiscais do último
exercício social, apresentou os valores a seguir demonstrados:
Ano

Mês

Faturamento

TOTAL
Por ser expressão da verdade, firmo a presente.
................................................, ......... de .................... de 2021.

______________________________________
Nome do Contador
Com número de inscrição no CRC

OBSERVAÇÃO: Esta Declaração deverá conter o número de inscrição do contador no CRC, impressa ou por
carimbo e deverá ter assinatura reconhecida em cartório.
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ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE ESTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA
(DECLARAÇÃO DO CONTADOR)

MODELO
DECLARAÇÃO DE ESTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA
DECLARO, para os devidos fins e a quem possa interessar, especialmente para fins de atendimento ao § 4°, do
art. 31 da Lei Federal n. 8.666/93, que a empresa .............................. (NOME DA EMPRESA), devidamente
inscrita no CNPJ/MF sob o n. ........................................., não sofre qualquer ação que comprometa sua
estabilidade econômico-financeira.
Por ser expressão da verdade, firmo a presente.
................................................, ......... de .................... de 2018.

______________________________________
Nome do Contador
Com número de inscrição no CRC

OBSERVAÇÃO: Esta Declaração deverá conter o número de inscrição do contador no CRC, impressa ou por
carimbo e assinatura reconhecida em cartório.
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ANEXO VIII - ORIENTAÇÕES PARA GERAÇÃO/REDAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS EM
PROGRAMA ESPECÍFICO DA SURG
Passo 1 – Salve o arquivo (.kit proposta) enviado juntamente com o edital em pasta específica do seu
computador.
Passo 2 - Faça o download do aplicativo LC_KitProposta, localizado no site da SURG no seguinte endereço:
http://www.surg.com.br/kitproposta/kitproposta.msi, e instale em seu computador, conforme quadro a seguir:

Clique em Avançar até a finalização da instalação.

Abra o Programa que foi instalado em seu computador, o qual apresentará a seguinte tela:

Pregão Presencial n. 46/2021 - Processo Administrativo n. 68/2021
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Caso você já possua o aplicativo LC_KitProposta, em seu computador, poderá utilizar-se do mesmo para o
preenchimento das informações conforme o roteiro a seguir.
Passo 3 - PREENCHIMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS
Para informar os valores e as marcas dos produtos contidos no anexo, proceda da seguinte forma:
3.1. Com o programa aberto clique em “Iniciar Cotação” e procure pelo arquivo
“Processo_2021_000050_0000000.kit” o qual encontra-se na pasta específica do seu computador (Conforme
Passo 1).
Tela do Programa:

Pregão Presencial n. 46/2021 - Processo Administrativo n. 68/2021
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3.2. Selecionado o arquivo e importado ao programa a seguinte tela irá aparecer:

Você vai perceber que existe quatro campos a serem informados: Marca, Preço Unitário, Prazo de
Execução e Validade da Proposta. O valor deverá ser digitado utilizando o formato 99999,99. Não coloque
o ponto decimal para separar a casa dos milhares, apenas a vírgula para a separação dos centavos.
Os valores devem ser digitados, sempre respeitando o Preço Unitário Máximo para cada item conforme edital
de licitação. O valor digitado jamais poderá ultrapassar o valor estipulado nessa coluna.
Imediatamente, clique no botão Salvar Proposta, para que o programa salve as informações no arquivo.
3.3 Em seguida, clique no botão Cadastrar Fornecedor. O programa apresentará a seguinte tela:

Pregão Presencial n. 46/2021 - Processo Administrativo n. 68/2021
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3.3.1. Digitar as informações solicitadas no quadro (nome, CNPJ e endereço) e após a inclusão dos dados
clique no botão Salvar e, logo após, no botão Cancelar para voltar ao quadro da proposta novamente.
3.4. Na sequência, clique no botão Cadastrar Representante Legal (da empresa). O programa apresentará a
seguinte tela:

3.4.1. Digitar as informações solicitadas no quadro (representante legal da empresa, que assina a proposta
de preços) e após a inclusão dos dados clique no botão Salvar e, logo após, no botão Cancelar para voltar
ao quadro da proposta novamente.
Passo 4. TÉRMINO DO PREENCHIMENTO

Pregão Presencial n. 46/2021 - Processo Administrativo n. 68/2021
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4.1. Após o término da digitação/gravação de todos os itens, do Fornecedor e do Representante Legal clique
em Finalizar Proposta.
4.1.1. Aparecerá a seguinte mensagem “Confirma a Finalização da Proposta?” clique em SIM. O programa
apresentará a seguinte tela:

4.2. Salvar o aplicativo LC_KitProposta em pasta especifica do seu computador, e após, copiá-la em unidade
de armazenamento (CD-R ou Pen-Drive) em bom estado, bem acondicionado, para que não sofra danos.
4.3. No botão imprimir imprima o documento e coletar assinatura e carimbo;
4.4. Acondicioná-los em envelope adequado e identificado, conforme orientações deste Edital.

PONTOS A SEREM OBSERVADOS:
1º) AO DIGITAR O VALOR NÃO USAR PONTO.
EX: 1520,00 (CERTO) - EX: 1.520,00 (ERRADO).
2º) AO DIGITAR O VALOR DO OBJETO, SEMPRE RESPEITAR A COLUNA DO VALOR MÁXIMO UNITÁRIO
DO PRESENTE EDITAL.
3º) DEPOIS DE TER BAIXADO O APLICATIVO LC_KitProposta, O MESMO PODERÁ SER ARMAZENADO
NUMA PASTA EM SEPARADO, POIS SERÁ UTILIZADO O MESMO PROGRAMA, QUANDO FOR
PARTICIPAR DE NOVAS LICITAÇÕES COM A SURG, QUE REQUEIRAM TAL RECURSO.
4º) AO SALVAR O ARQUIVO EM MEIO ELETRÔNICO (CD-ROMM OU PEN-DRIVE), RECOMENDA-SE
TESTAR O ARQUIVO GRAVADO E AINDA POSSUIR EM MÃOS OUTRA CÓPIA ALTERNATIVA NA
ABERTURA DA LICITAÇÃO.
5º) MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N. 46/2021 – PROCESSO ADMINISTRATIVO N.
68/2021.
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ANEXO IX – CAPACIDADE FINANCERA
(modelo)

À Equipe de apoio de pregões
SURG – Cia. de Serviços de Urbanização de
GuarapuavaRef.: Pregão Presencial nº. 42/2021
Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da
proponente. Esses índices foram obtidos no Balanço Patrimonial do último exercício
social.
Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador,
nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que
comprovarão as demonstrações.
SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:
Tipo de Índice

Valor em Reais

Índice

Liquidez Geral (LG)
LG = (AC + RLP) / (PC +ELP)
Liquidez Corrente (LC)LC =
(AC / PC)
Solvência Geral (SG)
SG = (AC + AP + RLP) /(PC +
ELP)

AC: Ativo Circulante;

RLP:
Realizável
Prazo;
ELP: Exigível a Longo Prazo.

a

Longo

AP: Ativo Permanente;
PC: Passivo Circulante;
Os índices deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais.
Quando o índice de Liquidez for menor que 1,00 (um vírgula zero) a proponente
poderá comprovar através de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor
estimado da contratação, que poderá ser verificado por meio do Balanço Patrimonial.
Patrimônio Líquido: R$ ........................................... (valor por extenso) equivale a %
do valor estimado da contratação.
Local,

de

de 2021.

Representante Legal CPF n°
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ANEXO X
Relatório de Análise Técnica da SURG
Contratação de Serviços
1 – IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO
Contrato/Protocolo:
Contratante:

Vigência:
SURG

Contratada:
Objeto:
Período Ref.2:

Ordem de Serviço:

2 – DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DO OBJETO
2.1 –

Informações3

Item

referentes ao detalhamento da execução do objeto em relação ao período de referência em análise:
Descrição

Métrica

Quantidade

Valor Total (R$)

Redução / Glosa
Obs.:

2.2 – Informações consolidadas4 referentes ao detalhamento da execução do objeto em relação ao período de referência
em análise5:
Item

Descrição

Métrica

Quantidade

Valor Total (R$)

Redução / Glosa
TOTAL
Obs.:

2.3 – Informações6 comparativas referentes ao detalhamento da execução do objeto:

2

1

Período Ref.: Período de Referência.

3

Excluída a execução do objeto em Unidade(s) Setorial(is), caso haja Fiscalização Setorial no contrato.

4

Incluída a execução do objeto em Unidade(s) Setorial(is), caso haja Fiscalização Setorial no contrato.

5

Preenchimento desnecessário caso não haja Fiscalização Setorial no contrato.

6

Considerando as informações consolidadas/totais do período.
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Item

Descrição

Quantidade

Quantidade

Valor Total

Valor Total Acumulado

Prevista

Acumulada

Previsto (R$)

(R$)7

Redução / Glosa
TOTAL
Obs.:

2.4 – Informações referentes ao detalhamento do histórico financeiro do contrato:
Ordem

Período

Protocolo

Valor Pago

% Execução no

% Execução

(R$)

Período

Acumulado

TOTAL
Obs.:

2.5 – A parcela executada e demonstrada nos Quadros 2.1 e 2.2 está de acordo com o Contrato/Edital/TR.
( ) Sim

( ) Parcialmente

( ) Não

Obs.:
2.6 – O valor faturado, ou “pré-faturado”, está de acordo com o executado no Quadro 2.1, ou 2.2, no caso de existência de
Fiscalização Setorial.
( ) Sim

( ) Parcialmente

( ) Não

Obs.:
3 – MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA
3.1 – A CONTRATADA está mantendo as condições de habilitação e qualificação exigidas no Contrato/Edital/TR.
( ) Sim

( ) Não

( ) N/A

Obs.:
3.2 – A CONTRATADA está mantendo a regularidade fiscal e trabalhista e em relação ao cumprimento do disposto no inc.
XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.
( ) Sim

( ) Não

Documentação:

( ) N/A
Dados

N/A

Certidão Conjunta Receita Federal/PGFN
Certidão Regularidade perante a Fazenda Estadual

7

Incluindo as informações do período de referência.
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Certidão Regularidade perante a Fazenda Municipal
Certidão Regularidade do FGTS (CRF)
Certidão Débitos Trabalhistas (CNDT)
Declaração de cumprimento do inc. XXXIII, art. 7º, CF/88
Obs.:
4 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
A CONTRATADA está cumprindo todas as obrigações previstas no Contrato/Edital/TR para execução do objeto, incluindo
se a quantidade, qualidade, validade, valores e preços pactuados, prazo de entrega, especificações e modo de execução,
dentre outros, estão compatíveis com o estabelecido no instrumento contratual.
( ) Sim

( ) Parcialmente

( ) Não

Obs.:
5 – GARANTIA CONTRATUAL
A CONTRATADA apresentou garantia contratual.
( ) Não Previsto

( ) Previsto, na modalidade:
( ) Caução em Dinheiro/Títulos da Dívida Pública;
( ) Seguro garantia: Validade: ____/_____/_______
( ) Fiança Bancária: Validade: ____/_____/_______

Obs.:

6 – OUTRAS OCORRÊNCIAS
Outras irregularidades ou pendências registradas:
( ) Sim

( ) Não

Obs.:
Atesto a prestação de serviços/execução da obra nos moldes descritos no Quadro 2.1.
À(o) Comissão de Recebimento/Gestor do Contrato, sugerindo o (não) recebimento definitivo do objeto nos termos
certificados e consolidados.
Guarapuava, dd de mmmm de aaaa.
Assinatura:

_________________________

Nome:
Qualificação:

Fiscal do Contrato

Matrícula:

Observação de preenchimento: Caso haja quaisquer pendências, ressalvas ou inconformidades, mesmo que parciais,
descrevê-las no respectivo campo de Observações, indicando se são impeditivas e quais as providências tomadas ou a
serem tomadas.
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ANEXO XI
Relatório de Análise Técnica da SURG
Aquisição de Bens
1 – IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO
Contrato/Protocolo:

Vigência:

Contratante:

SURG

Contratada:
Objeto:
Ordem de Serviço/Nota Fiscal nº:

2 – DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DO OBJETO
2.1 – Informações referentes ao detalhamento da execução do objeto em relação à Ordem de Compra/Nota Fiscal em
análise:
Item

Descrição

Métrica

Quantidade

Valor Total (R$)

Redução/Glosa
TOTAL
Obs.:

2.2 – Informações comparativas referentes ao detalhamento da execução do objeto:
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Descrição

Valor Total

Quantidade

Quantidade

Valor Total

Prevista

Acumulada

Previsto (R$)

Acumulado
(R$)8

Redução/Glosa
TOTAL
Obs.:

2.3 – Informações referentes ao detalhamento do histórico financeiro do contrato:
%

Ordem

Período

Protocolo

Valor Pago

% Execução no

(R$)

Período

Exec
ução
Acum
ulado

TOTAL
Obs.:

2.4 – A parcela executada e demonstrada no Quadro 2.1 está de acordo com o Contrato/Edital/TR.
( ) Sim

( ) Parcialmente

( ) Não

Obs.:

2.5 – O valor faturado está de acordo com o executado no Quadro 2.1.
( ) Sim

( ) Parcialmente

( ) Não

Obs.:

3 – MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA
3.1 – A CONTRATADA está mantendo as condições de habilitação e qualificação exigidas no Contrato/Edital/TR.
8

7

Incluindo as informações do período de referência.
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( ) Sim

( ) Não

( ) N/A

Obs.:
3.2 – A CONTRATADA está mantendo a regularidade fiscal e trabalhista e em relação ao cumprimento do disposto
no inc. XXXIII do art. 7º da Constituição Federal9.
( ) Sim

( ) Não

( ) N/A

Documentação:

Dados

N/A

Certidão Conjunta Receita Federal/PGFN
Certidão Regularidade perante a Fazenda Estadual
Certidão Regularidade perante a Fazenda Municipal
Certidão Regularidade do FGTS (CRF)
Certidão Débitos Trabalhistas (CNDT)
Declaração de cumprimento do inc. XXXIII, art. 7º, CF/88
Obs.:

4 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
A CONTRATADA está cumprindo todas as obrigações previstas no Contrato/Edital/TR para execução do objeto,
incluindo se a quantidade, qualidade, validade, valores e preços pactuados, prazo de entrega, especificações e modo
de execução, dentre outros, estão compatíveis com o estabelecido no instrumento contratual.
( ) Sim

( ) Parcialmente

( ) Não

Obs.:

5 – OUTRAS OCORRÊNCIAS
Outras irregularidades ou pendências registradas:
( ) Sim

( ) Não

Obs.:

Atesto o recebimento dos bens nos moldes descritos no Quadro 2.1, conforme inciso VI do art. 4º da IS nº 119/2018.
À(o) Comissão de Recebimento/Gestor do Contrato, sugerindo o (não) recebimento definitivo do objeto nos termos
certificados.
Guarapuava, dd de mmmm de aaaa.
Assinatura:
___________________________
Nome:
Qualificação:

Fiscal do Contrato

Matrícula:
Observação de preenchimento: Caso haja quaisquer pendências, ressalvas ou inconformidades, mesmo que parciais, descrevê-las no
respectivo campo de Observações, indicando se são impeditivas e quais as providências tomadas ou a serem tomadas.

9

Preenchimento desnecessário caso haja Fiscal Administrativo no contrato.
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