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ExpressoLivre - ExpressoMail 

Remetente: "Licitacoes DEAM - Equipe 2" <licitacoes-deam-equipe2@seap.pr.gov.br > 

Para: 	destinatarios nao divulgados 

navegantesautopecas@brturbo.com.br, contato@jmkfrotas.com.br, 
fitalfa@hotmail.com , marcelo@wisesat.com.br, diegomachado@dx-brasil.ind.br, 
vendasgoverno-br@edenred.com , dieselcia@hotmail.com , loquipe@loquipe.coml,r, 
anderson.casagrande@edenred.com , wlmoreno@uol.com.br, 

CCo: edneiapfo@hotmail.com , guidobianco@hotmail.com , ncsantana@nutricash.com.br, 
admjmferreira@ig.com.br, juridico@polymoveis.com.br, wilmarrose@der.pr.gov.br, 
editais@valecard.com.br, fabio@redimaq.com.br, rubens@copava.com.br, 
drelioderezende@gmail.com  

Data: 	05/12/2014 09:35 (39 minutos atrás) 

Assunto: 	PP 044/2014 

Senhores, 

Informamos que o PP 044/2014 foi republicado ontem. 
As informações, impugnações com as devidas respostas e o novo edital com 
as devidasYalterações, encontram-se'anexadas no site: 
www.comorasparana.pr.gov.br  

Atenciosamente 

Equipe 2 

Secretaria de Estado da Administração e da Previdência 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL 
Equipe - E2 - Fones: (41) 3313-6413 / 3313-6409 / 3313-6441 / 3313-6442 
/ 3313-6428 

As informações contidas nesta mensagem e nos arquivos anexos são 
endereçadas exclusivamente para a pessoa e/ou Instituição acima indicada, 
podendo conter dados confidenciais, os quais não podem ser utilizado, 
divulgado, alterado, impresso ou copiado, por pessoas não autorizadas, 
conforme a legislação vigente. 
Imprima somente o necessário! 
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ESTADO DO PARANÁ 

	

4S.S. ,11 	 Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP 
)3> 

	

Ã 	 Departamento de Administração de Material - DEAM 
. Sistema GiV1S - GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS 	 GMS 

Relatório de Publicação de Editais 

PROCESSO NP/ANO: 44/2014 

Órgão: 	 DEAM - Departamento Estadual de Administração de Material 

Modalidade: 	 Pregão Presencial 

Situação : 	 Publicado 

DADOS GERAIS 

Valor Máximo Estimado (RS): 	57.763.970,00 

Objeto: 	 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA GERENCIADORA DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 

Sistema: 	 SEC 

Validade da Proposta: 	 90 dias 

Prazo do Contrato: 	 12 Meses 

Valor Total Estimado (RS): 	57.764.001,81 

GRUPO DE OBJETOS 

Grupo Classe 

04 - Serviços de manutenção, conserto e/ou assistência técnica em 
veículos, aparelhos, máeuinas e esuis. 

0402 - Manutenção de veículos 

RETIRADA DO EDITAL 

Publicação a partir de: 	04/12/2014 16:30 

URL: 	 www.comprasparana.pr.gov.br  

E-mail: 	 licitacoes-deam-equipe2@seap.pr.gov.br  

Telefone/Ramal: 	(041)3313-6413 

Fax: 	 (041)3313-6411 

CEP: 	 80.530-140 

Endereço: 	 Rua Jacy Loureiro de Campos, N° s/n°. 

Bairro: 	 Centro Cívico 

Complemento: 	Andar Térreo 

Município: 	 Curitiba 

UF: 	 PR 

APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 

Data/Hora: 	 17/12/2014 09:30 

CEP: 	 80.530-140 

Endereço: 	 Rua Jacy Loureiro de Campos, N° s/n°. 

Bairro: 	 Centro Cívico 

Município: 	 Curitiba 

UF: 	 PR 

ABERTURA 

Data/Hora: 	 17/12/2014 09:30 

CEP: 	 80.530-140 

Endereço: 	 Rua Jacy Loureiro de Campos, N° s/n°. 

Bairro: 	 Centro Cívico 

Complemento: 	Andar Térreo 

Município: 	 Curitiba 

UF: 	 PR 

PRAZOS DE QUESTIONAMENTO (ACESSO DE INCLUSÃO INTERNET) 

De: 	 04/12/2014 17:30 	 Até: 	 12/12/2014 18:00 

AVISO PUBLICAÇÃO 

Enviar aviso de Publicação a Fomecedores: 	 Sim 

Data máxima para envio de e-mails informativos para Forencedores: 	 16/12/2014 

ANEXOS 

Arquivo 

Quinta-feira, 04 de Dezembro de 2014 16:09 
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Departamento de Administração de Material - DEAM  

Sistema GMS - GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS 	 GMS 

Relatório de Publicação de Editais 

Arquivo 
PPO44-2014-MANUTENCAODEVEICULOS-AJUSTADO 03-12-2014.pdf 

COMISSÃO RESPONSÁVEL 

Pregoeiro: 	 519.806.309-68 - Maria Carmen Carneiro de Melo Albanske (MARIACARMEN@SEAP.PR.GOV.BR ) 

Data de Designação: 	 02/10/2014 

Documento de Designação: 	142012 

Membro/Apoio E-Mail 
491.257.299-34- JOSELEI DA CONCEICAO JOSELEI@SEAP.PR.GOV.BR  

LOTES DO PROCESSO 

Lote: 	 1 

Valor Estimado (R$): 	57.764.001,81 	 Situação Atual: 	 Cadastrado 

Valor Licitado (R$): 	 Economicidade: 

Fornecedor Adjudicado: 

Data do Resultado: 	 Data de Homologação: 

Característica do Lote: 	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 	Total de Itens no Lote: 	1 
Observações sobre o Resultado: 	- 	. 	 .._.....sa 

Filtros Utilizados: 

Órgão(s): 	 DEAM, SEAP. 

Material/Serviço 	 Serviço 

Identificação do Processo/Ano: 	44/2014 

Modalidade: 	 Pregão Presencial 

Situação: 	 Todas 

Seções Selecionadas: 	 Todas 

• 
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GMS - Gestão de Materiais e Serviços 

Anexos 

Comissão Responsável 

Avio° Publicação 

Interessados 	
,  

Data de 	1 Nome 	Cpf/Cnpj 	Empresa 	Telefone 	E-mail 
Interesse 	I 

navegantes 09.201.523/0001-70 04134272537 navegantesautopecas@brturbo.com.br  12/11/2014 
auto peças 15:11 

JMK Servicos 79.587.119/0001-62 (041)34021700 contato@jmkfrotas.com.br  12/11/2014 
Ltda 15:21 

FERNANDO 735.539.219-00 FITALFA AUTO 33452449 / fitalfa@hotmail.com  12/11/2014 
CESAR MECANICA LTDA 33455379 16:56 
SCARPIN 

MTR 17.277.497/0001-92 4188889577 marcelo@wisesat.com.br  12/11/2014 
TECNOLOGIA 18:20 
LTDA 

METAVISION 81.378.069/0001-55 46 32207300 / diegomachado@dx-brasil.ind.br  13/11/2014 
INDUSTRIA E 46 99122671 08:20 
COMERCIO DE 
EQUIPAMENTOS 
ELETRONICOS 
LTDA 

Tioket Serviços 47.866.934/2029-75 1130664418 / vendasgovemo-br@edenred.com  13/11/2014 
S/A— 1130664597 11:06 

E. M. PAULISTA 07.496.467/0001-13 04235325206 dieselcia@hotmail.com  13/11/2014 
& CIA LTDA 16:17 

LOQUIPE 40.884.405/0001-54 81 355154 / LOQUIPE@LOQUIPE.COM.BR  13/11/2014 
81355154 19:22 

anderson 280.871.958-25 TICKET 1130664418 anderson.casagrande@edenred.com  19/11/2014 
nolasco 
ca5agrande 

18:01 

Washington 357.626.249-00 04133245972 wlmoreno@uol.com.br  20/11/2014 
Luiz Moreno 06:06 

EDNEIA P F 019.925.359-57 33275404 / edneiapfo@hotmail.com  20/11/2014 
OLNEIRA 88059456 13:37 

Eros Guido 721.007.709-00 04199733728 guidobianco@hotmail.com  20/11/2014 
Bianco 16:28 

NUTRICASH 42.194.191/0001-10 71-33401092 / ncsantana@nutricash.com.br  20/11/2014 
SERVIÇOS L'TDA 71-91862957 16:38 

José Maria 256.164.639-49 Consutor Liberal 4291163285 / admjmferreira@ig.com.br  21/11/2014 
Ferreira 4299807890 10:44 

roberto 772.028.996-04 advocacia 30132828 juridico@polymoveis.com.br  21/11/2014 
polydoro filho 11:43 

wilmar rose 470.575.649-53 Departamento 41-33048117 / wilmarrose@der.pr.gov.br  21/11/2014 
junior de Estradas de 41-98210104 13:59 

Rodagens 

RENATO 729.174.311-72 TRNALE 03432390520 / editais@valecard.com.br  24/11/2014 
MARQUES DE ADMINISTRAÇÃO 03432390520 09:32 
SENA LTDA 

RETIMAQ 77.138.113/0002-63 4232194533 / fabio@retimaq.com.br  26/11/2014 
RETIFICA DE 4232194533 09:10 
MAQUINAS 
LTDA 

Copava 76.586.551/0001 -40 41--33410,35,54*  / rubens@copava.com.br  26/11/2014 
Veículos LTDA 41-3313-3075 15:40 

ELIO AVELINO 448.016.109-00 ADVOCACIA +55-4132001800 drelioderezende@gmail.com  27/11/2014 
DE REZENDE / 14:34 
JUNIOR +554132001800 

• 
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Catálogo de Itens 	Fornecedores 	 Fase Interna 
	

Fase Externa 
	

Compras-PR 
	

Si 

Usuário: MARIA CARMEN CARNEIRO DE MELO ALBANSKE 
	 voltar 

• 

Exibir Processo Compra/Licitação 

Modalidade: 	 Pregão Presencial 

Número do Processo: 	44/2014 

Número do Protocolo AAX: 

j
k 

t a 
- : 

ay2j, r ,,,;,,j 

Dados Gerais do Processo 

Ocorrências do Processo 

Lotes do Processo 

Propostas Fornecedores 

Mapa de Distribuição por Local Entrega/Local Serviço 

Mapa de Distribuição por Fornecedor 

Órgãos Participantes do SRP 

Cotações utilizadas para criação do SRP 

Publicação 

Situação (Visão Pública): Suspenso 

(Suspenso por tempo indeterminado para análise geienpugnações.) 

Observação: 

Retirada do Edital 

Publicação a partir de: 12/11/2014 14:11 

URL: 	 www.comprasparana.pr.gov.br  

E-mail: 	 licitacoes-deam-eguipe2@seap.pr.gov.br  

Telefone/Ramal: 	(041) - 3313-6413 

Fax: 	 (041) - 3313-6411 

CEP: 	 80530140 

Endereço: 	 Rua Jacy Loureiro de Campos 	N.o: s/no 

Bairro: 	 Centro Cívico 

Complemento: 	Andar Térreo 

Município: 	 Curitiba 

UF: 	 PR 

Apresentação das Propostas 

Abertura 

Prazos para Questionamentos (Acesso de inclusão Internet) 

Ide 3 	 04/12/2014 17:4' 
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737/ 
Prorrogação 

Errata 

Questionamento 

Impugnação 

Recurso 

Fornecedores Participantes 

Adjudicação 

Resultado 

;*,iVoltare 

topo O 
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GOVERNO DO ESTADO DO PARAN 
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA- SEAP 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL — DEAM 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N.° 184/2014 - EQUIPE 4 
PROTOCOLO: 12.173.837-6 
OBJETO: Aquisição de Equipamentos Agrícolas. 
INTERESSADO: SEAB 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 18/12/2014 às 09h45 no sito 

WWVV.HCitaCOeS-e.COM.br  (ID 568436)  

INFORMACÕFS: WWW.COMOras_a , 	 S I 1  

 

Diário0FiciAL mná C  D.,...,...,,--  Di.i.,rio—.0.,..ti:i1 .,....1Ce...rIllic:bulEo..Digli-Ltnent,: ,..-.„: .; [ 

r..r.. do a. 53  feira 1 04/Dez/2014 - Edição n' 9347 I 	3 Comércio, 

• Secretaria da Administração e 
Previdência 

•EPP, sob CNPJ/MF n°81.894.17210001-58. 
Valor Global Estimado do Registro de Preços: R$ 56.248,30 
(cinquenta e seis mil e duzentos e quarenta e oito reais e trinta 
centavos). 
Curitiba, 02 de dezembro de 2014. 

118847/2014 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ - DPPR 

Ata de Registro de Preços-PREGÃO PRESENCIAL N°025/2014 

Processo n°13.319.003-1 

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de fornecimento e instalação de 
Divisória Naval, nas diversas unidades da Defensoria Pública do Estado do 
Paraná. 

Errata do Termo Aditivo n° 02/2014 ao Contrato n" 01/2013 Protocolo n° 
13.113.233-6 

No Diário Oficial do Estado - Comércio, Industria e Serviços n" 9180 de 
04;04/2014, referente a Cláusula Primeira do 2" Termo Aditivo ao contrato n° 
0112013,onde se lê: tem como objeto Supressão do posto de copeiragem e 
alteração das metragens contratadas.Leta-se: tem como objeto concessão de 
reajuste de 12,33% com posterior supressão do posto de copeiragem e alteração 
das metragens contratadas. Curitiba, 02112/2014. 

Maria da Graça Simão Gonçalves - Diretora DEAP 

R$ 48,00 - 118560/2014 

Beneficiária: Decorinter Indústria e Comércio Ltda - Me. 
CNPJ: 03.884.30810001-35. 
Valor Global Estimado de Registro de Preço: R$ 150.484,94 (cento e 
cinquenta mil e quatrocentos e oitenta e quatro reais e noventa e quatro 
centavos). 
Vigência: 12 (doze) meses a partir do dia 04/12/2014. 

Fundamentação: Lei Federal n°8.666/93 e Lei Estadual n° 15.608/07. 

Curitiba, 04 de dezembro de 2014. 

JOSIANE FRUET BETTINI LUPION 
Defensora Pública-Geral do Estado do Paraná 

118939(2014 

Defensoria Púbilca do Estado do Paraná - DPPR 

EXTRATO DO CONTRATO N° 05812014 Pregão Presencial 
n° 001/2014- Registro de Preços. 

Protocolo n° 12.129.987-9 
Partes: Defensoria Pública do Estado do Paraná e Almaq 
Equipamentos para Escritório Ltda. 

Objeto: 	O 	presente 	contrato 	tem 	como 	objeto 
impressões/cópias para os equipamentos de reprografia que 
foram contratados pela Defensoria Pública do Paraná através 
do PP N° 001/2014 - DPP. O quantitativo abrangerá os 
contratos n° 001/2014, n° 005/2014, n° 008/2014, n° 019/2014 e 
n° 056/2014. 

Valor global estimado: R$ 39.104,16 (trinta e nove mil cento e 
quatro reais e dezesseis centavos). 

Vigência: 04/12/2014 a 03/12/2015. 

Dotação Orçamentária: 0701.14422014.008 	Natureza 
3.3.90.39.00 - Fonte 100. 

Curitiba, 04 de Dezembro de 2014. 
JOSIANE FRUET BETTINI LUPION 

Defensora Pública do Estado do Paraná 

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 
E DA PREVIDÊNCIA 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL - DEAM 

REPUBLICAÇÃO DO AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 
04412014, QUE FOI SUSPENSO PARA ANÁLISE DAS 

IMPUGNAÇÕES. DEVIDO AS ALTERAÇÕES REALIZADAS NO 
EDITAL O PRAZO LEGAL DE PUBLICIDADE ESTÁ SENDO 

INTEGRALMENTE DEVOLVIDO. 

PROTOCOLO N° 13.310.700-2 
OBJETO: 	contratação de empresa gerenciadora de frota, para 
proceder, através de gestão compartilhada, o recadastramento com 
avaliação do estado de conservação de frota veicular ativa e a 
prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva na frota 
do governo do Estado do Paraná 
AUTORIZADO PELO SR. GOVERNADOR DO ESTADO - 06/11/2014. 
INTERESSADO: Departamento de Transporte Oficial - DETO 
ABERTURA: 17 de dezembro de 2014 as 09h30 min 
LOCAL DA DISPUTA: Palácio das Araucárias, na Rua Jacy Loureiro 
de Campos, s/n, Térreo, SALA DE LICITAÇÕES - Centro Civico, 
Curitiba/PR. 
EDITAL e INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 
www.comorasoarana.orgov.br  

DEAM Equipe2, 04/12/2014. 
I 

RS 192,00 - 118808/2014 

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA - SEAP 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL — DEAN1 

DEVOLUÇÃO DE PRAZO 
PREGÃO ELETRÔNICO N.° 147/2014 - EQUIPE 4 
PROTOCOLO: 13.112.513-5 
OBJETO: SRP - Futura e eventual aquisição de VEÍCULOS TIPO 
HATCH E SEDAN. 
INTERESSADO: Diversos órgãos do Governo do Estado do Paraná 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 18/12/2014 às 13h45 no site 
~.11citacoes-e.com,br 
INFORMAÇÕES: www.comprasparana.pr.gov.br  

118940/2014 

1 Secretaria da Agricultura e do 
Abastecimento 

RS 72,00 - 118589/2014 

RS 72,00 - 118642/2014 

Extrato do Contrato Emergencial n° 1741/2014/SEAP/DETO  
Partes: Contratante: Secretaria de Estado da Administração e da Previ-
dência 
Contratada: Auto Center Fauat Ltda 
Protocolo n° 13.384.012-51SEAP 
Autorização: Secretária de Estado da Administração e da Previdência 
Objeto: Contratação emergencial de empresa para prestação de serviços 
de manutenção preventiva e corretiva - Polo de Manutenção Estadual n° 
01 - Curitiba - Linha Toyota. 
Valor: R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) 
Período: até 180 dias a contar de 24 de novembro de 2014. 
Foro: Curitiba/PR. 
Data: 24 de novembro de 2014. 
Assinaturas: Secretária de Estado da Administração e da Previdência 

Auto Conter Fauat Ltda 
RS 96,00 - 118008/2014 

Extrato do Contrato Emergençial n° 1742/2014/SEAP/DETO  
Partes: Contratante: Secretaria de Estado da Administração e da Previ-
dência 
Contratada: Mecânica Marjovan Ltda - EPP 
Protocolo n° 13.384.056-7/SEAP 
Autorização: Secretária de Estado da Administração e da Previdência 
Objeto: Contratação emergencial de empresa para prestação de serviços 
de manutenção preventiva e corretiva - Polo de Manutenção Estadual n° 
07 - União da Vitória - Linha Multimarcas. 
Valor: R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) 
Período: até 180 dias a contar de 24 de novembro de 2014. 
Foro: Curitiba/PR. 
Data: 24 de novembro de 2014. 
Assinaturas: Secretária de Estado da Administração e da Previdência 

Mecânica Marjovan Ltda - EPP 
RS 96,00 - 118012/2014 



COMUNICADO 
NI:NOS PREÇOS PRATICADOS MS OFIZRUS DE PACOTES DE 0,005 BIAMERRY 

A CM Celular SJA, prestado. do SAIR comunica goe. u parir do da 
07/12/2014, os preços patim:les nas ofertas abaixo serão realustad. r OS 
seguintes valores: 

-9F.RIAÇ0 PREÇO REAJUSTADO 

Bla:kberry Ubs 00 34,00 

Blackbetri Assinatura Zero RS 34,90 

Blarkbeny Uberty Web 00 54,00 

Blackberryllmttaia 18 74,00 
81acidaerry Comoratvo 00 204,00 

Para mais mlormações, deve-se consultar o sita wvnvern_com br, ligar para 
'144 de um celular T1M ou 1056. 	

ei113 
4 de dezerrbm de 2014. 

MINO THvedl 
The Wall Street Joumal 

Grandes oscilações estão sacu-
dindo o mercado mundial de 
câmbio. que movimenta US$ 5 
trilhões por dia e vem sentindo 
os efeitos das políticas divergen-
tes dos bancos centrais da estag-
nação económica em grande 
parte do mundo e da queda nos 
preços das commodities. 

Ontem, um dólar cada vez mais 
forte atingiu sua cotação mais al-
ta nojapão em sete anos e muitos 
analistas preveem que a desvalo-
rização do iene está longe de aca-
bar. A moeda americana também 
alcançou um pico de quatro anos 
em relação ao dólar australiano e 
de quase cinco anos ante o ring-
git da Malásia, que sofreu seu 
maior recuada dois dias desde a 
crise financeira asiática de 1998. 
O dólar ainda subiu para seu pa-
tamar mais alto na Indonésia e 
sua cotação em rublos russos 
continua batendo recordes. 

O indicada vol a til idade cambial 

do Deu tsche Bank. um amplo indi. 
calor das expectativas do merca-
do quanto a oscilações de preços 
em nove pares das principais divi-
sas. atingiu seu nível mais altares 
mais& um ano na terça-feira. 

Gestores de fundos de investi-
mento dizem que oscilações 
mais severas são mais visíveis 
agora do que em anos recentes. 
quando os bancos centrais das 
principais economias desenvol-
vidas estavam em sintonia na 
implementação de políticas 
agressivas de afrouxamento mo-
netário, deixando pouco espaço 
para operadores de cambio ex-
plorar as diferenças nas taxas de 
juros dos países 

Mas agora o mercado está se 
tomando cada vez mais sensível 
a mudanças nos indicadores 
económicos e a agitações políti-
cas. E as perspectivas de desace-
leração do crescimento econó-
mico mundial significam que as 
divisas— especialmente o curo e 
as moedas de países que depen-
dem dos preços das commodi. 

ties — vão enfrentar ventos con-
trárias mais fortes no próximo 
ano, dizem analistas. 

Ontem, o cum atingiu sua pior 
cotação em dois anos. As moedas 
de países que são grandes expor-
tadores de petróleo, da naira ni-
geriana ao peso mexicano, vêm 
caindo à medida que o preço do 
pet róleo também recua. 

Os movimentos estão sendo 
amplificados porque diferentes 
bancos centrais do mundo estão 
se movendo em direções opos-
bs, dizem investidores. O Fede-
ral Reserve. dos Estados Unidos. 
encerrou seu programa de com-
pra de títulos de dívida e se pra. 
para para aumentar as taxas de 
juros, tomando o dólar mais 
atraente. Por outro lado, os ban-
cos centrais do Japão e da Euro-
pa decidiram Ir na direção opos-
ta. injetando mais dinheiro para 
reanimar suas abatidas econo-
mias com medidas que desvalo-
rizam suas moedas. 

Ao longo dos últimos anos. 
uma política monetária acomo- 

Aguas revoltas 
O mercado de ckrblo sofre moia«. 

Ind. de volatilidade cambial 
do Oeutsche Bank 

datfcia e o ma r de dinheiro resul-
tante dela têm incentivado inves-
cimentos alimentados por dívida 
para estimular o crescimento. es-
pecialmente nos mercados 
emergentes. "Q1undo a dívida 
sobe além de um certo nível, essa 
pilha Ide obrigações começa a 
pesar sobre o crescimento eco-
nómico e sobre a inflação, crian-
do saio círculo vicioso', escreve-
ram analistas do banco america- 

nu Morgan Stanley em urna nota 
a investidores. Essas 'ci rcunstán 
cias desfavoráveis" estão agora 
aparecendo nos mercados de 
câmbio. diz a nota. 

As plataformas de negociação 
de câmbio estão registrando os 
dias mais movimentados em 
anos, com as apostas no dólar 
americano alcançando níveis re-
cordes. Os rendimentos de fim-
dos de investimento em câmbio 
estão avançando para o territó-
rio positivo. 

'Como a volatilidade aumen-
tou, há mais participação nos 
mercados de cárnbio e. portanto. 
mais tomada de posições', diz 
(heis Brandon, sócio-fundador 
da Rhicon C.urrency Manage-
ment, em Cingapura. "Quando 
nada estava acontecendo no 
mercado de câmbio. as Pessoas 
pensavam: 'Por que vou me en-
volver?' Mas agora elas começa-
ram a se mexer e as posições se 
acumularam. Isso vai aumentar a 
sensibilidade a fatores catemos." 

Brandon afirma que seu port- 

fólio ganhoudinheiro estraté-
gia que muitos outros também 
ganharam: apostando contra o 
iene japas' és e o e uro. 

A EBS, uma das maiores plata-
formas eletnnicas do mercado 
de cãmbio, informou que teve 
seu dia mais movimentado em 
bis anos quando o Banco do Ja-
pão surpreendeu os mercados 
ao anunciar mais uma rodada 
de afrouxamento monetário, no 
fim de outubro. Na ocasião, o 
volume diário total chegou a 
USS 250 bilhões. A empresa res-
saltou que, devido ao fato de a 
volatilidade estar aumentando 
tanto, sete dos dez dias mais 
movimentados da plataforma 
de negociação neste ano ocorre-
ram nos últimos três meses. 

"Estamos em uma nova fase 
agora e tudo parece muito reati-
vo". diz Geoff Kendricic, diretor 
de estratégia de câmbio e juros 
do MorganStanley. 

Leia na rágna 812ns:iscada:dado 
Ilf WALL STREET JOURNAL 

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ 
SECRETARIA DE ESTADO o* wommisrnAçÂo 
E DA PREViDENCIA • SEAP 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACÀO DE MATERIAL DEAM 

REPuBLI CAÇA° DO AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL 1.04412014. 
QUE FOI SUSPENSO PARA ANÁLISE DAS IMPUGNAÇOES. DEVIDO 
AS ALTERAÇOES REALIZADAS NO EDITAL O PRAZO LEGAL DE 

PUBUCIOADE ESTA SENDO INTEGRALMENTE DEVOLVIDO. 
PROTOCOLO 5I3 310.700-2 
OBJETO: contrai,.so do engrela garencbdom A, No., para procede, abares 
de gestão comparte.da, o recadastramento oan ambas,au do miado do 
consemablo de bate veiccIar MN* • • prestglo de serviços de numaandas 
deeeen•va mem. na trota ...modo Estado do Para. 
AUTORIZADO PELO SR. GOVERNADOR 00 ESTADO— 06/11/2014. 
INTERESSADO: Dopariam... Traz:aporto DITAM-DOTO 
ABF-FLTURA: 17 de dezembro . 2014 as 0000 n. 
LOCAL DA DISPUTk Pailoo das Araucária,. na Rua Jacytarsire Chrços. 
s« Timo. SALA DE LIC.17AQOES • Cor. C.Mock C.unbbal.Ft. 
EDITAL • INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: edebLD2CLMIBTAINUIL02L01 

DEAM 	04,12/2014. 

Agenda 
indúStria Química 

O 19. Encontro Anual da In-
dústria Química - ENA1Q 2014, 
realizado pela Associação Brasi-
leira da Indústria Química (Abi-
quim), contará com debates so-
bre as perspectivas políticas e 
económicas para o setor. Dentre 
os destaques, está confirmada a 
presença do presidente do Con-
selho Americano de Química 
(American Chemistry Council - 
ACC), Calvin M. Dooley. que 
apresentará a palestra "O Renas-
cimento da Indústria Química 

dos EUA", na qual abordará co-
mo o "shale gas" revolucionai' a 
indústria do país e as oportuni-
dades que a disponibilidade de 
uma matéria-prima competitiva 
trouxeram como efeito multipli-
cador para a indústria america-
na como um todo. 

Data:5 de dezembro 
Horário: 8h30 às 13h 
Local:Hotel Grand Hyatt Ave-

nida das Nações Unidas, 13.301 - 
São Paulo1SP 

Informaçõm 
www.abiq _014 
Omsal xia/Esalrcenm5r 

O melhor para 
a sua vida, 
o melhor para 
os seus negocios. 
Lotes comerciais de 585 o 3.500m 2  
em condições especiais. 
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Câmbio Japão e Europa divergem de Fed, dando combustível para volatilidade a segmento que gira US$ 5 tri ao dia 

Bancos centrais balançam mercado de moedas 
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CARTÓRIO LIDIA KRUPPIZAK 
Rer ,tro Coi - Tio.dos e Docurwilbs - PeasJuiiificas -Fone (41) 3.ro5-3 

EDITAL DE PROCLAMAS 
LI DIA K UPPIZAX, Okial do Registro CA da sede da CCCWG3 de São José dos 
Pinhais -PR. na  lema da lei FAZ SABE 	 reteoin se rusar 
ALEXANDRE SOBOLEWSKI e BRUNA MARIA CANTADOR - EEC. Podão-
CRoa 
SERGIO LUCAS e FATIMA MARIA PEREIRA 
DIEGO THOMAS PUCCI e LUANA QUARESMA NEVES 
SERGIO LUIZ UW,RATTI JUMOR e DESSIREE STHEFANI CORDEIRO 
MARCOS ALFREDO BOHLER e KARI/1 KLASSEN ROMÁO 
ADRIANO ANTUNES LOURENÇO e LUCIA/4E RENATA DA ROSA 
ADOILSON JOSE BUENO e JAOUELYNE COUTINHO DA COSTA 
NATANAEL LARANJEIRA RIZZ1 e MARCIA MARIA DA ROSA SANCHES DA 
SILVA 
Se ~ri,  scober de mox.~o 	acise-o para os érts 53 cEr.a,to. 
E para constar e cherpr este ao conbecimffito de Iodos, lavro o presente para ser 
afitado no lugar de coslume 
São J9sé dos Miais, 3 de dezarrixo de 2014. 
LIDIA KRUPPIZAX 
OFICIAL DO REGISTRO C1VL 

CARTÓRIO DISTRITAL DE UBERABA' 
A. Sen. Sa!gado Fdho. IV.  2.368 - Municlpio 

Conorca de CLee na • Estado do Paraná. 

EDITAL DE PROCLAMAS 
Faz saber oze pie/ordem ozaose 

RENAS RUBENS »VER e JAOUELINE DO ROCIO IARA FERREIRA 
MIGUEL RETTE BANE NETO o LUANA DO NASCIMENTO 

Se aIpuém SOuhet 01 a12.in Impockrerto. oponhas) G,1 fonot da lei. 

O refeço° é ..emade e dai 
CLIA,t0. Ubuata. 03 de Deozneso de 2014 

ELIANE KERN 80S0I 
Detal Densnsia 

101iMdIe'da, IderNzi9otro de 20141 
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL 
PROCESSO: N.9 13.310.700-2 
PREGÃO PRESENCIAL N.° 44/2014 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

O ESTADO DO PARANÁ, por intermédio do DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE 
MATERIAL da SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA 
(DEAM/SEAP), torna público que promoverá licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL, do tipo melhor índice, visando a contratação de empresa gerenciadora de 
frota, para proceder, através de gestão compartilhada, o recadastramento com 
avaliação do estado de conservação de frota veicular ativa e a prestação de serviços 
de manutenção preventiva e corretiva na frota do governo do Estado do Paraná, 
conforme especificações contidas no ANEXO I -Termo de Referência e exigências contidas nos 
demais Anexos integrantes deste Edital. 
A presente licitação será processada e julgada com fundamento no art. 27, XXI, da 
Constituição do Estado Paraná, na Lei Estadual n° 15.608/2007, na Lei Complementar 
Federal n° 123/2006, 147/2014 no Decreto Estadual n° 6.252/2006, e, subsidiariamente, no 
que couberem, as disposições contidas na Lei n° 8.666/93 e suas alterações. 

Integram este Edital os seguintes documentos anexos: 

ANEXO I —Termo de referência (Anexos ao Termo de Referência I a VII); 
ANEXO II— Exigências para habilitação; 
ANEXO III — Modelo para Credenciamento; 
ANEXO IV — Declaração de pleno conhecimento e atendimento às exigências de 
habilitação, de idoneidade e de inexistência de fato superveniente previstas no edital; 
ANEXO V — Modelo de declaração de não utilização de mão de obra menor; 
ANEXO VI — Modelo de Declaração de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte; 
ANEXO VII — Minuta de Contrato 
ANEXO VIII — Relação dos órgãos e dotações orçamentárias e estimativa de consumo 
ANEXO IX — Declaração de inexistência de fato impeditivo 

1. DA ABERTURA 

1.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, no dia 17 de dezembro de 
2014, às 09h3Omin, no andar térreo do PALÁCIO DAS ARAUCARIAS, na Rua Jacy Loureiro 
de Campos — Centro Cívico - CEP 80.530-140 — Curitiba/Paraná. 
1.2. Ocorrendo a decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a 
realização da licitação na data marcada, todas as datas constantes deste Edital serão 
transferidas, automaticamente, para o primeiro dia útil ou de expediente normal subsequente. 
1.3. Os trabalhos serão conduzidos pelo(a) Pregoeiro(a), servidor(a) do DEAM/SEAP, que 
coordenará a disputa, os trabalhos da Equipe de Apoio, a etapa competitiva de lances, o 
monitoramento e divulgação de dados geradores, transferindo para o aplicativo "Licitações — 
Licitações do Poder Executivo, constante no site do Governo do Estado do Paraná; 
www.comprasparana.pr.gov.br ,  em cumprimento ao art. 58 da Lei Estadual n.° 15.608/07, que 
regulamenta o Pregão Presencial, e a quem incumbirá as atribuições e competências 
arroladas no art. 48 da Lei Estadual n.° 15.608/07. 

Departamento de Administração de Material 
Rua Jacy Loureiro de Campos, sin.° , 3° andar - Ala A - Centro Cívico - Palácio das Araucárias - CEP 60.530-140 - Curitiba - Paraná 
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL 
PROCESSO: N.2 13.310.700-2 
PREGÃO PRESENCIAL N.° 44/2014 

2. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

2.1. Até a data anterior aos 2 (dois) dias úteis da data fixada para abertura da sessão pública, 
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o presente ato 
convocatório. 
2.2. Os pedidos de esclarecimentos, dúvidas ou informações, deverão ser encaminhados 
por meio eletrônico, via Internet, através do e-mail licitacoes-deam-
eciuipe2@seap.pr.gov.br  e, obrigatoriamente, deverão identificar e qualificar o autor, 
informando todos os meios pelos quais lhe deverão ser enviados os esclarecimentos 
solicitados. 
2.3. Serão juntadas ao processo de licitação as cópias das mensagens enviadas aos 
licitantes. 
2.4. O memorial da impugnação deverá ser protocolizado no Protocolo Geral da SEAP, 
situado na Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n.P. "Palácio das Araucárias", térreo, no Centro 
Cívico, Curitiba/PR (CEP 80.530-140). 
2.5. O encaminhamento ou a protocolização da impugnação em local diverso do citado não 
serão reconhecidos pela Administração. 
2.6. Caberá ao Pregoeiro ou Equipe de Apoio, e pelo órgão solicitante, conforme o caso, 
decidir a impugnação ao edital, com base em parecer técnico ou jurídico e nas regras e 
princípios reitores das licitações. 
2.7. Qualquer modificação que sobrevier ao Edital, em consequência das decisões das 
impugnações que afetem a formulação das propostas ou a participação de potenciais 
fornecedores, ensejará a publicação de nova data para realização do certame. 

3. DO OBJETO 

3.1 A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa gerenciadora de frota, 
para proceder, através de gestão compartilhada, o recadastramento com avaliação do 
estado de conservação de frota veicular ative e a prestação de serviços de manutenção 
preventiva e corretiva na frota do governo do Estado do Paraná, conforme especificações 
contidas no ANEXO I — TERMO DE REFERÊNCIA e exigências contidas nos demais Anexos 
integrantes deste Edital. 

4. DO VALOR MÁXIMO DA LICITAÇÃO 

4.1. R$ 57.763.970,00 (cinquenta e sete milhões, setecentos e sessenta e três mil, 
novecentos e setenta reais). Demais informações conforme Anexo I — Termo de 
Referência. 

5. DA PARTICIPAÇÃO 

5.1. Poderão participar da presente licitação, empresas que estejam regularmente 
estabelecidas no País, que atuem no ramo do objeto licitado. 

Departamento de Administração de Material 
Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n. 9  , 32  andar - Ala A - Centro Cívico- Palácio das Araucárias - CEP 80.530-140 - Curitiba - Paraná 

Fone: (41)3313-6413/ 6441 - e-mail: licitacoes-deam-equice2@seap.cr.cov.br  

2 



DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL 
PROCESSO: N.2  13.310.700-2 
PREGÃO PRESENCIAL N.° 44/2014 

5.2 As empresas interessadas em participar deste certame poderão se inscrever no Cadastro 
de Fornecedores do Estado (CLE), o qual poderá ser realizado no portal de compras do 
Estado (www.compraspr.pr.gov.br),  nos termos do Decreto Estadual nP 5.980/2009. No 
caso de ser arrematante do certame a licitante deverá obrigatoriamente realizar inscrição no 
Cadastro de Fornecedores do Estado a fim de tornar-se fornecedor efetivamente cadastrado. 
5.3. Não será admitida a participação de interessados: 
5.3.1. Que estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária para a participação de 
licitação, imposta pela Administração Pública Estadual, sempre obedecida a forma 
procedimental do art. 155 da Lei Estadual n° 15.608/07. 
5.3.2. Que tenham sido declarados inidôneos por qualquer órgão da Administração Pública 
Municipal, Estadual ou Federal. 
5.3.3. Que estejam em dissolução, liquidação, processo de falência ou de recuperação 
judicial, nos termos da Lei 11.101/05. 
5.3.4 Que estejam em situação irregular perante a Fazenda Pública, em qualquer esfera da 
Administração, perante o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) e o FGTS. 
5.3.5 Que mantenham, direta ou indiretamente, sociedade ou participação, com servidor ou 
dirigente ligado a qualquer um dos órgãos envolvidos nesta licitação. 
5.3.5.1 Considera-se participação indireta a existência de qualquer vínculo de natureza 
técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista. 
5.3.6 Que integrem pessoa jurídica do mesmo grupo econômico ou com os mesmos sócios 
de outra empresa que esteja participando desta licitação, no respectivo lote. 
5.3.7 Que tenham em seu corpo societário pessoa física sócia de alguma outra empresa 
suspensa ou declarada inidõnea pela Administração. 
5.4. Havendo cisão, incorporação ou fusão da futura empresa contratada, a aceitação de 
qualquer uma destas operações, como pressuposto para a continuidade do contrato, ficará 
condicionada à análise, por esta administração contratante, do procedimento realizado e da 
documentação da nova empresa, considerando todas as normas aqui estabelecidas como 
parâmetros de aceitação, tendo em vista a eliminação dos riscos de insucesso na execução 
do objeto contratado. 
5.4.1 Para averiguação do disposto no item 5.4, a empresa resultante de qualquer das 
operações comerciais ali descritas fica obrigada a apresentar, imediatamente, a 
documentação comprobatória de sua situação. 
5.5. Ficam impedidas de participar da licitação as empresas que, na data da abertura do 
pregão, se encontrarem em qualquer uma das seguintes situações: 

5.5.1 Apresentem-se sob a forma de consórcio de empresas, qualquer que seja a 
modalidade de constituição; (justificativa contida no item 16 do termo de referência) 

6. DO REGULAMENTO OPERACIONAL 

6.1. O Regulamento do Pregão Presencial se dará nos termos do art. 58 da Lei Estadual n.P 
15.608/2007. 
6.1.1. A sessão pública do pregão terá início no horário fixado no edital, devendo o licitante 
ou seu representante legal realizar seu credenciamento, comprovando, se for o caso que 
possui os necessários poderes para formulação de propostas, lances, negociação e para a 
prática dos demais atos inerentes ao certame. 
6.1.2. Concluída a fase de credenciamento os licitantes deverão entregar ao pregoeiro a 
declaração de pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação 
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previstas no edital e os envelopes da proposta de preço e dos documentos de 
habilitação. 
6.1.3. Iniciada a sessão pública do pregão não cabe desistência da proposta. 
6.1.4. O pregoeiro procederá à abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e, 
obedecidos aos critérios deste Edital e da legislação vigente, classificará o autor da proposta 
que resulte o melhor índice e aqueles que tenham apresentado propostas que gerem em 
valores sucessivos e inferiores em até 10% (dez por cento) ao de melhor índice. 
6.1.4.1 Na disputa pela menor taxa de administração, os lances ofertados pelos licitantes 
deverão obedecer a uma diferença mínima de valor nunca inferior há R$ 0,10 (dez centavos 
de real). 
6.1.5. Quando não forem verificadas no mínimo 3 (três) propostas escritas nas condições 
definidas no inciso anterior, a seu critério o pregoeiro classificará as propostas subsequentes 
de melhor índice, até o máximo de 3 (três), para que seus autores participem dos lances 
verbais, quaisquer que sejam os valores oferecidos nas propostas escritas. 
6.1.6. Em seguida, será dada início à etapa de apresentação de lances verbais pelos 
proponentes selecionados que deverão, de forma sucessiva e distinta, apresentar seus 
lances, a começar com o autor da proposta selecionada que resultou no menor índice e 
seguido dos demais em ordem crescente, até que não haja mais cobertura da oferta de 
melhor índice. 
6.1.7. Somente serão admitidos lances verbais se o índice resultante for acima do melhor 
valor anteriormente registrado. O licitante informará à comissão de licitação os valores da 
taxa, descontos em mão de obra e peças e a comissão calculará o índice resultante dos 
valores, informando aos licitantes. 
6.1.8. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará 
a exclusão do licitante da etapa de lances e na manutenção do último valor apresentado pelo 
licitante, para efeito de ordenação das propostas. 
6.1.9. Caso não se realizem lances verbais será verificada a conformidade entre a proposta 
escrita de melhor valor e o valor estimado para a contratação. 
6.1.10. Caso não se realizem lances verbais pelos licitantes selecionados e a proposta de 
melhor valor vier a ser desclassificada ou inabilitada, o pregoeiro deverá restabelecer a etapa 
competitiva de lances entre os licitantes. 
6.1.11. Havendo apenas uma proposta, e desde que atenda a todas as condições do edital, 
esta poderá ser aceita, devendo o pregoeiro negociar visando obter valor melhor. 
6.1.12. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o pregoeiro 
examinará a aceitabilidade da primeira oferta classificada quanto ao objeto e valor, decidindo 
motivadamente a respeito. 
6.1.13. Concluída a etapa classificatória das propostas e lances verbais, e sendo aceitável a 
proposta de melhor valor, o pregoeiro iniciará à fase de habilitação com a abertura do 
envelope contendo a documentação do proponente de melhor oferta, confirmando as suas 
condições de habilitação salienta-se que os demais classificados, obedecida a ordem de 
classificação, somente serão chamados para a apresentação de seus documentos de 
habilitação se o classificado com o melhor valor for inabilitado. 
6.1.14. A habilitação se fará com a verificação de que o licitante cumpre os requisitos quanto 
à habilitação jurídica e as qualificações técnicas e econômico-financeiras, conforme descrito 
no Anexo II do presente edital. 
6.1.15. Constatado o atendimento às exigências fixadas no edital, a sessão pública do pregão 
será suspensa para que o licitante da oferta de menor preço (melhor índice) considerada 
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aceitável, prepare em até 3 (três) dias úteis e sucessivos, contados da convocação da SEAP, 
realizada através do portal www.comprasor.nr.uov.br  e e-mail aos licitantes que tiveram suas 
propostas classificadas, a apresentação simulada do seu sistema de gestão, para verificação 
da conformidade do mesmo com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório. 
6.1.15.1. As demais regras quanto à avaliação do sistema estão previstas e disciplinadas no 
Anexo VIII do Termo de Referência deste instrumento convocatório. 
6.1.15.2. Caso alguns itens, num percentual máximo de 10% do quantitativo solicitado, não 
seja cumprido durante a avaliação do sistema, a equipe de avaliação poderá suspender a 
sessão, concedendo novo prazo de no máximo 01 (um) dia útil para reabertura da sessão e 
comprovação do(s) teste(s) não aprovado(s). 
6.1.16. Caso o sistema avaliado não atenda às especificações exigidas no Edital, o licitante 
será desclassificado, sendo convocado o licitante subsequente que tiver ofertado menor 
preço (maior índice) considerado aceitável, para realizar a referida apresentação e assim 
sucessivamente, até a aprovação de um sistema que atenda os requisitos exigidos e o 
vencedor seja declarado vencedor na reabertura da sessão. 
6.1.17. O licitante que deixar de realizar a apresentação nos termos apresentados e 
constantes do Anexo VII do Termo de Referência terá sua proposta desclassificada. 
6.1.18. Quando todas as propostas escritas forem desclassificadas o pregoeiro poderá 
suspender o pregão e estabelecer uma nova data, com prazo não superior a 03 (três) dias 
úteis, para o recebimento de novas propostas. 
6.1.19. Nas situações previstas nos incisos 6.1.8, 6.1.10, 6.1.12 o Pregoeiro (a) poderá 
negociar diretamente com o proponente para que seja obtido valor melhor. 
6.1.20 Da sessão se lavrará ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 
relevantes e que, ao final, deverá ser assinada pelo pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos 
representantes das licitantes presentes. 
6.1.21. Declarado o vencedor ao final da sessão, qualquer licitante poderá manifestar, nos 
termos deste Edital, intenção de recorrer, quando o pedido será analisado pelo pregoeiro e 
caso aceito será aberto prazo de três dias úteis para a protocolização do recurso. 
6.1.22. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a 
autoridade competente fará a adjudicação do objeto ao licitante vencedor e homologará a 
licitação, devendo o adjudicatário ser convocado para assinar o contrato no prazo 
estabelecido no edital. 
6.1.23. Como condição para celebração do contrato, o licitante vencedor deverá manter as 
condições de habilitação. 
6.1.24. Para a contratação, o licitante vencedor deverá encaminhar, no prazo de até 1 (um) 
dia útil após o encerramento da sessão, nova planilha de preços com os valores readequados 
ao que foi ofertado no lance verbal. 
6.1.25. O prazo de validade das propostas será de 90 (noventa) dias. 

7. DO BENEFÍCIO PARA ME E EPP 

7.1. Aplicar-se-á ao presente certame o disposto nas Leis Complementares n° 123/2006, 
139/2011e 147/2014. 
7.2. A empresa que se declarar ME ou EPP deverá incluir no conteúdo do envelope 01 
(Proposta comercial) Certidão Simplificada Expedida pela Junta Comercial da UF da sede 
mais a declaração do Anexo VIII, para comprovar sua condição jurídica, ficando sob sua total 
responsabilidade, a veracidade das informações nesta contida. 
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7.3. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação às 
microempresas ou empresas de pequeno porte, observados os critérios estabelecidos no 
artigo 44 e 45 da Lei Complementar n 2  123/2006, quais sejam: 
7.3.1. Entender como empate, as situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas ou empresas de pequeno porte, sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) 
superiores ao melhor preço. 
7.3.2. Ocorrendo a hipótese do item anterior, a microempresa ou empresa de pequeno porte 
melhor classificada, poderá apresentar proposta inferior àquela considerada vencedora do 
Lote, caso em que lhe será adjudicado o objeto licitado. 
7.3.3. Não ocorrendo a hipótese do item 7.3.2, serão convocadas as microempresas ou 
empresas de pequeno porte que por ventura se enquadrarem na hipótese de ainda estarem 
dentro dos 5% (cinco por cento), estabelecido no item 7.3.1. 
7.3.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas 
de pequeno porte, desde que estas se encontrem no intervalo do item 7.3.1., será realizado 
sorteio entre elas para que se defina aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta. 
7.3.5. Estas disposições só serão aplicadas quando a melhor oferta inicial não tiver sido 
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
7.3.6. Para a presente modalidade licitatória, a microempresa ou empresa de pequeno porte 
mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 
05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances verbais, sob pena de preclusão. 
7.4. No caso de vício na documentação relativa à regularidade fiscal da habilitação 
apresentada pela microempresa ou empresa de pequeno porte, o Pregoeiro declarará a 
proponente vencedora, sob a condição de regularização da documentação e, posterior 
apresentação, sem vícios, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual 
período, mediante prévia justificativa da proponente, devidamente aceita pelo Pregoeiro, 
contados da data de término do prazo de recursos. 
7.5. A permanência do defeito na documentação após o prazo máximo estabelecido, 
implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 
81 da Lei n9  8.666/93, bem como na convocação da proponente microempresa ou empresa 
de pequeno porte cujo preço estaria dentro do limite do empate ficto, respeitada a ordem de 
classificação, para exercer o direito de tratamento diferenciado e favorecido. 
7.6. No caso de não haver nenhuma outra microempresa ou empresa de pequeno porte, 
dentro do critério do item 7.3.1., será convocada, para adjudicar-lhe o objeto da licitação, a 
empresa de natureza jurídica normal, que apresentou inicialmente o menor preço. 
7.7. Não se aplica a reserva de cota e subcontratação para ME e EPP, em razão de que 
o objeto da licitação não é divisível. 

8. DO CREDENCIAMENTO 

8.1. Às empresas que participarem da presente licitação, será permitido apenas 1 (um) 
representante legal, que será o único admitido a intervir em nome da empresa proponente e 
que deverá se apresentar para credenciamento junto ao pregoeiro, devidamente munido de 
documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório, devendo, ainda, no ato 
de entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro 
documento equivalente. 
8.1.1. O representante legal só pode ser credenciado em nome de uma empresa por 
licitação. 
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8.2. Por credenciais entende-se: 
8.2.1. Habilitação do representante, mediante instrumento público de procuração ou 
instrumento particular com firma reconhecida, com poderes para formular ofertas, lances e 
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do licitante, acompanhada de 
cópia do ato de investidura do outorgante, no qual declare, expressamente, ter poderes para 
a outorga e cópia da sua identidade. 
8.2.2. Caso seja sócio ou titular da empresa, apresentar documentos que comprovem sua 
capacidade de representar a mesma, com poderes para formular ofertas e lances de preços e 
praticar todos os demais atos ao certame. 
8.2.3. Estes documentos deverão ser apresentados ao Pregoeiro no início dos trabalhos, 
antes da abertura dos envelopes contendo Documentação e Propostas. Poderão ser 
apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas, 
ou cópia não autenticada, desde que seja exibido o original, para autenticação pelo Pregoeiro 
da SEAP, ou por publicações em Órgãos da Imprensa Oficial, e serão recebidos 
condicionalmente pelo Pregoeiro que se julgar necessário, verificará a sua autenticidade e 
veracidade. 
8.2.4. A não apresentação, incorreção do documento de credenciamento ou ausência de 
representante, não importará na desclassificação da sua proposta no presente certame. 
Contudo, ela não poderá apresentar lances verbais, e nem fazer qualquer manifestação em 
nome da mesma na sessão do pregão. 
8.3. Na sessão pública será procedido o credenciamento e se admitirá a intervenção de 
somente um representante de cada licitante para formular propostas. O proponente deverá se 
apresentar junto ao Pregoeiro devidamente munido de documento que o credencie a 
participar do procedimento licitatório e a responder por sua representada, inclusive 
para a oferta de lances verbais de preços, devendo, ainda, no ato de entrega dos 
envelopes, identificar-se, exibindo sua Carteira de Identidade ou outro documento 
equivalente. 
8.3.1. O credenciamento deverá ser realizado no início dos trabalhos, antes da abertura 
dos envelopes contendo as Propostas e Documentação, sendo o mesmo, condição 
obrigatória dos licitantes neste Pregão para que estes possam praticar atos durante a sessão 
(art. 58, inciso I, da Lei Estadual n 2 15.608/2007). 
8.3.2. A fim de comprovar eficazmente a posse dos necessários poderes descritos no item 
8.1 o representante da licitante deverá apresentar os documentos (FORA DOS  
ENVELOPES)  descritos nas alíneas abaixo, conformé o caso: 
8.3.2.1. Contrato Social, ou Ata de Assembleia, ou outro ato constitutivo da empresa, 
devidamente registrado na Junta Comercial, que demonstre a legitimidade e competência de 
seu representante, quando este for um dos sócios; 
8.3.2.2. Instrumento particular de procuração assinado pelo representante legal, com firma 
reconhecida, legitimado (através do contrato social, ou de outro instrumento). Somente 
necessária se o representante que comparecer à sessão estiver autorizado pelo procurador 
da empresa e não pelo sócio-administrador. Sendo assim, o representante deverá 
apresentar, além de seu credenciamento, a procuração da pessoa que assinou seu 
credenciamento para a sessão. 
8.3.2.3. Declaração de pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, 
de idoneidade e de inexistência de fato superveniente previstas no edital (ANEXO IV); 
desde que haja um representante da empresa participante, devidamente credenciado, a falta 
da entrega da declaração em comento poderá ser suprida na sessão de abertura das 
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propostas por uma declaração preenchida de próprio punho pelo representante ou ainda pela 
simples declaração oral que deverá estar consignada na ata da reunião. 
8.3.3. Por ser imprescindível o credenciamento do representante legal, ou de seu preposto, 
para praticar qualquer ato durante a sessão, será necessária a presença de todos os 
credenciados na abertura da sessão do Pregão (Presencial), ainda que os participantes não 
manifestem o interesse em oferecer lances, o que não os impedirá de concorrerem no 
certame com a primeira proposta apresentada quando do início dos trabalhos (proposta 
escrita). 
8.3.4. O representante legal da licitante, devidamente credenciado, será o único admitido a 
intervir nas fases da licitação. 

9. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 

9.1. No dia, hora e local designados neste Edital, o Pregoeiro, juntamente com a Equipe de 
Apoio receberá, após encerrada a fase de credenciamento, em envelopes distintos e 
devidamente fechados, a proposta e os documentos exigidos para habilitação ao certame. 
9.2. Os envelopes deverão conter as seguintes indicações externas: 

ENVELOPE N.2  01 — PROPOSTA COMERCIAL + DECLARAÇÃO DE ME OU EPP E 
REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL CASO SEJA ENQUADRADA 

PP 044/2014 — LOTE ÚNICO 
EMPRESA: 
CNPJ: 
DATA DA ABERTURA: 
HORÁRIO DA ABERTURA: xx:00hs 

ENVELOPE N.9  02— DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO 
PP 044/2014 - LOTE ÚNICO. 
EMPRESA: 
CNPJ: 
DATA DA ABERTURA: 
HORÁRIO DA ABERTURA: xx:00h0Omin 

9.3. Declarada a abertura da sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos 
licitantes, dando-se início aos trabalhos do pregão. 

10. ENVELOPE N°01 ("PROPOSTA COMERCIAL") 

10.1. O valor da proposta inicial deverá ter para o respectivo lote valores iguais ou inferiores 
aos estabelecidos como taxa, iguais ou maiores ao percentual de desconto em peças e 
percentual de desconto em mão de obra. 
10.1.1. A proposta comercial deve ser apresentada em uma via, em língua portuguesa, salvo 
quanto às expressões técnicas de uso corrente, com clareza, sem emendas, entrelinhas ou 
rasuras, em papel contendo o timbre da empresa e/ou carimbo do CNPJ/MF, endereço 
completo, número do telefone, fax e de seu escritório, contendo o nome da proponente, a 
referencia a esta licitação e estar devidamente assinada pelo responsável. 
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10.1.2. A proposta comercial deverá ter expressado indicação de que o prazo de validade 
não será inferior a 90 (noventa) dias contados da data marcada para a sua abertura. 
10.2 Qualquer proposta em desacordo com as exigências deste edital será desclassificada. 
10.2.1 Em nenhuma hipótese serão recebidos os envelopes de Documentação 
Complementar e Propostas fora do prazo aqui estabelecido. 
10.2.2 Não serão aceitas propostas abertas ou por fac-símile ou meio eletrônico. 
10.3 O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não 
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. 
10.4 Todas as propostas classificadas serão consideradas lances na fase de disputa e 
ordenadas por valor de índice resultante de fórmula a ser calculada pela comissão, de forma 
decrescente. 
10.5 O pregoeiro informará aos participantes presentes quais Licitantes apresentaram 
propostas de preço para o objeto da presente licitação e os respectivos valores ofertados. 
10.6 Todas as ocorrências serão lavradas em atas circunstanciadas, assinadas pelo 
Pregoeiro e equipe de apoio e a vista necessária dos licitantes presentes. 

11. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇO, consta do ANEXO I 
— Termo de referencia. 

12. ENVELOPE N° 02 ("HABILITAÇÃO") 

12.1. O Pregoeiro iniciará a fase de habilitação com a abertura do envelope contendo a 
documentação do classificado, detentor da melhor proposta, confirmando as suas condições 
de habilitação através dos documentos relacionados nos Anexos deste Edital, salientando 
que os demais classificados, obedecida a ordem de classificação, somente serão chamados 
na apresentação de seus documentos de habilitação se o classificado com o menor preço for 
inabilitado: 
12.2. As declarações deverão ser assinadas pelo representante legal da empresa, e poderá 
ser objeto de diligências do pregoeiro e equipe de apoio, nos termos do art. 48, V, da Lei 
Estadual n2  15.608/2007. 
12.3. Será declarado inabilitado e desclassificado o licitante que deixar de atender a alguma 
exigência deste Edital ou apresentar declaração ou documentação que não preencham os 
requisitos legais. 
12.4. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta 
sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital, ficando o declarante, desde já ciente de 
que sua proposta será desclassificada e as irregularidades apuradas no competente 
processo administrativo a ser instaurado pelo pregoeiro e equipe de apoio. 
12.5 São documentos obrigatórios de habilitação, devendo constar dentro do envelope n 2  02: 
12.5.1 Toda a documentação exigida no Anexo II do presente. 
12.6 A documentação exigida neste Edital poderá ser apresentada no original ou por 
qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas, não podendo ser fac-símile. 
Será admitida a validação de cópias dos documentos apresentados mediante cotejo com o 
original, desde que os originais sejam apresentados quando solicitados pela Comissão, no 
momento da abertura dos envelopes de habilitação, no âmbito da reunião da abertura do 
mesmo. Não se admitindo prorrogação deste prazo. 
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12.7 Não serão aceitos protocolos referentes a solicitações feitas às repartições competentes 
quanto aos documentos mencionados neste capítulo, nem cópias ilegíveis, ainda que 
autenticadas. 
12.8 A documentação exigida neste item deverá ser obrigatoriamente da empresa que 
lançará a Nota Fiscal/Fatura do serviço. 
12.9 Na ocasião da verificação dos documentos habilitatórios, o Pregoeiro e Equipe de Apoio 
abrirão os envelopes das 3 (três) empresas melhores classificadas e somente procederão à 
análise da habilitação da empresa vencedora, sendo que todos os membros e os 
representantes presentes devem rubricar a totalidade dos documentos e estes serão 
anexados ao processo. 

13. FASE SANEADORA 

13.1. No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas 
de caráter formal que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 
validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, 
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação, nos termos do art. 85, § 2, da Lei 
Estadual n2  15.608/2007. 
13.2. A classificação e o julgamento das propostas são atos exclusivos do Pregoeiro, 
podendo desclassificar as propostas em desacordo com este Edital ou ainda, que se 
revelarem manifestamente inexequíveis, por fatos comprovados durante o processo de 
seleção, ou por motivo superveniente somente conhecido após a declaração de vencedor 
operada pelo Pregoeiro. 

14. DOS RECURSOS 

14.1. Conforme os artigos 95 e 96 da Lei Estadual n. 2  15.608/2007, qualquer licitante poderá, 
após a declaração do vencedor da disputa pelo pregoeiro, manifestar a intenção de recorrer. 
14.1.1 A falta de manifestação quanto à intenção de recorrer, importará na decadência desse 
direito, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto à licitante declarada vencedora. 
14.1.2. Manifestada a intenção de recorrer, será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis 
para a apresentação do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para 
apresentar contrarrazões, se quiserem, em igual prazo, cuja contagem terá início no primeiro 
dia útil subsequente ao término do prazo do recorrente. 
14.1.3. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento, nos termos do art. 94, §7Q do art. 94 da lei n. 2  15.608/2007. 
14.2. Os recursos, razões e contrarrazões deverão ser protocolados na SEAP/Protocolo 
Geral, situada na Rua Jacy Loureiro de Campos S/N. 2  térreo — Centro Cívico, Curitiba/PR, 
nos prazos previstos neste Edital. 
14.3. Os recursos referentes às fases de habilitação e julgamento de propostas não terão 
efeito suspensivo, tendo-o nos casos em que estiverem presentes razões de interesse 
público, devidamente justificados e fundamentados pelo pregoeiro. 

15. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
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15.1. Verificada a aceitabilidade da proposta de melhor valor, a regularidade e a habilitação 
do licitante vencedor, validado o software e decididos os recursos, o pregoeiro adjudicará o 
objeto e encaminhará o procedimento licitatório à autoridade competente para homologação. 
15.1.1. A adjudicação de lote com recurso interposto só poderá ser realizada pela Autoridade 
Competente, após a decisão sobre o mesmo. 
15.1.2. Se o adjudicatário, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não 
assinar o contrato estará sujeito às penalidades previstas no art. 87 da Lei n. 2  15.608/2007. 
15.1.2.1. Neste caso, o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, e a habilitação dos 
proponentes, observada a ordem de classificação, até a apuração de uma que atenda ao 
Edital, sendo o respectivo, convocado para negociar o valor ofertado e, se for o caso, assinar 
o contrato. 

16. DO CONTRATO 

16.1. Homologada a licitação pela autoridade competente, o licitante vencedor será 
convocado para firmar um contrato bilateral, conforme minuta constante no Anexo VIII deste 
Edital, tendo o prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contados da intimação, para a sua 
assinatura. 
16.1.1. Em caso da licitante vencedora recusar-se, injustificadamente, a honrar o 
compromisso, será convocado outra licitante, observada a ordem de classificação e as 
exigências deste Edital, para celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da 
aplicação das sanções cabíveis, garantido o direito ao contraditório e a ampla defesa. 
16.2. Farão parte integrante do contrato todos os elementos apresentados pela licitante 
vencedora que tenham servido de base a presente licitação, bem como as condições 
estabelecidas neste Edital e Anexos. 
16.3. Serão de responsabilidade exclusiva do contratado todos os custos, encargos e tributos 
que incidam ou venham a incidir sobre o objeto do contrato. 
16.4. A Administração poderá, até o momento da assinatura do instrumento contratual, 
desistir da contratação do objeto proposto, no todo ou em parle, sem que caibam quaisquer 
direitos ao licitante. 
16.5. O contrato poderá ser rescindido pela autoridade competente pelos motivos previstos 
nos artigos 77 e 78 da Lei Federal n 2  8.666/93 e observado o artigo 79 da referida Lei, bem 
como os artigos 128 a 130 da Lei Estadual n 2  15.608/07. 
16.6. A rescisão do contrato poderá ser efetuada conforme determina o artigo 79 e acarretar 
as consequências previstas no artigo 80, ambos da Lei Federal n 2  8.666/93, como do artigo 
131 da Lei Estadual n2  15.608/06. 
16.7. A Administração poderá convocar o licitante vencedor, após a assinatura do contrato, 
para negociar a redução dos valores indicados na proposta, em virtude de redução dos 
preços de mercado. 

17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

17.1. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, em conformidade com o 
presente Termo de Referência - ANEXO I e conforme legislação vigente, ou quaisquer outras 
que vierem a substituí-la, alterá-la ou complementá-la. 
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17.2. Responsabilizar-se pelo pagamento às oficinas credenciadas, ficando claro que o 
CONTRATANTE não responde solidária ou subsidiariamente por esse pagamento, que é de 
total responsabilidade da empresa CONTRATADA. 
17.3. Responsabilizar-se integralmente pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade, da fiscalização e o acompanhamento realizado pelo 
CONTRATANTE. 
17.4. Manter-se, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, e todas as condições que ensejaram sua habilitação e qualificação na fase 
licitatória e a posterior contratação. 
17.5. Designar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 
17.6. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, 
resultantes da execução do contrato, sem prejuízo de eventual fiscalização pelos Órgãos 
competentes do Estado do Paraná. 
17.7. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões que se fizerem 
necessárias no objeto, a critério exclusivo do Governo do Estado, 25% do valor inicial 
atualizado do contrato, nos termos do § 1, do art. 112, da Lei Estadual ng 15.608/2007. 
17.8. A CONTRATADA não poderá transferir a outrem a execução do objeto do contrato, sem 
a prévia e expressa anuência do CONTRATANTE. 
17.9. Atender a todas as especificações técnicas e recomendações dispostas nos anexos 
deste edital em especial atenção ao ANEXO I — Termo de Referência. 

18. DA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS E FORMA DE PAGAMENTO, será na forma 
especificada no item 22 do Termo de Referência — Anexo I. 

19. DA RESCISÃO DO CONTRATO 

19.1. O contrato de prestação de serviços poderá ser rescindido a qualquer tempo por 
inobservância de qualquer de suas cláusulas, independentemente de notificação judicial ou 
extrajudicial, assegurado o contraditório e a ampla defesa, e também, nos casos de Falência, 
Recuperação Judicial ou Dissolução da CONTRATADA, ou ainda, declaração de insolvência 
dos seus sócios, Gerentes ou Diretores, bem como da transferência do presente Contrato, 
imperícia, negligência ou imprudência na prestação dos serviços, conforme preceituação dos 
Artigos 77 e 78 da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alterações. 
19.1.1 Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do 
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
19.2.2 A rescisão do contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da 
Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78, da Lei Federal 
ri(2  8.666/93, ou nas hipóteses do artigo 79 do mesmo diploma legal, quando cabível. 
19.2.3 A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente. 

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

20.1. A LICITANTE e a CONTRATADA ficarão sujeitas às seguintes sanções, previstas 
no artigo 150 e seguintes da Lei Estadual n 2  15.608/07 e artigo 87, da Lei n 2  8.666/93, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa: 
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20.1.1. Advertência. 
20.1.2. Multa; 
20.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e 
20.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, por 
prazo não superior a 05 (cinco) anos. 
20.2. As sanções previstas nos itens 21.1.1, 21.1.3 e 21.1.4 do item anterior poderão ser 
aplicadas ao adjudicatário e ao contratado, cumulativamente com a multa. 
20.3. Advertência será aplicada por conduta que prejudique o andamento do procedimento 
de licitação e de contratação. 
20.4. A multa, de 0,1% (zero vírgula um por cento) até 1% (um por cento) sobre o valor total 
do lote no qual participou, será aplicada a quem: 
20.4.1. Retardar ou impedir o andamento do procedimento licitatório; 
20.4.2. Não mantiver sua proposta; 
20.4.3. Apresentar declaração falsa; 
20.4.4. Deixar de apresentar documento na fase de saneamento. 
20.5. A multa, de 0,1% (zero vírgula um por cento) até 5% (cinco por cento) sobre o valor 
total do lote no qual participou ou foi arrematante, será aplicada a quem: 
20.5.1. Apresentar documento falso; 
20.5.2. De forma injustificada, deixar de assinara contrato ou instrumento equivalente; 
20.5.3. Foi advertido e reincidiu pelo(s) mesmo(s) motivos. 
20.6. Multa de mora diária de até 0,3 (três décimos percentuais), calculada sobre o valor 
global do contrato, até o 30 2  (trigésimo) dia de atraso na disponibilização do objeto contratual; 
a partir do 31 9  (trigésimo primeiro) dia será cabível multa compensatória de 10% (dez por 
cento) sobre o valor global do contrato. 
20.7. Multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor global do contrato, pela entrega dos 
produtos em desacordo com as especificações a eles atinentes e não substituídos nos 
prazos estabelecidos pelo Órgão CONTRATANTE, ou em desacordo com as condições do 
edital e do instrumento contratual. 
20.8. As multas impostas à CONTRATADA, após o devido processo legal, serão recolhidas 
cofres do Tesouro do Estado, em 05 (cinco) dias contados da notificação. 
20.8.1. Na hipótese de não possuir crédito com o CONTRATANTE as multas serão 
descontadas do pagamento porventura pendente. 
20.9. Qualquer multa ou encargo imputado à empresa e não pago no prazo concedido pela 
Administração será inscrito em Dívida Ativa do Estado e cobrado com base na Lei ng 
6.830/80, sem prejuízo da correção monetária pelo IPC-FIPE ou outro índice que porventura 
venha a substituí-lo. 
20.10. A suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
a Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos, será aplicada a participante que: 
20.10.1. Recusar-se injustificadamente, após ser considerado adjudicatário, a assinar o 
contrato e/ou a ata de registro de preços, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro 
do prazo estabelecido pela Administração; 
20.10.2. Não mantiver sua proposta; 
20.10.3. Abandonar a execução do contrato; 
20.10.4. Incorrer em inexecução contratual. 
20.11. A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
pelo prazo de até 05 (cinco) anos, será aplicada a quem: 
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20.11.1. Fizer declaração falsa na fase de habilitação; 
20.11.2. Apresentar documento falso; 
20.11.3. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o 
procedimento; 
20.11.4. Afastar ou procurar afastar participante, por meio de violência, grave ameaça, fraude 
ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo; 
20.11.5. Agir de má-fé na relação contratual, comprovada em procedimento específico; 
20.11.6. Tenha sofrido condenação judicial definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude 
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 
20.11.7. Demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude 
de atos ilícitos praticados, em especial infrações à ordem econômica definidos na Lei Federal 
n2  8.158/1991; 
20.11.8. Tenha sofrido condenação definitiva por ato de improbidade administrativa, na forma 
da lei. 
20.12. A autoridade máxima do órgão ou entidade é a autoridade competente para impor a 
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, bem como a declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública. 
20.13. Estendem-se os efeitos da penalidade de suspensão do direito de contratar com a 
Administração ou da declaração de inidoneidade: 
20.12.1. Às pessoas físicas que constituíram a pessoa jurídica, as quais permanecem 
impedidas de licitar com a Administração Pública enquanto perdurarem as causas da 
penalidade, independentemente de nova pessoa jurídica que vierem a constituir ou de outra 
em que figurarem como sócios; 
20.13.2. As pessoas jurídicas que tenham sócios comuns com as pessoas físicas referidas 
no inciso anterior. 
20.14. Na aplicação das sanções, a Administração observará as seguintes circunstâncias: 
20.14.1. Proporcionalidade entre a sanção, a gravidade da infração e o vulto econômico da 
contratação; 
20.14.2. Os danos resultantes da infração; 
20.14.3. Situação econômico-financeira da sancionada, em especial sua capacidade de 
geração de receitas e seu patrimônio, no caso de aplicação de multa; 
20.14.4. Reincidência, assim entendida a repetição de infração de igual natureza após 
aplicação da sanção anterior; e 
20.14.5. Circunstâncias gerais agravantes ou atenuantes da infração. 
20.15. Na hipótese de descumprimento das obrigações por motivo de caso fortuito ou de 
força maior, devidamente, justificados e comprovados, mediante processo administrativo, o 
CONTRATANTE poderá deixar de aplicar as penalidades previstas. 
20.16. Quaisquer penalidades aplicadas serão transcritas no Cadastro de Licitantes do 
Estado. 
20.17. Nos casos não previstos no instrumento convocatório, inclusive sobre o 
procedimento de aplicação das sanções administrativas, deverão ser observadas, de 
forma subsidiária, as disposições da Lei Estadual n 2  15.608/2007 e da Lei n2  8.666/1993. 

21. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

Departamento de Administração de Material 
Rua Jacy Loureiro de Campos, sin.° , 3° andar. Ala A- Centro Cívico - Palácio das Araucárias - CEP 80.530-140 - Curitiba - Paraná 

Fone: (41)3313-8013 / 6441 - e-mail: licitacoes-deam-equipe2@seap.pr.qov.br  

14 



DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL 
PROCESSO: N.g 13.310.700-2 
PREGÃO PRESENCIAL N.° 44/2014 

21.1. A CONTRATADA deverá prestar, garantia correspondente a 2,5% (dois vírgula cinco 
por cento) do valor máximo estimado para a vigência da contratação de 12 (doze) meses 
como condição para assinatura do contrato, a qual será destinada a assegurar o 
cumprimento das normas da presente licitação, à boa e à fiel execução do contrato, à plena 
satisfação de eventual pagamento de salários e respectivos encargos referentes ao quadro 
de funcionários colocados a serviço do ORGÃO USUÁRIO, bem como, o pagamento de 
eventuais multas. 
21.1.1. Em caso de acréscimo ou decréscimo em percentuais de até 25% (vinte e cinco por 
cento) aplica-se também o percentual de garantia em bases de 2,5% (dois vírgula cinco de 
percentual) do valor aditado ou suprimido. 
21.2 A garantia deverá vigorar por até 60 (sessenta) dias após o vencimento ou a rescisão do 
contrato, sendo renovada e complementada na mesma proporção, a partir de eventuais 
prorrogações, tantas vezes quanto o for o próprio contrato para execução dos serviços, sob 
pena de multa contratual. 
21.3. A CONTRATADA poderá optar por uma das seguintes modalidades de garantia: 
21.3.1. Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos 
sob a forma escriturai, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia 
autorizada pela Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, 
conforme definido pelo Ministério da Fazenda. 
21.3.2. Seguro-garantia. 
21.3.3. Fiança bancária. 
21.4. Se a opção recair em fiança bancária deverá constar do instrumento a expressa 
renúncia pelo fiador dos benefícios previstos nos artigos 827 e seguintes da Lei Federal n 2  
10.406/02 (Código Civil Brasileiro) 
21.5. Os títulos oferecidos em garantia não poderão estar onerados por cláusula de 
impenhorabilidade, intransferibilidade, nem adquiridos compulsoriamente ou prescritos. 
21.6. A garantia ficará sob a guarda do Setor Financeiro da SEAP/DETO e será liberada ou 
restituída no prazo de 10 (dez) dias úteis após o prazo fixado no item 24.2 do anexo I, ou 
quando rescindido o contrato, desde que não decorra de ação ou omissão da 
CONTRATADA, uma vez comprovada a quitação de todas as verbas decorrentes de vínculo 
trabalhista. 
21.7. Sem prejuízo da aplicação das sanções que couberem a SEAP recorrerá à garantia 
constituída, a fim de ressarcir-se dos prejuízos que lhe tenha acarretado a CONTRATADA, 
podendo ainda reter créditos decorrentes do contrato. 
21.8. Na hipótese da CONTRATADA, após comunicação formal e no prazo máximo de 05 
(cinco) dias, não corrigir as pendências e irregularidades verificadas e apontadas pelo 
CONTRATANTE, será executada a garantia contratual para dar cumprimento ao contrato. 
21.9. No caso de rescisão do contrato por inadimplemento da CONTRATADA, será 
imediatamente executada a garantia para sanar os prejuízos acarretados ao ORGÃO 
USUÁRIO, independentemente da aplicação de outras sanções. 
21.10. Os custos para obtenção das garantias financeiras correrão por conta exclusivos da 
CONTRATADA. 

22. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

22.1. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação 
de documentação referente ao presente Edital, cujo desconhecimento não poderão alegar. 
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22.2. A apresentação das propostas implicará aceitação plena e irrevogável, por parte da 
licitante, de todos os termos, cláusulas e condições constantes neste Edital e seus Anexos, a 
observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor e a responsabilidade pela 
fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase 
do processo. 
22.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início, inclui-se o 
do vencimento e consideram-se os dias consecutivos, observando-se que só se iniciam e 
vencem prazos em dia de expediente no Estado, salvo quando explicitamente disposto em 
contrário. 
22.4. A Administração poderá revogar a presente licitação em face de razões de interesse 
público (oportunidade e conveniência), derivadas de fato superveniente devidamente 
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por 
ilegalidade, de ofício, ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e 
fundamentado. 
22.5. É facultada à Pregoeira ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 
22.6. A adjudicação e a homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 
contratação. 
22.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento 
do proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata 
compreensão da sua proposta. 
22.8. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos 
proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, 
mediante publicação no Diário Oficial do Estado. 
22.9. O Foro da Comarca de Curitiba/PR é competente para reconhecer e julgar as questões 
decorrentes da presente licitação. 
22.10. Havendo necessidade, o DEAM/SEAP poderá prorrogar, a qualquer tempo, os prazos 
para recebimento das propostas ou para a abertura da sessão pública. 
22.11. O resultado da presente licitação será publicado no Diário Oficial do Estado e no Portal 
de Compras do Governo do Estado. 
22.12. Todas as questões omissas concernentes a esta licitação e a execução de seu objeto 
serão dirimidas pelo Pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio. 
22.13. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas 
e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
22.14. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele 
contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, 
caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato, sem prejuízo das demais sanções 
cabíveis. 
22.15. Os licitantes intimados para prestarem quaisquer esclarecimentos adicionais deverão 
fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação. 

Curitiba, 04 de dezembro de 2014 

SEAP/DEAM 
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ANEXO 1 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DA JUSTIFICATIVA -OW 

As atividades inerentes ao processo da prestação dos serviços de manutenção de veículos 
em uso pela frota pública do Governo do Estado do Paraná, atualmente estão alicerçadas em 
um modelo específico, no qual cabe a Secretaria de Administração e da Previdência - SEAP 
através do Departamento de Transporte Oficial — DETO, a gerência dos contratos celebrados 
com as empresas prestadoras de serviços de manutenção, credenciadas através de licitação, 
com atuação em âmbito estadual e que atua através de um sistema centralizado 
informatizado. 

Em análise do modelo ora em funcionamento e considerando o significativo volume de 
veículos e equipamentos da frota pública que se utilizam destes contratos, em valor variável 
de até 15.500 unidades, com atendimento em todos os 399 municípios, torna-se premente a 
necessidade de se promover melhorias na gestão da frota, com sua modernização em 
especial quanto à implementação de um maior número de oficinas credenciadas, com um 
controle rígido quanto à qualidade dos serviços prestados e a necessária reorganização dos 
mecanismos de controle das despesas provenientes dos serviços prestados pelas 
credenciadas. 

Assim, existe a necessidade de implantação de um modelo de gestão de frota compartilhado, 
coordenado e descentralizado, através da Secretaria de Estado da Administração e da 
Previdência - SEAP, pelo seu Departamento de Transporte Oficial — DETO, que deverá 
incorporar de forma mais efetiva a função de gerenciamento, apoiando os demais Órgãos da 
Administração Pública Estadual, visando o controle total dos serviços de manutenção da 
frota. 

Desta forma, pretende-se dispor de informações detalhadas sobre cada veículo e 
equipamento, oficinas credenciadas, preços praticados, posicionamento real do quantitativo 
de veículos em atividade, o que possibilitará paralelamente a redução dos gastos 
administrativos, subsidiar a tomada de futuras decisões e fixação de diretrizes político-
administrativas no âmbito do transporte oficial. 

Diante deste quadro, o Governo se propõe a contratar o serviço de empresa gerenciadora de 
frota, visando alcançar os seguintes resultados: 

• 	Controle e guarda eletrônica dos históricos dos veículos da frota do Estado, no 
tocante a manutenção das unidades veiculares. 
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• Geração de relatórios com todas as informações relativas aos gastos com peças, 
mão de obra e correlatos, discriminados por ÓRGÃO USUÁRIO veículo/equipamento, 
condutor, datas e horários, entre outros. 

• Criação de indicadores de desempenho da frota pública. 

• Flexibilização e agilidade nos procedimentos, com encaminhamento das 
demandas para rede credenciada, evitando grandes deslocamentos para se efetuar a 
manutenção da frota e reduzir drasticamente os congestionamentos de unidades 
veiculares aguardando manutenção nas oficinas credenciadas. 

• Expectativa de redução de gastos através de operações padronizadas. 

• Melhoria na qualidade dos serviços, eficiência e agilidade no atendimento da 
frota. 

Pretende-se através de um procedimento licitatório, a contratação de uma empresa 
gerenciadora de frota que administre, através de um sistema informatizado via 'WEB", o 
correto controle e a eficiente prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 
todos os veículos ativos da frota oficial de órgãos integrantes da Administração Direta e 
Autárquica do Governo do Estado do Paraná, sendo facultada a inclusão para uso do sistema 
de Órgãos da Administração Indireta e de outros Poderes estabelecidos. 

O sistema a ser implantado deverá garantir maior controle das despesas com manutenção, 
bem como de todas as operações efetuadas com a frota, garantindo maior transparência e 
principalmente mais agilidade quanto à execução dos serviços solicitados, visando total 
operacionalidade da frota. Com  a implantação do sistema, o número de oficinas prestadoras 
de serviços será ampliado de forma substancial em âmbito estadual, possibilitando que o 
órgão usuário não necessite efetuar grandes deslocamentos para efetuar as manutenções 
necessárias aos veículos de sua frota, fato este que somadas a outras diretrizes a serem 
adotadas deverão propiciar baixo custo e serviço ágil e produtivo, o que deverá transmitir um 
grau de confiança elevado, sem priorizar alguns setores individualizados da administração em 
detrimento do atendimento do grupo. 

O que busca a administração é um sistema de gestão compartilhada, para tanto a empresa 
arrematante deverá depois de ter sua proposta comercial aceita e devidamente habilitada, 
demonstrar de forma eficaz o sistema de gestão, submetendo-se a avaliação onde serão 
verificados os requisitos mais significativos do objeto relativos ao sistema de gestão. 

Com a elaboração e consequente implantação efetiva deste novo Sistema de Gestão de 
Frota, estamos sanando alguns pontos vitais que requerem medidas corretivas e alguns 
outros que deverão ser valorizados e fortalecidos, proporcionando melhorias globais que 
serão sentidas a curto e médio prazo, trazendo excelentes resultados com maximização em 
termos de eficiência e economia. 

2. DO.OB4ETÓ: 
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Contratação de empresa para prestação de serviço de gerenciamento, controle, guarda 
eletrônica dos históricos e fornecimento de manutenção preventiva e corretiva através de 
oficinas credenciadas, visando o atendimento a frota de veículos do Governo do Estado do 
Paraná, através de gestão compartilhada, bem como a um recadastramento com avaliação 
do estado de conservação da frota veicular ativa, para um quantitativo estimado de até 
15.500 unidades veiculares, com valor máximo de desembolso estimado, incluindo taxa de 
administração, para o período inicial de 12 (doze) meses de R$ 57.763.970,00 (cinquenta e 
sete milhões, setecentos e sessenta e três mil, novecentos e setenta reais), oferecendo 
treinamento contínuo a servidores e terceiros, quando solicitado, sobre a utilização do 
sistema ofertado, procedendo à contratação de estabelecimentos credenciados do ramo, 
para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva incluindo o fornecimento de 
peças, com execução de serviços de revisão geral, mecânica geral, elétrica, lanternagem, 
funilaria, pintura, borracharia, ar-condicionado, troca de óleo, troca de filtros, vidraçaria, 
capotaria, estofaria, tapeçaria, troca de pneus, alinhamento, balanceamento e demais 
serviços congêneres, bem como serviços de assistência de socorro mecânico e guincho 24 
horas para veículos tipo passeio, pick-ups, vans, ônibus, caminhões, máquinas e 
equipamentos rodoviários, motocicletas e similares, carretas e similares, barcos e similares e 
demais unidades automotoras ou sem propulsão e que venham a ser acrescidas à frota 
oficial. Inclui-se no objeto o acesso eletrônico de material didático padronizado a ser 
disponibilizado para os órgãos usuários com o objetivo de orientar sobre a forma de utilização 
dos serviços ofertados de acordo com normas regulamentares e da sistemática da gestão 
compartilhada de frota entre a Secretaria de Estado da Administração e da Previdência — 
SEAP, através do Departamento de Transporte Oficial — DETO e a CONTRATADA. 

3 . DA DESCE31çft 	Bir 
	

jr:èM 

3.1 Os serviços contratados deverão ser executados de forma a permitir o controle 9erencial 
da frota, objetivando a gestão compartilhada entre a SEAP/DETO, ÓRGÃO USUARIO e a 
CONTRATADA, disponibilizando os seguintes itens com as respectivas especificações: 

• Sistema informatizado e integrado de gestão. 

• Equipe para gestão de manutenção. 

• Rede credenciada de estabelecimentos responsáveis pela manutenção preventiva e 
corretiva da frota de veículos do ÓRGÃO USUÁRIO. 

3.2 O atendimento dos serviços de manutenção bem como o fornecimento de materiais 
deverá ocorrer por meio de rede de oficinas, centros automotivos e concessionárias, em 
caráter contínuo e ininterrupto, que inclui o fornecimento de peças e insumos, abrangendo 
todas as áreas e especialidades afetas à integridade dos veículos e relativos à manutenção 
preventiva e corretiva, análise, avaliação e diagnose, desmontagem, montagem, retificação, 
reparação, correção, restauração, reposição, complementação, conservação e itens 
correlatos: 

Departamento de Administração de Material 
Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n." , 3Q andar - Ala A - Centro Cívico - Palácio das Araucárias - CEP 80.530-140 - Curitiba - Paraná 

Fone: (41)3313-6413 / 6441 - e-mail: 1icitacoes-deam-equipe2@searLpr.gov.br  

20 



DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL 
PROCESSO: N. 2 13.310.700-2 
PREGÃO PRESENCIAL N.° 44/2014 

   

5.~1.1Adrt~ 
e P..... 

3.3 A Manutenção Preventiva compreende todos os serviços executáveis em 
oficinas/centros automotivos/concessionárias, obedecendo-se as recomendações do 
fabricante do veículo. 

3.3.1 São exemplos de manutenção preventiva: troca de pneus, protetores e câmaras; 
alinhamento e balanceamento de rodas; troca de óleo de motor, câmbio, diferencial, 
óleo de freio, líquido de arrefecimento; filtro de óleo, filtro de ar e de ar condicionado; 
lubrificação de veículos; lavagem simples e completa, inclusive de motor; lavagem 
geral com polimento, aspiração e lubrificação; reposição de palhetas de limpador, 
correias de alternador/gerador; substituição de itens de motor; limpeza de motor e 
bicos injetores; regulagem de bombas e bicos injetores; troca de lona e pastilha de 
freio, mangueiras; outros serviços constantes no manual dos veículos/equipamentos. 

3.3.2 A CONTRATADA deverá disponibilizar funcionalidade para manutenção 
preventiva da frota a partir de planos de manutenção. Os planos de manutenção 
preventiva deverão ser: 

3.3.2.1 Diretos — Quando um veículo atinge determinada quilometragem, conforme 
especificações constantes do manual do proprietário. 

3.3.2.2 Cíclicos — A cada vez que um veículo acumula determinada quantidade de 
quilometragem, conforme sua utilização a critério do gestor usuário. 

3.4 A Manutenção Corretiva e Pesada compreende todos os serviços executáveis em 
oficinas/centros automotivos/concessionárias, que venham a ocorrer fora dos estabelecidos 
para a manutenção preventiva, para correção de defeitos aleatórios resultantes do desgaste 
e/ou deficiências de operação, manutenção e fabricação, garantindo a operacionalidade do 
veículo, além de preservar a segurança de pessoas e materiais. 

3.4.1 São exemplos de manutenção corretiva: serviços de retífica de motor; montagem 
e desmontagem de jogo de embreagem; serviços de instalação elétrica; serviços no 
sistema de injeção eletrônica; capotaria; tapeçaria; funilaria e pintura; serviços no 
sistema de arrefecimento; serviços no sistema de ar-condicionado; reboque de 
veículos; entre outros da espécie. 

3.5 O atendimento dos serviços de manutenção deverá ocorrer por meio de rede de 
credenciadas, com número inicial de no mínimo de 210 (duzentos e dez) credenciadas para 
veículos leves, médios, pesados, barcos, motos e similares em âmbito estadual, conforme 
distribuição mínima prevista no ANEXO XI do Termo de referência. A abrangência do 
sistema deverá atender a todas as regiões descritas no ANEXO II do Termo de referência, 
onde constam às localidades e respectivo número de veículos componentes da frota, sendo 
que, cada credenciada poderá atender a mais de uma marca conforme orientações e 
necessidade da SEAP/DETO. 

3.6 Para o atendimento dos serviços de manutenção de tratores, equipamentos rodoviários, 
agrícolas e similares, por meio de oficinas/empresas especializadas, o credenciamento inicial 
exigido será de no mínimo de 10 (dez) credenciadas, distribuídas em localidades com 
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abrangência estadual, visando o atendimento de todas as marcas constantes do ANEXO I do 
Termo de referência, sendo que, cada credenciada poderá atender a mais de uma marca 
conforme orientações e necessidade da SEAP/DETO. 

3.7 Caberá a CONTRATADA efetuar estudos visando a distribuição da rede credenciada de 
forma a atender aos serviços solicitados equitativamente em âmbito estadual. 

3.8 Para o atendimento dos serviços de manutenção de veículos em garantia de fábrica, o 
credenciamento exigido de concessionárias ou empresas credenciadas distribuídas 
equitativamente em poios com abrangência em âmbito estadual deverá atender por marca de 
veículos utilizados pela administração pública, conforme constantes do ANEXO III do Termo 
de referência e outras que venham a ser incorporadas a frota oficial. 

3.9 A rede de atendimento de oficinas credenciadas, deverá obedecer a uma distribuição 
equitativa, dentro das regiões apontadas, cuja distância entre si não exceda a 100 km. 
Quando da impossibilidade do cumprimento dessa determinação, a CONTRATADA deverá 
comunicar a SEAP/DETO, informando os motivos que a impedem de efetuar o 
credenciamento. Uma vez comprovada a real dificuldade de credenciamento, a SEAP/DETO 
deverá deliberar em conjunto com o representante da empresa, apontando para a melhor 
solução a ser adotada. 

3.10 A CONTRATADA poderá credenciar diretamente, visando agilizar a prestação dos 
serviços, empresas que atuem no ramo de vidraçaria, tapeçaria, estofaria, capotaria e 
similares. 

3.11 A CONTRATADA deverá apresentar em até 120 (cento e vinte) dias, conforme ANEXO 
V do Termo de Referência, após início da vigência do termo contratual, o recadastramento 
detalhado individual de cada veículo, disponibilizando para acesso via "WEB" a SEAP/DETO 
e órgãos usuários credenciados, devendo o levantamento conter os seguintes dados 
mínimos: 

• A identificação do veículo, contendo: placa, chassi, renavam, marca, tipo, ano 
e cor. 

• Número de patrimônio. 

• Tipo de combustível e capacidade do tanque. 

• Órgão proprietário e Órgão usuário. 

• Cidade de lotação. 

• Hodômetro no levantamento inicial. 

• Histórico a cada renovação de recadastramento, a ser efetuado pela 
CONTRATADA anualmente. 
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• 	Registro fotográfico do veículo, com o mínimo de 05 (cinco) fotos que 
demonstre o seu estado geral e sua respectiva identificação. 

4. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.1 A execução dos serviços contratados será iniciada no primeiro dia útil após o 
cumprimento integral das tarefas discriminadas no cronograma constante no ANEXO V do 
Termo de referência. 

4.2 A CONTRATADA disponibilizará acesso para consultas via "VVEB" ao Sistema de 
Controle de Frota, através de fornecimento de "login" e senha específica por servidor 
habilitado a efetuar as operações, a ser autorizado pela SEAP/DETO, devendo disponibilízar 
no mínimo 03 (três) perfis de acesso ao sistema: 

4.2.1 Gestor de Frota do Estado (SEAP/DET0): deverá ter acesso às informações 
das manutenções aprovadas e reprovadas dos veículos de todos os órgãos e 
entidades contratantes, bem como analisar e aprovar os orçamentos, podendo incluir 
ou alterar parâmetros para qualquer ÓRGÃO USUÁRIO. Somente servidores da 
SEAP/DETO poderão ter este perfil. 

4.2.2 Gestor de Frota do Órgão/Entidade: deverá aprovar e ter acesso às 
informações das manutenções somente dos veículos de seu órgão/entidade, poderá 
estabelecer limites de alçada aos gestores de unidades, bem como qualquer tipo de 
cotas para unidades ou veículos. 

4.2.3 Gestor de Frota de Unidade/Base Operacional: A unidade é uma subdivisão 
ou base operacional do ÓRGÃO USUÁRIO. Poderá ter um ou mais gestores que 
poderão somente consultar, aprovar manutenções e estabelecer cotas para veículos 
(se lhes forem atribuídas tais competências via sistema). Terão acesso somente aos 
veículos de sua base operacional/unidade. Um mesmo usuário poderá ser gestor de 
frota de uma unidade ou de um grupo de bases operacionais. 

4.3 O Controle Gerencial consistirá no fornecimento de relatórios da frota de veículos, 
disponibilizados via sistema "WEB", através de sistema de gerenciamento integrado, 
oferecendo relatórios globais e individualizados, demonstrando todos os dados referentes à 
utilização e histórico dos veículos, constituindo-se de relatórios mínimos, tais como: 

4.3.1 Histórico das operações realizadas pelos veículos da frota, contendo: data, 
horário, identificação do estabelecimento, identificação do usuário, mercadoria ou 
serviço adquirido, quantidade adquirida, valor unitário e valor total da operação. 

4.3.2 Relatório contendo o volume de gastos realizados por tipo de serviço, conforme 
itens 3.3.1 e 3.4.1, solicitado pela CONTRATANTE à CONTRATADA. 

4.3.3 Relatório contendo notas fiscais emitidas por órgão, discriminando os serviços 
prestados, com possibilidade de indicação de período para consulta. 
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4.3.4 Relatório de custo de manutenção individualizado por veículo conforme estrutura a ser 
definida pela CONTRATANTE. 

4.3.5 Relatório de histórico dos orçamentos aprovados por veículo conforme estrutura a ser 
definida pela CONTRATANTE. 

4.3.6 Relatório de resumo de custos por veículo conforme estrutura a ser definida pela 
CONTRATANTE. 

4.3.7 Relatório de programação de renovação de frota, conforme parâmetros definidos pela 
CONTRATANTE. 

4.3.8 Relatório de análise da frota, compreendendo: 

- Indicadores de desempenho por custo total da frota. 

- Custo médio de veículo por quilômetro rodado. 

4.3.9 Relatório de orçamentos aprovados e de orçamentos não aprovados por 
veículo/equipamento. 

4.3.10 Relatório comparativo de cotações em orçamentos que demonstre a economicidade 
na execução do serviço aprovado por veículo/órgão/Estado. 

4.3.11 Relatório das oficinas cadastradas por localidades e respectivos endereços. 

4.3.12 Relatório de serviço de manutenção aprovada e reprovada por nível de gestor de frota 
e base operacional. 

4.3.13 Relatório de quantidade de veículos aguardando manutenção nas credenciadas, por 
órgão/veículo/status. 

4.3.14 Relatório gerencial personalizado, que indique o perfil de utilização de cada veículo 
que integre a frota do ÓRGÃO USUÁRIO, que deverá apresentar necessariamente, 
indicadores que demonstrem a relação custo/benefício, com a finalidade de identificar a 
necessidade de implantação de medidas que visam à melhoria contínua, por meio da 
otimização do uso do sistema e da redução dos custos decorrentes dos serviços de 
manutenção. 

4.3.15 Relatório que identifique as transações protegidas por parâmetros que não foram 
realizadas, por não terem sido autorizadas, bem como aquelas realizadas em desacordo com 
os parâmetros estabelecidos pelos gestores da frota (inconsistências). 

4.3.16 Os relatórios deverão estar disponíveis em formatos: 'WEB", PDF, Excel e arquivo-
texto. 
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4.3.17 Os relatórios deverão permitir o cruzamento de dados (business intelligence) ou a 
criação de consultas específicas fornecendo maior flexibilidade na administração e tomada de 
decisões pelos gestores. 

4.3.18 Outros que possam ser solicitados pela SEAP/DETO no sentido de refinar e aprimorar 
informações sobre os veículos. 

4.4 A SEAP/DETO poderá solicitar à CONTRATADA, a geração de relatórios específicos, na 
língua portuguesa, inclusive com possibilidade de geração de arquivos, desde que as 
informações constem do banco de dados do sistema. 

4.5 Os dados registrados no sistema, relativos a todas as manutenções aprovadas ou 
reprovadas, inclusive os itens dos orçamentos, das cotações e aprovações, dados do(s) 
gestor(es) que aprovaram o serviço, devem ser coletados e armazenados pelo sistema, em 
base de dados permanente, centralizada e constantemente atualizada e estar disponíveis 
para consultas e emissão de relatórios. 

4.6 Os serviços de manutenção iniciam-se com a vistoria do veículo entregue para conserto, 
sendo neste ato, emitida cópia da vistoria que deverá ser inclusa no sistema e anuência do 
servidor responsável ou a quem por este designado. 

4.7 Os serviços somente poderão ser executados após o envio via "WEB" de autorização do 
ÓRGÃO USUÁRIO do veículo, exceto para atendimento de emergências, cuja autorização 
será encaminhada pelo ÓRGÃO USUÁRIO no primeiro dia útil subsequente à ocorrência. 

4.8 Após aprovação e autorização da manutenção pelo ÓRGÃO USUÁRIO, esta poderá ser 
iniciada pelo estabelecimento. Somente após a finalização da manutenção e retirada do 
veículo pelo ÓRGÃO USUÁRIO, o mesmo veículo poderá realizar manutenções em outro 
estabelecimento credenciado. 

4.9 Os serviços orçados pela CONTRATADA e aprovados pelo ÓRGÃO USUÁRIO do 
veículo, devem ser iniciados em no máximo 01 (um) dia útil após comunicação da aprovação 
do orçamento. 

4.10 Para a execução dos serviços de manutenção da frota de veículos do ÓRGÃO 
USUÁRIO contratantes, a CONTRATADA deve por meio da Rede Credenciada, conforme 
fluxograma constante do ANEXO XII do Termo de Referência: 

4.10.1 Realizar o orçamento, sem ônus ao ÓRGÃO USUÁRIO, inclusive quando 
envolver a desmontagem do motor do veículo. 

4.10.2 Registrar no sistema de gestão 03 (três) orçamentos para a manutenção, bem 
como as reduções em seus valores, que será validado pela equipe da CONTRATADA 
e encaminhado ao gestor da frota para a aprovação. 

4.10.3 Executar os serviços de manutenção preventiva e corretiva de acordo com sua 
especialidade, com fornecimento de peças, componentes e materiais necessários à 
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manutenção da frota de veículos do ÓRGÃO USUÁRIO, salvo quando a manutenção 
ocorrer em campo, em face das dificuldades de transporte às sedes das oficinas. 

4.10.4 Executar somente os serviços aprovados, com pessoal qualificado, mediante o 
emprego de técnica, equipamentos e ferramentas adequados, em conformidade com 
as especificações de fábrica/montadora, devolvendo o veículo em perfeitas condições 
de funcionamento. 

4.10.5 Entregar o veículo, logo após a conclusão dos serviços, obrigatoriamente 
asseado. 

• 
4.10.6 Disponibilizar local adequado para inspeção prévia, de todas as peças 
substituídas nos veículos, fornecendo a relação e seus respectivos códigos, com n 2  da 
ordem de serviço, que poderão ser verificados pela equipe da CONTRATADA e pelo 
gestor da frota e/ou comissão especialmente designada pela SEAP/DETO e ÓRGÃO 
USUÁRIO, se necessário ou solicitado. 

4.10.7 Responsabilizar-se pelos danos causados a veículos, decorrentes de erros ou 
falhas nos serviços por ele prestados, que forem identificados em inspeção de vistoria 
e/ou laudo técnico nos respectivos veículos. 

4.11 Os orçamentos elaborados pela Rede Credenciada não poderão ser visualizados 
através do sistema entre as empresas consultadas para a realização do serviço. 

4.12 Poderão ser trocadas todas as peças que compõem o veículo, inclusive de seus 
componentes, desde que o orçamento não ultrapasse cumulativamente a importância de 70% 
(setenta por cento) do valor de mercado do veículo, conforme consta na legislação estadual 
em vigor, obedecidos aos parâmetros constantes da tabela FIPE ou outra que venha a 
substituí-la, parametrizável no sistema. 

4.12.1 Caso o valor do orçamento ultrapasse o parâmetro estabelecido no item 
anterior, a execução do serviço deverá ser bloqueada via sistema. 

• 4.13 A CONTRATADA deverá exigir da Rede Credenciada garantia conforme abaixo 
estabelecido: 

• Para peças genuínas/originais, a partir da emissão da nota fiscal, de 06 (seis) 
meses. 

• Para peças do mercado alternativo, a partir da emissão da nota fiscal, de 03 
(três) meses. 

• Para mão de obra, a partir da emissão da nota fiscal, de 06 (seis) meses. 

• As peças utilizadas nos serviços poderão ter garantia diferenciada, desde que 
seja por um período superior a garantia mínima. 
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• Substituição das peças defeituosas sem ônus para o ÓRGÃO USUÁRIO. 

• Os serviços de pintura e funilaria terão garantia mínima de 06 (seis) meses. 

4.13.1 A Rede Credenciada deverá fornecer, obrigatoriamente, a mesma garantia 
oferecida pelo fabricante das peças, componentes, acessórios e materiais utilizados 
na manutenção dos veículos, quando for superior aos prazos constantes no item 4.13. 

4.13.2 Durante o período da garantia os estabelecimentos credenciados estão 
obrigados a substituir o material defeituoso no prazo de 07 (sete) dias corridos, a 
contar da data de comunicação do gestor da frota do ÓRGÃO USUÁRIO. 

4.13.3 A rede credenciada deverá fornecer garantia de no mínimo 90 dias corridos, a 
todo o serviço executado, contados a partir da retirada do veículo manutenido, sendo 
que durante este prazo estará obrigada a refazer o(s) serviço(s) considerado(s) 
imperfeito(s), sem qualquer ônus adicional aos órgãos/entidades contratantes. Após a 
correção dos serviços considerados imperfeitos, será reiniciado o prazo de garantia. 

4.14 A rede credenciada deve reparar, corrigir, remover, substituir, desfazer e/ou refazer, 
prioritariamente e exclusivamente à sua custa e risco, no total ou em parte, e dentro de um 
prazo não maior que o da manutenção original, as peças, componentes, acessórios e 
materiais substituídos ou serviços executados com vícios, defeitos, incorreções, erros, falhas, 
imperfeições ou recusados pelo gestor da frota, decorrentes de sua culpa, inclusive por 
emprego de mão de obra ou materiais impróprios ou de qualidade inferior, sem que tal fato 
possa ser invocado para justificar qualquer cobrança adicional, a qualquer título, mesmo nas 
aquisições e serviços recebidos pelo gestor da frota, mas cujas irregularidades venham a 
surgir quando da aceitação e/ou dentro do prazo de garantia. 

4.15 A rede credenciada deve responsabilizar-se integralmente pelos veículos recebidos do 
ÓRGÃO USUÁRIO, incluindo todos os pertences, acessórios e objetos nele contidos, 
obrigando-se à reparação total da perda, em casos de furto ou roubo, incêndios ou acidentes, 
independente de culpa, bem como ressarcir os danos causados aos contratantes, no caso de 
uso indevido do veículo, enquanto este estiver sob sua guarda, não transferindo tal 
responsabilidade a possíveis subcontratadas ou terceiros, desde o momento do recebimento 
do veículo para orçamento até a entrega do bem ao final do serviço. 

s. ba Im7pLÃNt-kgil_ 	 — 

5.1 No prazo de até 120 (cento e vinte) dias corridos após o ato da assinatura do contrato, a 
CONTRATADA deverá ter uma rede mínima de 220 (duzentas e vinte) credenciadas para 
atendimento de veículos leves, médios, pesados, barcos, motos e similares e para o 
atendimento dos serviços de manutenção de tratores, equipamentos rodoviários, agrícolas e 
similares, nas localidades indicadas pelo contratante em âmbito estadual, conforme itens 3.5 
e 3.6 e ANEXOS I, II e XI do Termo de Referência. 

5.2 O processo de implantação do sistema pela CONTRATADA, deverá compreender as 
seguintes atividades: 
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• Planejamento da implantação da prestação de serviços e validação pela 
SEAP/DETO. 

• Importação de todos os dados dos veículos da frota do ORGÃO USUÁRIO, 
fornecidos pelo sistema oficial de cadastro de veículos da SEAP/ DETO. 

Cadastramento e/ou importação de todos os usuários gestores, conforme 
níveis estabelecido no item 4.2. 

Credenciamento da rede de empresas prestadoras dos serviços. 

• Divulgação e Identificação visual das empresas integrantes da Rede 
Credenciada. 

• Preparação, distribuição e instalação dos equipamentos periféricos na rede 
credenciada. 

• Implantação e parametrização do sistema tecnológico. 

• Prestar assistência na homologação do sistema à SEAP/DETO e CELEPAR, no 
processo de integração dos dados entre o sistema da CONTRATADA e o "software" 
de controle da frota utilizado pelo Governo do Estado do Paraná, conforme ANEXO IV 
do Termo de Referência. 

• Treinamento dos usuários gestores. 

• Treinamento da rede credenciada. 

5.3 A CONTRATADA deverá fornecer, sem custo extra à Administração, programa de 
capacitação de pessoal para gestores e demais envolvidos na utilização do sistema, que 
deverá abordar: 

5.3.1 Detalhamento dos procedimentos para utilização do "software" de gestão. 

5.3.2 Emissão de relatórios e consultas por meio do `oftware" de gestão. 

5.3.3 Informações relativas à eventuais falhas operacionais e as providências 
necessárias para saná-las. 

5.3.4 Aplicações práticas do sistema e do %oftware" de gestão. 

5.3.5 Outras informações julgadas oportunas e necessárias para a correta utilização 
do sistema. 

5.4 O treinamento deverá ser ministrado nas dependências da SEAP/DETO ou local por ele 
designado. 
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5.5 Todos os materiais e equipamentos necessários para a realização do treinamento serão 
de inteira responsabilidade da CONTRATADA. 

5.6 Para contribuir com o processo de treinamento, a CONTRATADA deverá elaborar e 
fornecer exemplar eletrônico do manual do usuário, em língua portuguesa, com orientações 
necessárias para a realização de todas as atividades afetas aos gestores da frota, em todos 
os níveis previstos no item 4.2. 

5.7 A CONTRATADA responsabilizar-se pelo desembolso necessário à implantação do 
sistema, tais como: instalação dos equipamentos de leitura, gravação e transmissão de 
dados, credenciamento da rede de empresas fornecedoras, manutenção do sistema, 
treinamento do pessoal e fornecimento de manuais de operação, despesas relacionadas a 
"softwares" e outras como: 

5.7.1 Prestar assistência técnica de forma a permitir o acesso on-line ao sistema de 
gerenciamento da frota em todas as localidades descritas nos ANEXOS I, II e III do 
Termo de Referência. 

5.7.2 A utilização dos equipamentos será precedida de treinamento específico e 
obedecerá aos manuais e procedimentos que os acompanharem, sendo de 
responsabilidade da CONTRATADA, a manutenção e/ou substituição dos 
equipamentos que se mostrarem insatisfatórios à plena execução dos serviços. 

5.7.3 Todo e qualquer ônus referente a direitos de propriedade industrial, marcas e 
patentes, segredos comerciais e outros direitos de terceiros, bem como a 
responsabilidade por sua violação, suas consequências e efeitos jurídicos, são de 
responsabilidade da CONTRATADA e sua Rede Credenciada, se estas tiverem dado 
causa por sua culpa ou dolo, que deverá por eles responder, e defender o 
CONTRATANTE em juízo, ou fora dele, contra reclamações relacionadas com o 
assunto. 

5.8 O cronograma de implantação do sistema encontra-se disciplinado no ANEXO V do 
Termo de Referência que faz parte integrante deste Termo de Referência. 

6. DO SERVIÇO DE GESTÃO COMPARTILHAD 

6.1 A gestão compartilhada da manutenção preventiva e corretiva da frota por meio de 
sistema informatizado compreende, conforme fluxograma do ANEXO XII Termo de 
Referência: o atendimento ao ÓRGÃO/USUÁRIO; o encaminhamento das solicitações para 
a elaboração dos orçamentos, incluindo os serviços, mão de obra e o fornecimento de peças, 
providências quanto a forma de assistência de socorro mecânico e guincho a ser prestado 
através de estabelecimentos credenciados pela CONTRATADA em âmbito estadual. 

6.2 Para a realização dos serviços solicitados, a CONTRATADA deverá apresentar via 
sistema o orçamento de menor valor para a análise da SEAP/DETO, acompanhado de mais 
02 (dois) orçamentos realizados, no prazo de até 72 (setenta e duas) horas após a solicitação 
do serviço. 
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6.2.1 Caso não seja possível o cumprimento desse prazo, a CONTRATADA deverá 
comunicar ao DETO, via sistema, o novo prazo para encaminhamento do orçamento. 

6.2.2Por meio da SEAP/DETO será encaminhado após análise, ao ÓRGÃO 
USUÁRIO para aprovação, o orçamento apresentado com menor valor pela 
CONTRATADA, para prestação dos serviços solicitados. 

6.2.3 As oficinas credenciadas deverão enviar a Central de Operações da 
CONTRATADA os orçamentos, devendo aplicar percentual de desconto igual ou 
superior ao contratado, visando a necessária competitividade de preço. 

6.3 A CONTRATADA por meio da Rede Credenciada, quando da elaboração do orçamento 
poderá aplicar percentual de desconto superior ao contratado, visando a necessária 
competitividade de preço. 

6.4 Caso a SEAP/DETO entenda necessário, poderá solicitar no máximo mais 02 (dois) 
orçamentos dos serviços a serem orçados, para outras oficinas credenciadas, através da 
CONTRATADA, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas. 

6.5 A CONTRATADA deverá realizar cotação de preços, em que para uma mesma ordem de 
serviço seja possível realizar: 

o Acompanhamento das respostas dos participantes de forma centralizada 
sendo possível acompanhar o avanço das respostas das cotações de forma 
centralizada. 

o Enquanto a compra não for efetuada, permitir: 
• Incluir novos estabelecimentos/cotações a qualquer momento 

antes da compra. 
• Alterar escopo do orçamento e avisar estabelecimentos 

participantes. 
o Ferramenta de comparação de cotações com sugestão de compra baseada em 

critérios preestabelecidos, conforme item 22.1, 22.2 e 22.3 do Termo de 
Referência, contendo, mas não se limitando à: 

• Menor valor unitário. 
• Menor valor de subtotal. 
• Menor valor global. 

o Ser possível realizar quantas negociações necessárias com quaisquer dos 
estabelecimentos participantes, sendo possível acompanhar o status das 
referidas negociações. 

o Compor compra do mesmo orçamento em qualquer combinação (peça/serviço) 
dos estabelecimentos que responderam as cotações. 

o O orçamento deve se manter único, mesmo que a opção de compra contemple 
mais de um estabelecimento. 

o Permitir alçadas de aprovação. A aprovação de compra de um orçamento 
deverá considerar o valor total das compras vinculadas ao orçamento, e não 
cada opção de compra individualmente. 
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6.6 Permitir de forma parametrizável, o uso de fluxo adicional para aprovação técnica dos 
orçamentos — vistoria. Neste caso, os orçamentos somente seguem para os gestores caso 
sejam aprovados neste passo. Vistoriadores serão usuários registrados no sistema de gestão 
disponibilizado pela CONTRATADA, a qual deve assumir qualquer tipo de ônus para a 
realização dos serviços. 

6.6.1 Para valores orçados acima do limite parametrizado deverá ser acionada equipe 
específica para negociação de custos, conforme diretrizes estabelecidas pela 
SEAP/DETO. 

6.7 O sistema de gestão compartilhada deverá dispor de recurso que permita parametrizar 
valores limites de mão de obra e de peças, de forma hierarquizada permitindo exceções por 
peças, grupo de peças e estabelecimentos. Não poderão ser realizadas compras sem que 
estes parâmetros restritivos sejam atendidos, conforme normas estabelecidas pela 
SEAP/DETO. 

6.7.1 Tratam-se de exceções: 

6.7.1.1 Exclusividade de fabricante de peças. 

6.7.1.2 Exclusividade de prestador de serviço. 

6.7.1.3 Utilização de peças reaproveitadas oriundas do pátio de veículos inservíveis 
da SEAP/DETO. 

6.8 Para a execução dos serviços de manutenção da frota, o ÓRGÃO USUÁRIO, utilizará as 
oficinas credenciadas pela CONTRATADA, as quais deverão dispor de condições técnicas e 
operacionais para a realização dos serviços, inclusive possuírem e estarem em vigor apólices 
de seguros que contemplem possíveis perdas/danos nas unidades veiculares. 

6.9 O não atendimento do disposto nas condições aqui estabelecidas, enseja motivo para 
comunicação ao setor competente da Secretaria de Estado da Administração e da 
Previdência do Governo do Paraná, para verificação de possível infração contratual. 

7. DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATADktM~ 

7.1 Apresentar o sistema de gestão compartilhada de controle da frota aos servidores da 
SEAP/DETO e ÓRGÃO USUÁRIO e demais atos necessários ao perfeito funcionamento das 
disposições Contratuais, nos prazos previstos. 

7.2 A apresentação do sistema de gestão compartilhada de controle da frota e demais atos 
necessários ao perfeito funcionamento das disposições Contratuais, a cargo da 
CONTRATADA, referidos no item anterior, compreendem: 
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7.2.1. Demonstração aos servidores e indicados pela SEAP/DETO, a prática de 
funcionamento do sistema de gestão compartilhada de controle da frota. 

7.2.2. Elaboração do Plano de Integração em conjunto com a SEAP/DETO e CELEPAR, 
conforme ANEXO V do Termo de Referência. 

7.2.3. Estudo da logística da rede de atendimento. 

7.2.4. Apresentação da estrutura de gestão compartilhada. 

7.2.5. Treinamento contínuo e específico aos ÓRGÃOS USUÁRIOS. 

7.3 Tanto na fase de implantação quanto na fase de operação, a CONTRATADA deverá 
proporcionar treinamento presencial aos servidores e indicados pela SEAP/DETO, sempre 
que solicitado, orientando e descrevendo as rotinas de funcionamento do sistema, a fim de 
que sua finalidade não seja desvirtuada, observado os prazos estipulados, conforme ANEXO 
V Termo de Referência. 

7.3.1 Os treinamentos previstos poderão ser ministrados na sede da SEAP/DETO, ou 
em local por este designado. 

7.4 Possibilitar a identificação em cada ÓRGÃO USUÁRIO, dos responsáveis pelas 
solicitações e autorizações para execução dos serviços de manutenção na rede de 
estabelecimentos comerciais da CONTRATADA, conforme perfis previstos no item 4.2 do 
Termo de Referência. 

7.5 A CONTRATADA deve ampliar e disponibilizar Rede de Estabelecimentos credenciados, 
mediante solicitação da SEAP/DETO, incluindo outras localidades, sempre que houver 
condições para tal, no prazo médio de 15 (quinze) dias do recebimento do referido pedido. 

7.5.1 Na impossibilidade de credenciamento, por inexistência de oficinas que se 
enquadram nos critérios aqui estabelecidos, a CONTRATADA deverá justificar por 
escrito e credenciar outros estabelecimentos, compatibilizando os critérios da 
distância e do horário de funcionamento, conforme itens 3.9 e 9.1 do Termo de 
Referência. 

7.6 Reembolsar pontualmente a rede de estabelecimentos credenciados, pelo valor 
efetivamente gasto, ficando claro que o ÓRGÃO USUÁRIO não responde solidária ou 
subsidiariamente por esse pagamento, que é de total responsabilidade da CONTRATADA. 

7.7 Manter nos estabelecimentos credenciados, em local visível, a identificação de adesão ao 
sistema objeto deste Termo de Referência, com material elaborado pela CONTRATADA e 
aprovado pela SEAP/DETO. 

7.8 A CONTRATADA deve providenciar a correção das deficiências apontadas pela 
SEAP/DETO quanto à execução dos serviços contratados, conforme Plano de Ação 
bimestral. 
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7.9 Indicar pessoa para responder perante à SEAP/DETO, por problemas na execução do 
Contrato, bem como por situações que impeçam o bom cumprimento das obrigações da 
CONTRATADA. 

7.10 A CONTRATADA deve manter-se, durante a execução do Contrato, em compatibilidade 
com as obrigações assumidas, e todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
Lei Federal n9  8666/1993 e Lei 15.608/2007 e suas alterações, para comprovação sempre 
que necessário. 

7.11 A CONTRATADA responsabiliza-se, pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais 
e comerciais resultantes da execução das obrigações contratuais. 

7.12 A CONTRATADA deve acatar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e as 
supressões que se fizerem, em até 25% (vinte e cinco por cento) dos valores e percentuais 
iniciais propostos, exceto da taxa de administração ofertada pela licitante, atualizados em 
Contrato, em conformidade com a legislação aplicável. 

7.12.1 A CONTRATADA deve acatar as variações no quantitativo do número de 
veículos na frota, que ocorrerem em acréscimo ou decréscimo de unidades, por 
motivos provenientes de alienações ou aquisições nos mesmos percentuais 
constantes no item acima. 

7.13 A CONTRATADA não deve efetuar qualquer tipo de serviços de manutenção em 
veículos da frota locada, estando estes custos vinculados diretamente as empresas 
detentoras dos respectivos contratos de locação. 

7.14 A CONTRATADA se responsabiliza pelos serviços oferecidos, peças e materiais 
utilizados pela rede credenciada de estabelecimentos. 

7.15 A CONTRATADA deverá fiscalizar se a empresa credenciada está realizando a 
prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, conforme Plano de 
Fiscalização da CONTRATADA. 

7.16 A CONTRATADA por meio de sua Rede Credenciada deverá executar os serviços de 
manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, componentes e demais 
materiais destinados à manutenção da frota, dentro das melhores normas técnicas, de acordo 
com as especificações de fábrica e rigorosa observância aos demais detalhes emanados e 
pré aprovados pela SEAP/DETO e aprovados pelo ÓRGÃO USUÁRIO. 

7.17 A CONTRATADA por meio de sua Rede Credenciada deverá executar os serviços 
solicitados, com pessoal qualificado, mediante o emprego de técnica e ferramental 
adequados, em conformidade com as especificações de fábrica/montadora, devolvendo o 
veículo em perfeitas condições de funcionamento. 

7.18 A CONTRATADA deve comparecer sempre que convocada ao local designado pela 
SEAP/DETO, por meio de preposto indicado, para exame e esclarecimentos de quaisquer 
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problemas relacionados aos serviços contratados, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) 
horas após a convocação. 

7.19 A Rede Credenciada, ao proceder a devolução dos veículos ao servidor autorizado ou 
quem por este indicado, certificar-se-á que os mesmos estão em perfeitas condições de 
funcionamento e devidamente asseados, providenciando formalmente a entrega através de 
ciência e assinatura do responsável pelo recebimento, inserido no sistema. 

7.20 Sendo necessários serviços ou peças, além daqueles orçados, a CONTRATADA deve 
solicitar aprovação da SEAP/DETO e do ÓRGÃO USUÁRIO para, por meio de sua Rede 
Credenciada, realizar o serviço ou substituir a peça. 

7.21 A CONTRATADA por meio de sua Rede Credenciada deverá utilizar peças e 
componentes novos para todos os veículos da frota, tanto as originais como as de mercado 
alternativo. 

7.21.1 Poderão a critério do ÓRGÃO USUÁRIO, serem utilizadas peças de veículos 
recolhidos como inservíveis no pátio da SEAP/DETO, obedecendo o teor da 
Resolução SEAP n° 2353/2003. 

7.22 A CONTRATADA por meio de sua Rede Credenciada deverá guardar as peças 
substituídas nos veículos pelo prazo máximo de 100 (cem) dias, devendo ficar à disposição 
da SEAP/DETO, sendo que após o vencimento desse prazo, comunicação formal da 
empresa e autorização da SEAP/DETO, deverão ser retiradas pelo CONTRATADA, exceto 
materiais com descarte específico e obrigatório e de conformidade com a legislação em vigor, 
que poderão ser descartados após a entrega do veículo mediante recibo, onde conste 
relação das mesmas. 

7.22.1 As peças deverão ficar armazenadas e etiquetadas nos estabelecimentos da 
Rede Credenciada, com numeração da ordem de serviço e placa do veículo, para 
possíveis verificações durante o período estipulado. 

7.23 A CONTRATADA deverá gerenciar as revisões de garantia dos veículos novos com a 
devida anuência da SEAP/DETO, enquanto esta perdurar, nas concessionárias e autorizadas 
das respectivas marcas, conforme previsão do item 3.3.2 do Termo de Referência. 

7.24 A CONTRATADA por meio de sua Rede Credenciada deve atender com prioridade as 
solicitações de consertos nos veículos da frota oficial, em especial aos que prestam serviços 
relevantes à comunidade em geral, lotados nas áreas de saúde e segurança pública. 

7.25 A CONTRATADA deve fornecer sem custos a SEAP/DETO, as seguintes ferramentas: 
Tabela Referencial de Tempo dos Serviços das Concessionárias e Tabela AUDATEX 
MOLICAR ou similar a critério do DEVO, de preços das peças e acessórios. 

7.26 A CONTRATADA deve disponibilizar a SEAP/DETO e ÓRGÃO USUÁRIO, por meio do 
sistema informatizado da CONTRATADA, orçamentos dos serviços necessários a serem 
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aplicados no veículo, com a descrição de peças, materiais, serviços e tempo de execução em 
horas centesimais e preços líquidos. 

7.27 A CONTRATADA por meio de sua Rede Credenciada deve realizar os serviços orçados 
após aprovação do ÓRGÃO USUÁRIO, dentro do prazo previsto no orçamento. Caso a 
execução do serviço extrapole os tempos previstos, a CONTRATADA deverá informar a 
SEAP/DETO e ÓRGÃO USUÁRIO, por meio do sistema utilizado, as razões do atraso, bem 
como o prazo estimado para a conclusão do serviço. 

7.28 A CONTRATADA prestará todos os esclarecimentos que forem solicitados pela 
SEAP/DETO e ÓRGÃO USUÁRIO. 

7.29 Executar os serviços, se autorizados os orçamentos pelo ÓRGÃO USUÁRIO, mediante 
o recebimento via "WEB" da Ordem de Serviço autorizada. 

7.30 A CONTRATADA através de sua rede credenciada deve realizar o atendimento aos 
serviços de assistência de socorro mecânico e guincho, no prazo máximo de até 120 (cento e 
vinte) minutos do chamado. 

7.31 Ocorrendo casos fortuitos e de força maior que impossibilitem a execução do serviço no 
prazo convencionado, a SEAP/DETO e/ou ÓRGAO USUÁRIO mandante do serviço deverá 
ser comunicado, devendo ser informado o tempo estimado para atendimento. 

7.32 A CONTRATADA deverá manter escritório em Curitiba, com funcionários que possam 
satisfazer as demandas relacionadas com o objeto contratual, para atendimento presencial e 
telefônico e designar preposto para representá-la durante a execução do contrato, telefone 
fixo, celular e e-mail de contato, a fim de prestar atendimento às necessidades do ÓRGÃO 
USUÁRIO, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, quando a urgência não determinar que 
seja imediatamente. 

7.33 A CONTRATADA deve disponibilizar uma central de atendimento ininterrupto, através 
de ligação gratuita. 

7.34 Disponibilizar, por meio de correio eletrônico (e-mail), uma linha de comunicação direta 
com os gestores da frota, conforme os perfis do item 4.2 do Termo de Referência, com o 
objetivo de divulgar, de forma rápida, todas as informações necessárias para a plena 
utilização do sistema. 

7.35 A CONTRATADA deve disponibilizar, via 'WEB" a SEAP/DETO e ÓRGÃO USUÁRIO, 
relação da Rede Credenciada integrantes do sistema de manutenção e enviar atualização da 
inclusão ou exclusão de estabelecimentos desta listagem, na medida em que ocorram. 

7.36 A CONTRATADA deve responder civil e penalmente pelo descumprimento de quaisquer 
disposições legais, inclusive por acidentes decorrentes da sua ação ou omissão, que ocorram 
durante a realização dos serviços objeto da contratação. 
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7.37 A CONTRATADA se obriga a fornecer os dados de todo o gerenciamento do sistema 
ora contratado a SEAP/DETO, sendo tais informações consideradas de propriedade deste 
órgão, vedada sua divulgação por qualquer meio ou utilização para fins diversos do objeto do 
Contrato. 

7.38 Guardar sigilo absoluto, em qualquer tempo, sobre as informações do CONTRATANTE 
e ÓRGÃO USUÁRIO constante do seu banco de dados, devendo mantê-las arquivadas e 
disponíveis ao Governo do Estado do Paraná, após a extinção do contrato, por no mínimo, 05 
(cinco) anos. 

7.38.1 Fornecer em formato a ser definido pela CONTRATANTE todo banco de dados 
desde o início dos serviços até a data da extinção do contrato. 

7.38.2 Fornecer a cada 06 (seis) meses, a partir da assinatura do contrato, a base de 
dados completa utilizada no serviço de gestão com os arquivos necessários para a 
criação da instância (database) e carregamento dos dados para a instância criada. A 
base de dados deverá ser fornecida através de mídia eletrônica e deverá ser entregue 
à SEAP/DETO com Termo de Entrega. Após a entrega, a CELEPAR deverá realizar a 
homologação da base de dados fornecida. Se a base de dados fornecida estiver 
correta será emitido Termo de Aceite pela CELEPAR e SEAP/DETO. Caso contrário, 
o procedimento deverá ser refeito. Os detalhes desse procedimento deverão estar 
previstos no Plano de integração. 

7.38.3 Permitir ao Estado do Paraná acesso aos dados referentes a vigência do 
contrato em modo consulta por mais de 24 (vinte e quatro) meses após o término do 
contrato. 

7.39 A CONTRATADA deve no credenciamento de sua Rede solicitar placa verde (veículo 
em teste). 

7.40 Realizar reuniões de trabalho quando solicitadas pelo CONTRATANTE, em intervalos 
mínimos bimestrais, em que os consultores da empresa e os gestores da frota analisarão os 
resultados obtidos durante o bimestre anterior, apresentando o Plano de Ação para os 
próximos meses, visando à melhoria contínua, mediante a otimização do uso do sistema e a 
redução de custos. 

7.41.1 As reuniões de trabalho serão realizadas na SEAP/DETO, cabendo a 
CONTRATADA elaborar os diagnósticos da Rede Credenciada e apresentar proposta 
para o Plano de Ação a ser implementado, com base na sua expertise e com o apoio 
de ferramentas de gestão adequadas ao caso. 

7.41.2 Os resultados obtidos a partir dos diagnósticos elaborados pela 
CONTRATADA, deverão ser apresentados aos gestores da frota por ocasião das 
reuniões de trabalho, por meio de relatórios específicos, que serão entregues de 
forma impressa e em mídia, além de serem expostos, com apoio de equipamentos 
apropriados. 

Departamento de Administração de Material 
Rua Jacy Loureiro de Campos, sin.° • 3° andar - Ala A - Centro Cívico - Palácio das Araucárias - CEP 80.530-140 - Curitiba - Paraná 

Fone: (41)3313-6413/ 6441 - e-mail: licitacoes-deam -equipe2@ seap.pr.gov.br   

36 



DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL 
PROCESSO: N. 13.310.700-2 
PREGÃO PRESENCIAL N.° 44/2014 

7.42 Manter, na SEAP/DETO, em turno de 08 (oito) horas diárias, durante a fase de 
implantação, no mínimo 02 (dois) profissionais, qualificados e com a experiência necessária 
para atender todas as demandas relacionadas ao funcionamento e ao gerenciamento do 
sistema contratado. 

7.43 Indicar na contratação, por meio oficial, representantes da área de Tecnologia da 
Informação para participar de reuniões de trabalho com a área técnica da CELEPAR e 
SEAP/DETO, com a finalidade de auxiliar na identificação de soluções para otimizar a 
utilização do Software" de gestão, a fim de obter sempre o melhor desempenho da aplicação. 

7.44 Providenciar o cadastramento de usuários, veículos e equipamentos, bem como as 
eventuais alterações dessas bases, sempre que solicitado pelo gestor do contrato, 
independentemente da existência de funcionalidade específica, disponível no Software" de 
gestão. 

7.45 Por ocasião da assinatura do contrato, indicar os dados necessários a serem informados 
pelo CONTRATANTE, além dos previstos no item 8.2 do Termo de Referência, objetivando 
o completo cadastramento dos veículos, equipamentos e usuários. 

7.46 Disponibilizar, sem ônus ao CONTRATANTE, as atualizações das funcionalidades do 
"software", assim como as alterações por ele solicitadas. 

7.47 Prestar assistência na homologação do sistema à SEAP/DETO e CELEPAR, no 
processo de integração dos dados entre o sistema da CONTRATADA e o Software" de 
controle da frota utilizado pelo Governo do Estado do Paraná, conforme ANEXO IV do Termo 
de Referência. 

7.48 A CONTRATADA não poderá transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução do 
objeto do contrato. 

7.49 A CONTRATADA deverá possuir equipe com conhecimentos e experiência em 
manutenção veicular para treinamento e atendimento aos gestores e usuários dos órgãos/ 
entidades contratantes, sendo de sua competência: 

7.49.1 Estabelecer planos de manutenção preventiva por veículo, a fim de orientar o 
gestor da frota na realização das manutenções preventivas e corretivas, com base no 
manual do fabricante, o tipo de utilização e a intensidade de uso do veículo. 

7.49.2 Acompanhar e controlar a execução dos planos de manutenção. 

7.49.3 Avisar com antecedência, via sistema, ao gestor de frota sobre a necessidade 
de efetuar a manutenção preventiva de veículo, de acordo com o plano de 
manutenção desenvolvido. 

7.49.4 Prestar assistência ao ÓRGÃO USUÁRIO, quanto aos procedimentos a serem 
seguidos para manutenção preventiva, corretiva, serviço de guincho/ reboque, bem 
como em caso de sinistro. 
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7.49.5 Direcionar os veículos preferencialmente para os estabelecimentos da rede 
credenciada mais próximos, passíveis de realizar a manutenção requerida, 
distribuídos equitativamente de norte a sul / leste a oeste da cidade onde o veículo se 
encontra. 

7.49.6 Avaliar tecnicamente os orçamentos registrados no sistema, verificando se os 
itens encontram-se em garantia 

7.49.7 Realizar vistoria por imagem dos itens a serem substituídos, quando 
necessário, ou quando solicitado pelo gestor de frota do ÓRGÃO USUÁRIO. 

7.49.8 Negociar pontualmente, caso seja necessário, cada item do orçamento com os 
estabelecimentos da rede credenciada. A negociação deverá ser feita a partir dos 
preços oficiais das peças, componentes e materiais com a aplicação dos percentuais 
de descontos oferecidos pela CONTRATADA na licitação, da Tabela Referencial de 
Tempo dos Serviços das Concessionárias e dos preços da hora/homem também 
constantes do edital. A equipe da CONTRATADA deverá negociar com a rede 
credenciada com a finalidade de reduzir os referidos valores e alcançar o melhor 
orçamento para a Administração. 

7.49.9 Garantir que os orçamentos apresentados para análise e aprovação estejam 
em conformidade com as seguintes condições: 

7.49.9.1 Os preços unitários de peças, componentes, materiais sejam inferiores 
ou, pelo menos iguais aos preços oficiais constante da tabela utilizada para esse 
fim, obedecidos aos percentuais ofertados na disputa. 

7.49.9.2. Os preços unitários dos serviços deverão ser inferiores ou, pelo menos, 
iguais ao preço da Mão de Obra /hora/homem, obedecidos aos percentuais 
ofertados na disputa. 

7.49.9.3 Seja considerado para efeitos de realização do orçamento o tempo 
estimado para a conclusão do serviço, que não poderá ser superior ao máximo 
previsto nas Tabela Referencial de Tempo dos Serviços das Concessionárias. 

7.50 Acompanhar remotamente a finalização da manutenção e a entrega do veículo pela 
oficina ao servidor indicado pelo ÓRGÃO USUÁRIO, bem como verificar junto ao usuário se 
o serviço foi executado corretamente. 

7.51 Orientar os gestores, do ÓRGÃO USUÁRIO, descritos no item 4.2 do Termo de 
Referência, sobre os procedimentos de aprovação no sistema. 

7.52 Acompanhar as garantias das peças, componentes, materiais e serviços realizados pela 
rede credenciada e solicitar junto a esta a reparação das mercadorias e serviços executados 
com vícios, defeitos, incorreções, erros, falhas, imperfeições ou recusados pelo gestor da 
frota dos órgãos/ entidades contratantes, sem quaisquer ônus a estes. 
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7.53 A CONTRATADA deverá manter Rede Credenciada, contando com o número mínimo 
inicial de empresas prestadoras do serviço já quantificadas e que tenham abrangência em 
todas as regiões descritas no ANEXO II do Termo de Referência, devidamente estruturadas 
para a execução dos serviços descritos e especificados no presente, conforme item 8. 

7.54 A CONTRATADA deverá manter Rede Credenciada de empresas distribuídas 
equitativamente em âmbito estadual, para fins de elaboração de 03 (três) orçamentos, para 
atendimento do ÓRGÃO USUÁRIO, a fim de evitar deslocamentos desnecessários e 
propiciar maior economicidade a administração. 

7.55 A CONTRATADA deverá promover o cadastramento dos servidores que terão acesso 
ao Sistema de Controle de Frotas, após a devida comunicação da SEAP/DETO. 

7.56 Todas as empresas que integram a Rede Credenciada disponibilizada para atender a 
frota do Governo do Estado do Paraná, obrigatoriamente deverão estar equipadas para 
realizar transações de acordo com a solução tecnológica adotada pela CONTRATADA, 
especialmente quanto ao modelo de gestão a ser adotado para a gerência da frota. 

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

8.1 Disponibilizar condições para o treinamento de servidores da SEAP/DETO e dos 
ÓRGÃOS USUÁRIOS, previamente indicados, sobre todo o sistema ora contratado. 

8.2 Fornecer à CONTRATADA, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir da assinatura do 
Contrato o cadastro completo dos veículos e equipamentos em geral, contendo todos os 
dados necessários ao seu registro, quais sejam: 

• Relação de veículos cadastrados no CVD - Cadastro de Veículos DETO. 
• Ano. 
• Placa. 
• Patrimônio. 
• Chassi. 
• Renavam. 
• Marca. 
• Tipo. 
• Motorização. 
• Capacidade de carga. 
• Combustível (gasolina, álcool, diesel e flex — gasolina e álcool). 
• Lotação — órgão / cidade / código do centro de custos. 
• Capacidade do tanque. 

8.3 Comunicar a CONTRATADA quando ocorrer acréscimo ou retirada de veículos da frota, 
por modificações provenientes de alienações ou aquisição de unidades veiculares. 
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8.4 Considerando que o contrato será utilizado por diversos órgãos da administração, o 
mesmo será caracterizado pelo compartilhamento, das responsabilidades: 

8.4.1 Caberá à SEAP/DETO: 

- Coordenar a implantação do Sistema de Gestão. 
- Realizar supervisão das atividades dos ÓRGÃOS USUÁRIOS no que se refere ao 
Sistema de Gestão. 
- Realizar avaliação conjunta com os ÓRGÃOS USUÁRIOS, dos resultados 
alcançados através do uso do Sistema de Gestão. 
- Convocar os gestores e fiscais do contrato dos ÓRGÃOS USUÁRIOS, para reuniões 

técnicas relacionadas ao uso do Sistema de Gestão. 
- Propor à CONTRATADA os ajustes necessários na prestação dos serviços, visando 
à melhoria contínua, mediante a otimização do uso do sistema e a redução de custos. 
- Apresentar aos gestores e fiscais do contrato dos ÓRGÃOS USUÁRIOS os 
resultados obtidos a partir dos diagnósticos elaborados pela empresa CONTRATADA. 

8.4.2 Caberá individualmente a cada ÓRGÃO USUÁRIO: 

- Manter o Setor de Cadastro do DETO informado quando houver atualização da frota. 
- Indicar formalmente, o gestor e o(s) fiscal(is) do contrato. 
- Receber e conferir-os dados dos serviços de manutenção executados, referentes à 
frota do Órgão, e solicitar à CONTRATADA a substituição daqueles que por ventura 
apresentem qualquer anomalia. 
- Comunicar formalmente à SEAP/DETO, a desativação de veículos que deixaram de 
fazer parte da frota do órgão. 
- Comunicar formalmente à SEAP/DETO, o acréscimo de veículos à frota do órgão. 
- Solicitar à SEAP/DETO a incorporação de veículos à frota do órgão. 
- Monitorar as informações que dizem respeito a frota do órgão no sistema da 
CONTRATADA a fim de assegurar que os serviços de manutenção estão sendo 
utilizados exclusivamente pelos veículos a que se destinam e de forma adequada. 
- Responsabilizar-se pela emissão de prévio empenho para realização das despesas 
e manter saldo compatível com as necessidades do órgão. 
- Responsabilizar-se pelo recolhimento das informações dos serviços realizados. 
- Responsabilizar-se pela autorização para a execução dos serviços em veículos da 
frota em utilização pelo órgão. 
- Receber, analisar e conferir os relatórios da medição dos serviços prestados, e 
ainda, contestar as inconformidades detectadas, e solicitar à CONTRATADA 
eventuais correções necessárias. 
- Aprovar os orçamentos encaminhados via sistema, para a execução de serviços 
afetos a manutenção dos veículos da frota do órgão. 
- Atestar a nota fiscal/fatura e efetuar o respectivo pagamento, nos prazos 
estabelecidos no instrumento contratual. 
- Exercer a fiscalização da execução do contrato, documentando as ocorrências. 
- Comunicar formalmente à SEAP/DETO qualquer irregularidade constatada na 
prestação do serviço contratado. 
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- Demais atividades correlatas objetivando o adequado uso do Sistema de Gestão 
Compartilhado. 

9. DA REDE CREDENCIADA 

9.1 A CONTRATADA deverá cadastrar e manter uma rede credenciada de estabelecimentos 
do setor de reposição automotiva formada por oficinas, autopeças, distribuidoras e 
concessionárias autorizadas, observada a quantidade mínima inicial de estabelecimentos 
definida nos itens 3.5 e 3.6 e ANEXOS I, II e XI do Termo de Referência, a prestarem o 
serviço de manutenção preventiva e corretiva à frota de veículos do ÓRGÃO USUÁRIO, com 
funcionamento mínimo no horário das 08h0Omin às 18h0Omin de segunda-feira a sexta-feira, 
bem como serviços de assistência em situações de emergência, como serviço de guincho/ 
reboque 24 horas por dia e 7 dias por semana. 

9.2 Os estabelecimentos da rede credenciada devem atender às necessidades de 
manutenção da frota de veículos do ÓRGÃO USUÁRIO em regime de: 

9.2.1 Assistência a uma ou mais multimarcas de veículos. 

9.2.2 Assistência a uma ou mais categorias de veículo. 

9.2.3 Assistência a uma ou a várias especialidades, conforme necessidade do veículo. 

9.3 Os estabelecimentos da rede credenciada devem ter estrutura adequada ao tipo de 
serviço prestado/produto comercializado e ao tipo de veículo atendido, compreendendo: 

9.3.1 Dispor de área física adequada à prestação dos serviços de manutenção. 

9.3.2 Disponibilizar boxes de serviços cobertos e delimitados em pátio pavimentado, 
dotados de bancadas. 

9.3.3 Possuir equipamentos eletrônicos apropriados para aferições e regulagens de 
motores, balanceamentos e geometrias de rodas; equipamentos computadorizados 
para a leitura e o rastreamento de todo o sistema de injeção eletrônica; equipamentos 
ópticos ou computadorizados para alinhamento de direção; e ainda, equipamentos 
indispensáveis aos serviços de lanternagem, tais como esticador hidráulico e 
mecânico, cyborg, solda mig, repuxador, lixadeiras, esmeriladeiras, cortador, politriz 
entre outros. 

9.3.4 Possuir elevadores para veículos leves e/ou pesados. 

9.3.5 Possuir câmara metálica para pintura de veículos, totalmente em aço 
galvanizado com capacidade para pintura de veículos leves e/ou pesados e em 
conformidade com as normas de segurança, qualidade e controle ambiental, tais 
como: pressão positiva, isolamento térmico, sistema de purificação de ar "a seco" e 
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aquecimento ambiental, através de circulação de ar quente, com queimadores a gás 
e/ou diesel. 

9.3.6 Possuir autorização para utilização de placa de experiência (placa verde) para 
testes. 

9.3.7 Dispor de ferramentas atualizadas para atendimento da frota da respectiva 
categoria de sua responsabilidade. 

9.3.8 Dispor de condições apropriadas para lavagem geral e lubrificação de veículos. 

9.3.9 Dispor de equipe técnica qualificada a realizar os serviços, com estrita 
obediência à legislação trabalhista. 

9.3.10 Possuir computador, impressora e conexão Internet. 

9.3.11 Manter em local visível a identificação de adesão ao sistema objeto deste 
Termo de Referência. 

9.4 A CONTRATADA deverá manter credenciamento de, no mínimo, um fornecedor de 
peças, acessórios e serviços especializados nas marcas MOTOROLA, RONTAN, ENGESIG 
e de outras marcas que venham a ser adquiridas, que equipam os veículos vinculados a 
prestação de serviços nas áreas policiais e de saúde, em seus sistemas de iluminação, 
acústica e comunicação, devendo credenciar outras marcas que porventura venham a 
equipar novos veículos, no mínimo nos municípios sedes das regiões, sendo que os valores a 
serem pagos deverão ser objeto de consulta ao mercado, na data da necessidade, 
considerando que se trata de serviço/material cuja disponibilidade está restrita aos 
credenciados pelo fabricante de cada marca. 

9.4.1 Não sendo possível atender as necessidades da SEAP/DETO e ÓRGÃO 
USUÁRIO quanto ao item 9.4 do Termo de Referência, a CONTRATADA deverá 
apresentar justificativa formal escrita para o gestor do contrato no prazo máximo de 03 
dias a contar da data que for notificada da carência de credenciadas. O gestor 
analisará os motivos expostos e, uma vez comprovada a real dificuldade de 
credenciamento, deverá deliberar em conjunto com o representante da empresa, 
apontando para a melhor solução a ser adotada. 

9.5 A CONTRATADA por meio de sua Rede Credenciada deverá proceder à devolução dos 
veículos ao servidor autorizado pelo ÓRGÃO USUÁRIO, certificando-se que os mesmos 
estão em perfeitas condições de funcionamento e devidamente asseados, bem como, 
proceder em conjunto, a vistoria de entrega dos serviços executados e conferência de peças 
substituídas, mediante atesto assinado fisicamente pelo servidor ou assinatura eletrônica via 
'WEB" pelo Sistema. 

9.6 A CONTRATADA deve fiscalizar todos os serviços prestados pela Rede Credenciada, 
objetivando garantir um nível satisfatório de qualidade do sistema. 
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9.7 A Rede Credenciada deve guardar as peças substituídas nos veículos pelo prazo máximo 
de 100 (cem) dias, devendo ficar à disposição da SEAP/DETO, respeitados os parâmetros 
dos itens 7.22 e 7.22.1 do Termo de Referência. 

9.8 Para os ÓRGÃOS USUÁRIOS que possuam veículos e/ou máquinas e equipamentos 
rodoviários e/ou agrícolas, as oficinas credenciadas pela CONTRATADA deverão possuir nas 
suas instalações área suficiente para a prestação dos serviços solicitados, movimentação, 
manobras necessárias e guarda dos veículos em manutenção. 

9.9 A CONTRATADA poderá autorizar à credenciada a efetuar o trabalho de manutenção em 
máquinas e equipamentos rodoviários e/ou agrícolas, em campo, em face das dificuldades de 
transporte às sedes das oficinas, mediante autorização do ÓRGÃO USUÁRIO. 

10. DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS 

10.1 A CONTRATADA por meio da Rede Credenciada deve efetuar o fornecimento de peças, 
componentes e materiais, para a manutenção da frota de veículos do ÓRGÃO USUÁRIO, em 
conformidade com as regras a seguir: 

10.1.1 Somente aplicar peças, componentes e materiais após aprovação expressa 
do(s) gestor(es) de frota competente(s). A aprovação deverá ser feita exclusivamente 
através do sistema de gestão. 

10.2 Para os fins deste edital, as peças, componentes e materiais serão considerados: 

10.2.1 Genuínos, conforme ABNT/ NBR — 15296/2005 e ABNT/NBR 15832/2010, 
quando destinados a substituir peças, componentes e materiais que integram o 
produto original (veículo produzido na linha de montagem), são concebidos pelo 
mesmo processo de fabricação (tecnologia) e apresentam as mesmas especificações 
técnicas dos itens que substitui. As peças, componentes, acessórios e materiais 
genuínos passaram pelo controle de qualidade das montadoras e são revendidos em 
sua rede de concessionárias. 

10.2.2 Alternativos (1 2  linha), quando apresentam especificações técnicas e 
características de qualidade similares às dos itens que integram o produto original 
(veículo produzido na linha de montagem), garantindo sua intercambialidade. As 
peças, componentes e materiais paralelos (1 2  linha) são produzidos pelos fabricantes 
de reconhecimento nacional e comercializados por distribuidores e comerciantes do 
ramo. 

10.2.3 Reaproveitados são peças retiradas de veículos recolhidos como inservíveis 
no pátio da SEAP/DETO, oriundas da frota da administração, mas em condições de 
serem utilizadas para manutenção de veículos, desde que, não venham a 
comprometer o desempenho e a segurança da unidade veicular. 
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10.3 O tipo de peça a ser utilizado em cada manutenção deverá ser definido por cada 
ÓRGÃO USUÁRIO junto a CONTRATADA, de acordo com sua política de manutenção, 
podendo: 

10.3.1 Utilizar peças genuínas nos reparos de sua frota de veículos, ou aceitar o uso 
de peças originais, na ausência de genuínas ou quando a utilização destas não for 
viável financeiramente. 

10.3.2 Utilizar peças genuínas ou originais, de acordo com a indicação da equipe da 
CONTRATADA. 

10.3.3 Utilizar peças alternativas (1 8  linha), de acordo com indicação da equipe da 
CONTRATADA. 

10.3.4 Utilizar peças fornecidas pelo setor competente da SEAP/DETO, oriundas de 
reaproveitamento de veículos recolhidos como inservíveis à frota oficial. 

10.4 As peças alternativas (1 8  linha) deverão ter preços obrigatoriamente inferiores aos das 
peças genuínas/originais, após a aplicação do desconto constante nos itens 22.1, 22.2 e 22.3 
do Termo de Referência. 

10.5 As peças reaproveitadas, não sofrerão nenhum tipo de tributo quando utilizadas na 
manutenção de veículos da frota do ÓRGÃO USUÁRIO. 

11. DA FISCALIZAÇA0 

11.1 A supervisão, orientação e fiscalização dos serviços prestados e materiais fornecidos 
pela Rede Credenciada, conforme objeto da presente contratação, estarão a cargo da 
CONTRATADA, a qual deverá apresentar Plano de Fiscalização. 

11.2 Não obstante a empresa CONTRATADA ser a única e exclusiva responsável pela 
execução dos serviços descritos no presente Termo de Referência, a SEAP/DETO é 
reservado o direito de, sem restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais 
ampla e completa fiscalização sobre os serviços prestados. Para tanto, os prepostos 
designados pelo ÓRGÃO USUÁRIO (gestor e fiscais do contrato) deverão: 

• Ter livre acesso aos locais de execução do serviço. 

• Exercer a fiscalização e aprovação dos serviços contratados, de modo a 
assegurar seu efetivo cumprimento, bem como, atestar o recebimento dos serviços. 

• Realizar a supervisão das atividades desenvolvidas pela CONTRATADA, 
efetivando avaliações periódicas. 

11.3 Caso entenda necessário, a SEAP/DETO e o ÓRGÃO USUÁRIO poderão verificar "in 
loco", por meio de componentes de Comissão de Vistoria Permanente designada para tanto 
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e/ou servidores do DETO, as condições da área física das oficinas da Rede Credenciada 
prestadoras de serviços e caso seja verificado a inexistência de espaço e condições mínimas 
adequadas à realização dos serviços solicitados, notificará a CONTRATADA através de 
relatório de deficiências, devendo esta proceder à imediata correção dos problemas 
apontados ou, ainda, indicação de outra oficina que atenda as condições mínimas para 
execução do serviço solicitado. 

11.3.1 A CONTRATADA terá o prazo de até 05 (cinco) dias úteis, após o recebimento 
do relatório de deficiências, para apresentar as devidas justificativas, ou ainda, a 
comunicação de desligamento da oficina credenciada e providenciar a substituta. 

11.3.2 A fiscalização exercida por parte da SEAP/DETO e do ÓRGÃO USUÁRIO não 
diminui ou altera a responsabilidade da CONTRATADA na prestação dos serviços 
assumidos. 

11.4 A CONTRATANTE deverá supervisionar a execução dos serviços prestados pela 
CONTRATADA, podendo rejeitar, no todo ou em parte, os serviços em desacordo com o 
Contrato, em consonância com o ÓRGÃO USUÁRIO. 

11.5 As exigências da fiscalização, inerentes ao objeto do contrato, deverão ser prontamente 
atendidas pela CONTRATADA, sem ônus ao ORGAO USUÁRIO e nos prazos estabelecidos. 

11.6 O pagamento das despesas relativas às vistorias e laudos técnicos será realizado 
exclusivamente pela CONTRATADA e quando solicitados pelo ÓRGÃO USUÁRIO, serão 
reembolsados posteriormente pelo solicitante. 

12. DOS PRAZOS 

12.1 A vigência contratual será de 12 (doze) meses, contada da data da assinatura, podendo 
ser prorrogado por sucessivos períodos consecutivos e ininterruptos até atingir o limite de 60 
(sessenta) meses, obedecidas as demais condições e termos permitidos na legislação 
vigente. 

12.1.1 O vencedor terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para assinar o Termo do 
Contrato, após regularmente convocado. 

12.2 A vencedora deverá, dentro de no máximo 30 (trinta) dias úteis após a assinatura do 
Termo de Contrato, iniciar o treinamento à equipe da SEAP/DETO e ÓRGÃO USUÁRIO, 
visando à familiarização dos servidores indicados com a operacionalização do sistema de 
controle de frotas, conforme previsto no ANEXO V do Termo de Referência. 

13. DOS VALORES ESTIMADOS 
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13.1 O valor anual é de máximo R$ 56.015.970,00 (cinquenta e seis milhões, quinze mil, 
novecentos e setenta reais), para o fornecimento de manutenção preventiva e corretiva de 
veículos, incluindo peças e mão de obra, obedecido ao valor e percentuais constantes nos 
itens 22.1, 22.2 e 22.3 do Termo de Referência. 

13.2 O valor anual estimado a ser pago como taxa de administração é de no máximo R$ 
1.748.440,00 (um milhão, setecentos e quarenta e oito mil e quatrocentos e quarenta reais), 
conforme valor constante no item 14.1.1 do Termo de Referência. 

13.3 O valor total máximo do contrato para um período de 12 (doze) meses é de no máximo 
R$ 57.763.970,00 (cinquenta e sete milhões, setecentos e setenta e três mil, novecentos e 
setenta reais), incluindo custos de peças, mão de obra e taxa de administração. 

13.4 Os valores apresentados consistem apenas em referência do que será empenhado 
pelos ÓRGÃOS USUÁRIOS, sendo que a contratação final será definida em função de cada 
demanda. 

13.5 O valor em reais relativo à taxa de administração que será aplicado sobre o quantitativo 
de veículos ativos cadastrados da frota dos ÓRGAOS USUÁRIOS, deverá ser apresentado 
com no máximo duas casas decimais após a vírgula. 

13.6 O valor em reais relativo à taxa de administração será fixo e irreajustável durante a 
vigência do contrato em seu período inicial de 12 (doze) meses, sendo que poderá ser 
reajustado após esse período pelo índice do IGPM acumulado, desde que acordado entre as 
partes. 

14. DA PROPOSTA COMERCIAL 

14.1 Ao oferecer a sua proposta, a licitante deverá preencher, obrigatoriamente todos os 
campos constantes da Proposta de Preço, com observância das especificações contidas 
neste Termo de Referência e seus anexos, e especialmente do seguinte requisito: 

14.1.1 Ofertar preço no máximo de R$ 10,00 (dez reais) mensais, a ser pago por 
veículo ativo cadastrado no sistema da CONTRATADA, como taxa de administração, 
incluídos todos os serviços afetos a correta gerencia da frota oficial da administração. 

14.2 Depois de efetivado o julgamento pela Comissão de Licitação, será adjudicado como 
vencedora a empresa que ofertar o MELHOR ÍNDICE, levando-se em consideração todos os 
parâmetros constantes do item 17.1 e 17.2 do Termo de Referência, pelos serviços a serem 
prestados. 

14.3 As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de 
suas propostas, sendo que o Estado do Paraná, não será, em hipótese alguma, responsável 
por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
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14.4 Serão desclassificadas as Propostas Comerciais que: 

• Forem elaboradas em desacordo com as exigências contidas neste Termo de 
Referência e seus Anexos. 

• Apresentarem preços para a taxa de administração por veículo ativo cadastrado, 
acima de R$ 10,00 (dez reais) e inferior a R$ 0,10 (dez centavos de real) e com mais 
de 02 (duas) casas decimais após a vírgula. 

• Apresentarem propostas alternativas, tendo como opção de preço ou condições de 
serviço, ou oferta de vantagem baseada na proposta das demais Licitantes. 

• Apresentarem propostas cuja remuneração tenha como base qualquer forma de 
comissionamento. 

• Apresentarem propostas advindas de consórcios constituídos. 

14.5 Na disputa pela menor taxa de administração, os lances ofertados pelos licitantes 
deverão obedecer a uma diferença mínima de valor nunca inferior há R$ 0,10 (dez centavos 
de real). 

DOS IMPEDIMENTOS À PARTICIPAÇÃO 

15.1 Ficam impedidas de participar da licitação as empresas que, na data da abertura do 
pregão, se encontrarem em qualquer uma das seguintes situações: 

15.1.1 Apresentem-se sob a forma de consórcio de empresas, qualquer que seja a 
modalidade de constituição; 

15.1.2 Possuam entre seus dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos ou 
empregados, qualquer pessoa que seja servidor ou comissionado do Governo do 
Estado do Paraná; 

15.1.3 Estejam sob falência, recuperação judicial, em liquidação ou dissolução, 
cumprindo sanção de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, aplicada por qualquer órgão da Administração Pública, bem como sanção de 
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o 
Governo do Estado do Paraná. 

16. DA PROIBIÇÃO DE CONSÓRCIO 
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16.1 A permissão ou não de participação de empresas em consórcio no procedimento 
licitatório para a contratação de empresa gerenciadora de frota, trata-se de uma escolha 

discricionária da Administração, não configurando obrigação legalmente estabelecida, o que 
evidentemente não significa autorização para que sejam tomadas decisões imotivadas ou 
arbitrárias. No presente caso, não será aceita a participação de consórcios, pelos seguintes 
motivos: 

a) Em alguns casos, poderá ocorrer de que empresas que fazem parte do consórcio 
contratado especificamente para gerenciar a frota, acumularão a prestação dos serviços de 
manutenção a serem por elas gerenciados, o que se torna uma incongruência. 

b) Todos os serviços de que tratam a presente contratação, possuem uma única 
característica, que é a gestão de frota, não havendo a necessidade de serviços de 
complexidades distintas entre si ou que exijam equipamentos ou pessoal diferenciados, 
sendo o objeto passível de ser executado por uma única empresa, dispensando totalmente a 
necessidade de subcontratação ou de empresas consorciadas. 

c) A contratação de uma empresa gerenciadora de frota, de acordo com o "modus 
operandi" constante deste procedimento, não exige múltiplas especialidades da contratada, 
tampouco investimentos de grande monta a ponto de dificultar a sua execução. 

d) No presente caso, o serviço objeto do certame, não é gravado de complexidade 
que torne problemática a competição, sendo desnecessário o consorciamento entre 
empresas, que poderia ainda prejudicar a conquista da conjugação do menor preço e do 
melhor serviço. 

e) Mas, de outro lado, é importante limitar a participação de consorciados, pois a 
ampla liberdade nesse sentido poderia gerar distorções na competição, com possível 
dualidade na operação do sistema, assimetrias no mercado e redução drástica do número de 
empresas especializadas do ramo interessadas em participar do certame. 

f) A permissão de participação de consórcios, pode acarretar efeitos danosos à 
concorrência na medida em que as empresas associadas para gerenciar a frota, deixariam de 
competir entre si na prestação do serviço, e o objetivo maior do processo que é o 
barateamento dos custos com a manutenção dos veículos da frota oficial ficaria prejudicado, 
acarretando risco da dominação do mercado, através de pactos para a eliminação de 
competição entre os empresários consorciados. 

g) Na análise de outros procedimentos licitatórios desta natureza e mesmo de 
mercado, conduzidas durante a elaboração do projeto, mostra-se basicamente que a 
permissão indiscriminada de consorciados põe em risco a competitividade do processo, visto 
que o consórcio começa a se aproximar da formação tradicional do cartel, quanto a prestação 
dos serviços de manutenção preventiva e corretiva a serem gerenciados pela contratada. 
Diversos outros órgãos públicos do país realizaram licitação com o mesmo objeto e vedaram 
a participação de consórcios, vejamos: 

Departamento de Administração de Material 
Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n.Q , 3 5  andar - Ala A - Centro Cívico - Palácio das Araucárias - CEP 80.530-140 - Curitiba - Paraná 

Fone: (41)3313-6413 / 6441 - e-mail: licitacoes-deam-equipe2@seap.pr.qov.br  

48 



DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL 
PROCESSO: N.2 13.310.700-2 
PREGÃO PRESENCIAL N.° 44/2014 

G...Egt40 Do NIADO 
D.asvnIaS**t,,.ção 

He,tlenela 

• Governo do Estado de Minas Gerais — PP n 2  239/2012 
• Governo do Estado de Rondônia — PE n 2  225/2011 
• Tribunal de Justiça do Estado do Paraná — PE n2  22/2013 
• Tribunal de Justiça do Amazonas — PE n 9  005/2013 
• Tribunal Regional do Trabalho da 49  Região - PE n2  17/2013 
• Justiça Federal da Paraíba — PE n 2  14/2012 
• MJ — Departamento de Polícia Federal /SP — PE n 0  32/2012 
• Ministério dos Transportes — PE n 9  055/2009 —06 
• Ministério dos Transportes / DNIT — PE n 2  176/2013 

17. DA ESCOLHA DA MODALIDADE 

17.1 Para o procedimento será utilizado a modalidade de Pregão Presencial, visando a 
contratação da empresa gerenciadora de frota para atendimento de Órgãos da Administração 
Direta, Indireta, Autárquica e Outros Órgãos do Poder Público, com vistas a alcançar a 
proposta mais vantajosa para o Governo do Estado do Paraná, adotando-se como critério de 
julgamento o de MENOR PREÇO, representado pelo MELHOR ÍNDICE a ser alcançado 
através de formulação, levando-se em consideração o custo da Taxa de Administração, o 
percentual de desconto em Mão de Obra, o percentual de desconto em Peças 
Genuínas/Originais e o percentual de desconto em Peças Alternativas. 

17.2 Para a realização do cálculo visando alcançar o melhor índice deverão ser utilizados 
quatro dígitos após a vírgula. 

17.2.1 A fórmula abaixo justifica-se pelo histórico de gastos com mão de obra e peças 
no Sistema de Manutenção de Veículos — SMV. 

FÓRMULA A SER UTILIZADA PARA OBTER O MELHOR ÍNDICE,  

VISANDO APURAR O VENCEDOR DO CERTAME LICITATÓRIO  

MI=  (10-TX.ADM)x 5+(%MOLMx 25 )+ (%M0Px15)+(%M0ERx20)+(%MOMEx10 )+ (%PG0x 20)+(%PAx  

100 

Onde: 

MI — Melhor índice 

TX. ADM — Desconto no valor da taxa de administração (em reais) 

% MOLM — Desconto em serviços de mão de obra - h/homem / Veículo leve/médio (em percentual) 

% MOP -Desconto em serviços de mão de obra - h/homem / Veículo pesado (em percentual) 
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% MOER -Desconto em serviços de mão de obra - h/homem / Equipamento Rodoviário (em 
percentual) 

% MOME -Desconto em serviços de mão de obra - h/homem / Motos e embarcações (em percentual) 

% PGO — Desconto de peças de reposição genuínas/originais (em percentual) 

% PA — Desconto de peças de reposição mercado alternativo (em percentual) 

18. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

18.1 A licitante deverá apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, 
fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, comprovando a execução de 
atividades pertinentes e compatíveis com a execução de serviços de manutenção em rede 
credenciada de estabelecimentos do setor automotivo. 

18.1.1 O atestado deverá ainda conter: 

18.1.1.1 Indicação da natureza da prestação dos serviços prestados, qualidade 
dos materiais, do atendimento, cumprimento de prazos, quantidades executadas 
e demais condições da execução dos serviços. 

18.1.1.2 A razão social e os dados de identificação da instituição emitente (CNPJ, 
endereço, telefone, fax); 

18.1.1.3 Local e data de emissão; 

18.1.1.4 Nome, cargo, telefone, fax, e-mail e a assinatura do responsável pela 
veracidade das informações. 

18.1.1.5 Prazo contratual, com datas de início e término. 

18.1.2 Serão aceitos atestados que comprovem a capacidade técnica com o 
fornecimento de no mínimo 20% (vinte por cento) do quantitativo do objeto a ser 
licitado, parametrizado pelo quantitativo de 15.500 veículos. 

18.2 A referida comprovação poderá ser efetuada pelo somatório das quantidades realizadas 
em tantos contratos quanto dispuser o licitante. 

18.3 A licitante deverá comprovar que há no quadro funcional da licitante, profissional que 
tenha participado diretamente da execução de atividades pertinentes e compatíveis com a 
gestão e manutenção de frota, por prazo mínimo e equivalente a 12 (doze) meses. 

18.4 A licitante deverá comprovar que detém a licença para utilização de "software" apto a 
realizar a gestão de frota automotiva nas quantidades e prazos disciplinados por este Edital. 
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18.5 A licitante deverá apresentar prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a 
Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa do Título VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei ng 5.452, de 1/5/1943 e em 
conformidade com a Lei Federal n 2  12.440 de 7/7/2011. 

19,_DRAVALIFICAÇÃO_EÇO:NÓMIÇO-f ■NANCRI 

19.1 A licitante deverá apresentar para a habilitação: 

19.1.1 Certidão Negativa expedida pelo cartório distribuidor de falência e recuperação 
judicial do local da sede da licitante dentro do prazo de validade previsto na própria 
certidão, ou na omissão desta, expedida a menos de 30 (trinta) dias contados da data 
da sua apresentação. 

19.1.2 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, 
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da 
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. 

19.1.3 Boa situação financeira da empresa será avaliada pelos índices de Liquidez 
Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), no mínimo de 1,00 (um), e 
Grau de Endividamento igual ou inferior a 0,85 (zero vírgula oitenta e cinco), resultante 
da aplicação das fórmulas abaixo, com os valores extraídos de seu balanço 
patrimonial, índice este utilizado em contratos do Governo do Paraná: 

ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 
LG = 

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

ATIVO TOTAL 
SG = 

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

ATIVO CIRCULANTE 
LC = 

PASSIVO CIRCULANTE 

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 
GE= 

ATIVO TOTAL 

SENDO: 
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LG = ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL 
SG = ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL 
LC = LIQUIDEZ CORRENTE 
GE = GRAU DE ENDIVIDAMENTO 

19.2 O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro profissional 
equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 

19.3 As empresas constituídas no exercício em curso deverão apresentar cópia do balanço 
de abertura ou cópia do livro diário contendo o balanço de abertura, inclusive com os termos 
de abertura e encerramento. 

19.4 O balanço Patrimonial das sociedades anônimas e das de grande porte, tal qual 
definidas no art. 32  da Lei n2  11.638/2007 serão publicadas em Diário Oficial e outro de 
grande circulação, assim como registrado na Junta Comercial (Lei n 2  6404/76) essas últimas 
e as companhias abertas deverão apresentar, ainda, relatório de auditoria independente, 
cadastrada na CVM, as demais formas societárias, não enquadradas no art. 32  da Lei n2  
11.638/2007, inclusive as microempresas e empresas de pequeno porte, optantes do simples 
ou lucro presumido são obrigadas a apresentarem balanço, acompanhado de cópia do termo 
de abertura e de encerramento do livro diário autenticado pelo órgão competente do registro 
de comércio (Decreto-Lei n 2  486/69). 

19.5 A empresa deverá apresentar os índices já calculados, com assinatura do contador e 
representante legal da empresa, que serão analisados com base no balanço apresentado. 

19.6 Os índices utilizados justificam-se pela amplitude do valor final estimado da presente 
licitação, aliado a condição de ser este um novo modelo para contratação de empresa para 
gerenciamento de frota, para fornecimento em rede credenciada de oficinas, visando a 
prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, devendo, portanto, o licitante 
apresentar solidez e boa saúde financeira para garantir o fornecimento contínuo e ininterrupto 
do serviço à frota pública do Governo do Estado do Paraná. 

20. DO Bgr■TEFftlio,p'...ÃFIA MÉ.É.,g_pp.„ A PUBL1CAÇÃO: 

20.1 Aplicar-se-á ao presente certame o disposto nas Leis Complementares n° 123/2006, 
139/2011 e 147/2014. 

20.2 A empresa que se declarar ME ou EPP deverá incluir no conteúdo do envelope 01 
(Proposta comercial) Certidão Simplificada Expedida pela Junta Comercial da UF da sede, 
para comprovar sua condição jurídica, ficando sob sua total responsabilidade, a veracidade 
das informações nestas contidas. 

20.3 Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação às 
microempresas ou empresas de pequeno porte, observados os critérios estabelecidos no 
artigo 44 e 45 da Lei Complementar n 2  123/2006, quais sejam: 
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20.3.1 Entende-se como empate, as situações em que as propostas apresentadas 
pelas microempresas ou empresas de pequeno porte, sejam iguais ou até 5% (cinco 
por cento) superiores ao melhor preço. 

20.3.2 Ocorrendo a hipótese do item anterior, a microempresa ou empresa de 
pequeno porte melhor classificada, poderá apresentar proposta inferior àquela 
considerada vencedora do Lote, caso em que lhe será adjudicado o objeto licitado. 

20.3.3 Não ocorrendo a hipótese do item 20.3.2 do Termo de Referência, serão 
convocadas as microempresas ou empresas de pequeno porte que por ventura se 
enquadrarem na hipótese de ainda estarem dentro dos 5% (cinco por cento), 
estabelecido no item 20.3.1 do Termo de Referência. 

20.3.4 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou 
empresas de pequeno porte, desde que estas se encontrem no intervalo do item 
20.3.1 do Termo de Referência, será realizado sorteio entre elas para que se defina 
aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta. 

20.3.5 Estas disposições só serão aplicadas quando a melhor oferta inicial não tiver 
sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

20.3.6 Para a presente modalidade licitatória, a microempresa ou empresa de 
pequeno porte poderá apresentar nova proposta no prazo máximo de 05 (cinco) 
minutos após o encerramento dos lances verbais, sob pena de preclusão. 

20.4 No caso de vício na documentação relativa à regularidade fiscal da habilitação 
apresentada pela microempresa ou empresa de pequeno porte, o Pregoeiro declarará a 
proponente vencedora, sob a condição de regularização da documentação e, posterior 
apresentação, sem vícios, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual 
período, mediante prévia justificativa da proponente, devidamente aceita pelo Pregoeiro, 
contados da data de término do prazo de recursos. 

20.5 A permanência do defeito na documentação após o prazo máximo estabelecido, 
implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 
81 da Lei n2  8.666/93, bem como na convocação da proponente microempresa ou empresa 
de pequeno porte cujo preço estaria dentro do limite do empate ficto, respeitada a ordem de 
classificação, para exercer o direito de tratamento diferenciado e favorecido. 

20.6 No caso de não haver nenhuma outra microempresa ou empresa de pequeno porte, 
dentro do critério do item 20.3.1 do Termo de Referência, será convocada, para adjudicar-
lhe o objeto da licitação, a empresa de natureza jurídica normal que apresentou inicialmente 
o melhor índice. 

21. DA AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO 

Departamento de Administração de Material 
Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n.Q , 3Q andar - Ala A - Centro Cívico - Palácio das Araucárias - CEP 80.530-140 - Curitiba - Paraná 

Fone: (41)3313-6413/ 6441 - e-mail:licitacoes-deam-equipe2@seap.pr.qov.br  

53 



DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL 
PROCESSO: N.9 13.310.700-2 
PREGÃO PRESENCIAL N.° 44/2014 

C,P.rf .40 Do  

e R...4.M. 

21.1 Para concluir a análise quanto à aceitabilidade da proposta, a sessão será suspensa 
para que o licitante da oferta de menor preço (melhor índice) considerada aceitável, nos 
termos do ANEXO VI do Termo de Referência, prepare apresentação simulada do 
funcionamento de seu sistema, num prazo não superior a 03 (três) dias. 

21.2 Caso o sistema avaliado não atenda às especificações exigidas nos ANEXOS VI e VII 
do Termo de Referência, o licitante será desclassificado, sendo convocado o licitante 
subsequente que tiver ofertado o melhor índice considerado aceitável, para realizar a referida 
apresentação e assim sucessivamente, até a aprovação de um sistema que atenda os 
requisitos exigidos. 

21.3 O licitante que deixar de realizar a apresentação nos termos apresentados e constantes 
dos ANEXOS VI e VII do Termo de Referência terá sua proposta desclassificada. 

22. DA MEDIÇÃO, DOS SERVIÇOS E DA FORMA DE PAGAMENTO 

22.1 Fica estabelecido como parâmetro para Mão de Obra hora/homem os valores máximos 
abaixo estipulados, para fins de disputa entre os licitantes. 

• Valor Mão de Obra/Hora Homem para veículos leves/médios — R$ 80,00 
(oitenta reais); 

Valor Mão de Obra/Hora Homem para veículos pesados — R$ 100,00 (cem) 
reais; 

• Valor Mão de Obra/Hora Homem para máquinas e equipamentos — R$ 120,00 
(cento e vinte) reais 

• Valor Mão de Obra/Hora Homem para motos, embarcações e similares — R$ 
90,00 (noventa) reais 

22.2 A LICITANTE para o preenchimento da proposta deve estabelecer como parâmetro o 
percentual mínimo de 10% (dez por cento) de desconto para peças de reposição 
genuínas/originais, parametrizado pelos valores apostos e vigentes na tabela AUDATEX 
MOLICAR ou similar a critério do DETO. 

22.3 A LICITANTE para o preenchimento da proposta deve estabelecer como parâmetro o 
percentual mínimo de 30% (trinta por cento) de desconto para peças de reposição do 
mercado alternativo. 

22.4. Os valores em reais relativos à Mão de Obra/Hora Homem, dispostos no item 22.1 do 
Termo de Referência, serão fixos e irreajustáveis durante a vigência do contrato em seu 
período inicial de 12 (doze) meses, podendo, mediante análise, decorridos 12 (doze) meses 
de sua contratação inicial, sofrer repactuação. 
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22.4.1 Os descontos oferecidos pela CONTRATADA na fase de lances do pregão deverão 
compor a sua proposta (conforme modelo do Anexo VIII do Termo de Referência) e serão os 
mínimos a serem aplicados pela sua rede credenciada quando da realização dos orçamentos 
para a prestação dos serviços. 

22.5 Para medição dos serviços contratados, deverão ser considerados períodos quinzenais 
de prestação de serviços, o que corresponde ao período do lg dia (primeiro) ao último dia do 
mês. 

22.6 As medições para efeito de pagamento serão realizadas de acordo com os seguintes 
procedimentos: 

22.6.1 No primeiro dia útil subsequente ao mês em que foram prestados os serviços, 
a CONTRATADA deverá disponibilizar via Sistema, relatório analítico das despesas 
contendo os quantitativos totais de cada um dos tipos de serviços realizados pelo 
órgão usuário (manutenção fornecida e taxa de administração), individualizados por 
município e órgão/unidade usuário, e os respectivos valores apurados, contendo as 
seguintes informações: 

22.6.1.1 Identificação da oficina (razão social, nome fantasia e endereço). 
22.6.1.2 Identificação do órgão / unidade 
22.6.1.3 Identificação do veículo (marca, tipo, prefixo e placa). 
22.6.1.4 Odômetro do veículo no momento da entrada em manutenção. 
22.6.1.5 Data e hora da entrada na credenciada. 
22.6.1.6 Discriminação e valor das peças utilizadas. 
22.6.1.7 Discriminação do tempo e valor da Mão de Obra. 
22.6.1.8 Valor Total da operação. 
22.6.1.9 Inserir no relatório os valores constantes da Tabela Audatex Molicar ou 
similar a critério do DETO, com os descontos praticados e efetivamente 
faturados. 

22.7 Após a conferência dos quantitativos e valores apresentados no relatório, caso haja 
incorreções, o mesmo será devolvido à CONTRATADA para as devidas correções e/ou 
glosas, que serão obrigatoriamente realizadas no faturamento do órgão usuário na quinzena 
subsequente. 

22.8 O pagamento será efetuado pelo ÓRGÃO USUÁRIO, através do Sistema Integrado de 
Administração Financeira — SIAF/PR, por meio de ordem bancária emitida por processamento 
eletrônico, a crédito do beneficiário em banco credenciado pelo Estado do Paraná, em até 30 
(trinta) dias corridos após a emissão eletrônica da Nota Fiscal/ Fatura, pela CONTRATADA. 
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22.9 Para fins de pagamento, a CONTRATADA deverá emitir conforme dados do Órgão 
Usuário, nota fiscal/fatura quinzenal de prestação dos serviços, acompanhado do relatório 
constante no item 4.3.3 do Termo de Referência, desdobrando o valor devido a título de 
reembolso em função dos serviços efetivados e o valor relativo à taxa de administração como 
contraprestação pelos serviços de gerenciamento, indicando o número do contrato a que a 
mesma se refere, o total gasto com mão de obra, total gasto com peças e total relativo à taxa 
de administração. 

22.10 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 
aplicável sobre o valor do serviço de intermediação, ou seja, aquele referente ao valor da 
Taxa de Administração. 

22.11 Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado o 
disposto na Lei Complementar ng 116, de 2003, e legislação municipal aplicável, cuja 
alíquota, base de cálculo e valor do imposto devido devem estar devidamente destacados na 
nota fiscal/ fatura emitida pela CONTRATADA. 

22.12 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 
Complementar ng 123/2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 
contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto o pagamento ficará condicionado à 
apresentação de comprovação por meio de documento oficial de que faz jus ao tratamento 
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar e demais alterações. 

22.13 Para liberação do pagamento, a CONTRATADA deverá estar com a documentação 
abaixo dentro de sua validade, enquanto perdurar a vigência do contrato. 

22.14 A não apresentação das seguintes comprovações assegura a CONTRATANTE o 
direito de aplicar penalidades previstas no item 25 do Termo de Referência e em Lei. 
Devendo a empresa apresentar acompanhado da respectiva nota fiscal/fatura: 

• Prova de regularidade para com as fazendas Federal, Estadual e Municipal do 
domicílio ou sede da CONTRATADA. 
• Prova de regularidade para com a Fazenda do Estado do Paraná, se a 
CONTRATADA não estiver sediada no Estado do Paraná. 
• Prova de Regularidade de débitos FGTS (CRF). 
• Prova de Regularidade de débitos INSS (CND). 
• Prova de Regularidade de tributos municipais (ISS) do domicílio da licitante. 
• Prova de Regularidade da Dívida Ativa do Estado (ICMS) do domicílio da licitante e do 
Estado do Paraná. 
• Prova de Regularidade Conjunta de débitos relativos a tributos federais e à Dívida 
Ativa da União expedida pela Procuradoria da Fazenda Nacional. 
• Prova de Regularidade de débitos trabalhistas, em conformidade com o disposto na 
Lei 12.440/2011. 
• Prova de Regularidade de Cadastro de Licitante junto ao GMS da Secretaria de 
Estado da Administração e da Previdência do Governo do Estado do Paraná. 
• Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. 
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• Certidão Negativa expedida pelo cartório distribuidor de falência e recuperação judicial 
do local da sede da licitante. 

22.15 Para fins de pagamento, somente serão considerados gastos autorizados na rede 
credenciada e efetivamente executados. 

22.16 A CONTRATADA obriga-se a executar os serviços, objeto deste contrato, pela taxa de 
administração proposta no processo licitante e constante do contrato, nos quais deverão 
estar incluídos todos os custos diretos e indiretos. 

22.17 A remuneração da CONTRATADA será resultante da aplicação da taxa de 
administração multiplicada pelo quantitativo de veículos ativos cadastrados no sistema, 
somada ao efetivo montante total dos gastos incorridos pelo ÓRGÃO USUÁRIO com a 
manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos na quinzena em referência, constante 
no relatório analítico de despesas devidamente aprovado pelo Órgão usuário. 

Pq = (TxV) + G 

Onde: 

Pq= Valor total do pagamento de uma determinada quinzena. 

T= Taxa de administração. 

G = Gastos incorridos pelo órgão usuário com a manutenção da frota de veículos da 
quinzena. 
V= Número de veículos ativos cadastrados. 

22.18 Os valores dos materiais e serviços fornecidos pela Rede Credenciada serão faturados 
de acordo com o preço proposto no procedimento licitatório, não podendo, porém, este preço 
exceder aos descontos ofertados e que deverão ser praticados durante a vigência do 
contrato. 

22.19 Conforme disposições contidas nas letras "c" e "d", do inciso XIV, do art. 40, da Lei n 2  
8.666/93, no caso de eventual atraso no pagamento, por culpa imputada ao 
CONTRATANTE, o valor devido terá atualização financeira desde a data prevista para o 
pagamento até a data do efetivo pagamento, utilizando-se pelo IGP-M daquele período. 

22.20 A despesa decorrente desta licitação correrá por conta da dotação orçamentária dos 
órgãos e entidades participantes do Pregão Presencial, durante o período de execução do 
contrato. 

23. DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS  
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23.1 Os recursos orçamentários para fazer face às despesas da contratação, correrão por 
conta dos ÓRGÃOS USUÁRIOS, cujos programas de Trabalho e Elementos de Despesas 
constarão nos respectivos contratos e nota de empenho. 

Natureza da Despesa: 33903914 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS — PESSOA 
JURÍDICA — MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 

24. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO 

24.1 A CONTRATADA deverá prestar, garantia correspondente a 2,5% (dois vírgula cinco 
por cento) do valor máximo estimado para a vigência da contratação de 12 (doze) meses 
como condição para assinatura do contrato, a qual será destinada a assegurar o cumprimen-
to das normas da presente licitação, à boa e fiel execução do contrato, à plena satisfação de 
eventual pagamento de salários e respectivos encargos referentes ao quadro de funcionários 
colocados a serviço do ÓRGÃO USUÁRIO, bem como, o pagamento de eventuais multas. 

24.1.1 Em caso de acréscimo ou decréscimo em percentuais de até 25% (vinte e cin-
co por cento) aplica-se também o percentual de garantia em bases de 2,5% (dois vír-
gula cinco por cento) do valor aditado ou suprimido. 

24.1.2 A CONTRATADA poderá optar por uma das seguintes modalidades de garantia: 

24.1.2.1 Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido 
emitidos sob a forma escriturai, mediante registro em sistema centralizado de 
liquidação e de custódia autorizada pela Banco Central do Brasil e avaliados pelos 
seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda. 

24.1.2.2 Seguro-garantia. 

24.1.2.3 Fiança bancária. 

24.1.2.4 Se a opção recair em fiança bancária deverá constar do instrumento a ex-
pressa renúncia pelo fiador dos benefícios previstos nos artigos 827 e seguintes da 
Lei Federal n2  10.406/02 (Código Civil Brasileiro). 

24.2 A garantia deverá vigorar por até 60 (sessenta) dias após o vencimento ou a rescisão do 
contrato, sendo renovada e complementada na mesma proporção, a partir de eventuais 
prorrogações, tantas vezes quanto o for o próprio contrato para execução dos serviços, sob 
pena de multa contratual. 

24.3 O contrato de prestação de serviços poderá ser rescindido a qualquer tempo por 
inobservância de qualquer de suas cláusulas, independentemente de notificação judicial ou 
extrajudicial, assegurado o contraditório e a ampla defesa, e também, nos casos de Falência, 
Recuperação Judicial ou Dissolução da CONTRATADA, ou ainda, declaração de insolvência 
dos seus sócios, Gerentes ou Diretores, bem como da transferência do presente Contrato, 
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imperícia, negligência ou imprudência na prestação dos serviços, conforme preceituação dos 
Artigos 77 e 78 da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alterações. 

24.3.1 Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos 
do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

24.3.2 A rescisão do contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da 
Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78, da Lei 
Federal n2  8.666/93, ou nas hipóteses do artigo 79 do mesmo diploma legal, quando 
cabível. 

24.3.3 A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização 
escrita e fundamentada da autoridade competente. 

24.4 Os títulos oferecidos em garantia não poderão estar onerados por cláusula de 
impenhorabilidade, intransferibilidade, nem adquiridos compulsoriamente ou prescritos. 

24.5 A garantia ficará sob a guarda do Setor Financeiro da SEAP/DETO e será liberada ou 
restituída no prazo de 10 (dez) dias úteis após o prazo fixado no item 27.2 do Termo de 
Referência ou quando rescindido o contrato, desde que não decorra de ação ou omissão da 
CONTRATADA, uma vez comprovada a quitação de todas as verbas decorrentes de vínculo 
trabalhista. 

24.6 Sem prejuízo da aplicação das sanções que couberem, a SEAP/DETO recorrerá à 
garantia constituída, a fim de ressarcir-se dos prejuízos que lhe tenha acarretado a 
CONTRATADA. 

24.7 Na hipótese da CONTRATADA, após comunicação formal e no prazo máximo de 05 
(cinco) dias, não corrigir as pendências e irregularidades verificadas e apontadas pelo 
CONTRATANTE, será executada a garantia contratual para dar cumprimento ao contrato. 

24.8 No caso de rescisão do contrato por inadimplemento da CONTRATADA, será 
imediatamente executada a garantia para sanar os prejuízos acarretados ao ORGÃO 
USUÁRIO, independentemente da aplicação de outras sanções. 

24.9 Os custos para obtenção das garantias financeiras correrão por conta exclusivos da 
CONTRATADA. 

25.1 A CONTRATADA ficará sujeita às seguintes sanções, previstas no artigo 150 e 
seguintes da Lei Estadual n2  15.608/07 e artigo 87, da Lei n 2  8.666/93, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa: 
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25.1.1 Advertência, nos termos do artigo 151, da Lei Estadual n 2  15.608/07. 

25.1.2 Multa de mora diária de até 0,3 (três décimos percentuais), calculada sobre o 
valor global do contrato, até o 302  (trigésimo) dia de atraso na disponibilização do 
objeto contratual; a partir do 31 2  (trigésimo primeiro) dia será cabível multa 
compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato. 

25.1.3 Multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor global do contrato, pela entrega 
dos produtos em desacordo com as especificações a eles atinentes e não substituídos 
nos prazos estabelecidos pela CONTRATANTE, ou em desacordo com as condições 
do edital e do instrumento contratual. 

25.1.4 Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração Pública por prazo não superior a 02 (dois) anos, de acordo com 
a natureza da falta. 

25.1.5 Declaração de lnidoneidade para licitar e contratar com a Administração 
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que 
promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, na 
forma do artigo 87, IV, da Lei ng 8.666/93, para as condutas discriminadas pelo artigo 
156, da Lei Estadual n 2  15.608/07, por prazo não superior a 05 (cinco) anos. 

25.2 As multas impostas à CONTRATADA, decorrentes desta Cláusula, após o devido 
processo legal, serão recolhidas cofres do Tesouro do Estado, em 05 (cinco) dias contados 
da notificação. Na hipótese de não possuir crédito com o ORGÃO USUARIO as multas serão 
descontadas do pagamento porventura pendente. 

25.3 Qualquer multa ou encargo imputado à empresa e não pago no prazo concedido pela 
Administração será inscrito em Dívida Ativa do Estado e cobrado com base na Lei n 0  
6.830/80, sem prejuízo da correção monetária pelo IPC-FIPE ou outro índice que porventura 
venha a substituí-lo. 

25.4 As penalidades acima previstas são independentes entre si, podendo ser aplicada 
isolada ou cumulativamente. 

25.5 Na hipótese de descumprimento das obrigações por motivo de caso fortuito ou de força 
maior, devidamente, justificados e comprovados, mediante processo administrativo, a 
SEAP/DETO poderá deixar de aplicar as penalidades previstas. 

25.6 Quaisquer penalidades aplicadas serão transcritas no Cadastro de Licitantes do Estado. 

26.. P O _FUNDAMENTO LEOAL E bA L.EGISLAÇA I 

26.1 A licitação terá como fundamento legal a Lei Estadual ng 15.608/2007, as Leis Federais 
10.520/2002 e 8.666/1993 e suas alterações e as demais legislações aplicáveis, e ainda, pelo 
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estabelecido no Edital do Pregão Presencial a ser realizado pela SEAP/DEAM para 
contratação da empresa gestora. 

27. DA PUBLICAÇÃO 

27.1 O Contrato e seus Termos Aditivos deverão ser publicados no Diário Oficial do Estado 
como condição de sua eficácia, na forma preconizada no parágrafo único do art. 61 da Lei 
Federal n 0  8.666/93. 

28. DO FORO, 

28.1 As partes deverão eleger o Foro da Comarca de Curitiba, Capital do Estado do Paraná, 
para dirimir qualquer divergência ou dúvida quando da vigência do Contrato, renunciando a 
qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA 

TABELA DO QUANTITATIVO INICIAL DE OFICINAS  
PARA ATENDIMENTO DOS ÓRGÃOS EM ÂMBITO ESTADUAL 

Tratores, Motoniveladoras, Retroescavadeiras, Empilhadeiras, 
Equipamentos Rodoviários, Agrícolas e similares 

MARCA MARCA MARCA MARCA 
Case Huber Warco Case Poclain Komatsu 

Caterpilar New Holland CBT Muller 
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Fiat Bob Cat Clark Tema-Terra 
Massey Fergusun Dynapac Clemente Cefali Yale 

Michigan Outras Hofmann Outras 

- REGIÃO DE MANUTENÇÃO ESTADUAL - 
- Máquinas e Equipamentos Diversos - 

01 — Linha Case 29 06 — Linha Huber Warco 45 
02 — Linha Caterpilar 91 07 — Linha New Holand 35 
03 — Linha Fiat 35 08 — Linha Bob Cat 10 
04— Linha Massey Fergusun 23 09 — Linha Dynapac 29 
05— Linha Michigan 62 10- Outras Marcas 152 

TOTAL GERAL 511 
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ANEXO II DO TERMO DE REFERÊNCIA 

- REGIÕES DE ABRANGÊNCIA DOS SISTEMA 

- QUANTITATIVO DE VEÍCULOS POR REGIÃO -  

REGIÃO DE CURITIBA 
MARCA/MODELO MARCA/MODELO 

VW Parati - Santana - Kombi VW Gol - Saveiro e Outros 
GM Fiat - lveco - Ford 

Renault -Toyota e Multimarcas Motos e Embarcações 
Caminhões e Reboques 

TOTAL GERAL 	3.920 

REGIÃO DE PARANAGUA 
Municípios 
Integrantes 

N° de Veículos Municípios 
Integrantes 

N° de Veículos 

01 - Antonina 14 05 - Morretes 37 
02 - Guaratuba 39 06 - Paranaguá 337 
03 - Guaraqueçaba 12 07 - Pontal do Paraná 25 
04 - Nlatinhos 31 

TOTAL GERAL 495 

REGIÃO DE PONTA GROSSA 
Municípios Integrantes N 2  de Veículos Municípios Integrantes N 2  de Veículos 

01 - Carambeí 7 05 - 'vai 6 
02 - Castro 38 06 - Piraí do Sul 41 
03 - Imbituva 16 07 - Ponta Grossa 602 
04- 'piranga 7 08- Tibagi 19 

TOTAL GERAL 736 

REGIÃO DE APUCARANA 
Municípios 
Integrantes 

N° de Veículos Municípios 
Integrantes 

N° de Veículos 

01 - Apucarana 219 09 - Jandaia do Sul 21 
02 - Arapongas 75 10 - Kaloré 4 
03 - Bom Sucesso 4 11 - Marilândia do Sul 8 
04- Borrazópolis 8 12- Marumbi 4 
05 - Califórnia 5 13 - Mauá da Serra 7 
06 - Cambira 5 14- Novo Itacolomi 2 
07 - Cruzmaltina 5 15 - Rio Bom 5 
08- Faxinai 12 16 - Sabáudia 5 

TOTAL GERAL 389 

REGIÃO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 
Municípios Integrantes N 2  de Veículos Municípios Integrantes N 2  de Veículos 
01 - Adrianópolis 5 09 - 'taperuçu 1 
02 - Almirante Tamandaré 23 10 - Pinhais 52 
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N 2  de Veículos N 2  de Veículos Municípios Integrantes 
07 — Rondon 6 88 

REGIÃO CIANORTE 
Municípios Integrantes 
01 — Cianorte 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL 
PROCESSO: N. 2  13.310.700-2 
PREGÃO PRESENCIAL N.° 44/2014 
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03 — Bocaiúva do Sul 9 11 — Piraquara 252 
04— Campina Grande do Sul 9 12— Quatro Barras 9 
05 — Campo Magro 6 13 — Rio Branco do Sul 10 
06 — Cerro Azul 15 14 — São José dos Pinhais 313 
07 — Colombo 132 15 — Tunas do Paraná 2 
08 — Doutor Ulysses 1 

TOTAL GERAL 839 

REGIÃO DE ARAUCARIA 
Municípios Integrantes N 2  de Veículos Municípios Integrantes N 2  de Veículos 

01 — Agudos do Sul 1 06 — Fazenda Rio Grande 24 
02 — Araucária 34 07 — Mandirituba 5 
03 — Balsa Nova 4 08 — Quitandinha 3 
04 — Campo Largo 47 09 — Tijucas do Sul 7 
05 — Contenda 3 

TOTAL GERAL 128 

REGIÃO DE CAMPO MOURA° 
Municípios Integrantes N 2  de Veículos Municípios Integrantes Kr-)  de Veículos 

01 — Altamira do Paraná 3 13— Quarto Centenário 3 
02 — Boa Esperança 3 14— Farol 3 
03 — Araruna 4 15 — Rancho Alegre D'Oeste 5 
04 — Goioerê 20 16 — Fenix 1 
05 — Barbosa Ferraz 7 17 — Ubiratã 9 
06 — Janiópolis 4 18 — lretama 7 
07 — Campina da Lagoa 4 19— Luiziana 2 
08 — Juranda 2 20 — Mamborê 6 
09 — Campo Mourão 249 21 — Nova Cantu 1 
10 — Corumbataí do Sul 3 22 — Peabiru 8 
11 — Moreira Sales 5 23 — Quinta do Sol 2 
12 — Engenheiro Beltrão 10 24— Roncador 5 

TOTAL GERAL 366 

REGIÃO DE CASCAVEL 
Municípios Integrantes N 2  de Veículos Municípios Integrantes N 2  de Veículos 

01 — Anahy 2 14 — Catanduvas 7 
02— Assis Chateaubriand 30 15— Corbélia 28 
03 — Boa Vista da Aparecida 2 16 — Céu Azul 1 
04 — Braganey O 17 — Guaraniaçu 7 
05 — Formosa do Oeste 5 18 — lbema 1 
06 — Cafelândia 2 19 — Iguatu O 
07 — Iracema do Oeste 2 20 — Lindoeste 4 
08 — Campo Bonito O 21 — Santa Lúcia 1 
09 — Jesuítas 2 22 — Três Barras do Paraná 1 
10 — Capitão Leôn idas Marques 6 23 — Vera Cruz do Oeste 1 
11 — Nova Aurora 8 24 — Santa Tereza do Oeste 18 
12 — Cascavel 590 
13 — Tupãssi 5 

TOTAL GERAL 723 
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02 — Cidade Gaúcha 10 08 — São Manoel do Paraná 2 
03 — Guaporema 3 09 — São Tomé 5 
04— Indianópolis O 10 — Tapejara 6 
05 — Japurá 4 11 — Terra Boa 8 
06 — Jussara 4 12 — Tuneiras do Oeste 5 

TOTAL GERAL 141 

REGIÃO DE CORNELIO PROCÓPIO 
Municípios Integrantes N 9  de Veículos Municípios Integrantes N 2  de Veículos 

01 — Assai 20 11 — Rancho Alegre 2 
02 — Bandeirantes 55 12 — Santa Amélia 3 
03 — Congonhinhas 11 13 — Santa Cecília do Pavão 4 
04 — Cornélio Procópio 189 14 — Santa Mariana 15 
05 — ltambaracá 8 15 — Santo Antonio do Paraíso 4 
06 — Jataizinho 6 16 — São Jerônimo da Serra 15 
07 — Leópolis 3 17 — São Sebastião da Amoreira 11 
08 — Nova América da Colina 4 18 — Uraí 11 
09 — Nova Fátima 8 
10 — Nova Santa Bárbara 2 

TOTAL GERAL 371 

REGIÃO DE FOZ DO IGUAÇU 
Municípios Integrantes N 9  de Veículos Municípios Integrantes N 9  de Veículos 

01 — Foz do Iguaçu 361 06 — Ramilândia 1 
02 — ltaipulândia 5 07 — Santa Terezinha de ltaipu 9 
03— Matelândia 14 08— Serranópolis do Iguaçu 2 
04— Medianeira 31 09— São Miguel do Iguaçu 14 
05 — Missal 6 

TOTAL GERAL 443 

REGIÃO DE FRANCISCO BELTRÃO 
Municípios Integrantes N 9  de Veículos Municípios 

Integrantes 
N 9  de Veículos 

01 — Ampére 5 15— Francisco Belltrão 289 
02 — Boa Esperança do Iguaçu 3 16 — Manfrinópolis 4 
03 — Barracão 11 17 — Marmeleiro 5 
04 — Cruzeiro do Iguaçu 3 18 — Pinhal de São Bento 1 
05 — Bela Vista da Caroba 2 19 — Planalto 5 
06 — Doiz Vizinhos 50 20 — Pranchita 1 
07 — Bom Jesus do Sul 6 21 — Perola D'Oeste 2 
08— Nova Esperança do Sudoeste 1 22— Realeza 14 
09 — Capanema 15 23— Renascença 4 
10 — Nova Prata do Iguaçu 2 24— Salgado Filho 5 
11 — Enéas Marques 2 25 — Santa Izabel do Oeste 2 
12 — Salto do Lontra 11 26 — St 9  Antonio do Sudoeste 15 
13 — Flor da Serra do Sul 3 27 — Verê 1 
14— São Jorge do Oeste 4 

TOTAL GERAL 466 

REGIA° DE GUARAPUAVA 
Municípios Integrantes N 9  de Veículos Municípios Integrantes N 2  de Veículos 

01— Boa Ventura de São Roque 3 09— Nova Tebas 3 
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02 — Campina do Simão 2 10— Palmital 7 
03 — Candói 10 11— Pinhão 21 
04— Foz do Jordão 2 12— Pitanga 46 
05 — Goioxim 2 13— Reserva do Iguaçu 1 
06 - Guarapuava 359 14 — Santa Maria do Oeste 2 
07— Laranjal 3 15— Turvo 5 
08— Mato Rico 2 

TOTAL GERAL 468 

REGIÃO DE SIQUEIRA CAMPOS 
Municípios Integrantes N 2  de Veículos Municípios Integrantes N 2  de Veículos 

01 — Conselheiro Mairinck 4 05 —Japira 6 
02 — Figueira 3 06 — Pinhalão 4 
03 — Guapirama 3 07 — Siqueira Campos 14 
04 — lbaiti 58 08 — Tomazina 10 
05 — Jaboti 4 

TOTAL GERAL 106 

REGIÃO DWRATI 
Municípios Integrantes N 2  de Veículos Municípios Integrantes N 2  de Veículos 

01 — Fernandes Pinheiro 2 06 — Prudentópolis 24 
02 — Guamiranga 5 07 — Rebouças 10 
03 — Inácio Martins 5 08 — Rio Azul 3 
04— Irati 182 09 — Teixeira Soares 6 
05 — Mallet 6 

TOTAL GERAL 243 

REGIÃO DE IVAIPORA 
Municípios Integrantes N2  de Veículos Municípios Integrantes N 2  de Veículos 
01 — Arapuã 3 08 — Lidianópolis 5 
02 — Ariranha do 'vai 4 09 — Lunardelli 4 
03 — Cândido de Abreu 8 10 — Manoel Ribas 12 
04 — Godoy Moreira 5 11 — Rio Branco do 'vai 7 
05 — Grandes Rios 9 12 — Rosário do h/aí 5 
06 — Ivaiporã 124 13 — São João do Ivaí 8 
07— Jardim Alegre 5 14— São Pedro do h/aí 6 

TOTAL GERAL 205 

REGIÃO DE JACAREZINHO 
Municípios Integrantes N 2  de Veículos Municípios Integrantes N 2  de Veículos 
01 — Abatia 4 07 — Joaquim Távora 15 
02 — Andirá 15 08 — Jundiaí do Sul 3 
03 — Barra do Jacaré 7 09 — Quatiguá 4 
04 — Cambará 27 10 — Ribeirão Claro 6 
05 — Carlópolis 11 11 — Ribeirão do Pinhal 12 
06 —Jacarezinho 211 12 — Santo Antonio da Platina 63 

TOTAL GERAL 378 

REGIÃO DE LARANJEIRAS DO SUL 
Municípios Integrantes N 2  de Veículos Municípios Integrantes N 2  de Veículos 

01 — Canta Galo 5 06 — Nova Laranjeiras 5 
02 — Diamante do Sul 2 07 — Porto Barreiros 2 
03— Espigão Alto do Iguaçu 3 08 — Quedas do Iguaçu 26 
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04— Laranjeiras do Sul 64 09 — Rio Bonito do Iguaçu 4 
05 — Marquinhos 4 10— Virmond 3 

TOTAL GERAL 
	

118 
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REGIÃO DE LONDRINA 
Municípios Integrantes N 2  de Veículos Municípios Integrantes N 2  de Veículos 

01 — Alvorada do Sul 5 11 — Lupionópolis 5 
02 — Bela Vista do Paraíso 11 12 — Miraselva 3 
03 — Cafeara 1 13 — Pitangueiras 4 
04 — Cambé 33 14— Porecatu 13 
05— Centenário do Sul 9 15— Prado Ferreira 3 
06 — Florestópolis 5 16— Primeiro de Maio 5 
07 — Guaraci 3 17 — Rolândia 86 
08 — lbiporã 73 18 — Sertanópolis 9 
09 — Jaguapitã 12 19 — Tamarana 8 
10 — Londrina 1108 

TOTAL GERAL 1396 

REGIA° bt MARINGA 
Municípios Integrantes N 2  de Veículos Municípios Integrantes N 2  de Veículos 

01 — Astorga 16 14— Marialva 17 
02 — Atalaia 4 15 — Maringá 817 
03 — Colorado 25 16 — Munhoz de Mello 1 
04— Doutor Camargo 2 17 — Nossa Senha das Graças O 
05 — Florai 3 18 — Ourizona 5 
06 — Floresta 2 19 — Paiçandu 13 
07 — Flórida 3 20 — Presidente Castelo 

Branco 
2 

08 — lguaraçu 3 21 — Santa Fé 5 
09 — ltambé 3 22 — Santo Inácio 3 
10 — lvatuba 3 23 — Sarandi 25 
11 — Lobato 2 24 — São Jorge do Ivai 1 
12— Mandaguari 19 25 - Ângulo 2 
13 — Mandaguaçu 13 

TOTAL GERAL 989 

REGIÃO DE PATO BRANCO 
Municípios Integrantes N 2  de Veículos Municípios Integrantes N 2  de Veículos 

01 — Bom Sucesso do Sul 3 09 — Mariópolis 6 
02 — Chopinzinho 19 10 — Palmas 35 
03 — Clevelândia 17 11 — Pato Branco 274 
04— Coronel Domingos Soares 3 12 — Saudade do Iguaçu 6 
05 — Coronel Vivida 28 13 — Sulina 4 
06 — Honório Serpa 3 14— São João 3 
07 — ltapejara D'Oeste 1 15 — Vitorino 3 
08 — Mangueirinha 5 

TOTAL GERAL 410 

REGIÃO DE PARANAVAI 
Municípios Integrantes N 2  de Veículos Municípios Integrantes N 2  de Veículos 

01— Alto Paraná 8 18—Paranapoema 2 
02 — Amaporã 3 19—Paranavaí 312 
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03— Cruzeiro do Sul 1 20— Planaltina do Paraná O 
04— Diamante do Norte 3 21— Porto Rico 3 
05— Guairaçá 3 22— Querência do Norte 7 
06— Inajá 1 23— Sta Cruz do Monte Castelo 5 
07— Itaguajé 1 24— Santa Inês O 
08— Itaúna do Sul 2 25— Santa Isabel do Ivai 3 
09—Jardim Olinda 1 26— Santa Mônica O 
10 — Loanda 29 27— Santo Antonio do Caiuá 3 
11— Marilena 2 28— São Carlos do lvai 2 
12— Mirador 3 29— São João do Caiuá 2 
13— Nova Aliança do R/aí 2 30— São Pedro do Paraná 1 
14— Nova Esperança 24 31— Tamboara 3 
15— Nova Londrina 17 32— Terra Rica 10 
16— Paraíso do Norte 7 33— Uniflor 3 
17— Paranacity 10 

TOTAL GERAL 473 

REGIÃO DE TELEMACO BORBA 
Municípios Integrantes N2  de Veículos Municípios Integrantes N 2  de Veículos 

01 — Curiúva 15 05 — Sapopema 5 
02 — lmbaú 4 06 — Telêmaco Borba 72 
03— Ortigueira 10 07 — Ventania 3 
04 — Reserva 10 

TOTAL GERAL 119 

REGIÃO DE TOLEDO 
Municípios Integrantes N 2  de Veículos Municípios Integrantes N 2  de Veículos 

01 — Diamante D'Oeste 2 09 — Palotina 28 
02 — Entre rios do Oeste 1 10 — Pato Bragado 5 
03 — Guairá 20 11 — Quatro Pontes 1 
04— Marechal Cândido Rondon 71 12— Santa Helena 16 
05 — Maripá 3 13 — São José das Palmeiras 3 
06 — Mercedes 1 14— São Pedro do Iguaçu 6 
07— Nova Santa Rosa 2 15 — Terra Roxa 7 
08 — Ouro Verde do Oeste 2 16 — Toledo 241 

TOTAL GERAL 409 

REGIÃO DE UMUARAMA 
Municípios Integrantes N 2  de Veículos Municípios Integrantes N 2  de Veículos 

01 — Alto Paraíso 2 12 — Ivaté 6 
02 — Alto Piquiri 8 13 — Maria Helena 4 
03 — Brasilândia do Sul 2 14 — Mariluz 2 
04— Altõnia 15 15 — Nova Olímpia 4 
05 — Cafezal do Sul 8 16 — Perobal 7 
06 — Cruzeiro do Oeste 104 17 — Pérola 9 
07 — Douradina 3 18 — São Jorge do Patrocínio 4 
08 — Esperança Nova 2 19 — Tapira 2 
09 — Francisco Alves 2 20 — Umuarama 247 
10 — lcaraíma 13 21 — Xambrê 10 
11 — Iporã 17 

TOTAL GERAL 471 
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REGIÃO DE UNIÃO DA VITORIA 
Municípios Integrantes N2  de Veículos Municípios Integrantes N 2  de Veículos 

01 — Bituruna 5 05 — Paulo Frontin 3 
02 — Cruz Machado 6 06— Porto Vitória 4 
03 — General Carneiro 11 07— União da Vitória 157 
04 — Paula Freitas 3 

TOTAL GERAL 189 

REGIÃO DE SÃO MATEUS DO SUL 
Municípios Integrantes N 2  de Veículos Municípios Integrantes N 2  de Veículos 
01 — Antonio Olinto 4 06— Porto Amazonas 1 
02 — Campo do Tenente 3 07 — Rio Negro 29 
03 — Lapa 59 08 — São Mateus do Sul 60 
04— Palmeira 24 09— São João do Triunfo 5 
05 — Pien 2 

TOTAL GERAL 187 

REGIÃO DE WENCESLAU BRAZ 
Municípios Integrantes N 2  de Veículos Municísios Integrantes N 2  de Veículos 

01 — Arapoti 15 05 — Sengés 5 
02 — Jaguariaíva 17 06 — São José da Boa Vista 4 
03 — Salto do Itararé 7 07 — Wenceslau Braz 28 
04 — Santana do Itararé 4 

TOTAL GERAL 80 

TOTAL GERAL DE VEÍCULOS CADASTRADOS 	15.258 unidades 

- Os totais presentes nas tabelas acima são passíveis de alterações pertinentes a mobilidade 
da frota, e incluem todos os veículos cadastrados no sistema CVD, inclusive um número 
reduzido de unidades aguardando recolhimento, unidades desativadas e as cedidas para uso 
de prefeituras e entidades diversas e que não se utilizam dos serviços de manutenção. 

- O quantitativo de veículos existentes nos poios indicados por municípios, apresenta um 
panorama que proporciona visualizar para fins de logística de implantação de credenciadas, 
os centros com maior concentração de unidades veiculares. 

- O número de veículos cadastrados e ativos na data de 22.08.2014, que deverão utilizar 
inicialmente o sistema é de 13.721 unidades. 
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ANEXO III DO TERMO DE REFERÊNCIA 

TABELA DE LOCALIDADES EM ÂMBITO ESTADUAL 

LOCALIDADE RENAULT GM VW FIAT FORD NISSAN MITSUBISHI 

CURITIBA X X X X X X X 

PARANAGUÁ X X X X X X O 

PONTA GROSSA X X X X X X O 

SÃO MATEUS O X X X O O O 

JACAREZINHO O X X X O O O 

IRATI O X X X O O O 

UNIÃO DA VITÓRIA O O X X X O O 

LARANJEIRAS DO SUL O X X X O O O 

FRANCISCO BELTRÃO X X X X O O X 

• 	GUARAPUAVA X X X X X X X 

CAMPO MOURÃO X X X X O O O 

CASCAVEL O X X X X O X 

APUCARANA X X X X O O O 

CORNELIO PROCOPIO O X X X O O O 

LONDRINA X X X X X X X 

MARINGA X X X X X X X 

UMUARAMA X X X X O O O 

PARANA VAI O X X X O O O 

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS X X X X O X X 

FOZ DO IGUAÇU X X X X X O X 
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LEGENDA:  
X — Existe concessionária da marca 
O — Não existe concessionária da marca 
OBS: Nas localidades não foram levantados dados sobre empresas credenciadas pelas marcas. 

ANEXO IV DO TERMO DE REFERÊNCIA  

TABELA DE INTEGRAÇÃO ENTRE SISTEMA DA CONTRATADA E "SOFTWARE" DE 
GESTÃO DE FROTA DO GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ  

Nome da Tabela Campos Obrigatórios Descrição do Campo Observações 

Cadastro de peças, 
serviços e derivados 

de petróleo 

Codigo principal 

CodTipo 
Codigo do tipo(pecas_originais. 
pecas_alternativas, servicos, servi-
cosierceiros, derivados_petroleo) 

NumOS Número da Ordem de Serviço 

AnoOS Ano da OS 

Descricao 
cdde Não aplicável para serviços 

ValorTotal sem desconto 

CodUsuario CPF do usuário 
Necessidade de alteração na OS para 
conter o CPF do usuário 

Marca 

UnMedida 

idAgrupamento item não obrigatório 

Cadastro de usuári- 
OS 

CodUsuario CPF do usuário 

Nome 

CodUnidade 

Senha 

Login 
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Nome da Tabela Campos Obrigatórios Descrição do Campo Observações 

Cod0ficina CNPJ da Oficina 

Email 

Telefone 

Cadastro de oficinas 

Cod0ficina CNPJ da Oficina 

CNPJ0ficina 

Sigla 

Nome 

Endereco 

Cadastro de contra- 
to de oficinas 

ContratoOficina 
Código identificador do Contrato 
da Oficina 

CodOficina CNPJ da Oficina 

ProcessoLicit 

ValorContrato 

SaidoContrato 

Cadastro de empe- 
nho 

ContratoOficina 
Código identificador do Contrato 
da Oficina 

NumEmpenho 

TotalDisponivel 

Cadastro de notas 
fiscais 

CodNF Código identificador da Nota Fiscal 

NumNF 

NumOS Númedo da OS 

AnoOS Ano da OS 

CodTipoNF 

1 Serviços / Mão-de-obra 
2 Peças 
3 Derivados de Petróleo 
4 Peças Alternativas 
5 Serviços / Mão-de-obra de Ter-
ceiros 

ValorTotal 

Data 
Cadastro de SMV NumOS Númedo da OS 

AnoOS Ano da OS 

Placa 

Patrimonio 

Responsavel0ficina 

NumEmpenho Númedo do Empenho 

ContratoOficina 
Código identificador do Contrato 
da Oficina 

CodUsuario CPF do usuário 

CodTipoSmv 
2 Execução 
3 Garantia 

Modelo 
Marca 
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Nome da Tabela Campos Obrigatórios Descrição do Campo Observações 

Série 

Chassi 

Ano 

coctripoVeículo 

1 Carro 
2 Barco 
3 Trator 
4 Moto 
5 Caminhao 
6 Utilitario 

DataGarantiaCom pra 

Cor 

Valor total da OS com desconto aplicado 

Desconto_Pecas 
Percentual de desconto para Pe-
ças nesta OS 

Desconto_Servicos 
Percentual de desconto para Servi-
ços nesta OS 

Desconto_Derivados 
Percentual de desconto para Deri-
vados nesta OS 

Desconto_Pecas_Alternativas 
Percentual de desconto para Pe-
ças Alternativas nesta OS 

CodUnidade Código identificador da unidade 

Histórico SMV 

NumOS Númedo da OS 

AnoOS Ano da OS 

CodUsuario CPF do usuário 

DataHora 

Hodometro 

NivelCombustivel 

PassoAtual item não obrigatório 

PassoFinal item não obrigatório 

CodSituacao 

1 Solicitação 
2 Encaminhada para Orçamento 
3 Orçamento da Oficina 
4 Analise DETO 
5 Autorização Unidade 
6 Nota Fiscal 
7 Concluída 
8 CANCELADA 
9 Inconforme 
10 Devolução 
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15 30 45 60 75 90 105 120 

AÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 

1. Contratação do objeto 

2. Integração do Sistema de Gestão com a 
CELEPAR/SMV 

3. Apresentação do sistema e treinamento aos gestores 
de frota 

4. Implantação do Sistema de Gestão de Frota nos 
órgãos usuários 

5. Recadastramento da frota 
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ANEXO V DO TERMO DE REFERÊNCIA 

CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO  

1. A implantação do serviço de gerenciamento da manutenção compreenderá as seguintes 
atividades, que deverão ser realizadas dentro dos prazos apresentados, conforme 
cronograma abaixo: 
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6. Elaboração dos planos de manutenção da frota 

7. Implantação da equipe da CONTRATADA 

8. Implantação da rede credenciada 

9. Fornecer a SEAP/DETO e Órgãos Usuários, relação 
de oficinas credenciadas 

10. Iniciar a operação do sistema de gestão e execução 
do contrato 

a 
sh2- 
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PARANÁ 
CCNIFI■0 DOTADO 
So<inia gL~F. Iro* 

2. A CONTRATADA deverá integrar seu sistema de gestão a CELEPAR/SMV, em 
conformidade com o anexo IV deste Termo de Referência, entre o 16 9  e 759  dia, contados a 
partir da data de assinatura do Termo de Contrato. 

3. A CONTRATADA deverá efetuar a apresentação do serviço por ele prestado aos gestores 
dos ÓRGÃOS USUÁRIOS (superintendentes de planejamento, gestão e finanças, diretores 
de transportes ou servidores que ocupem cargos equivalentes) em até 3 (três) encontros 
presenciais, de até 4 (quatro) horas cada, entre o 31 9  e 909  dia da implantação, em local a ser 
indicado pela SEAP/DETO. 
3.1 Na apresentação devem ser abordados os principais elementos e processos do sistema 
de gerenciamento, bem como as principais funcionalidades do sistema de gestão. 

3.2. A estrutura e conteúdo da apresentação devem ser previamente discutidos e validados 
pela SEAP/DETO. 
4. A CONTRATADA deverá efetuar a implantação do seu sistema de gestão em cada 
ÓRGÃO USUÁRIO entre os dias 31 9  e 1202  da implantação. Tal implantação será feita por 
meio de visitas, in loco, à sede do órgão, em datas previamente acordadas entre as partes 
para a realização das seguintes ações: 

4.1. Entendimento da estrutura organizacional do órgão/ entidade. 

4.2. Cadastro dos principais usuários no sistema, com seus respectivos níveis de acesso. 

4.3. Treinamento dos usuários para o uso das principais funcionalidades e relatórios do 
sistema, de modo "hands on", ou seja os usuários deverão acessar o sistema, em ambiente 
de homologação ou produção e simular as principais rotinas sob sua responsabilidade. 

4.4. Disponibilização de manual impresso com as principais regras de manuseio do sistema, 
regras para validação dos orçamentos, ações em caso de falhas, principais regras do serviço, 
prazos do fornecedor, acesso ao serviço de guincho/ reboque, telefones de contato, etc. 

4.5. Definição das regras para o recadastramento da frota e do plano de manutenção 
preventiva da frota do órgão/ entidade. 
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4.6. Cada implantação deverá ser feita em, pelo menos, 01 (uma) visita, a cada ÓRGÃO 
USUÁRIO, com duração pertinente ao pleno funcionamento do sistema. 

4.7. Ao final da implantação, deverá ser emitido Termo de Entrega, atestando que o sistema 
foi devidamente implantado e os usuários da sede do ÓRGÃO USUÁRIO foram treinados, 
estando aptos a operá-lo. O Termo deverá ser emitido em 2 (duas) vias, que deverão ser 
assinadas pelo representante do ÓRGÃO USUÁRIO, que permanecerá com uma delas. 

5. A CONTRATADA deverá elaborar Plano de Manutenção Preventiva e Corretiva para a 
frota de cada ÓRGÃO/USUÁRIO, de acordo com as regras estabelecidas durante a 
implantação do sistema de gestão, do 31 2  ao 120Q dia da implantação. Para isso, poderão ser 
realizados outros encontros entre o(s) gestor(es) de frota e equipes do ORGÃO USUÁRIO 
para levantamento da política de manutenção do órgão, o tipo de utilização e a intensidade 
de uso dos veículos. 

6. A CONTRATADA deverá indicar sua equipe, em até 75 dias corridos, contados a partir da 
data da assinatura do Termo de Contrato entre as partes. 

6.1. A relação de profissionais que compõem a equipe, acompanhada do curriculum vitae de 
cada um deles, bem como da comprovação do vínculo com a CONTRATADA e da 
experiência anterior, deverão ser apresentadas a SEAP/DETO. 

7. A CONTRATADA deverá disponibilizar 100% da rede credenciada inicial, composta de 
210 (duzentos e dez) oficinas para veículos diversos e 10 (dez) para máquinas e 
equipamentos, de acordo com os anexos I, II e III deste Termo de Referência, do 16 ao 120Q 
dias corridos, contados a partir da data da assinatura do Termo de Contrato. 

7.1. A comprovação deverá ser realizada por meio de declarações por parte dos 
estabelecimentos credenciados informando o vínculo com o licitante. Estes estabelecimentos 
também deverão estar relacionados em lista, contendo, razão social, endereço, telefone e 
representante, a ser entregue junto com as declarações à SEAP/DETO. 

8. A CONTRATADA deverá fornecer a SEAP/DETO e Órgãos Usuários, a relação das 
oficinas credenciadas e aptas a executarem todos os serviços pertinentes a manutenção 
preventiva e corretiva de veículos da frota oficial, entre o 106° ao 120 dias corridos, contados 
a partir da assinatura do termo de Contrato. 

9. A CONTRATADA deverá dar início a operação do Sistema de Gestão de Frota a partir deo 
121 2  dias corridos, contados a partir da assinatura do Termo de Contrato. 

10. Os prazos para implantação do serviço de manutenção poderão sofrer ajustes em virtude 
de fatores supervenientes e inesperados. Caso isto ocorra, novos prazos serão definidos, de 
comum acordo, entre a CONTRATADA e a SEAP/DETO. A definição de novas datas deverá 
ocorrer com pelos menos 15 (quinze) dias de antecedência do fim do prazo de cada atividade 
prevista no cronograma, permitido no máximo a dilatação de prazo por até 60 (sessenta) 
dias. 
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11. A CONTRATADA deverá permitir a integração dos dados, capturados por ocasião de 
todos os serviços de manutenção realizados nas oficinas da rede credenciada com a base de 
dados do "software" de controle da frota — CVD utilizado pelo Governo do Estado do Paraná, 
de acordo com o layout e as regras de negócio definidas pela Companhia de Tecnologia da 
Informação e Comunicação do Paraná — CELEPAR. 

12. Por meio de reuniões entre as partes envolvidas (CELEPAR, área de TI da empresa 
CONTRATADA e SEAP/DETO), deverá ser elaborado no prazo máximo de 60 (sessenta) 
dias da assinatura do contrato, um Plano de Integração. Neste documento deverá conter o 
planejamento completo e detalhado que visa a total efetivação da integração entre sistema da 
CONTRATADA e do 'oftware" de controle de frota da SEAP/DETO do Governo do Estado 
do Paraná. 

12.1 As integrações que deverão ser planejadas por meio do Plano de Integração, abrange 
os seguintes sistemas: 

• Do CVD para o Sistema da CONTRATADA. 
• Do Sistema da CONTRATADA para o SMV (Sistema de Manutenção de Veículos) 

ANEXO VI DO TERMO DE REFERÊNCIA  

DA AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO 

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

1.1 Para concluir o processo licitatório, será verificado o atendimento ao objeto licitado, por meio da 
avaliação do sistema de gestão, especificado no Edital. 

1.2 Na avaliação serão verificados os requisitos mais significativos do objeto relativas ao sistema de 
gestão, por meio de simulações de uso regulares e irregulares (a fim de se verificar as consistências 
existentes) tais como: criação do plano de manutenção, do orçamento, cotações, negociações, 
aprovação total, parcial e reprovação do orçamento, finalização da manutenção, retirada simulada do 
veículo, inclusão de empenho com saldo e sem saldo, etc. Serão verificadas também outras 
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funcionalidades do sistema, como a criação e operação de perfis de acesso, parametrizações e 
relatórios. 

1.3 A sessão pública do pregão será suspensa para que o licitante da oferta de menor preço (melhor 
índice) considerada aceitável prepare em até 03 (três) dias corridos, a apresentação simulada do seu 
sistema de gestão. 

1.4 Para a preparação da amostra, o licitante poderá solicitar esclarecimentos por meio do e-mail: 
licitacoes-deam-equipe2@seap.pr.gov.br  até dois dias úteis antes da data marcada para o início da 
avaliação do sistema. 

1.4.1 Somente serão feitos esclarecimentos relativos à avaliação do sistema, que serão publicados na 
área reservada desta licitação no Portal de Compras do Estado do Paraná 
(www.comprasparana.pr.gov.br ). 

1.4.2 O licitante é responsável por efetuar todos os pedidos de esclarecimentos que julgar necessários 
para a avaliação do seu sistema de gestão dentro do prazo estipulado, não sendo aceitas, após o 
início da avaliação, alegações de desconhecimento ou discordância de seus termos. 

1.5 A montagem da amostra do sistema deverá ser realizada na Secretaria de Estado da 
Administração e Previdência, localizada no Palácio das Araucárias, situado à Rua Jacy Loureiro de 
Campos s/n2- bairro Centro Cívico — Curitiba — Paraná. 

1.5.1 Qualquer alteração quanto ao local será tempestivamente comunicada pela Secretaria de Estado 
da Administração e da Previdência — SEAP no Portal Compras Paraná 
www.comprasparana.pr.gov.br . 

1.6 Ficará a cargo do licitante instalar toda a estrutura de equipamentos, componentes ou acessórios 
adicionais necessários ao funcionamento do sistema de gestão e que deverá ser apresentado para 
avaliação de equipe designada pela Secretaria de Estado da Administração e da Previdência. 

1.6.1 Como não será fornecido acesso à Internet, ficará a cargo do licitante prover o respectivo acesso 
da estrutura montada a fim de realizar sua apresentação. 

1.6.2 O licitante deverá montar a estrutura na data da avaliação, antes dos testes, que terão início as 
10:00 horas até as 12:00 horas e das 14:00 horas até as 17:00 horas, em data a ser definida pela 
Secretaria de Estado da Administração e da Previdência. 

1.6.2.1 Caso haja necessidade de prorrogação de tempo, fica a critério da Comissão de Avaliação 
conceder novo prazo para a necessária finalização. 

1.6.3 Para a apresentação do sistema, poderão ser utilizados dados fictícios para a comprovação dos 
itens. 

1.6.4 Antes do início da avaliação, o licitante deverá entregar à Administração declaração de que o 
sistema de gestão encontra-se em condições plenas de ser avaliado. 
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2. DA AVALIAÇÃO DO SISTEMA 

2.1. O sistema será avaliado pela equipe de avaliação composta por servidores da SEAP/DETO e da 
SEAP/DEAM em até 03 (três) dias úteis, podendo tal prazo ser ampliado, conforme necessidade do 
órgão licitante. 

2.2. A Avaliação do sistema será feita exclusivamente por meio dos testes estabelecidos no checklist 
constante do ANEXO VII. 

2.2.1. Cada teste verificará se o sistema atende aos quesitos que menciona, previstos no ANEXO VII 
e deverá ser executado conforme procedimentos descritos no checklist. 

2.2.1.1. Toda a operação realizada no sistema de gestão deverá ser feita no local da avaliação, não 
sendo permitidos registros por pessoas que não estejam no referido local. 

2.2.2. O sistema será considerado aprovado em cada teste se cumprir as requisições mínimas 
descritas e apresentar os resultados, na forma estabelecida no checklist. 

2.2.3. O atendimento deverá ser total para todos os 31 (trinta e um) itens para que o sistema seja 
aprovado. 

2.2.4. A comprovação do atendimento ao teste deverá ser feita na forma prevista no checklist, estando 
vedado aos presentes tirar fotos ou filmar o sistema, a fim de resguardar a propriedade intelectual do 
licitante avaliado. 

2.3. Não serão realizados novos testes além dos previstos no checklist. Todavia, a equipe de avaliação 
poderá solicitar que qualquer teste seja repetido a fim de dirimir dúvidas e possibilitar a verificação 
concreta do atendimento ao quesito testado. 

2.3.1 Caso alguns itens, num percentual máximo de até 10% do quantitativo solicitado, não seja 
cumprido durante a avaliação do sistema, a equipe de avaliação poderá suspender a sessão, 
concedendo novo prazo de no máximo 01 (um) dia útil para reabertura da sessão e comprovação do(s) 
teste(s) não aprovados. 

2.4. O checklist constante do Anexo VII possui 31 (trinta e um) testes que deverão ser executados para 
avaliação da comissão de validação do sistema. 

3. DA SESSÃO DE AVALIAÇÃO 

3.1. A avaliação do sistema será realizada em ambiente público e será aberta a todos os interessados. 

3.2 Poderão permanecer próximos à mesa de avaliação somente o avaliado e a equipe de avaliação. 

3.3. Não será permitida a manifestação dos participantes durante a execução dos testes, exceto o 
licitante avaliado. 
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3.3.1 Havendo manifestação de participante que não o licitantes avaliado durante a execução da 
sessão de avaliação, o mesmo será convidado primeiramente a ficar silente, caso contrário será 
convidado para se retirar. 

3.4. Ao final do período de testes será concedida a oportunidade para a manifestação dos demais 
participantes. Somente neste momento será possível a eles realizarem questionamentos, bem como 
trazerem informações relevantes para auxiliar o processo avaliatório, que poderão ser aceitas ou não 
pela Administração. 

3.5. A análise dos relatórios será feita posteriormente. Durante a sessão de avaliação será verificada 
somente a existência e a extensão em que os relatórios são disponibilizados (xis, xlsx, pdf, etc.). Os 
relatórios deverão ser salvos e repassados à equipe de avaliação. 

3.6. O resultado da avaliação será emitido após a análise dos relatórios e da realização de eventuais 
diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a aferição do ofertado 
em data a ser divulgada pela Administração. 

3.7. Ao final da avaliação será emitida Ata com o resultado do licitante avaliado que deverá se 
assinada por todos os presentes. 

3.8. A sessão será reaberta em data oportuna a ser designada pela Administração, ocasião em que 
será informado o resultado da avaliação do sistema de gestão de abastecimento apresentado, e 
demais atos. 

3.9. O resultado da avaliação do sistema será publicado no Portal de Compras Paraná do Estado do 
Paraná. 

ANEXO VII DO TERMO DE REFERÊNCIA 

CHECKLIST 

Item Categoria Itens para demonstração Forma de 
Comprovação 

Atende 
Sim /Não 

01 Plataforma 	eSer acessível, via WEB, 24 horas (vinte e Acessar o ambiente de 
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ambiente 

quatro) 	horas 	por 	dia 	em 	navegadores 
padrão de mercado como Internet Explorer, 
Mozilla Fire Fox ou Google Chrome. 

Interligar 	a 	rede 	credenciada, 	equipe 	&sistema 
órgãos/entidades; ter funcionamento online 
para o registro do orçamento, cotação, 
aprovação e demais dados da manutenção 
bem como para consultas ou relatórios 

apresentação do 
e demonstrar o 

acesso via WEB. 

02 Segurança 
Sistema 

ddsom 
O sistema WEB deverá permitir acesso 

ente a usuários previamente 
cadastrados e autenticados por meio de 
senha individual. 

Realizar simulação. 

03 
Segurança 
Sistema 

O sistema deverá manter o registro dos 
acessos (data 	e 	hora) e as operações 

dcrealizadas pelos usuários. Demonstrar e 
zomprovar a operação por meio de acessc 
ao histórico de alteração/inclusão/exclusãc 
de registro no sistema. 

 Realizar simulação. 

04 
Cadastro 
órgãos
Unidades 

O sistema deverá permitir o cadastramento 
de 	órgãos 	usuários 	em 	até 	4 	níveis 

dehierárquicos. Ex:. 

61 ível 1: Governo do Paraná. 
Nível 2: Secretaria A. 
Nível 3: Departamento Alpha. 
Nível 4: Unidade Beta. 

Realizar simulação. 

05 
Cadastro 
Usuários 

de 

O sistema deverá permitir a configuração de 
perfis de acesso e conter no mínimo para 
demonstração os seguintes perfis: 

Gestor da Frota do Estado (DET0). 
Gestor do Órgão ou Entidade. 
Gestor Operacional. 

Esses 	perfis 	deverão 	respeitar 	a 
visualização de acessos, ou seja, para um 
usuário cadastrado como Gestor da Frota do 

Realizar simulação. 

Estado (DETO) deverá ter acesso irrestrito, 
já o usuário cadastrado como Gestor de um 
determinado órgão ou Unidade somente 
poderão visualizar as informações desse 
órgão e assim sucessivamente para os 
demais níveis hierárquicos. 

06 
Cadastro 
Veículos 

Permitir 	por 	meio 	de 	processo 	batch 

de(assíncrono), a carga em massa da frota dc 
Estado do Paraná. O arquivo gerado pelo 
Estado do Paraná poderá ser em formato de 
arquivo texto ou planilha em formato excel 
ou csv. 

A empresa deverá 
demonstrar o 

procedimento que será 
adotado para carga em 

massa. 

07  Cadastro 
Veículos 

de0 sistema deverá permitir o cadastro em 
tempo real da frota de veículos e 
equipamentos por órgão usuário, inclusive 
de informações particulares que c 

Realizar simulação. 
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caracterizam, tais como: prefixo, grupo, etc. 

O sistema deverá permitir pesquisa que 
localize um determinado veículo cadastrado, 
independente da frota ao qual esteja 
vinculado. 

08 
Cadastro 	de 
Veículos 

O 	sistema 	deverá 	permitir 	a 	inclusão, 
exclusão e/ou transferência de veículos 
entre as frotas dos Órgãos usuários, em 
tempo real. 

Realizar simulação. 

Cadastro 	de
Apresentar 

Oficinas 
relação 	de 	estabelecimentos 

credenciados por localidade e endereço. 

09 
Cadastro 	dorrespondente 
Empenhos 

• 

Deverá ser possível 	efetuar cadastro de 
valores empenhados pelos órgãos usuários 
até quatro níveis hierárquicos, e destes 
valores, deduzir automaticamente o valore  

ao orçamento autorizadc 
3elo Gestor do órgão. 

O sistema não deverá permitir a autorizaçãc 
de serviços se o saldo de empenho for 
insuficiente, 

A empresa deverá 
demonstrar 

procedimento para  cadastro de empenhos 
d

e empenho. Também 
simular uma dedução 

- - 	deverá ser 
apresentado a 

simulação de saldo de  empenho insuficiente 
quando o orçamento a 

ser autorizado for 
maior que o saldo 

atual. 

10 
Operação 	daitil 
Manutenção 

O sistema deverá permitir o controle de vida 
dos pneus, diferenciado do controle das 

demais peças, contemplando alertas para 
rodízio, balanceamento, alinhamento e 
substituição. 

Realizar simulação. 

11 Operação da 
Manutenção 

O sistema deverá permitir a criação de 
ordens de serviço. 

Realizar simulação. 

12 

Operação da 
Manutenção 

O sistema deverá enviar automaticamente 
alertas/avisos para o gestor da frota 
informando a iminência da necessidade de 
manutenções preventivas. 

Realizar simulação. 

13 Operação da 
Manutenção 

O sistema deverá permitir o.controle de troca 
de peças. 

Realizar simulação. 

14 Operação da 
Manutenção 

O sistema deverá permitir a elaboração de 
um plano de manutenção preventiva e 
poderá ser 'associado a um veículo da frota 
ou grupo de veículo por categoria ou órgãos. 

Realizar simulação. 

15 

Operação da 
Manutenção 

O sistema deverá manter o histórico de troca 
de peças e serviços efetuados, com 
nomenclatura padronizada, contendo seus 
preços e quantidade de horas de mão de 
obra para o reparo. 

Realizar simulação. 

16  
Operação da 
Manutenção 

O sistema deverá fornecer estatísticas de 
vida útil por peças e/ou modelo de veículo e 
controle de garantia de peças. 

Realizar simulação. 

17 Operação da 
Manutenção 

O sistema deverá permitir avaliar e aprovar 
OS orçamentos 	de 	peças, 	acessórios e 

A empresa deverá 
realizar procedimento 
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nIkr.11..rta 

serviços. 
Disponibilizar via WEB, no mínimo 3 (três) 
eletrônicas de preço para a aquisição de 
peças e serviços de manutenção preventiva 
e corretiva. 

Possibilitar 	a 	inclusão 	de 	fotos 	aos 
orçamentos eletrônicos, a fim de justificar 
visualmente a necessidade dos serviços e 
trocas de peças, bem como das notas fiscais 
digitalizadas relativas aos serviços 
realizados, 

Permitir que os aprovadores possam filtrar a 
visualização das Ordens de Serviço de 
manutenção pendentes de aprovação por 
Órgão, por data, por agrupamento/ categoria 
e por status de aprovação. 

Permitir 	nos 	orçamentos 	a 	inserção 	de 
quantidade de mão de obra utilizada para 
:ada peça substituída ou serviço realizado. 
No processo de cotação deverá conter c 
valor orçado inicialmente e valor aprovado 
de cada peça ou serviço. 

Permitir 	no 	processo 	de 	cotação 	a 
informação 	dos 	estabelecimentos 	que 
apresentaram orçamentos. 

completo de aprovação 
de orçamento 

conforme regras 
previstas no Termo de 

Referência. 

18 

• 

Parametrização 
do sistemade 

(Dados) 

O sistema deverá dispor de recurso que 
permita parametrizar valores limites de mão 

obra e de peças, de forma hierarquizada 
-permitindo exceções por peças, grupo de 
peças e estabelecimentos. Não poderão ser 
realizadas compras sem que estes restritivos 
sejam atendidos. 

Realizar simulação. 

19 
• 

O 	sistema 	deverá 	emitir 	relação 	dos Relatórios gestores e aprovadores conforme usuários 
:adastrados. 

Apresentar relatório no 
sistema e em modo 

impresso. 

20 

O 	sistema 	deverá 	emitir 	relação 	dos 
Relatórios estabelecimentos credenciados filtrável por 

qualquer das informações constantes no 
cadastro. 

Apresentar relatório .no sistema e em 
modo impresso. 

21 

O sistema deverá emitir relação de todas 
Relatórios 	as operações de manutenção e o status 

dos orçamentos. 

Apresentar relatório 
no sistema e em 
modo impresso. 

22 Relatórios 	O sistema deverá emitir relação 
consolidada de todas as operações. 

Apresentar relatório 
no sistema e em 
modo impresso. 

23 

O 	sistema 	deverá 	emitir 	relação 	das 
Relatórios operações não realizadas por estarem em 

desconformidade com as parametrizações 
do sistema. 

Apresentar relatório 
no sistema e em 
modo impresso. 
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24 Relatórios 
O 	sistema 	deverá 	emitir 	relação 	de 
veículos que deverão fazer manutenção 
preventiva no próximo mês, filtrável por 
órgão e por centro de custo. 

Apresentar relatório 
no sistema e em 
modo impresso. 

25 Relatórios O sistema deverá emitir relação dos 
veículos ativos e desativados no órgão. 

Apresentar relatório 
no sistema e em 
modo impresso. 

26 Relatórios 

O sistema deverá emitir relação de 
fechamento de gastos dos órgãos por mês, 
oficina, agrupamento, etc. 

Apresentar relatório 
no sistema e em 
modo impresso. 

27 Relatórios 

O 	sistema 	deverá 	emitir 	informação 
financeira 	de 	todos 	os 	órgãos 	com 
empenhos 	realizados 	no 	sistema, 
apresentando 	empenho 	total, 	empenho 
gasto e saldo de empenho disponível. 

Apresentar relatório 
no sistema e em 
modo impresso. 

28 Relatórios 

O 	sistema 	deverá 	emitir 	relatórios 
comparativos entre órgãos, centros de 
custo, veículos ou qualquer outro, desde 
que haja informação disponível no sistema 
da CONTRATADA. 

Apresentar relatório 
no sistema e em 
modo impresso. 

29 Relatórios O sistema deverá emitir relação das peças 
e serviços ainda em garantia. 

Apresentar relatório 
no sistema e em 
modo impresso. 

30 Relatórios 

O sistema deverá fomecer por meio de 
relatórios todas as informações disponíveis 
no sistema sobre os itens de análise e 
permitir que os campos de informação 
sejam critérios de filtragem. Deve ser 
possível visualizar os relatórios de forma 
customizada, através da escolha de quais 
dos dados disponíveis serão utilizados. 

Apresentar relatório 
no sistema e em 
modo impresso. 

31 Relatórios 
Os relatórios devem ser exportáveis para 
ao menos um formato compatível com 
softwares de planilha de dados (.xls, .csv, 
.txt). 

Apresentar relatório 
 no sistema e em 
modo impresso. 
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GO,,ÉRIVO DO ES r4f)0 

Seuet.lbdi dDOço 
eRev~ 

ANEXO VIII DO TERMO DE REFERÊNCIA 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N° Ano: 2014 

1 - DADOS DO FORNECEDOR 
Fornecedor: 
CNPJ/CPF : 
Endereço : 
CEP: 
Telefone: ( ) 

Inscrição Estadual : 
Bairro: 

Cidade: 	 Estado: 
Fax: 	 e-mail: 

Banco: 	 Agência: 	 Conta Corrente: 

Constitui objeto desta licitação:  Contratação de empresa especializada na 
Prestação de Serviços de Gerenciannento de Frota compartilhado, visando o 
recadastramento da frota ativa, a prestação de serviços de manutenção preventiva e 
corretiva de veículos e equipamentos da frota do Governo do Estado do Paraná, 
prestados por oficinas credenciadas, por meio da implantação e operação de um 
sistema informatizado e integrado. 

1. Apresentamos como taxa de administração por veículo ativo, ao serviço a ser 
prestado o valor de: 

	

R$ 	, (XXXXXXX REAIS) 

2. Apresentamos como desconto sobre os valores estabelecidos em edital para Mão 
de Obra / 	 Hora / Homem: 

• Para veículos leves/médios - 	, 	% (XXXXX POR CENTO) 
. Para veículos pesados - 	, % (XXXXX POR CENTO) 
•Para Máquinas e Equipamentos Rodoviários - 	, 	 % ( XXXXX POR CENTO) 
'Para Motos e Embarcações -   % (XXXXXX POR CENTO) 

3. Apresentamos como desconto em peças os valores percentuais de: 
• Para peças originais/genuínas — 	, % (XXXXXX POR CENTO) 
• Para peças alternativas — 	% ( XXXXX POR CENTO) 

	

Curitiba, 	de 	de 2014 

[CARIMBO DO CNPJ DA EMPRESA] 

Ass. do Responsável pela empresa 
(ou procurador devidamente identificado por instrumento legal com firma 

reconhecida)  
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. ; 

PARANÁ 
GOVERNO 00 ESMOO 
Secntoth da Mn...0o 

e ~anda 

ANEXO IX DO TERMO DE REFERÊNCIA 

CUSTO MO/hH CONTRATOS ATUAIS  

TODOS  "M 
Contrato Hora Desconto Tota l 

Trator Case 	 1 022/2010 66,08 20,00 52,88 
Laranjeiras do Sul 014/2010 28,01 5,50 26,47 
Trator Catterpilar 028/2010 65,08 .. 20,00 52,06 
Londrina Motos 031/2010 45,00 64,50 15,97 
Ctba - Par- Sant. 008/2010 34,10 40,00 20,41 
Paranavai 041/2010 41,20 67,00 27,60 
Ctba - Fiat 039/2010 28,01 50,00 14,01 
Ctba - Toyota 010/2013 45,00 11,00 40,05 
São J. dos Pinhais 040/2010 33,96 10,00 30,56 
Apucarana 042/2010 42,45 12,50 37,14 

Trator Michigan 023/2010 66,08 22,50 51,21 
Guarapuava 030/2010 42,08 75,00 10,52 
Ctba - Caminhão 003/2010 36,87 9,00 33,55 
Mannga 004/2010 28,01 15,00 23,81 
Londrina - Gm For 023/2009 45,00 17,30 37,21 
Trator - Huber 046/2010 65,62 50,00 32,81 

Ponta Grossa 005/2010 28,01 10,00 25,21 
Londrina - VVV 022/2009 

002/2010 
..... 	45,00 

44,50 
20,00 
33,00 

36,00 
29,81 Foz do Iguaçu 

Umuarama 052/2010 28,01 70,25 8,33 

Ctba - M Marcas 01er2009 45,00 60,00 18,00 	' 

Ctba - Renault 033/2010 28,01 39,00 17,09 

Francisco Beltrão 020/2010 28,01 
68,00 

20,00 
20,00 

22,41 

Trator- Fiat/N Holland 01812013 54,40 

Ctba - Gol e outros 009/2010 31,53 62,00 11,98 

Ctba - GM 013/2009 45,00 50,00 22,50 

Campo Mourão 006/2010 29,70 45,00 16,33 

Comélio Procápio 019/2013 28,01 66,08 9,50 

Jacarezinho 020/2013 28,01 33,00 18,76 

Paranagua 009/2013 61,45 37,00 38,71 

Cascaxel 
bati 	------------- - 	----- 

017/2013 
0221201-3-  

28,01 
--- .. ,i-, :i 6 

4,3 _ .. 
4,00 

26,81 
32,79 

Ctba - Motos 034/2010 28,01 64,5 9,94 

União da Vitória 021/2013 40,96 9,00 37,27 

Trator- Dynapac 036/2010 65,63 18,00 53,82 

Trator- M. Fer 027/2010 
035/2010 

66,08 
- 28,01 

27,00 
17,00 

48,24 
23,25 

-1-06T,39-  
São Mateus do Sul -  

541.6198,43---  

41,6À . 	32,39 	28,85-  

VEÍCULOS , CAMINHÕES E MOTO 
Contrato Hora 	Desconto Total 

26,47\ Laranjeiras do Sul 01412010 28,01 	5,50 
Londrina Motos 031/2010 45,00 	1 	64,50 

	

15,97 	1 
20,4•-1--1  

H 

	

27,60 	1 
Ctba - Par - Sant. 00812010  

041/2010 
34,10 	40,00 

41,26r  67,00 Paranavai 
Ctba - Fiat 039/2010 28,01 	50,00 14,01 
Ctba - Toyota 010/2013 45,00 	11,00 40,05 
São J. dos Pinhais 040/2010 33,96 L  10,00 

12,50 
30,56 	f 
37,14 Apucarana 042/2010 42,45 

Guarapuava 030/2010 42,08 

j  
15,00 j  

9J  
Ctba - Caminhão 003/2010 36J 33,55 
Maringa 004/2010 2LJ  

45,00 
23,81 
37,21 Londrina - Gm For 023/2009 17,30 

Ponta Grossa 00512010 28,01 10,00 	25,21 

Londrina - VW 022/2009 45,00 20,00 	36,00 

Foz do Iguaçu 002/2010 44,5 33,00 	29,81 

Umuarama 052/2010 28,01 7025J 
60,00 	1 

8,33 

Ctba - M Marcas 016/2009 45,00 18,00 
Ctba - Renault 033/2010 28,01 

28,01 

	

39,00 	17,09 
20,09J22,41 

	

62,00 	11,98 
Francisco Beltrão 020/2010 
Ctba - Gol e outros 009/2010 31,53 
Ctba - GM 013/2009 45,00 50,00 	22,50 

Campo Mourão 006/2010 29,70 45,00J 16,33 

Comélio Procópio 019/2013 28,01 66,08 	1 	9,50 

Jacarezinho 02012013 28,01 33,00 
37,00 

L 8,76  
Paranagua 009/2013 61,45 38,71 

Casca‘el 017/2013 28,01 4,30 	26,81 

lrati 022/2013 34,16 4,00 	32,79 

União da Vitória 021/2013 40,96 9,00 37,27 

Ctba - Motos 034/2010 28,01 64,50 _ 9,94 

São Mateus do Sul 035/2010 28,01 	17,00 	23,25 
Billik~11.1 

.. 

TRATOR  
Trator - Case 022/2010 66,08 _ 20,00 52,86  _ . 
Tratar - Catterpilar 028/2010 65,08-  20,00 52,06 

Trator - Michigan 023/2010 66,08 22,50 51,21 _   
Trator- Huber 046/2010 65,62 50,00 32,81 1  

Trator- Fiat/N Holland 01812013 68,00 20,00 54,40 

Trator - Dynapac 036/2010 65,63 18,00 53,82 

Tratar - M. Fer 027/2010 66,08 27,00 48,24 
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PARANÁ 
Govutuo DO ESTADO 
Simiana& Adm~~ 

Re~d. 

ANEXO X DO TERMO DE REFERÊNCIA 

RELAÇÃO DE EMPRESAS PRIVADAS CONTATADAS,' 	- 

EMPRESA 

Risotolandia 

Bematech 

L 	IEIEFONE 

3383.3883 

3351-2603 

CONTATO 

Cristiana 

1 

, I 

RESULTALDO DA PESQUISA 

Oficina própria/ credenciada 

Tatiana 1 Oficina própria 

'piranga (21) 2574-5820 Lariane Frota locada / manutenção esta inclusa na taxa de locação por veículo 

Projefibra 3202-2829 José Etes Oficina própria 

Petrobras 3310-6208 Ana Cristina Reta locada! manutenção esta inclusa na taxa de locação por veículo 

Transp. Ouro Vede 3239-7000 Alexssander Oficina própria / aecienciada 

Correio 

Localiza 

3310-2500 Rogério Oficina própria / credenciada 

3381-1756 Hudson Concessionária / oficina credenciada 

Cotrans 3352-1199 Jorge Oficina própria / credenciada 

Transportadora Altas 
_ 

(11)2795-3100 Zeronimo Oficinas credenciadas 

Transportadora Michela 3552-3030 Ednil Oficina própria 

Grupo Protege (11) 3154-4390 Mon 
t*---  

I 
i 

A frota leve é locada e a frota pesada e contrato com a o3ncessionária. 

Oficina própria Grupo J malucai 3351-2829 EliseulMaricefia 
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ANEXO XI DO TERMO DE REFERÊNCIA  

DISTRIBUIÇÃO INICIAL DE CREDENCIADAS POR REGIÃO 

1. A distribuição da Rede Credenciada pela CONTRATADA deverá seguir o 
seguinte número mínimo inicial de credenciadas por região: 

REGIÕES* NÚMERO MÍNIMO INICIAL DE CREDENCIADAS 

ATÉ 300 VEÍCULOS 5 

DE 300 A 800 VEÍCULOS 8 

MAIS DE 800 VEÍCULOS 10 

MÁQUINAS EM TODO ESTADO 10 

29 REGIÕES 210 

* Conforme disposição dos ANEXOS I E II. 
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Govow, no E t.00 
SeOrlaNdà Adn.101K10 

Pnroclincta 

ANEXO XII DO TERMO DE REFERÊNCIA 

FLUXO - PROCESSO DE MANUTENÇÃO 
ÓRGÃO 

Inicio- 

DETO/SEAP CONTRATADA CREDENCIADA 

Somente se 
houver 

disponibadade 
de empenho 

■.----'r 

Elabora 3 
orçamento5 

Solicita 
colações 

Atire Ordem 
de Serviço- 

SIM 

Verifica menor Analisa as 
cotações 

coteçõo e 
negocia custos 

Máximo de 5 
orçamentos 

(incluído o5 3 
Iniciais 

As cotações 
foram 

satisfatórias? 

Não 

Elabora mais 
2 orçamentos 

Aprova/ 
Autoriza 

execução do 
serviço 

Executa 
Serviço 

I 

Realiza, 
retirada do 
veículo ou 

equipamento, 

Nik0 
O ~Moo 

executado foi 
sob?".  folálio7 

SIM 
7 

Reexecuta o Informa o 
ocorrido --IP  " serviço 

Emito Nota 
Fiscal 	final ao 

Encerras 
Ordem de 

Serviço do ciclo 

Realiza 
Pagamento 
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Gcvtials iN) E Sr41)0 
Se.r.à4e Ad...toe,te 

e Pre,deescia 

ANEXO XIII DO TERMO DE REFERÊNCIA 

FLUXO FISCALIZAÇÃO CREDENCIADAS 
ÓRGÃO 

irado 

SEAP/DETO COMISSÃO 
SEAP/DETO 

CONTRATADA CREDENCIADA 

j 

Recebe e 
analisa a 
solicitação 

Sinaliza 
necessidade 	 

de 
Fiscalização 

NÃO 

ffidca 
necamidade de 

Ihcaf isa0a? 

SIM 
lir 

Analisa 
Material 

Elabora 
material 

+ 

Recepciona 
COMISS ã0 

- 	vistoriadora 

Comissão 
executa a 
vistoria 

Responds ao 
• 	- peq.. 

explicando que 
stiO á 

neoessinio 
vanntin 

NÃO 44—i— 
Elabora 

relatõrio nada 
consta 

Toma ciência 
e arquiva 

Toma ciência 
e comunica 

ao TCE 
44--- inegulor~? 

SIM 
1 

Fim 	- Elabora 
relatório csm a 
descl içdo das 
irregulandadcs 

Prazo 
resposta: 

dias 

para 
5 

- 

Toma ciência 
e analisa as 
informações 

Reoetea 

toma wo eadschs 
(....rer,U, ou 

subsasação da 

NOP f Co a 
ciontrat da com 
recomendd9ads 

Substituição - - 
OU Colfeção - 

Encaminha Toma ciência 
e comunica 

ao TCE 
4 posiconamento 

perna DM 
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ANEXO II do EDITAL 

EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO  

Os documentos obrigatórios de habilitação, devem constar dentro do envelope n 2  02, 
nos termos do item 12 do Edital: 

1. Habilitação jurídica: 
1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual ou ato constitutivo, estatuto ou 
contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades 
comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de 
eleição de seus administradores. No caso de sociedades civis, inscrição do ato 
constitutivo, acompanhada de prova da diretoria em exercício; 

2. Regularidade Fiscal: 
2.1. CNPJ ativo (passível de comprovação por meio eletrônico); 
2.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, 
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto contratual; 
2.3. Prova de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual do domicílio e do 
Estado do Paraná e Municipal do domicílio ou sede do licitante; 
2.4. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por 
tempo de serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos 
encargos sociais instituídos por lei; 
2.5. Prova de regularidade de Débitos Trabalhistas (CNDT); 
2..) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de certidão negativa do Título VII-A da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto Lei n 2  5.452, de 1/5/1943 e em conformidade 
com a Lei Federal n 9  12.440 de 7/7/2011. 

3. Da Qualificação Técnica 
3.1 A licitante deverá apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, 
fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, comprovando a 
execução de atividades pertinentes e compatíveis com a execução de serviços de 
manutenção em rede credenciada de estabelecimentos do setor automotivo. 

3.1.1. 0 atestado deverá ainda conter: 
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3.1.1.1 Indicação da natureza da prestação dos serviços prestados, 
qualidade dos materiais, do atendimento, cumprimento de prazos, 
quantidades executadas e demais condições da execução dos serviços. 

3.1.1.2 A razão social e os dados de identificação da instituição emitente 
(CNPJ, endereço, telefone, fax); 

3.1.1.3 Local e datado emissão; 

3.1.1.4 Nome, cargo, telefone, fax, e-mail e a assinatura do responsável 
pela veracidade das informações. 

3.1.1.5 Prazo contratual, com datas de início e término. 

3.1.2 Serão aceitos atestados que comprovem a capacidade técnica com o 
fornecimento de no mínimo 20% (vinte por cento) do quantitativo do objeto a 
ser licitado, parametrizado pelo quantitativo de 15.500 veículos. 

3.2 A referida comprovação poderá ser efetuada pelo somatório das quantidades 
realizadas em tantos contratos quanto dispuser o licitante. 

3.3 A licitante deverá comprovar que há no quadro funcional da licitante, profissional 
que tenha participado diretamente da execução de atividades pertinentes e 
compatíveis com a gestão e manutenção de frota, por prazo mínimo e equivalente a 
12 (doze) meses. 

3.4 A licitante deverá comprovar que detém a licença para utilização de "software" apto 
a realizar a gestão de frota automotiva nas quantidades e prazos disciplinados por 
este Edital. 

3.5 A licitante deverá apresentar prova de inexistência de débitos inadimpkdos perante 
a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa do Título VII-A 
da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n 2  5.452, de 
1/5/1943 e em conformidade com a Lei Federal n 2  12.440 de 7/7/2011. 

4. Da Qualificação Econômico-Financeira 

4.1 A licitante deverá apresentar para a habilitação: 

4.1.1 Certidão Negativa expedida pelo cartório distribuidor de falência e 
recuperação judicial do local da sede da licitante dentro do prazo de validade 
previsto na própria certidão, ou na omissão desta, expedida a menos de 30 
(trinta) dias contados da data da sua apresentação. 
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4.1.2 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 
social, exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa 
situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou 
balanços provisórios. 

4.1.3 Boa situação financeira da empresa será avaliada pelos índices de 
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), no mínimo 
de 1,00 (um), e Grau de Endividamento igual ou inferior a 0,85 (zero vírgula 
oitenta e cinco), resultante da aplicação das fórmulas abaixo, com os valores 
extraídos de seu balanço patrimonial, índice este utilizado em contratos do 
Governo do Paraná: 

ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 
LG = 

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

ATIVO TOTAL 
SG = 

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

ATIVO CIRCULANTE 
LC = 

PASSIVO CIRCULANTE 

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 
GE= 

ATIVO TOTAL 

SENDO: 

LG = ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL 
SG = ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL 
LC = LIQUIDEZ CORRENTE 
GE = GRAU DE ENDIVIDAMENTO 

4.2 O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro profissional 
equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 

4.3 As empresas constituídas no exercício em curso deverão apresentar cópia do 
balanço de abertura ou cópia do livro diário contendo o balanço de abertura, inclusive 
com os termos de abertura e encerramento. 
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4.4 O balanço Patrimonial das sociedades anônimas e das de grande porte, tal qual 
definidas no art. 32  da Lei n2  11.638/2007 serão publicadas em Diário Oficial e outro de 
grande circulação, assim como registrado na Junta Comercial (Lei nQ 6404/76) essas 
últimas e as companhias abertas deverão apresentar, ainda, relatório de auditoria 
independente, cadastrada na CVM, as demais formas societárias, não enquadradas 
no art. 3° da Lei n2  11.638/2007, inclusive as microempresas e empresas de pequeno 
porte, optantes do simples ou lucro presumido são obrigadas a apresentarem balanço, 
acompanhado de cópia do termo de abertura e de encerramento do livro diário 
autenticado pelo órgão competente do registro de comércio (Decreto-Lei n 2  486/69). 

4.5 A empresa deverá apresentar os índices já calculados, com assinatura do contador 
e representante legal da empresa, que serão analisados com base no balanço 
apresentado. 

4.6 Os índices utilizados justificam-se pela amplitude do valor final estimado da 
presente licitação, aliado a condição de ser este um novo modelo para contratação de 
empresa para gerenciamento de frota, para fornecimento em rede credenciada de 
oficinas, visando a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, 
devendo, portanto, o licitante apresentar solidez e boa saúde financeira para garantir o 
fornecimento contínuo e ininterrupto do serviço à frota pública do Governo do Estado 
do Paraná. 

4.7. A empresa DEVERÁ APRESENTAR OS ÍNDICES JÁ CALCULADOS, com 
assinatura do contador e representante legal da empresa que serão analisados com 
base no balanço apresentado. 

4.8 Segundo pesquisa realizada pelo DETO, em editais de procedimentos licitatórios 
de outros órgãos públicos, observou-se que os índices acima propostos, são adotados 
como padrão para contratação de serviços. 

5. Demais documentos exigidos: 
5.1. Declaração de inexistência de fato impeditivo à habilitação, de que não está 
declarado inidõneo e nem está suspenso de participar de licitações por qualquer órgão 
da Administração Pública; 
5.2. Nos termos da Lei Complementar n°. 123/06, Artigo 44, as empresas que se 
beneficiem da condição de ME ou EPP, devem apresentar necessariamente Balanço 
Patrimonial do exercício do último ano e Certidão Simplificada original da JUCEPAR 
atualizada. 
5.3. Declaração de não utilização de mão de obra de menores. 

Sob pena de inabilitação, os documentos apresentados para habilitação 
deverão: 
- Conter Nome Empresarial do licitante com o número do CNPJ e endereço respectivo; 
- Estar no CNPJ da matriz, quanto a licitante for a matriz; 
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- Estar no CNPJ da filial, quando a licitante for a filial, salvo para os documentos que 
são emitidos apenas em nome da matriz, quando no CNPJ desta deverão ser 
apresentados; 
- Estar no CNPJ da matriz e CNPJ da filial, quando a licitante for a matriz e a 
prestadora dos serviços for a filial. 
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ANEXO III DO EDITAL 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 
PREGÃO N2  XXX/XXX 

(ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER ENTREGUE FORA DOS ENVELOPES) 

	  (nome da empresa), 
inscrita no CNPJ sob o n. 2 	 , sediada à 	  
	(endereço completo), na pessoa do Sr.(a) 	  
(sócio/representante legal), autoriza o Sr.(a) 	 , portador 
do R.G. n.9 	  (apresentar o original), a representar a pessoa 
jurídica acima citada durante a realização do Pregão n.2  XXX/20X)(, a ser realizado no 
DEAM/SEAP no dia XX/XX/20XX respondendo, assim, pela representada, ofertando 
lances verbais de preços durante a realização do referido certame (se for o caso) e 
podendo inclusive, manifestar interesse na interposição de recurso. 

(Local e data) 	  

nome e número da identidade do sócio/representante legal da empresa. 

Curitiba, 	 de 	de 20XX 

Carimbo e assinatura do representante legal da Proponente com firma reconhecida 
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ANEXO IV DO EDITAL 

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS 
DE HABILITAÇÃO, DE IDONEIDADE E DE INEXISTÊNCIA DE FATO 
SUPERVENIENTE PREVISTAS NO EDITAL 

PREGÃO N2  XXX/XX 

"(ESTA DECLARAÇÃO DEVE SER ENTREGUE JUNTO COM O 
CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES DAS EMPRESAS LICITANTES, 

PORTANTO, FORA DOS ENVELOPES)" 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de 
Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade Pregão Presencial 
nP-XXX/XXXX, solicitado pelo DEAM/SEAP, que não fomos declarados inidôneos 
para licitar ou contratar com a Administração Pública, em qualquer de suas 
esferas e sob as penas da lei, e ainda que até a presente data, inexistem fatos 
impeditivos para a nossa habilitação, ciente da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores. 

Declaramos também que estamos cientes e que cumprimos 
plenamente os requisitos de habilitação exigidos neste Edital, conforme artigo 42 , 
VII da Lei n2 10.520/02 e artigos 73 a 77 da Lei Estadual n 2 15.608/07. 

Outrossim, declaramos que todos os documentos anexados por nossa 
empresa, no Pregão supra são verídicos e assumimos plenamente a veracidade 
desta declaração. 

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

Local, 	 de 	 de 2014. 

Carimbo e assinatura do representante legal da Proponente. 
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ANEXO V DO EDITAL 

DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO 
ARTIGO 79  DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL — MÃO DE OBRA DE MENORES 

PREGÃO N 2  XX)U/XXXX 

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade Pregão n. 2  
XXX/XXXX, por seu representante credenciado, declara, na forma e sob as pe-
nas impostas pela lei, que cumpre integralmente o disposto no inciso XXXIII do 
artigo 72  da Constituição Federal e inciso V, do artigo 27, da Lei n2  8.666/93, 
acrescido pela Lei n 2  9.854/99, ou seja, não utiliza mão de obra direta ou indi-
reta de menores de dezoito anos de idade, para atividades noturnas, insalu-
bres, perigosas , bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão de obra di-
reta ou indireta de menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, 
a partir de quatorze anos. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

Local 	de 	de 201X. 

Carimbo e assinatura do representante legal da Proponente 
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ANEXO VI do EDITAL 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEM PRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE 

PREGÃO N9  XXX/XXXX 

"(ESTA DECLARAÇÃO DEVE CONSTAR DO ENVELOPE N 2  01 — PROPOSTA DE 
PREÇOS)" 

Nome Empresarial 
	  , inscrita no CNPJ n 2 	  , por 
intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.) 	  
	 portador(a) da Carteira de Identidade n 9 	 e do CPF n 2  . 
  DECLARA, para fins do disposto no EDITAL DE PREGÃO 
PRESENCIAL N2  xxx/201X sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas 
da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada: 

(OBS. Assinalar com um "X" a condição da empresa. ) 

1( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 32  da Lei Complementar n2 123, 
de 14/12/2006 

2( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 39  da Lei 
Complementar 
n2 123, de 14/12/2006. 

Caso assinalada a opção (1) ou (2), declara ainda que a empresa está 
excluída das vedações constantes do parágrafo 42  do artigo 39  da Lei Complementar 
n9 123, de 14 de dezembro de 2006. 

(Local e data) 

(representante legal) 
Importante:  
a1) A PROPONENTE que tiver ofertado o menor preço, deverá entregar na 
complementação da Proposta de preço, a presente declaração de enquadramento ou 
não como micro empresa ou empresa de pequeno porte (ME ou EPP). 

a2) 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 9 123/2006. 
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a.2.1) A Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno 
porte, falsa ou inverídica sujeitará a PROPONENTE as penalidades previstas 
neste edital, bem como sanções penais cabíveis. 

Obs: Este documento deverá ser apresentado em papel timbrado da proponente ou 
qualquer outra forma de apresentação que contenha a identificação da 
empresa e o respectivo CNPJ, bem como estar assinado pelo representante 
legal da empresa, devidamente autorizado para tal. 

(OBS.: a presente declaração deverá ser assinada por representante legal do 
concorrente e carimbada com carimbo da empresa) 
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ANEXO VII DO EDITAL 

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

Contrato celebrado entre o ESTADO DO PARANÁ, doravante denominado 
CONTRATANTE, e 	  (pessoa jurídica), situado no(a) 	  
(endereço), inscrito no Ministério da Fazenda sob o n° 	  (n° do CNPJ), 
representada neste ato por 	  (representante do contratado), inscrito no 
Cadastro de Pessoas Físicas sob o n° 	  (n° do CPF), doravante 
denominada CONTRATADA, para a prestação dos serviços descritos na Cláusula 
Terceira — Do Objeto. 
O presente compromisso tem seu fundamento e finalidade na consecução do objeto 
descrito abaixo, constante no processo administrativo n. 2  13.310.700-2, PREGÃO 
PRESENCIAL n.2  44/2014, Lei Federal Complementar n 2  123/2006, n2  139/2011 e n2  
147/2014, Lei Estadual n 2  15.608/2007, Decreto Estadual n2  6.191/2012 e atos 
normativos posteriores e subsidiariamente pela Lei federal rt2  8.666/1993 e 
10.520/2002, e pelas condições previstas no Edital e seus anexos, mediante as 
seguintes condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA — Dos Documentos Integrantes deste Contrato 
1.1. A contratação do serviço licitado obedecerá ao estipulado neste contrato, bem 
como as disposições constantes dos documentos adiante enumerados, que compõem 
o processo de Pregão Presencial e que, independentemente de transcrição, fazem 
parte integrante e complementar deste contrato: 
1.1.1. Edital de Pregão Presencial n. 2  44/2014 com todos os seus Anexos; 
1.1.2. Proposta e documentos que a acompanham, firmados pela CONTRATADA. 

CLÁUSULA SEGUNDA — Dos Órgãos Usuários 
2.1. Participam como Órgãos Usuários, os órgãos e entidades da Administração 
Pública do Estado do Paraná adiante relacionados, que apresentam as seguintes 
dotações orçamentárias: 

N2  ÓRGÃO OU ENTIDADE 
DOTAÇÃO FONTEFONTE 

1 Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina 773126784424333 258 

2 Agência de Defesa Agropecuária do Paraná 653320304414298 250 

3 Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Infraestrutura do 
Paraná 

773204125404313 250 

4 Biblioteca Pública do Paraná 513113392414197 250 

5 Casa Civil 130204122414015 100 
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6 Casa Militar 150204122423 100 

7 Centro Cultural Teatro Guaíra 513213392414200 100 

8 Centro de Convenções de Curitiba S/A 447123695404367 250 

9 Centro Paranaense de Referência em Agroecologia 653220573414296 100 

10 Companhia de Desenvolvimento Agropecuária do Estado do Paraná Recursos Próprios 250 

11 Controladoria Geral do Estado 160204122404365 100 

12 Coordenação da Receita do Estado 293004129414053 100 

13 Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba 673115452414276 100 

14 Departamento de Estradas de Rodagem 773026782414309 250 

15 Departamento de Execução Penal 490314421034183 100 

16 Departamento de Imprensa Oficial do Estado 1 23222662404329 250 

17 Departamento de Transito do Paraná 393006181134080 250 

18 Departamento Estadual de Arquivo Público 273104122404046 100 

19 Instituto Agronômico do Paraná 653019571414268 100 

20 Instituto Ambiental do Paraná 
693118541144285 
693118541144286 
696118542144294 

250 
258 

21 Instituto das Águas do Paraná 693318542144292 100 

22 Instituto de Florestas do Paraná 653420601044368 250 

23 Instituto de Terras, Cartografia e Geociências 693221127414288 100/250 

24 Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural 653120606044264 100 

25 Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social 233004122414035 100 

26 Junta Comercial do Paraná 613223125114234 250 

27 Minerais do Paraná S/A 617023663114235 105 

28 Ministério Público 90103091434010 100 

29 Paraná Edificações 773304122414339 100 

30 Paraná Turismo 443123695414362 100 

31 Procuradoria Geral do Estado 196003092404029 100 

32 Rádio e Televisão Educativa do Paraná 353024392414188 100 

33 Secretaria da Indústria, do Comércio e Assuntos do Mercosul 610222122114231 100 

34 Secretaria de Estado da Administração e Previdência 270204122404041 100 

35 Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento 650220122414253 100/250 

36 Secretaria de Estado da Ciência. Tecnologia e Ensino Superior 450212364414112 100 

37 Secretaria de Estado da Comunicação Social 350204131414059 100 

38 Secretaria de Estado da Cuttura 510213392414191 100 

39 Secretaria de Estado da Educação 410212122414090 100 

40 Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social 550208122414215 100 

41 Secretaria de Estado da Fazenda 290204123414050 100 

42 Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos 490214421414180 100 
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43 Secretaria de Estado da Saúde 476010122194163 100 

4 

390306181134066 100 
Secretaria de Estado da Segurança Pública 391106182134074 107 

396606181134089 113 

45 Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística 770226122414300 100 

46 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano 550208122414215 100 

47 Secretaria de Estado do Esporte e Turismo 440227122414356 100 

48 Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos 690218541414281 100 

530211122414205 
49 Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Economia Solidária 530211333204207 100 

50 Secretaria de Estado e Coordenação Geral e Planejamento 230204121414033 100 

51 Universidade Estadual de Ponta Grossa 453112364084118 250 

52 Universidade Estadual do Centro-Oeste 453312364084124 250 

53 Universidade Estadual do Paraná 454600133903039 250 

CLÁUSULA TERCEIRA — Do Objeto 

3.1. O presente contrato tem por objeto a contratação, pelo CONTRATANTE, de em-
presa gerenciadora de frota, para proceder através de gestão compartilhada a um re-
cadastramento da frota veicular ative e prestação de serviços de manutenção preventi-
va e corretiva, em um quantitativo de veículos de  unidades, nos termos 
da legislação vigente, conforme especificações técnicas, prestado pela CONTRATA-
DA, de acordo com as condições e especificações mínimas exigidas no Edital e con-
forme proposta comercial da empresa datada de / /  

CLÁUSULA QUARTA — Do Regime de Execução 
4.1 Os serviços contratados deverão ser executados de forma a permitir o controle 
gerencial da frota, objetivando a gestão compartilhada entre a SEAP/DETO, ÓRGÃO 
USUÁRIO e a CONTRATADA, disponibilizando os seguintes itens com as respectivas 
especificações: 

• Sistema informatizado e integrado de gestão. 
• Equipe para gestão de manutenção. 
• Rede credenciada de estabelecimentos responsáveis pela manutenção 
preventiva e corretiva da frota de veículos do ÓRGÃO USUÁRIO. 

4.2 O atendimento dos serviços de manutenção bem como o fornecimento de 
materiais deverá ocorrer por meio de rede de oficinas, centros automotivos e 
concessionárias, em caráter contínuo e ininterrupto, que inclui o fornecimento de 
peças e insumos, abrangendo todas as áreas e especialidades afetas à integridade 
dos veículos e relativos à manutenção preventiva e corretiva, análise, avaliação e 
diagnose, desmontagem, montagem, retificação, reparação, correção, restauração, 
reposição, complementação, conservação e itens correlatos: 
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4.3 A Manutenção Preventiva compreende todos os serviços executáveis em 
oficinas/centros automotivos/concessionárias, obedecendo-se as recomendações do 
fabricante do veículo. 

4.3.1 São exemplos de manutenção preventiva: troca de pneus, protetores e 
câmaras; alinhamento e balanceamento de rodas; troca de óleo de motor, 
câmbio, diferencial, óleo de freio, líquido de arrefecimento; filtro de óleo, filtro 
de ar e de ar-condicionado; lubrificação de veículos; lavagem simples e 
completa, inclusive de motor; lavagem geral com polimento, aspiração e 
lubrificação; reposição de palhetas de limpador, correias de alternador/gerador; 
substituição de itens de motor; limpeza de motor e bicos injetores; regulagem 
de bombas e bicos injetores; troca de lona e pastilha de freio, mangueiras; 
outros serviços constantes no manual dos veículos/equipamentos. 
4.3.2 A CONTRATADA deverá disponibilizar funcionalidade para manutenção 
preventiva da frota a partir de planos de manutenção. Os planos de manutenção 
preventiva deverão ser: 

4.3.2.1 Diretos — Quando um veículo atinge determinada quilometragem, conforme 
especificações constantes do manual do proprietário. 
4.3.2.2 Cíclicos — A cada vez que um veículo acumula determinada quantidade de 
quilometragem, conforme sua utilização a critério do gestor usuário. 
4.4 A Manutenção Corretiva e Pesada compreende todos os serviços executáveis 
em oficinas/centros automotivos/concessionárias, que venham a ocorrer fora dos 
estabelecidos para a manutenção preventiva, para correção de defeitos aleatórios 
resultantes do desgaste e/ou deficiências de operação, manutenção e fabricação, 
garantindo a operacionalidade do veículo, além de preservar a segurança de pessoas 
e materiais. 

4.4.1 São exemplos de manutenção corretiva: serviços de retífica de motor; 
montagem e desmontagem de jogo de embreagem; serviços de instalação 
elétrica; serviços no sistema de injeção eletrônica; capotaria; tapeçaria; funilaria 
e pintura; serviços no sistema de arrefecimento; serviços no sistema de ar-
condicionado; reboque de veículos; entre outros da espécie. 

4.5 O atendimento dos serviços de manutenção deverá ocorrer por meio de rede de 
credenciadas, com número inicial de no mínimo de 210 (duzentos e dez) credenciadas 
para veículos leves, médios, pesados, barcos, motos e similares em âmbito estadual, 
conforme distribuição mínima prevista no ANEXO XI do Termo de Referência. A 
abrangência do sistema deverá atender a todas as regiões descritas no ANEXO II do 
Termo de Referência, onde constam às localidades e respectivo número de veículos 
componentes da frota, sendo que, cada credenciada poderá atender a mais de uma 
marca conforme orientações e necessidade da SEAP/DETO. 
4.6 Para o atendimento dos serviços de manutenção de tratores, equipamentos 
rodoviários, agrícolas e similares, por meio de oficinas/empresas especializadas, o 
credenciamento inicial exigido será de no mínimo de 10 (dez) credenciadas, 
distribuídas em localidades com abrangência estadual, visando o atendimento de 
todas as marcas constantes do ANEXO I do Termo de Referência, sendo que, cada 
credenciada poderá atender a mais de uma marca conforme orientações e 
necessidade da SEAP/DETO. 
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4.7 Caberá a CONTRATADA efetuar estudos visando a distribuição da rede 
credenciada de forma a atender aos serviços solicitados equitativamente em âmbito 
estadual. 
4.8 Para o atendimento dos serviços de manutenção de veículos em garantia de 
fábrica, o credenciamento exigido de concessionárias ou empresas credenciadas 
distribuídas equitativamente em poios com abrangência em âmbito estadual deverá 
atender por marca de veículos utilizados pela administração pública, conforme 
constantes do ANEXO III do Termo de Referência e outras que venham a ser 
incorporadas a frota oficial. 
4.9 A rede de atendimento de oficinas credenciadas, deverá obedecer a uma 
distribuição equitativa, dentro das regiões apontadas, cuja distância entre si não 
exceda a 100 km. Quando da impossibilidade do cumprimento dessa determinação, a 
CONTRATADA deverá comunicar a SEAP/DETO, informando os motivos que a 
impedem de efetuar o credenciamento. Uma vez comprovada a real dificuldade de 
credenciamento, a SEAP/DETO deverá deliberar em conjunto com o representante da 
empresa, apontando para a melhor solução a ser adotada. 
4.10 A CONTRATADA poderá credenciar diretamente, visando agilizar a prestação 
dos serviços, empresas que atuem no ramo de vidraçaria, tapeçaria, estofaria, 
capotaria e similares. 
4.11 A CONTRATADA deverá apresentar em até 120 (cento e vinte) dias, conforme 
ANEXO V do Termo de Referência, após início da vigência do termo contratual, o 
recadastramento detalhado individual de cada veículo, disponibilizando para acesso 
via "WEB" a SEAP/DETO e órgãos usuários credenciados, devendo o levantamento 
conter os seguintes dados mínimos: 

• A identificação do veículo, contendo: placa, chassi, renavam, marca, 
tipo, ano e cor. 
• Número de patrimônio. 
• Tipo de combustível e capacidade do tanque. 
• Órgão proprietário e Órgão usuário. 
• Cidade de lotação. 
• Hodômetro no levantamento inicial. 
• Histórico a cada renovação de recadastramento, a ser efetuado pela 
CONTRATADA anualmente. 
• Registro fotográfico do veículo, com o mínimo de 05 (cinco) fotos que 
demonstre o seu estado geral e sua respectiva identificação. 

CLÁUSULA QUINTA — Da Vigência do Contrato 
5.1. A vigência do contrato será de 12 (doze) meses a contar da assinatura do 
contrato, podendo ser prorrogado por meio de Termo Aditivo, por sucessivos 
períodos, satisfeitos os requisitos do artigo 108 da Lei Estadual n° 15.608/2007 e o 
artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

CLÁUSULA SEXTA — Da Gestão, da Fiscalização e do Controle da Execução dos 
Serviços 
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6.1 A supervisão, orientação e fiscalização dos serviços prestados e materiais 
fornecidos pela Rede Credenciada, conforme objeto da presente contratação, estarão 
a cargo da CONTRATADA, a qual deverá apresentar Plano de Fiscalização. 
6.2 Não obstante a empresa CONTRATADA ser a única e exclusiva responsável pela 
execução dos serviços descritos no presente Termo de Referência, a SEAP/DETO é 
reservado o direito de, sem restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercer a 
mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços prestados. Para tanto, os 
prepostos designados pelo ÓRGÃO USUÁRIO (gestor e fiscais do contrato) deverão: 
• Ter livre acesso aos locais de execução do serviço. 
• Exercer a fiscalização e aprovação dos serviços contratados, de modo a 
assegurar seu efetivo cumprimento, bem como, atestar o recebimento dos serviços. 
• Realizar a supervisão das atividades desenvolvidas pela CONTRATADA, 
efetivando avaliações periódicas. 
6.3 Ante o uso compartilhado deste contrato, caberá ao servidor 	  
Diretor do DETO/SEAP, a gestão e a fiscalização superior do sistema, cabendo aos 
órgãos usuários designarem, formalmente, gestor e fiscal para acompanhar a 
execução do contrato no âmbito de suas responsabilidades. 
6.4 Caso entenda necessário, a SEAP/DETO e o ÓRGÃO USUÁRIO poderão verificar 
"in loco", por meio de componentes de Comissão de Vistoria Permanente designada 
para tanto e/ou servidores do DETO, as condições da área física das oficinas da Rede 
Credenciada prestadoras de serviços e caso seja verificado a inexistência de espaço e 
condições mínimas adequadas à realização dos serviços solicitados, notificará a 
CONTRATADA através de relatório de deficiências, devendo esta proceder à imediata 
correção dos problemas apontados ou, ainda, indicação de outra oficina que atenda as 
condições mínimas para execução do serviço solicitado. 
6.4.1 A CONTRATADA terá o prazo de até 05 (cinco) dias úteis, após o recebimento 
do relatório de deficiências, para apresentar as devidas justificativas, ou ainda, a 
comunicação de desligamento da oficina credenciada e providenciar a substituta. 
6.4.2 A fiscalização exercida por parte da SEAP/DETO e do ÓRGÃO USUÁRIO não 
diminui ou altera a responsabilidade da CONTRATADA na prestação dos serviços 
assumidos. 
6.5 A CONTRATANTE deverá supervisionar a execução dos serviços prestados pela 
CONTRATADA, podendo rejeitar, no todo ou em parte, os serviços em desacordo 
com o Contrato, em consonância com o ÓRGÃO USUÁRIO. 
6.6 As exigências da fiscalização, inerentes ao objeto do contrato, deverão ser 
prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem ônus ao ORGÃO USUÁRIO e nos 
prazos estabelecidos. 
6.7 O pagamento das despesas relativas às vistorias e laudos técnicos será realizado 
exclusivamente pela CONTRATADA e quando solicitados pelo ÓRGÃO USUÁRIO, 
serão reembolsados posteriormente pelo solicitante. 

CLÁUSULA SÉTIMA — Do Valor e do Reajustamento e da Dotação Orçamentária 
7.1. O valor total estimado deste contrato para um período de 12 (doze) meses é de 
R$ 	 ( 	 ), sendo R$  	 ) o valor 
unitário mensal por veículo para a taxa de administração, para 	 veículos 
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perfazendo o valor de R$ 	  para taxa e R$ 	  
	 ) para serviços e fornecimento de peças. 

7.2. O valor em reais relativo a Taxa de Administração será fixo e irreajustável durante 
a vigência do contrato em seu período inicial de 12 (doze) meses, podendo após esse 
período sofrer reajustes, levando-se em consideração a variação do IPC-FIPE para o 
período a ser considerado. 
7.3. Deverão estar incluídos na taxa de administração todos os tributos, salários, 
encargos sociais, trabalhistas e fiscais e quaisquer ônus que porventura possam recair 
sobre o fornecimento do objeto, bem com todo investimento necessário à implantação 
do referido objeto. 
7.4 Ficam estabelecidos, com base nos valores de desconto apresentados pela 
CONTRATADA na disputa, os seguintes valores máximos de mão de obra a serem 
apresentados pelas credenciadas em seus orçamentos: 
7.4.1 Valor de mão de obra/hora homem para veículos leves/médios — R$ 	 
	 ). 

7.4.2 Valor de mão de obra/hora homem para veículos pesados — R$ 	 
	 ). 
7.4.3 Valor de mão de obra/hora homem para máquinas e equipamentos — R$ 
	 ). 

7.4.4 Valor de mão de obra/hora homem para motos, embarcações e similares — R$ 
	 ). 

7.4.5 Fica estipulado, com base nos valores de desconto apresentados pela 
CONTRATADA na disputa, o desconto mínimo de  % (  
sobre as peças GENUINAS/ORIGINAIS a serem fornecidas, referenciadas na tabela 
AUDATEX MOLICAR ou similar a critério do DETO. 
7.5 Fica estipulado, com base nos valores de desconto apresentados pela 
CONTRATADA na disputa, o desconto mínimo de  % (  
sobre as peças ALTERNATIVAS a serem fornecidas. 

CLÁUSULA OITAVA — Da Medição e da Forma de Pagamento 
8.1 Os valores em reais relativos à Mão de Obra/Hora Homem, dispostos no item 22.1 
do Termo de Referência, serão fixos e irreajustáveis durante a vigência do contrato 
em seu período inicial de 12 (doze) meses, podendo, mediante análise, decorridos 12 
(doze) meses de sua contratação inicial, sofrer repactuação. 
8.1.1 Os descontos oferecidos pela CONTRATADA na fase de lances do pregão 
deverão compor a sua proposta (conforme modelo do Anexo VIII do Termo de 
Referência) e serão os mínimos a serem aplicados pela sua rede credenciada quando 
da realização dos orçamentos para a prestação dos serviços. 
8.2 Para medição dos serviços contratados, deverão ser considerados períodos 
quinzenais de prestação de serviços, o que corresponde ao período do 1 2  dia 
(primeiro) ao último dia do mês. 
8.3 As medições para efeito de pagamento serão realizadas de acordo com os 
seguintes procedimentos: 

8.3.1 No primeiro dia útil subsequente ao mês em que foram prestados os 
serviços, a CONTRATADA deverá disponibihzar via Sistema, relatório analítico 
das despesas contendo os quantitativos totais de cada um dos tipos de 
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serviços realizados pelo órgão usuário (manutenção fornecida e taxa de 
administração), individualizados por município e órgão/unidade usuário, e os 
respectivos valores apurados, contendo as seguintes informações: 

8.3.1.1 Identificação da oficina (razão social, nome fantasia e endereço). 
8.3.1.2 Identificação do órgão / unidade 
8.3.1.3 Identificação do veículo (marca, tipo, prefixo e placa). 
8.3.1.4 Odômetro do veículo no momento da entrada em manutenção. 
8.3.1.5 Data e hora da entrada na credenciada. 
8.3.1.6 Discriminação e valor das peças utilizadas. 
8.3.1.7 Discriminação do tempo e valor da Mão de Obra. 
8.3.1.8 Valor Total da operação. 
8.3.1.9 Inserir no relatório os valores constantes da Tabela Audatex 
Moficar ou similar a critério do DETO, com os descontos praticados e 
efetivamente faturados. 

8.4 Após a conferência dos quantitativos e valores apresentados no relatório, caso 
haja incorreções, o mesmo será devolvido à CONTRATADA para as devidas 
correções e/ou glosas, que serão obrigatoriamente realizadas no faturamento do 
órgão usuário na quinzena subsequente. 
8.5 O pagamento será efetuado pelo ÓRGÃO USUÁRIO, através do Sistema 
Integrado de Administração Financeira — SIAF/PR, por meio de ordem bancária 
emitida por processamento eletrônico, a crédito do beneficiário em banco credenciado 
pelo Estado do Paraná, em até 30 (trinta) dias corridos após a emissão eletrônica da 
Nota Fiscal/ Fatura, pela CONTRATADA. 
8.6 Para fins de pagamento, a CONTRATADA deverá emitir conforme dados do 
Órgão Usuário, nota fiscal/fatura quinzenal de prestação dos serviços, acompanhado 
do relatório constante no item 4.3.3 do Termo de Referência, desdobrando o valor 
devido a título de reembolso em função dos serviços efetivados e o valor relativo à 
taxa de administração como contraprestação pelos serviços de gerenciamento, 
indicando o número do contrato a que a mesma se refere, o total gasto com mão de 
obra, total gasto com peças e total relativo à taxa de administração. 
8.7 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 
aplicável sobre o valor do serviço de intermediação, ou seja, aquele referente ao valor 
da Taxa de Administração. 
8.8 Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será 
observado o disposto na Lei Complementar n 2  116, de 2003, e legislação municipal 
aplicável, cuja alíquota, base de cálculo e valor do imposto devido devem estar 
devidamente destacados na nota fiscal/ fatura emitida pela CONTRATADA. 
8.9 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 
Complementar n2  123/2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 
contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto o pagamento ficará 
condicionado à apresentação de comprovação por meio de documento oficial de que 
faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar e 
demais alterações. 
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8.9 Para liberação do pagamento, a CONTRATADA deverá estar com a 
documentação abaixo dentro de sua validade, enquanto perdurar a vigência do 
contrato. 
8.10 A não apresentação das seguintes comprovações assegura a CONTRATADA o 
direito de aplicar penalidades previstas no item 25 do Termo de Referência e em Lei. 
Devendo a empresa apresentar acompanhado da respectiva nota fiscal/fatura: 

• Prova de regularidade para com as fazendas Federal, Estadual e Municipal do 
domicílio ou sede da CONTRATADA. 

• Prova de regularidade para com a Fazenda do Estado do Paraná, se a 
CONTRATADA não estiver sediada no Estado do Paraná. 

• Prova de Regularidade de débitos FGTS (CRF). 
• Prova de Regularidade de débitos INSS (CND). 
• Prova de Regularidade de tributos municipais (ISS) do domicílio da licitante. 
• Prova de Regularidade da Dívida Ativa do Estado (ICMS) do domicílio da 

licitante e do Estado do Paraná. 
• Prova de Regularidade Conjunta de débitos relativos a tributos federais e à 

Dívida Ativa da União expedida pela Procuradoria da Fazenda Nacional. 
• Prova de Regularidade de débitos trabalhistas, em conformidade com o 

disposto na Lei 12.440/2011. 
• Prova de Regularidade de Cadastro de Licitante junto ao GMS da Secretaria de 

Estado da Administração e da Previdência do Governo do Estado do Paraná. 
• Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. 
• Certidão Negativa expedida pelo cartório distribuidor de falência e recuperação 

judicial do local da sede da licitante. 
8.11 Para fins de pagamento, somente serão considerados gastos autorizados na 
rede credenciada e efetivamente executados. 
8.12 A CONTRATADA obriga-se a executar os serviços, objeto deste contrato, pela 
taxa de administração proposta no processo licitante e constante do contrato, nos 
quais deverão estar incluídos todos os custos diretos e indiretos. 
8.13 A remuneração da CONTRATADA será resultante da aplicação da taxa de 
administração multiplicada pelo quantitativo de veículos ativos cadastrados no 
sistema, somada ao efetivo montante total dos gastos incorridos pelo ÓRGÃO 
USUÁRIO com a manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos na quinzena 
em referência, constante no relatório analítico de despesas devidamente aprovado 
pelo Órgão usuário. 

Pq = (TxV) + G 

Onde: 
Pq = Valor total do pagamento de uma determinada quinzena. 
T= Taxa de administração. 
G = Gastos incorridos pelo órgão usuário com a manutenção da frota de veículos da 
quinzena. 
V= Número de veículos ativos cadastrados. 
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8.14 Os valores dos materiais e serviços fornecidos pela Rede Credenciada serão 
faturados de acordo com o preço proposto no procedimento licitatório, não podendo, 
porém, este preço exceder aos descontos ofertados e que deverão ser praticados 
durante a vigência do contrato. 
8.15 Conforme disposições contidas nas letras "c" e "d", do inciso XIV, do art. 40, da 
Lei ng 8.666/93, no caso de eventual atraso no pagamento, por culpa imputada ao 
CONTRATANTE, o valor devido terá atualização financeira desde a data prevista para 
o pagamento até a data do efetivo pagamento, utilizando-se pelo IGP-M daquele 
período. 
8.16 A despesa decorrente desta licitação correrá por conta da dotação orçamentária 
dos órgãos e entidades participantes do Pregão Presencial, durante o período de 
execução do contrato. 

CLÁUSULA NONA — Da Execução dos serviços 
9.1 A execução dos serviços contratados será iniciada no primeiro dia útil após o 
cumprimento integral das tarefas discriminadas no cronograma constante no ANEXO 
V do Termo de referência. do presente Termo de Referência. 
9.2 A CONTRATADA disponibilizará acesso para consultas via 'WEB" ao Sistema de 
Controle de Frota, através de fornecimento de "login" e senha específica por servidor 
habilitado a efetuar as operações, a ser autorizado pela SEAP/DETO, devendo 
disponibilizar no mínimo 03 (três) perfis de acesso ao sistema: 
9.2.1 Gestor de Frota do Estado (SEAP/DET0): deverá ter acesso às informações 
das manutenções aprovadas e reprovadas dos veículos de todos os órgãos e 
entidades contratantes, bem como analisar e aprovar os orçamentos, podendo incluir 
ou alterar parâmetros para qualquer ÓRGÃO USUÁRIO. Somente servidores da 
SEAP/DETO poderão ter este perfil. 
9.2.2 Gestor de Frota do Órgão/Entidade: deverá aprovar e ter acesso às 
informações das manutenções somente dos veículos de seu órgão/entidade, poderá 
estabelecer limites de alçada aos gestores de unidades, bem como qualquer tipo de 
cotas para unidades ou veículos. 
9.2.3 Gestor de Frota de Unidade/Base Operacional: A unidade é uma subdivisão 
ou base operacional do ÓRGÃO USUÁRIO. Poderá ter um ou mais gestores que 
poderão somente consultar, aprovar manutenções e estabelecer cotas para veículos 
(se lhes forem atribuídas tais competências via sistema). Terão acesso somente aos 
veículos de sua base operacional/unidade. Um mesmo usuário poderá ser gestor de 
frota de uma unidade ou de um grupo de bases operacionais. 
9.3 O Controle Gerencial consistirá no fornecimento de relatórios da frota de veículos, 
disponibilizados via sistema "VVEB", através de sistema de gerenciamento integrado, 
oferecendo relatórios globais e individualizados, demonstrando todos os dados 
referentes à utilização e histórico dos veículos, constituindo-se de relatórios mínimos, 
tais como: 
9.3.1 Histórico das operações realizadas pelos veículos da frota, contendo: data, 
horário, identificação do estabelecimento, identificação do usuário, mercadoria ou 
serviço adquirido, quantidade adquirida, valor unitário e valor total da operação. 
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9.3.2 Relatório contendo o volume de gastos realizados por tipo de serviço solicitado 
pela CONTRATANTE à CONTRATADA. 
9.3.3 Relatório contendo notas fiscais emitidas por órgão, discriminando os serviços 
prestados, com possibilidade de indicação de período para consulta. 
9.3.4 Relatório de custo de manutenção individualizado por veículo conforme estrutura 
a ser definida pela CONTRATANTE. 
9.3.5 Relatório de histórico dos orçamentos aprovados por veículo conforme estrutura 
a ser definida pela CONTRATANTE. 
9.3.6 Relatório de resumo de custos por veículo conforme estrutura a ser definida pela 
CONTRATANTE. 
9.3.7 Relatório de programação de renovação de frota, conforme parâmetros definidos 
pela CONTRATANTE. 
9.3.8 Relatório de análise da frota, compreendendo: 

- Indicadores de desempenho por custo total da frota. 
- Custo médio de veículo por quilômetro rodado. 

9.3.9 Relatório de orçamentos aprovados e de orçamentos não aprovados por 
veículo/equipamento. 
9.3.10 Relatório comparativo de cotações em orçamentos que demonstre a 
economicidade na execução do serviço aprovado por veículo/órgão/Estado. 
9.3.11 Relatório das oficinas cadastradas por localidades e respectivos endereços. 
9.3.12 Relatório de serviço de manutenção aprovada e reprovada por nível de gestor 
de frota e base operacional. 
9.3.13 Relatório de quantidade de veículos aguardando manutenção nas 
credenciadas, por órgão/veículo/status. 
9.3.14 Relatório gerencial personalizado, que indique o perfil de utilização de cada 
veículo que integre a frota do ÓRGA0 USUÁRIO, que deverá apresentar 
necessariamente, indicadores que demonstrem a relação custo/benefício, com a 
finalidade de identificar a necessidade de implantação de medidas que visam à 
melhoria contínua, por meio da otimização do uso do sistema e da redução dos custos 
decorrentes dos serviços de manutenção. 
9.3.15 Relatório que identifique as transações protegidas por parâmetros que não 
foram realizadas, por não terem sido autorizadas, bem como aquelas realizadas em 
desacordo com os parâmetros estabelecidos pelos gestores da frota (inconsistências). 
9.3.16 Os relatórios deverão estar disponíveis em formatos: "WEB", PDF, Excel e 
arquivo-texto. 
9.3.17 Os relatórios deverão permitir o cruzamento de dados (business inteffigence) ou 
a criação de consultas específicas fornecendo maior flexibilidade na administração e 
tomada de decisões pelos gestores. 
9.3.18 Outros que possam ser solicitados pela SEAP/DETO no sentido de refinar e 
aprimorar informações sobre os veículos. 
9.4 A SEAP/DETO poderá solicitar à CONTRATADA, a geração de relatórios 
específicos, na língua portuguesa, inclusive com possibilidade de geração de arquivos, 
desde que as informações constem do banco de dados do sistema. 
9.5 Os dados registrados no sistema, relativos a todas as manutenções aprovadas ou 
reprovadas, inclusive os itens dos orçamentos, das cotações e aprovações, dados 
do(s) gestor(es) que aprovaram o serviço, devem ser coletados e armazenados pelo 
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sistema, em base de dados permanente, centralizada e constantemente atualizada e 
estar disponíveis para consultas e emissão de relatórios. 
9.6 Os serviços de manutenção iniciam-se com a vistoria do veículo entregue para 
conserto, sendo neste ato, emitida cópia da vistoria que deverá ser inclusa no sistema 
e anuência do servidor responsável ou a quem por este designado. 
9.7 Os serviços somente poderão ser executados após o envio via "WEB" de 
autorização do ÓRGÃO USUÁRIO do veículo, exceto para atendimento de 
emergências, cuja autorização será encaminhada pelo ÓRGÃO USUÁRIO no primeiro 
dia útil subsequente à ocorrência. 
9.8 Após aprovação e autorização da manutenção pelo ÓRGÃO USUÁRIO, esta 
poderá ser iniciada pelo estabelecimento. Somente após a finalização da manutenção 
e retirada do veículo pelo ÓRGÃO USUÁRIO, o mesmo veículo poderá realizar 
manutenções em outro estabelecimento credenciado. 
9.9 Os serviços orçados pela CONTRATADA e aprovados pelo ÓRGÃO USUÁRIO do 
veículo, devem ser iniciados em no máximo 01 (um) dia útil após comunicação da 
aprovação do orçamento. 
9.10 Para a execução dos serviços de manutenção da frota de veículos do ÓRGÃO 
USUÁRIO contratantes, a CONTRATADA deve por meio da Rede Credenciada, 
conforme fluxograma constante do ANEXO XII: 
9.10.1 Realizar o orçamento, sem ônus ao ÓRGÃO USUÁRIO, inclusive quando 
envolver a desmontagem do motor do veículo. 
9.10.2 Registrar no sistema de gestão 03 (três) orçamentos para a manutenção, bem 
como as reduções em seus valores, que será validado pela equipe da CONTRATADA 
e encaminhado ao gestor da frota para a aprovação. 
9.10.3 Executar os serviços de manutenção preventiva e corretiva de acordo com sua 
especialidade, com fornecimento de peças, componentes e materiais necessários à 
manutenção da frota de veículos do ORGÃO USUARIO, salvo quando a manutenção 
ocorrer em campo, em face das dificuldades de transporte às sedes das oficinas. 
9.10.4 Executar somente os serviços aprovados, com pessoal qualificado, mediante o 
emprego de técnica, equipamentos e ferramentas adequados, em conformidade com 
as especificações de fábrica/montadora, devolvendo o veículo em perfeitas condições 
de funcionamento. 
9.10.5 Entregar o veículo, logo após a conclusão dos serviços, obrigatoriamente 
asseado. 
9.10.6 Disponibilizar local adequado para inspeção prévia, de todas as peças 
substituídas nos veículos, fornecendo a relação e seus respectivos códigos, com n° da 
ordem de serviço, que poderão ser verificados pela equipe da CONTRATADA e pelo 
gestor da frota e/ou comissão especialmente designada pela SEAP/DETO e ÓRGÃO 
USUÁRIO, se necessário ou solicitado. 
9.10.7 Responsabilizar-se pelos danos causados a veículos, decorrentes de erros ou 
falhas nos serviços por ele prestados, que forem identificados em inspeção de vistoria 
e/ou laudo técnico nos respectivos veículos. 
9.11 Os orçamentos elaborados pela Rede Credenciada não poderão ser visualizados 
através do sistema entre as empresas consultadas para a realização do serviço. 
9.12 Poderão ser trocadas todas as peças que compõem o veículo, inclusive de seus 
componentes, desde que o orçamento não ultrapasse cumulativamente a importância 
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de 70% (setenta por cento) do valor de mercado do veículo, conforme consta na 
legislação estadual em vigor, obedecidos aos parâmetros constantes da tabela FIPE 
ou outra que venha a substituí-la, parametrizável no sistema. 
9.12.1 Caso o valor do orçamento ultrapasse o parâmetro estabelecido no item 
anterior, a execução do serviço deverá ser bloqueada via sistema. 
9.13 A CONTRATADA deverá exigir da Rede Credenciada garantia conforme abaixo 
estabelecido: 

• Para peças genuínas/originais, a partir da emissão da nota fiscal, de 06 (seis) 
meses. 
• Para peças do mercado alternativo, a partir da emissão da nota fiscal, de 03 
(três) meses. 
• Para mão de obra, a partir da emissão da nota fiscal, de 06 (seis) meses. 
• As peças utilizadas nos serviços poderão ter garantia diferenciada, desde que 
seja por um período superior a garantia mínima. 
• Substituição das peças defeituosas sem ônus para o ÓRGÃO USUÁRIO. 
• Os serviços de pintura e funilaria terão garantia mínima de 06 (seis) meses. 

9.13.1 A Rede Credenciada deverá fornecer, obrigatoriamente, a mesma garantia 
oferecida pelo fabricante das peças, componentes, acessórios e materiais utilizados 
na manutenção dos veículos, quando for superior aos prazos constantes no item 9.13. 
9.13.2 Durante o período da garantia os estabelecimentos credenciados estão 
obrigados a substituir o material defeituoso no prazo de 07 (sete) dias corridos, a 
contar da data de comunicação do gestor da frota do ÓRGÃO USUÁRIO. 
9.13.3 A rede credenciada deverá fornecer garantia de no mínimo 90 dias corridos, a 
todo o serviço executado, contados a partir da retirada do veículo manutenido, sendo 
que durante este prazo estará obrigada a refazer o(s) serviço(s) considerado(s) 
imperfeito(s), sem qualquer ônus adicional aos órgãos/entidades contratantes. Após a 
correção dos serviços considerados imperfeitos, será reiniciado o prazo de garantia. 
9.14 A rede credenciada deve reparar, corrigir, remover, substituir, desfazer e/ou 
refazer, prioritariamente e exclusivamente à sua custa e risco, no total ou em parte, e 
dentro de um prazo não maior que o da manutenção original, as peças, componentes, 
acessórios e materiais substituídos ou serviços executados com vícios, defeitos, 
incorreções, erros, falhas, imperfeições ou recusados pelo gestor da frota, decorrentes 
de sua culpa, inclusive por emprego de mão de obra ou materiais impróprios ou de 
qualidade inferior, sem que tal fato possa ser invocado para justificar qualquer 
cobrança adicional, a qualquer título, mesmo nas aquisições e serviços recebidos pelo 
gestor da frota, mas cujas irregularidades venham a surgir quando da aceitação e/ou 
dentro do prazo de garantia. 
9.15 A rede credenciada deve responsabilizar-se integralmente pelos veículos 
recebidos do ÓRGÃO USUÁRIO, incluindo todos os pertences, acessórios e objetos 
nele contidos, obrigando-se à reparação total da perda, em casos de furto ou roubo, 
incêndios ou acidentes, independente de culpa, bem como ressarcir os danos 
causados aos contratantes, no caso de uso indevido do veículo, enquanto este estiver 
sob sua guarda, não transferindo tal responsabilidade a possíveis subcontratadas ou 
terceiros, desde o momento do recebimento do veículo para orçamento até a entrega 
do bem ao final do serviço. 
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CLÁUSULA DÉCIMA — Das Obrigações da Contratada 
10.1 Apresentara sistema de gestão compartilhada de controle da frota aos servidores 
da SEAP/DETO e ÓRGÃO USUÁRIO e demais atos necessários ao perfeito 
funcionamento das disposições Contratuais, nos prazos previstos. 
10.2 A apresentação do sistema de gestão compartilhada de controle da frota e 
demais atos necessários ao perfeito funcionamento das disposições Contratuais, a 
cargo da CONTRATADA, referidos no item anterior, compreendem: 

• Demonstração aos servidores e indicados pela SEAP/DETO, a prática 
de funcionamento do sistema de gestão compartilhada de controle da frota. 
• Elaboração do Plano de Integração em conjunto com a SEAP/DETO e 
CELEPAR, conforme ANEXO V do Termo de Referência. 
• Estudo da logística da rede de atendimento. 
• Apresentação da estrutura de gestão compartilhada. 
• Treinamento contínuo e específico aos ÓRGÃOS USUÁRIOS. 

10.3 Tanto na fase de implantação quanto na fase de operação, a CONTRATADA 
deverá proporcionar treinamento presencial aos servidores e indicados pela 
SEAP/DETO, sempre que solicitado, orientando e descrevendo as rotinas de 
funcionamento do sistema, a fim de que sua finalidade não seja desvirtuada, 
observado os prazos estipulados, conforme ANEXO V do Termo de Referência. 

10.3.1 Os treinamentos previstos poderão ser ministrados na sede da 
SEAP/DETO, ou em local por este designado. 

10.4 Possibilitar a identificação em cada ÓRGÃO USUÁRIO, dos responsáveis pelas 
solicitações e autorizações para execução dos serviços de manutenção na rede de 
estabelecimentos comerciais da CONTRATADA, conforme perfis previstos no item 
9.2. 
10.5 A CONTRATADA deve ampliar e disponibilizar Rede de Estabelecimentos 
credenciados, mediante solicitação da SEAP/DETO, incluindo outras localidades, 
sempre que houver condições para tal, no prazo médio de 15 (quinze) dias do 
recebimento do referido pedido. 

10.5.1 Na impossibilidade de credenciamento, por inexistência de oficinas que 
se enquadram nos critérios aqui estabelecidos, a CONTRATADA deverá 
justificar por escrito e credenciar outros estabelecimentos, compatibilizando os 
critérios da distância e do horário de funcionamento. 

10.6 Reembolsar pontualmente a rede de estabelecimentos credenciados, pelo valor 
efetivamente gasto, ficando claro que o ÓRGÃO USUÁRIO não responde solidária ou 
subsidiariamente por esse pagamento, que é de total responsabilidade da 
CONTRATADA. 
10.7 Manter nos estabelecimentos credenciados, em local visível, a identificação de 
adesão ao sistema objeto deste Termo de Referência, com material elaborado pela 
CONTRATADA e aprovado pela SEAP/DETO. 
10.8 A CONTRATADA deve providenciar a correção das deficiências apontadas pela 
SEAP/DETO quanto à execução dos serviços contratados, conforme Plano de Ação 
bimestral. 
10.9 Indicar pessoa para responder perante a SEAP/DETO, por problemas na 
execução do Contrato, bem como por situações que impeçam o bom cumprimento das 
obrigações da CONTRATADA. 
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10.10 A CONTRATADA deve manter-se, durante a execução do Contrato, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, e todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na Lei Federal n 8666/1993 e Lei 15.608/2007 e suas 
alterações, para comprovação sempre que necessário. 
10.11 A CONTRATADA responsabiliza-se, pelos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução das obrigações 
contratuais. 
10.12 A CONTRATADA deve acatar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos e as supressões que se fizerem, em até 25% (vinte e cinco por cento) dos 
valores e percentuais iniciais propostos, exceto da taxa de administração ofertada pela 
licitante, atualizados em Contrato, em conformidade com a legislação aplicável. 

10.12.1 A CONTRATADA deve acatar as variações no quantitativo do 
número de veículos na frota, que ocorrerem em acréscimo ou decréscimo de 
unidades, por motivos provenientes de alienações ou aquisições nos mesmos 
percentuais constantes no item acima. 

10.13 A CONTRATADA não deve efetuar qualquer tipo de serviços de manutenção 
em veículos da frota locada, estando estes custos vinculados diretamente as 
empresas detentoras dos respectivos contratos de locação. 
10.14 A CONTRATADA se responsabiliza pelos serviços oferecidos, peças e 
materiais utilizados pela rede credenciada de estabelecimentos. 
10.15 A CONTRATADA deverá fiscalizar se a empresa credenciada está realizando a 
prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, conforme Plano de 
Fiscalização da CONTRATADA. 
10.16 A CONTRATADA por meio de sua Rede Credenciada deverá executar os 
serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, 
componentes e demais materiais destinados à manutenção da frota, dentro das 
melhores normas técnicas, de acordo com as especificações de fábrica e rigorosa 
observância aos demais detalhes emanados e pré aprovados pela SEAP/DETO e 
aprovados pelo ÓRGÃO USUÁRIO. 
10.17 A CONTRATADA por meio de sua Rede Credenciada deverá executar os 
serviços solicitados, com pessoal qualificado, mediante o emprego de técnica e 
ferramental adequados, em conformidade com as especificações de 
fábrica/montadora, devolvendo o veículo em perfeitas condições de funcionamento. 
10.18 A CONTRATADA deve comparecer sempre que convocada ao local designado 
pela SEAP/DETO, por meio de preposto indicado, para exame e esclarecimentos de 
quaisquer problemas relacionados aos serviços contratados, no prazo máximo de 72 
(setenta e duas) horas após a convocação. 
10.19 A Rede Credenciada, ao proceder a devolução dos veículos ao servidor 
autorizado ou quem por este indicado, certificar-se-á que os mesmos estão em 
perfeitas condições de funcionamento e devidamente asseados, providenciando 
formalmente a entrega através de ciência e assinatura do responsável pelo 
recebimento, inserido no sistema. 
10.20 Sendo necessários serviços ou peças, além daqueles orçados, a 
CONTRATADA deve solicitar aprovação da SEAP/DETO e do ÓRGÃO USUÁRIO 
para, por meio de sua Rede Credenciada, realizar o serviço ou substituir a peça. 
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10.21 A CONTRATADA por meio de sua Rede Credenciada deverá utilizar peças e 
componentes novos para todos os veículos da frota, tanto as originais como as de 
mercado alternativo. 

10.21.1 Poderão a critério do ÓRGÃO USUÁRIO, serem utilizadas peças de 
veículos recolhidos como inservíveis no pátio da SEAP/DETO, obedecendo ao 
teor da Resolução SEAP n° 2353/2003. 

10.22 A CONTRATADA por meio de sua Rede Credenciada deverá guardar as peças 
substituídas nos veículos pelo prazo máximo de 100 (cem) dias, devendo ficar à 
disposição da SEAP/DETO, sendo que após o vencimento desse prazo, comunicação 
formal da empresa e autorização da SEAP/DETO, deverão ser retiradas pelo 
CONTRATADA, exceto materiais com descarte específico e obrigatório e de 
conformidade com a legislação em vigor, que poderão ser descartados após a entrega 
do veículo mediante recibo, onde conste relação das mesmas. 

10.22.1 As peças deverão ficar armazenadas e etiquetadas nos 
estabelecimentos da Rede Credenciada, com numeração da ordem de serviço 
e placa do veículo, para possíveis verificações durante o período estipulado. 

10.23 A CONTRATADA deverá gerenciar as revisões de garantia dos veículos novos 
com a devida anuência da SEAP/DETO, enquanto esta perdurar, nas concessionárias 
e autorizadas das respectivas marcas. 
10.24 A CONTRATADA por meio de sua Rede Credenciada deve atender com 
prioridade as solicitações de consertos nos veículos da frota oficial, em especial aos 
que prestam serviços relevantes à comunidade em geral, lotados nas áreas de saúde 
e segurança pública. 
10.25 A CONTRATADA deve fornecer sem custos a SEAP/DETO, as seguintes 
ferramentas: Tabela Referencial de Tempo dos Serviços das Concessionárias e 
Tabela AUDATEX MOLICAR ou similar a critério do DETO, de preços das peças e 
acessórios. 
10.26 A CONTRATADA deve disponibilizar a SEAP/DETO e ÓRGÃO USUÁRIO, por 
meio do sistema informatizado da CONTRATADA, orçamentos dos serviços 
necessários a serem aplicados no veículo, com a descrição de peças, materiais, 
serviços e tempo de execução em horas centesimais e preços líquidos. 
10.27 A CONTRATADA por meio de sua Rede Credenciada deve realizar os serviços 
orçados após aprovação do ÓRGÃO USUÁRIO, dentro do prazo previsto no 
orçamento. Caso a execução do serviço extrapole os tempos previstos, a 
CONTRATADA deverá informar a SEAP/DETO e ORGÃO USUÁRIO, por meio do 
sistema utilizado, as razões do atraso, bem como o prazo estimado para a conclusão 
do serviço. 
10.28 A CONTRATADA prestará todos os esclarecimentos que forem solicitados pela 
SEAP/DETO e ÓRGÃO USUÁRIO. 
10.29 Executar os serviços, se autorizados os orçamentos pelo ÓRGÃO USUÁRIO, 
mediante o recebimento via "WEB" da Ordem de Serviço autorizada. 
10.30 A CONTRATADA através de sua rede credenciada deve realizar o atendimento 
aos serviços de assistência de socorro mecânico e guincho, no prazo máximo de até 
120 (cento e vinte) minutos do chamado. 
10.31 Ocorrendo casos fortuitos e de força maior que impossibilitem a execução do 
serviço no prazo convencionado, a SEAP/DETO e/ou ÓRGÃO USUÁRIO mandante 
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do serviço deverá ser comunicado, devendo ser informado o tempo estimado para 
atendimento. 
10.32 A CONTRATADA deverá manter escritório em Curitiba, com funcionários que 
possam satisfazer as demandas relacionadas com o objeto contratual, para 
atendimento presencial e telefônico e designar preposto para representá-la durante a 
execução do contrato, telefone fixo, celular e e-mail de contato, a fim de prestar 
atendimento às necessidades do ÓRGÃO USUÁRIO, no prazo de até 24 (vinte e 
quatro) horas, quando a urgência não determinar que seja imediatamente. 
10.33 A CONTRATADA deve disponibilizar uma central de atendimento ininterrupto, 
através de ligação gratuita. 
10.34 Disponibilizar, por meio de correio eletrônico (e-mail), uma linha de comunicação 
direta com os gestores da frota, conforme os perfis do item 9.2, com o objetivo de 
divulgar, de forma rápida, todas as informações necessárias para a plena utilização do 
sistema. 
10.35 A CONTRATADA deve disponibilizar, via 'WEB" a SEAP/DETO e ÓRGÃO 
USUÁRIO, relação da Rede Credenciada integrantes do sistema de manutenção e 
enviar atualização da inclusão ou exclusão de estabelecimentos desta listagem, na 
medida em que ocorram. 
10.36 A CONTRATADA deve responder civil e penalmente pelo descumprimento de 
quaisquer disposições legais, inclusive por acidentes decorrentes da sua ação ou 
omissão, que ocorram durante a realização dos serviços objeto da contratação. 
10.37 A CONTRATADA se obriga a fornecer os dados de todo o gerenciamento do 
sistema ora contratado a SEAP/DETO, sendo tais informações consideradas de 
propriedade deste órgão, vedada sua divulgação por qualquer meio ou utilização para 
fins diversos do objeto do Contrato. 
10.38 Guardar sigilo absoluto, em qualquer tempo, sobre as informações do 
CONTRATANTE e ÓRGÃO USUÁRIO constante do seu banco de dados, devendo 
mantê-las arquivadas e disponíveis ao Governo do Estado do Paraná, após a extinção 
do contrato, por no mínimo, 05 (cinco) anos. 

10.38.1 Fornecer em formato a ser definido pela CONTRATANTE todo banco 
de dados desde o início dos serviços até a data da extinção do contrato. 
10.38.2 Fornecer a cada 06 (seis) meses, a partir da assinatura do contrato, a 
base de dados completa utilizada no serviço de gestão com os arquivos 
necessários para a criação da instância (data-base) e carregamento dos dados 
para a instância criada. A base de dados deverá ser fornecida através de mídia 
eletrônica e deverá ser entregue à SEAP/DETO com Termo de Entrega. Após 
a entrega, a CELEPAR deverá realizar a homologação da base de dados 
fornecida. Se a base de dados fornecida estiver correta será emitido Termo de 
Aceite pela CELEPAR e SEAP/DETO. Caso contrário, o procedimento deverá 
ser refeito. Os detalhes desse procedimento deverão estar previstos no Plano 
de integração. 
10.38.3 Permitir ao Estado do Paraná acesso aos dados referentes a vigência 
do contrato em modo consulta por mais de 24 (vinte e quatro) meses após o 
término do contrato. 

10.39 A CONTRATADA deve no credenciamento de sua Rede solicitar placa verde 
(veículo em teste). 
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10.40 Realizar reuniões de trabalho quando solicitadas pelo CONTRATANTE, em 
intervalos mínimos bimestrais, em que os consultores da empresa e os gestores da 
frota analisarão os resultados obtidos durante o bimestre anterior, apresentando o 
Plano de Ação para os próximos meses, visando à melhoria contínua, mediante a 
otimização do uso do sistema e a redução de custos. 

10.41.1 As reuniões de trabalho serão realizadas na SEAP/DETO, cabendo a 
CONTRATADA elaborar os diagnósticos da Rede Credenciada e apresentar 
proposta para o Plano de Ação a ser implementado, com base na sua expertise 
e com o apoio de ferramentas de gestão adequadas ao caso. 
10.41.2 Os resultados obtidos a partir dos diagnósticos elaborados pela 
CONTRATADA, deverão ser apresentados aos gestores da frota por ocasião 
das reuniões de trabalho, por meio de relatórios específicos, que serão 
entregues de forma impressa e em mídia, além de serem expostos, com apoio 
de equipamentos apropriados. 

10.42 Manter, na SEAP/DETO, em turno de 08 (oito) horas diárias, durante a fase de 
implantação, no mínimo 02 (dois) profissionais, qualificados e com a experiência 
necessária para atender todas as demandas relacionadas ao funcionamento e ao 
gerenciamento do sistema contratado. 
10.43 Indicar na contratação, por meio oficial, representantes da área de Tecnologia 
da Informação para participar de reuniões de trabalho com a área técnica da 
CELEPAR e SEAP/DETO, com a finalidade de auxiliar na identificação de soluções 
para otimizar a utilização do 'Software" de gestão, a fim de obter sempre o melhor 
desempenho da aplicação. 
10.44 Providenciar o cadastramento de usuários, veículos e equipamentos, bem como 
as eventuais alterações dessas bases, sempre que solicitado pelo gestor do contrato, 
independentemente da existência de funcionalidade específica, disponível no 
'Software" de gestão. 
10.45 Por ocasião da assinatura do contrato, indicar os dados necessários a serem 
informados pelo CONTRATANTE, além dos previstos no item 12.2, objetivando o 
completo cadastramento dos veículos, equipamentos e usuários. 
10.46 Disponibilizar, sem ônus ao CONTRATANTE, as atualizações das 
funcionalidades do "software", assim como as alterações por ele solicitadas. 
10.47 Prestar assistência na homologação do sistema à SEAP/DETO e CELEPAR, no 
processo de integração dos dados entre o sistema da CONTRATADA e o 'Software" 
de controle da frota utilizado pelo Governo do Estado do Paraná, conforme ANEXO IV 
do Termo de Referência. 
10.48 A CONTRATADA não poderá transferir a outrem, no todo ou em parte, a 
execução do objeto do contrato. 
10.49 A CONTRATADA deverá possuir equipe com conhecimentos e experiência em 
manutenção veicular para treinamento e atendimento aos gestores e usuários dos 
órgãos/ entidades contratantes, sendo de sua competência: 

10.49.1 Estabelecer planos de manutenção preventiva por veículo, a fim de 
orientar o gestor da frota na realização das manutenções preventivas e 
corretivas, com base no manual do fabricante, o tipo de utilização e a 
intensidade de uso do veículo. 
10.49.2 Acompanhar e controlar a execução dos planos de manutenção. 
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10.49.3 Avisar com antecedência, via sistema, ao gestor de frota sobre a 
necessidade de efetuar a manutenção preventiva de veículo, de acordo com o 
plano de manutenção desenvolvido. 
10.49.4 Prestar assistência ao ÓRGÃO USUÁRIO, quanto aos procedimentos 
a serem seguidos para manutenção preventiva, corretiva, serviço de guincho/ 
reboque, bem como em caso de sinistro. 
10.49.5 Direcionar os veículos preferencialmente para os estabelecimentos da 
rede credenciada mais próximos, passíveis de realizar a manutenção 
requerida, distribuídos equitativamente de norte a sul/leste a oeste da cidade 
onde o veículo se encontra. 
10.49.6 Avaliar tecnicamente os orçamentos registrados no sistema, 
verificando se os itens encontram-se em garantia 
10.49.7 Realizar vistoria por imagem dos itens a serem substituídos, quando 
necessário, ou quando solicitado pelo gestor de frota do ÓRGÃO USUÁRIO. 
10.49.8 Negociar pontualmente, caso seja necessário, cada item do orçamento 
com os estabelecimentos da rede credenciada. A negociação deverá ser feita a 
partir dos preços oficiais das peças, componentes e materiais com a aplicação 
dos percentuais de descontos, da Tabela Referencial de Tempo dos Serviços 
das Concessionárias e dos preços da hora/homem também constantes do 
edital. A equipe da CONTRATADA deverá negociar com a rede credenciada 
com a finalidade de reduzir os referidos valores e alcançar o melhor orçamento 
para a Administração. 
10.49.9 Garantir que os orçamentos apresentados para análise e aprovação 
estejam em conformidade com as seguintes condições: 

10.49.9.1 Os preços unitários de peças, componentes, materiais sejam 
inferiores ou, pelo menos iguais aos preços oficiais constante da tabela 
utilizada para esse fim, obedecidos aos percentuais ofertados na disputa. 
10.49.9.2. Os preços unitários dos serviços deverão ser inferiores ou, pelo 
menos, iguais ao preço da Mão de Obra /hora/homem, obedecidos aos 
percentuais ofertados na disputa. 
10.49.9.3 Seja considerado para efeitos de realização do orçamento o 
tempo estimado para a conclusão do serviço, que não poderá ser superior 
ao máximo previsto nas Tabela Referencial de Tempo dos Serviços das 
Concessionárias. 

10.50 Acompanhar remotamente a finalização da manutenção e a entrega do veículo 
pela oficina ao servidor indicado pelo ÓRGAO USUARIO, bem como verificar junto ao 
usuário se o serviço foi executado corretamente. 
10.51 Orientar os gestores, do ÓRGÃO USUÁRIO, descritos no item 9.2, sobre os 
procedimentos de aprovação no sistema. 
10.52 Acompanhar as garantias das peças, componentes, materiais e serviços 
realizados pela rede credenciada e solicitar junto a esta a reparação das mercadorias 
e serviços executados com vícios, defeitos, incorreções, erros, falhas, imperfeições ou 
recusados pelo gestor da frota dos órgãos/ entidades contratantes, sem quaisquer 
ônus a estes. 
10.53 A CONTRATADA deverá manter Rede Credenciada, contando com o número 
mínimo inicial de empresas prestadoras do serviço já quantificadas e que tenham 

119 



DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL 
PROCESSO: N.2 13.310.700-2 
PREGÃO PRESENCIAL N.° 44/2014 

abrangência em todas as regiões descritas no ANEXO II do Termo de Referência, 
devidamente estruturadas para a execução dos serviços descritos e especificados no 
presente. 
10.54 A CONTRATADA deverá manter Rede Credenciada de empresas distribuídas 
equitativamente em âmbito estadual, para fins de elaboração de 03 (três) orçamentos, 
para atendimento do ÓRGÃO USUÁRIO, a fim de evitar deslocamentos 
desnecessários e propiciar maior economicidade a administração. 
10.55 A CONTRATADA deverá promover o cadastramento dos servidores que terão 
acesso ao Sistema de Controle de Frotas, após a devida comunicação da 
SEAP/DETO. 
10.56 Todas as empresas que integram a Rede Credenciada disponibilizada para 
atender a frota do Governo do Estado do Paraná, obrigatoriamente deverão estar 
equipadas para realizar transações de acordo com a solução tecnológica adotada pela 
CONTRATADA, especialmente quanto ao modelo de gestão a ser adotado para a 
gerência da frota. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Da Rede Credenciada 
11.1 A CONTRATADA deverá cadastrar e manter uma rede credenciada de 
estabelecimentos do setor de reposição automotiva formada por oficinas, autopeças, 
distribuidoras e concessionárias autorizadas, observada a quantidade mínima inicial 
de estabelecimentos definida nos itens 4.5 e 4.6 deste instrumento e ANEXOS I, II e 
XI do Termo de Referência, a prestarem o serviço de manutenção preventiva e 
corretiva à frota de veículos do ÓRGÃO USUÁRIO, com funcionamento mínimo no 
horário das 08h0Omin às 18h0Omin de segunda-feira a sexta-feira, bem como serviços 
de assistência em situações de emergência, como serviço de guincho/ reboque 24 
horas por dia e 7 dias por semana. 
11.2 Os estabelecimentos da rede credenciada devem atender às necessidades de 
manutenção da frota de veículos do órgão usuário em regime de: 
11.2.1 Assistência a uma ou mais multimarcas de veículos. 
11.2.2 Assistência a uma ou mais categorias de veículo. 
11.2.3 Assistência a uma ou a várias especialidades, conforme necessidade do 
veículo. 
11.3 Os estabelecimentos da rede credenciada devem ter estrutura adequada ao tipo 
de serviço prestado/ produto comercializado e ao tipo de veículo atendido, 
compreendendo: 
11.3.1 Dispor de área física adequada à prestação dos serviços de manutenção. 
11.3.2 Disponibilizar boxes de serviços cobertos e delimitados em pátio pavimentado, 
dotados de bancadas. 
11.3.3 Possuir equipamentos eletrônicos apropriados para aferições e regulagens de 
motores, balanceamentos e geometrias de rodas; equipamentos computadorizados 
para a leitura e o rastreamento de todo o sistema de injeção eletrônica; equipamentos 
ópticos ou computadorizados para alinhamento de direção; e ainda, equipamentos 
indispensáveis aos serviços de lanternagem, tais como esticador hidráulico e 
mecânico, cyborg, solda mig, repuxador, lixadeiras, esmerilhadeiras, cortador, politriz 
entre outros. 
11.3.4 Possuir elevadores para veículos leves e/ou pesados. 
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11.3.5 Possuir câmara metálica para pintura de veículos, totalmente em aço 
galvanizado com capacidade para pintura de veículos leves e/ou pesados e em 
conformidade com as normas de segurança, qualidade e controle ambiental, tais 
como: pressão positiva, isolamento térmico, sistema dê purificação de ar "a seco" e 
aquecimento ambiental, através de circulação de ar quente, com queimadores a gás 
e/ou diesel. 
11.3.6 Possuir autorização para utilização de placa de experiência (placa verde) para 
testes. 
11.3.7 Dispor de ferramentas atualizadas para atendimento da frota da respectiva 
categoria de sua responsabilidade. 
11.3.8 Dispor de condições apropriadas para lavagem geral e lubrificação de veículos. 
11.3.9 Dispor de equipe técnica qualificada a realizar os serviços, com estrita 
obediência à legislação trabalhista. 
11.3.10 Possuir microcomputador, impressora e conexão Internet. 
11.3.11 Manter em local visível a identificação de adesão ao sistema objeto deste 
Termo de Referência. 
11.4 A CONTRATADA deverá manter credenciamento de, no mínimo, um fornecedor 
de peças, acessórios e serviços especializados nas marcas MOTOROLA, RONTAN, 
ENGESIG e de outras marcas que venham a ser adquiridas, que equipam os veículos 
vinculados a prestação de serviços nas áreas policiais e de saúde, em seus sistemas 
de iluminação, acústica e comunicação, devendo credenciar outras marcas que 
porventura venham a equipar novos veículos, no mínimo nos municípios sedes das 
regiões, sendo que os valores a serem pagos deverão ser objeto de consulta ao 
mercado, na data da necessidade, considerando que se trata de serviço/material cuja 
disponibilidade está restrita aos credenciados pelo fabricante de cada marca. 

11.4.1 Não sendo possível atender as necessidades da SEAP/DETO e 
ÓRGÃO USUÁRIO quanto ao item 11.4, a CONTRATADA deverá apresentar 
justificativa formal escrita para o gestor do contrato no prazo máximo de 03 
dias a contar da data que for notificada da carência de credenciadas. O gestor 
analisará os motivos expostos e, uma vez comprovada a real dificuldade de 
credenciamento, deverá deliberar em conjunto com o representante da 
empresa, apontando para a melhor solução a ser adotada. 

11.5 A CONTRATADA por meio de sua Rede Credenciada deverá proceder à 
devolução dos veículos ao servidor autorizado pelo ÓRGÃO USUÁRIO, certificando-
se que os mesmos estão em perfeitas condições de funcionamento e devidamente 
asseados, bem como, proceder em conjunto, a vistoria de entrega dos serviços 
executados e conferência de peças substituídas, mediante atesto assinado fisicamente 
pelo servidor ou assinatura eletrônica via "WEB" pelo Sistema. 
11.6 A CONTRATADA deve fiscalizar todos os serviços prestados pela Rede 
Credenciada, objetivando garantir um nível satisfatório de qualidade do sistema. 
11.7 A Rede Credenciada deve guardar as peças substituídas nos veículos pelo prazo 
máximo de 100 (cem) dias, devendo ficar à disposição da SEAP/DETO, conforme item 
10.22 e 10.22.1. 
11.8 Para os ÓRGÃOS USUÁRIOS que possuam veículos e/ou máquinas e 
equipamentos rodoviários e/ou agrícolas, as oficinas credenciadas pela 
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CONTRATADA deverão possuir nas suas instalações área suficiente para a prestação 
dos serviços solicitados, movimentação, manobras necessárias e guarda dos veículos 
em manutenção. 
11.9 A CONTRATADA poderá autorizar à credenciada a efetuar o trabalho de 
manutenção em máquinas e equipamentos rodoviários e/ou agrícolas, em campo, em 
face das dificuldades de transporte às sedes das oficinas, mediante autorização do 
ÓRGÃO USUÁRIO. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — Das Obrigações da Contratante 
12.1 Disponibilizar condições para o treinamento de servidores da SEAP/DETO e dos 
ÓRGÃOS USUÁRIOS, previamente indicados, sobre todo o sistema ora contratado. 
12.2 Fornecer à CONTRATADA, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir da 
assinatura do Contrato o cadastro completo dos veículos e equipamentos em geral, 
contendo todos os dados necessários ao seu registro, quais sejam: 
• Relação de veículos cadastrados no CVD - Cadastro de Veículos EJETO. 
• Ano. 
• Placa. 
• Patrimônio. 
• Chassi. 
• Renavam. 
• Marca. 
• Tipo. 
• Motorização. 
• Capacidade de carga. 
• Combustível (gasolina, álcool, diesel e flex — gasolina e álcool). 
• Lotação — órgão / cidade / código do centro de custos. 
• Capacidade do tanque. 

12.3 Comunicar a CONTRATADA quando ocorrer acréscimo ou retirada de veículos 
da frota, por modificações provenientes de alienações ou aquisição de unidades 
veiculares. 
12.4 Considerando que o contrato será utilizado por diversos órgãos da administração, 
o mesmo será caracterizado pelo compartilhamento, das responsabilidades: 

12.4.1 Caberá à SEAP/DETO: 
• Coordenar a implantação do Sistema de Gestão. 
• Realizar supervisão das atividades dos ÓRGÃOS USUÁRIOS no que 
se refere ao Sistema de Gestão. 
• Realizar avaliação conjunta com os ÓRGÃOS USUÁRIOS, dos 
resultados alcançados através do uso do Sistema de Gestão. 
• Convocar os gestores e fiscais do contrato dos ÓRGÃOS USUÁRIOS, 
para reuniões técnicas relacionadas ao uso do Sistema de Gestão. 
• Propor à CONTRATADA os ajustes necessários na prestação dos 
serviços, visando à melhoria contínua, mediante a otimização do uso do 
sistema e a redução de custos. 

122 



DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL 
PROCESSO: N.2  13.310.700-2 
PREGÃO PRESENCIAL N.° 44/2014 

5«:ellnocIsOdwitto{lo 
• 

• Apresentar aos gestores e fiscais do contrato dos ÓRGÃOS 
USUÁRIOS os resultados obtidos a partir dos diagnósticos elaborados pela 
empresa CONTRATADA. 

12.4.2 Caberá individualmente a cada ÓRGÃO USUÁRIO: 
• Manter o Setor de Cadastro do DETO informado quando houver 
atualização da frota. 
• Indicar formalmente, o gestor e o(s) fiscal(is) do contrato. 
• Receber e conferir os dados dos serviços de manutenção executados, 
referentes à frota do Órgão, e solicitar à CONTRATADA a substituição 
daqueles que por ventura apresentem qualquer anomalia. 
• Comunicar formalmente à SEAP/DETO, a desativação de veículos que 
deixaram de fazer parte da frota do órgão. 
• Comunicar formalmente à SEAP/DETO, o acréscimo de veículos à frota 
do órgão. 
• Solicitar à SEAP/DETO a incorporação de veículos à frota do órgão. 
• Monitorar as informações que dizem respeito a frota do órgão no 
sistema da CONTRATADA a fim de assegurar que os serviços de manutenção 
estão sendo utilizados exclusivamente pelos veículos a que se destinam e de 
forma adequada. 
• Responsabilizar-se pela emissão de prévio empenho para realização 
das despesas e manter saldo compatível com as necessidades do órgão. 
• Responsabilizar-se pelo recolhimento das informações dos serviços 
realizados. 
• Responsabilizar-se pela autorização para a execução dos serviços em 
veículos da frota em utilização pelo órgão. 
• Receber, analisar e conferir os relatórios da medição dos serviços 
prestados, e ainda, contestar as inconformidades detectadas, e solicitar à 
CONTRATADA eventuais correções necessárias. 
• Aprovar os orçamentos encaminhados via sistema, para a execução de 
serviços afetos a manutenção dos veículos da frota do órgão. 
• Atestar a nota fiscal/fatura e efetuar o respectivo pagamento, nos 
prazos estabelecidos no instrumento contratual. 
• Exercer a fiscalização da execução do contrato, documentando as 
ocorrências. 
• Comunicar formalmente à SEAP/DETO qualquer irregularidade 
constatada na prestação do serviço contratado. 
• Demais atividades correlatas objetivando o adequado uso do Sistema 
de Gestão Compartilhado. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Da Implantação 
13.1. No prazo de até 120 (cento e vinte) dias corridos após o ato da assinatura do 
contrato, a CONTRATADA deverá ter uma rede mínima de 220 (duzentas e vinte) 
credenciadas para atendimento de veículos leves, médios, pesados, barcos, motos e 
similares e para o atendimento dos serviços de manutenção de tratores, equipamentos 
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rodoviários, agrícolas e similares, nas localidades indicadas pelo contratante em 
âmbito estadual, conforme itens 4.5 e 4.6 do presente instrumento e ANEXOS I, II e XI 
do Termo de Referência. 
13.2 O processo de implantação do sistema pela CONTRATADA, deverá 
compreender as seguintes atividades: 

• Planejamento da implantação da prestação de serviços e validação 
pela SEAP/DETO. 
• Importação de todos os dados dos veículos da frota do ORGÃO 
USUÁRIO, fornecidos pelo sistema oficial de cadastro de veículos da SEAP/ 
DETO. 
• Cadastramento e/ou importação de todos os usuários gestores, 
conforme níveis estabelecido no item 9.2. 
• Credenciamento da rede de empresas prestadoras dos serviços. 
• Divulgação e Identificação visual das empresas integrantes da Rede 
Credenciada. 
• Preparação, distribuição e instalação dos equipamentos periféricos na 
rede credenciada. 
• Implantação e parametrização do sistema tecnológico. 
• Prestar assistência na homologação do sistema à SEAP/DETO e 
CELEPAR, no processo de integração dos dados entre o sistema da 
CONTRATADA e o "software" de controle da frota utilizado pelo Governo do 
Estado do Paraná, conforme ANEXO IV do Termo de Referência. 
• Treinamento dos usuários gestores. 
• Treinamento da rede credenciada. 

13.3 A CONTRATADA deverá fornecer, sem custo extra à Administração, programa 
de capacitação de pessoal para gestores e demais envolvidos na utilização do 
sistema, que deverá abordar: 

13.3.1 Detalhamento dos procedimentos para utilização do "software" de 
gestão. 
13.3.2 Emissão de relatórios e consultas por meio do Software" de gestão. 
13.3.3 Informações relativas à eventuais falhas operacionais e as providências 
necessárias para saná-las. 
13.3.4 Aplicações práticas do sistema e do Software" de gestão. 
13.3.5 Outras informações julgadas oportunas e necessárias para a correta 
utilização do sistema. 

13.4 O treinamento deverá ser ministrado nas dependências da SEAP/DETO ou local 
por ele designado. 
13.5 Todos os materiais e equipamentos necessários para a realização do treinamento 
serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA. 
13.6 Para contribuir com o processo de treinamento, a CONTRATADA deverá 
elaborar e fornecer exemplar eletrônico do manual do usuário, em língua portuguesa, 
com orientações necessárias para a realização de todas as atividades afetas aos 
gestores da frota, em todos os níveis previstos no item 9.2. 
13.7 A CONTRATADA responsabilizar-se pelo desembolso necessário à implantação 
do sistema, tais como: instalação dos equipamentos de leitura, gravação e 
transmissão de dados, credenciamento da rede de empresas fornecedoras, 
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manutenção do sistema, treinamento do pessoal e fornecimento de manuais de 
operação, despesas relacionadas a "softwares" e outras como: 

13.7.1 Prestar assistência técnica de forma a permitir o acesso on-line ao 
sistema de gerenciamento da frota em todas as localidades descritas nos 
ANEXOS I, II e III do Termo de Referência. 
13.7.2 A utilização dos equipamentos será precedida de treinamento específico 
e obedecerá aos manuais e procedimentos que os acompanharem, sendo de 
responsabilidade da CONTRATADA, a manutenção e/ou substituição dos 
equipamentos que se mostrarem insatisfatórios à plena execução dos serviços. 
13.7.3 Todo e qualquer ônus referente a direitos de propriedade industrial, 
marcas e patentes, segredos comerciais e outros direitos de terceiros, bem 
como a responsabilidade por sua violação, suas consequências e efeitos 
jurídicos, são de responsabilidade da CONTRATADA e sua Rede 
Credenciada, se estas tiverem dado causa por sua culpa ou dolo, que deverá 
por eles responder, e defender o CONTRATANTE em juízo, ou fora dele, 
contra reclamações relacionadas com o assunto. 

13.8 O cronograma de implantação do sistema encontra-se disciplinado no ANEXO V 
do Termo de Referência. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA — Da Gestão Compartilhada 
14.1 A gestão compartilhada da manutenção preventiva e corretiva da frota por meio 
de sistema informatizado compreende, conforme fluxo9rama do ANEXO XII do Termo 
de Referência: o atendimento ao ÓRGÃO USUARIO; o encaminhamento das 
solicitações para a elaboração dos orçamentos, incluindo os serviços, mão de obra e o 
fornecimento de peças, providências quanto a forma de assistência de socorro 
mecânico e guincho a ser prestado através de estabelecimentos credenciados pela 
CONTRATADA em âmbito estadual. 
14.2 Para a realização dos serviços solicitados, a CONTRATADA deverá apresentar 
via sistema o orçamento de menor valor para a análise da SEAP/DETO, 
acompanhado de mais 02 (dois) orçamentos realizados, no prazo de até 72 (setenta e 
duas) horas após a solicitação do serviço. 

14.2.1 Caso não seja possível o cumprimento desse prazo, a CONTRATADA 
deverá comunicar ao DETO, via sistema, o novo prazo para encaminhamento 
do orçamento. 
14.2.2 Por meio da SEAP/DETO será encaminhado após análise, ao ÓRGÃO 
USUÁRIO para aprovação, o orçamento apresentado com menor valor pela 
CONTRATADA, para prestação dos serviços solicitados. 
14.2.3 As oficinas credenciadas deverão enviar a Central de Operações da 
CONTRATADA os orçamentos, devendo aplicar percentual de desconto igual 
ou superior ao contratado, visando a necessária competitividade de preço. 

14.3 A CONTRATADA por meio da Rede Credenciada, quando da elaboração do 
orçamento poderá aplicar percentual de desconto superior ao contratado, visando a 
necessária competitividade de preço. 
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14.4 Caso a SEAP/DETO entenda necessário, poderá solicitar no máximo mais 02 
(dois) orçamentos dos serviços a serem orçados, para outras oficinas credenciadas, 
através da CONTRATADA, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas. 
14.5 A CONTRATADA deverá realizar cotação de preços, em que para uma mesma 
ordem de serviço seja possível realizar: 

o Acompanhamento das respostas dos participantes de forma 
centralizada sendo possível acompanhar o avanço das respostas das 
cotações de forma centralizada. 

o Enquanto a compra não for efetuada, permitir: 
• Incluir novos estabelecimentos/cotações a qualquer 

momento antes da compra. 
• Alterar escopo do orçamento e avisar estabelecimentos 

participantes. 
o Ferramenta de comparação de cotações com sugestão de compra 

baseada em critérios preestabelecidos, conforme item 8.1, 8.2 e 8.3 do 
presente instrumento, contendo, mas não se limitando à: 

• Menor valor unitário. 
• Menor valor de subtotal. 
• Menor valor global. 

o Ser possível realizar quantas negociações necessárias com quaisquer 
dos estabelecimentos participantes, sendo possível acompanhar o 
status das referidas negociações. 

o Compor compra do mesmo orçamento em qualquer combinação 
(peça/serviço) dos estabelecimentos que responderam as cotações. 

o O orçamento deve se manter único, mesmo que a opção de compra 
contemple mais de um estabelecimento. 

o Permitir alçadas de aprovação. A aprovação de compra de um 
orçamento deverá considerar o valor total das compras vinculadas ao 
orçamento, e não cada opção de compra individualmente. 

14.6 Permitir de forma parametrizável, o uso de fluxo adicional para aprovação técnica 
dos orçamentos — vistoria. Neste caso, os orçamentos somente seguem para os 
gestores caso sejam aprovados neste passo. Vistoriadores serão usuários registrados 
no sistema de gestão disponibilizado pela CONTRATADA, a qual deve assumir 
qualquer tipo de ônus para a realização dos serviços. 

14.6.1 Para valores orçados acima do limite parametrizado deverá ser acionada 
equipe específica para negociação de custos, conforme diretrizes estabelecidas 
pela SEAP/DETO. 

14.7 O sistema de gestão compartilhada deverá dispor de recurso que permita 
parametrizar valores limites de mão de obra e de peças, de forma hierarquizada 
permitindo exceções por peças, grupo de peças e estabelecimentos. Não poderão ser 
realizadas compras sem que estes parâmetros restritivos sejam atendidos, conforme 
normas estabelecidas pela SEAP/DETO. 

14.7.1 Tratam-se de exceções: 
14.7.1.1 Exclusividade de fabricante de peças. 
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14.7.1.2 Exclusividade de prestador de serviço. 
14.7.1.3 Utilização de peças reaproveitadas oriundas do pátio de veículos 

inservíveis da SEAP/DETO. 
14.8 Para a execução dos serviços de manutenção da frota, o ÓRGÃO USUÁRIO, 
utilizará as oficinas credenciadas pela CONTRATADA, as quais deverão dispor de 
condições técnicas e operacionais para a realização dos serviços, inclusive possuírem 
e estarem em vigor apólices de seguros que contemplem possíveis perdas/danos nas 
unidades veiculares. 
14.9 O não atendimento do disposto nas condições aqui estabelecidas, enseja motivo 
para comunicação ao setor competente da Secretaria de Estado da Administração e 
da Previdência do Governo do Paraná, para verificação de possível infração 
contratual. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA — Das Penalidades 
15.1. A CONTRATADA ficará sujeita às seguintes sanções, previstas no artigo 150 e 
seguintes da Lei Estadual n2  15.608/07 e artigo 87, da Lei n 2  8.666/93, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa: 
15.1.1. Advertência. 
15.1.2. Multa; 
15.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 
15.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, por prazo não superior a 05 (cinco) anos. 
15.2. As sanções previstas nos itens 15.1.1, 15.1.3 e 15.1.4 do item anterior poderão 
ser aplicadas ao adjudicatário e ao contratado, cumulativamente com a multa. 
15.3. Advertência será aplicada por conduta que prejudique o andamento da 
contratação. 
15.4. Multa de mora diária de até 0,3 (três décimos percentuais), calculada sobre o 
valor global do contrato, até o 302  (trigésimo) dia de atraso na disponibilização do 
objeto contratual; a partir do 31 2  (trigésimo primeiro) dia será cabível multa 
compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato. 
15.5. Multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor global do contrato, pela entrega 
dos produtos em desacordo com as especificações a eles atinentes e não substituídos 
nos prazos estabelecidos pelo CONTRATANTE, ou em desacordo com as condições 
do edital e do instrumento contratual. 
15.6. As multas impostas à CONTRATADA, após o devido processo legal, serão 
recolhidas cofres do Tesouro do Estado, em 05 (cinco) dias contados da notificação. 
15.6.1. Na hipótese de não possuir crédito com o CONTRATANTE as multas serão 
descontadas do pagamento porventura pendente. 
15.7. Qualquer multa ou encargo imputado à empresa e não pago no prazo concedido 
pela Administração será inscrito em Dívida Ativa do Estado e cobrado com base na Lei 
n2  6.830/80, sem prejuízo da correção monetária pelo IPC-FIPE ou outro índice que 
porventura venha a substituí-lo. 
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15.8. A suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos, será aplicada a participante 
que: 
15.8.1. Abandonar a execução do contrato; 
15.8.2. Incorrer em inexecução contratual. 
15.9. A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, será aplicada a quem: 
15.9.1. Apresentar documento falso; 
15.9.2. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro 
expediente, o procedimento; 
15.9.3. Agir de má-fé na relação contratual, comprovada em procedimento específico; 
15.9.4. Tenha sofrido condenação judicial definitiva por praticar, por meios dolosos, 
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 
15.9.5. Demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em 
virtude de atos ilícitos praticados, em especial infrações à ordem econômica definidos 
na Lei Federal no 8.158/91; 
15.9.6. Tenha sofrido condenação definitiva por ato de improbidade administrativa, na 
forma da lei. 
15.10. A autoridade máxima do órgão ou entidade é a autoridade competente para 
impor a suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração, bem como a declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 
com a Administração Pública. 
15.11. Estendem-se os efeitos da penalidade de suspensão do direito de contratar 
com a Administração ou da declaração de inidoneidade: 
15.11.1. Às pessoas físicas que constituíram a pessoa jurídica, as quais permanecem 
impedidas de licitar com a Administração Pública enquanto perdurarem as causas da 
penalidade, independentemente de nova pessoa jurídica que vierem a constituir ou de 
outra em que figurarem como sócios; 
15.11.2. As pessoas jurídicas que tenham sócios comuns com as pessoas físicas 
referidas no inciso anterior. 
15.12. Na aplicação das sanções, a Administração observará as seguintes 
circunstâncias: 
15.12.1. Proporcionalidade entre a sanção, a gravidade da infração e o vulto 
econômico da contratação; 
15.12.2. Os danos resultantes da infração; 
15.12.3. Situação econômico-financeira da sancionada, em especial sua capacidade 
de geração de receitas e seu patrimônio, no caso de aplicação de multa; 
15.12.4. Reincidência, assim entendida a repetição de infração de igual natureza após 
aplicação da sanção anterior; e 
15.12.5. Circunstâncias gerais agravantes ou atenuantes da infração. 
15.13. Na hipótese de descumprimento das obrigações por motivo de caso fortuito ou 
de força maior, devidamente, justificados e comprovados, mediante processo 
administrativo, a CONTRATANTE poderá deixar de aplicar as penalidades previstas. 
15.14. Quaisquer penalidades aplicadas serão transcritas no Cadastro de Licitantes do 
Estado. 
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15.15. Os ÓRGÃOS USUÁRIOS antes de instaurar o processo administrativo previsto 
nesta cláusula por fato previsto como infração neste instrumento ou na lei, 
comunicarão o ocorrido ao DETO/SEAP, a fim de que o gestor geral do contrato 
centralize as informações relativas à execução do ajuste, bem como preste as 
orientações administrativas necessárias à solução do caso ao CONTRATANTE 
lesado. 
15.16. Nos casos não previstos no instrumento convocatório e neste instrumento 
contratual, inclusive sobre o procedimento de aplicação das sanções administrativas, 
deverão ser observadas, de forma subsidiária, as disposições da Lei Estadual n 2  
15.608/2007 e da Lei n2  8.666/1993. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA — Dos Casos de Rescisão 
16.1. O inadimplemento, por parte da CONTRATADA, das cláusulas e condições 
estabelecidas neste contrato assegurará ao CONTRATANTE, nos termos da Seção V, 
do Capítulo III da Lei n.g 8.666/1993 em sua atual redação, combinado ao Título IV — 
Capítulo I da Lei Estadual 15.608/2007, o direito de dá-lo por rescindido, mediante 
notificação por escrito, através de ofício entregue diretamente ou por via postal, com 
prova de recebimento. 
16.2. Fica a critério do representante do CONTRATANTE declarar rescindido o 

. contrato, nos termos do item 16.1. desta cláusula ou aplicar as multas de que trata a 
cláusula décima quinta deste contrato. 
16.3. Fica este contrato rescindido de pleno direito pelo CONTRATANTE, 
independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, em qualquer dos 
seguintes casos de inadimplemento por parte da CONTRATADA: 
16.3.1. Não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos. 
16.3.2. Cometimento de irregularidade grave no cumprimento de cláusulas contratuais, 
especificações e prazos. 
16.3.3. Atraso injustificado da entrega do bem licitado. 
16.3.4. Decretação de falência, pedido de concordata ou instauração de insolvência 
civil da CONTRATADA. 
16.3.5. Demais hipóteses previstas em lei. 
16.4. A rescisão contratual também se operará nos seguintes casos: 
16.4.1. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, 
justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que 
está subordinada o CONTRATANTE, devidamente deduzidas em processo 
administrativo regularmente instaurado. 
16.4.2. Supressão, unilateral por parte da Administração e sem prévia anuência da 
CONTRATADA, dos quantitativos dos bens, acarretando modificação do valor inicial 
do contrato, além do limite permitido no artigo 65, §1g, da Lei 8.666/1993. 
16.4.3. Atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela 
Administração, decorrentes de serviços prestados, salvo em caso de calamidade 
pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra. 
16.4.3.1. O atraso previsto neste item de um ou alguns dos ÓRGÃOS USUÁRIOS não 
prejudicará aos demais que estiverem regulares com suas obrigações contratuais. 
16.4.4. Ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, 
impeditiva da execução do contrato. 
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16.4.5. Descumprimento do disposto no inciso V, do art. 27 da Lei n. 2  8.666/1993, com 
redação dada pela Lei n. 2  9.854, de 27 de outubro de 1.999. 
16.4.6. Demais hipóteses previstas em lei. 
16.5. A rescisão deste contrato poderá ser: 
16.5.1. Determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE nos casos 
enumerados nesta minuta. 
16.5.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da 
licitação, desde que haja conveniência para a Administração. 
16.5.3. Judicial, nos termos da legislação processual, vigente à época da rescisão 
contratual. 
16.6. Nos casos de rescisão administrativa ou amigável que tratam, respectivamente, 
dos itens 16.5.1 e 16.5.2 desta cláusula, haverá precedência de autorização escrita e 
fundamentada do CONTRATANTE. 
16.7. A CONTRATADA reconhece, desde já, todos os direitos inerentes ao 
CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa por inexecução total ou parcial 
deste contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA — Das Alterações Contratuais 
17.1. Este contrato poderá ser alterado na ocorrência de qualquer das hipóteses 
previstas no art. 112 da Lei estadual n2  15.608/2007. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - Do Aumento ou Diminuição do Objeto Contratual 
18.1. No interesse da administração dos CONTRATANTES, os serviços poderão ser 
aumentados ou suprimidos, até o limite de 25% do quantitativo inicial atualizado do 
contrato, conforme previsão do art. 112, § 1 2 , II, da Lei estadual n 2  15.608/2007. 
18.2. É possível supressão acima de 25% do valor inicial do contrato, por convenção 
entre as partes, nos termos do art. 112, § 1 2 , IV, da Lei estadual n2  15.608/2007. 
18.3. Qualquer alteração que implique aumento ou supressão dos serviços observará 
as normas contidas no art. 112 da Lei estadual n. 2  15.608/2007, especialmente, a 
previsão do parágrafo 92  do referido artigo que trata do equilíbrio econômico-financeiro 
inicial pela Administração quando esta alterar unilateralmente o contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - Da Garantia de Execução 
19.1. A CONTRATADA deverá prestar, garantia correspondente a 2,5% (dois vírgula 
cinco por cento) do valor máximo estimado para a vigência da contratação de 12 
(doze) meses como condição para assinatura do contrato, a qual será destinada a 
assegurar o cumprimento das normas da presente licitação, à boa e fiel execução do 
contrato, à plena satisfação de eventual pagamento de salários e respectivos encargos 
referentes ao quadro de funcionários colocados a serviço do ÓRGÃO USUÁRIO, bem 
como, o pagamento de eventuais multas. 
19.2. Em caso de acréscimo ou decréscimo em percentuais de até 25% (vinte e cinco 
por cento) aplica-se também o percentual de garantia em bases de 2,5 (dois vírgula 
cinco por cento ) do valor aditado ou suprimido. 
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19.3. A garantia deverá vigorar por até 60 (sessenta) dias após o vencimento ou a 
rescisão do contrato, sendo renovada e complementada na mesma proporção, a partir 
de eventuais prorrogações, tantas vezes quanto o for o próprio contrato para execução 
dos serviços, sob pena de multa contratual. 
19.4. A CONTRATADA poderá optar por uma das seguintes modalidades de garantia: 
19.4.1. Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido 
emitidos sob a forma escriturai, mediante registro em sistema centralizado de 
liquidação e de custódia autorizada pela Banco Central do Brasil e avaliados pelos 
seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda. 
19.4.2. Seguro-garantia. 
19.4.3. Fiança bancária. 
19.4. Se a opção recair em fiança bancária deverá constar do instrumento a expressa 
renúncia pelo fiador dos benefícios previstos nos artigos 827 e seguintes da Lei 
Federal ng 10.406/02 (Código Civil Brasileiro) 
19.5. Os títulos oferecidos em garantia não poderão estar onerados por cláusula de 
impenhorabilidade, inalienabilidade, nem adquiridos compulsoriamente ou prescritos. 
19.6. A garantia ficará sob a guarda do Setor Financeiro da SEAP/DETO e será 
liberada ou restituída no prazo de 10 (dez) dias úteis após o prazo fixado no item 19.2 
ou quando rescindido o contrato, desde que não decorra de ação ou omissão da 
CONTRATADA, uma vez comprovada a quitação de todas as verbas decorrentes de 
vínculo trabalhista. 
19.7. Sem prejuízo da aplicação das sanções que couberem a SEAP recorrerá à 
garantia constituída, a fim de ressarcir-se dos prejuízos que lhe tenha acarretado a 
CONTRATADA, podendo ainda reter créditos decorrentes do contrato. 
19.8. Na hipótese da CONTRATADA, após comunicação formal e no prazo máximo de 
05 (cinco) dias, não corrigir as pendências e irregularidades verificadas e apontadas 
pelos CONTRATANTES, será executada a garantia contratual para dar cumprimento 
ao contrato. 
19.9 No caso de rescisão do contrato por inadimplemento da CONTRATADA, será 
imediatamente executada a garantia para sanar os prejuízos acarretados ao órgão 
usuário, independentemente da aplicação de outras sanções. 
19.10 Os custos para obtenção das garantias financeiras correrão por conta exclusivos 
da CONTRATADA. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA — Da Legislação Aplicável 
20.1. O presente contrato é regido pela Lei Estadual n° 15.608/2007, pelo Decreto 
Estadual n° 6.191/2012, pelas Leis Complementares n° 123/2006 e 139/2011, e 
subsidiariamente, no que couber pelas Leis federais n° 8.666/1993 e 10.520/2002, 
bem como, pelo Edital e seus anexos e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - Dos Casos Omissos 
21.1. Os casos omissos serão resolvidos pelos CONTRATANTES, à luz da legislação 
citada na cláusula anterior, da jurisprudência e da doutrina aplicável à espécie. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA — Do Foro 
22.1. Fica eleito o foro da Comarca de Curitiba, capital do Estado do Paraná, para 
dirimir quaisquer questões relativas a este contrato, com expressa renúncia de 
qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
E, por estarem de acordo com o ajustado e contratado, as partes, através de seus 
representantes, firmam o presente contrato, em três vias de igual teor e forma na 
presença de duas testemunhas. 

Curitiba, 	 de 	 de 201... 

CONTRATANTES 	 CONTRATADA 

Testemunhas: 
Nome: 	 RG ou CPF: 	  
Nome: 	 RG ou CPF: 	  
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1 
2 

ÓRGÃO 

Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina 
Agência de Defesa Agropecuária do Paraná 

N° de 
wículos 

72 
5o5 

Valor da Taxa 	Valor Anual de 
de Admin. 	Manutenção 

R$ 8.640,00 	R$ 400.000,00 
R$ 60.600,00 •• 	R$ 800.000,00 

Valor Total 	Dotação Orçamentária 

R$ 408.640,00 	, 	7731 26784424333 
R$ 860.600.00 : 	653320304414298 

Fonte 

258 
250 

3 Agência Reguladora de Serriços Públicos delegados do Paraná 3 R$ 360,00 	R$ 10.003,00 R$ 10.360,00 	773204125404313 250 
4 Biblioteca Pública do Paraná 3 R$360,00 	R$10.000,00 	

I 
R$ 10.360,00 	513113392414197 250 

—100 
100 

[f>itt) 
, 

Casa Chál 
Casa Milftar 

45 

	

R$ 5.400,00 	R$ 100.000,00 	1 

	

R$ 6.720.00 	R$ 400.000,00 
RS 105.400,00 	130204122414015 —  
RS 406.720,00 - 	150204122414023 

7 Centro Cultural Teatro Guaíra 15 	R$ 1.800,00 	R$ 40.000,00 R$ 41.800,00 	1 	513213392414200 100 
8 Centro de Cornenções de Curitiba S/A 1 	R$ 120,00 	R$ 2.000.00 R$ 2.120,00 T 47123695404367 
9 Centro Paranaense de Referência em Agroecologia 15 	R$ 1.800,00 	R$ 120.000,00 R$ 121.800,00 1 	653220573414296 100 
10 
11 
12 

Companhia de DesemoMmento Agropecuária do Estado do Paraná 148 	R$ 17.760,00 	R$ 100.000,00 R$ 117.760,00 	1 	Recursos Próprios 250 
Controladoria Geral do Estado 
Coordenação da Receita do Estado 

5 	R$ 600,00 	R$ 12.000,00 
243 	R$ 29.160,00 	R$ 300.000,00 

	

R$ 12.600,00 	i 	160204122404365 
i--  

	

R$ 329.160,00 i 	293004129414053 
100 
100 

13 Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba 3 	R$ 360,00 	R$ 15.000,00 R$ 15.360,00 	1 	673115452414276 100 
14 :Departamento de Estradas de Rodagem 1107 

	

R$ 132840,00 	R$ 10.220.000,00 

	

—R$ 34.800,00 	R$ 2.500.000.00 
R$ 10.352.840,00! 	773026782414309  

	

R$ 2.534.800.001 	490314421034183 

	

R$ 40.840,00 	í 13222662404329 

250  
100 15 Departamento de Execução Penal 290 

16 
17 
18 

Departamento de Imprensa Oficiai do Estado 7 
55 

R$ 840,00 	R$ 40.000,00 

ISS
SI8

1 

!  
 

Departamento de Transfto do Paraná r R$ 6.600,00 	R$ 152.800,00 R$ 159.400,00 	I 	393006181134080 , 
Departamento Estadual de Arguiu) Público 1 	R$ 120,06— 	R$ 1.000,00 R$ 1.120,00 	• 	273104122404046 : 

19 Instituto Agronômico do Paraná 315 	R$ 37.800,00 	R$ 400.000,00 . R$ 437.800,00 	: 	653019571414268 

20 Instituto Ambiental do Paraná 463 R$ 55.560,00 	RS 1.200.000,00 
 - 	 693118541144285 1 

	

R$ 1.255.560,00 I 	693118541144286 
I 	696118542144294 

21 Instituto das Aguas do Paraná 74 R$ 8.800,00 	R$ 45.000,00 R$ 53.800,00 	- 	693318542144292 100 
250
_ 

22 Instituto de Florestas do Paraná 30 R$ 3.600,00 	l 	R$ 54.730,00 R$ 88.330,00 	653420601044368 
23 kistituto de Terras, Cartografia e Geociências 21 R$ 2.520,00 	• 	R$ 30.000,00 R$ 32.520,00 	• 	 693221127414288 100/250 
24 Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural 1070 R$ 128.400,00 1 	R$ 2.087.000,00 R$ 2.215.400,00 	653120606044264 100 
25 Instituto Paranaense de Desen~mento Econômico e Social 10 R$ 1.200.00 	I 	R$ 15.000,00 R$ 16.200,00 	233004122414035 100 
26 Junta Comercial do Paraná 3 R$ 360,00 	R$ 16.000,00 R$ 16.360,00 	613223125114234 250 
27 Minerais do Paraná S/A 13 R$ 1.560,00 	I 	R$ 80.000,00 R$81.560,00 	617023663114235 105 
28 Ministério Público 95 R$ 11.400,00 1 	R$ 130.000,00 -,:- R$ 141.400,00 	90103091434010 100 

. 	
, 

Paraná Edificações 39 
7 

R$ 4.680,00 	I 	R$ 75.000,00 R$ 79.680,00 	773304122414339 100 
100 Paraná Turismo R$ 840,00 	! 	R$ 20.000,00 R$ 20.840,00 	443123695414362 

31 
32 

Prccuradoria Geral do Estado 34 
22 

R$4.080,00 	I 	R$40.000,00 

	

R$44.080,00 	„.... 196003092404029 

	

R$ 122.640,00 	• 353024392414188 
100 	 
100 Rádio e TeleÃsão Educatke do Paraná R$ 2.640,00 	e 	R$ 120.000,00 

33 Secretaria da Indústria, do COMéfC10 e Assuntos do Mercosul 7 R$ 840,00 	R$ 30.000,00 R$ 30.840,00 	610222122114231 100 g  2  

Secretaria de Estado da Administraç/k3 e Pretidência 33 R$ 3.960,00 	! 	R$ 100.000,00 R$ 103.960,00 	270204122404041 100 
Secretaria de Estado da Agricultum e do Abastecimento 180 R$ 21.600,00 1 	R$ 250.000,00 R$ 271.600,00 	650220122414253 100/250 

38 Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 8 R$ 960,00 	R$ 24.000,00 R$ 24.960,00 	450212364414112 103 
37 Secretaria de Estado da Comunicação Social 9 R$ 1.080,00 	I 	R$ 60.000,00 R$ 61.080,00 	I 	350204131414059 100 
38 :Secretaria de Estado da Cultura 6 R$720,00 	R$90.000,00 R$90.720,00 	: 	510213392414191 100 
39 • Sehretaia de Estado da Educação 276 

173 
: R$ 33.120,00 	R$ 1.200.000,00 R$ 1.233.120,00 1 	410212122414090 100 

40 Secretaria de Estado da Família e Desernolvimento Social R.8 20.780,00 1 	R$ 350.000,00 R$ 370.760,00 e 	550208122414215 100 
41 Secretaria de Estado da Fazenda 6 R$ 720,00 	1 	R$ 15.000,00 R$ 15.720,00 	i 	2902.04123414.050 100 
42 
43 

Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos 
Secretaria de Estado da Saúde 

21 
493 

R$ 2.520,00 	1 	R$ 15.000,00 
R$ 59.160

' 
 00 T .  R$ 3.400.000,00 

; 

R$ 17.520,001 	490214421414180 
RS 3.459.160,i:1-Cl I 	476010122194163 

100 
1.00 	 

100/107/113 44 Secretaria de Estado da Segurança Pública 8147 R$ 977.640.00 	R$ 30.000.000,00 

--t— 

	

! 	390306181134066 

	

R$ 30.977.640,00 I 	391106182134074 
I 	396606181134089 

45 Secretaria de Estado de hfraestrutura e Logística 13 R$ 1.560,00 	1 	R$100.000,00 R$101.560,00 i 	770226122414300 
: 100 

46 Secretaria de Estado do Desemob,imento Urbano 6 
3i 

R$ 720,00 	. 	R$ 25.000,00 R$ 25.720,00 	I 	550208122414215 100 
47 Secretaria de Estado do Esporte e Turismo R$ 3.840.00 	I 	R$ 15.000,00 R$ 18.840,00 	I 	440227122414356 100 
48 Secretaria de Estado do Melo Ambiente e Rectrsos Hídricos 34 R$ 4.080,00 	R$ 15.030,00 R$ 19.080,00 	1 	690218541414281 100 

49 Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Economia Solidária 221 R$ 26.520,00 i 	R$ 250.000,00 

	

R$ 276.520,00 I 	
530211122414205 

	

; 	530211333204207 100 

50 Secretaria de Estado e Planejamento e Coordenação Geral 3 R$ 360,00 	i 	R$ 5.000,00 R$ 5.360,00 	1 	230204121414033 100 
51 
52 
53 

Unkersidade Estadual de Ponta Grossa 83 R$ 9.960,00 	i 	R$ 300.000,00 R$ 309.960,00 I 	453112364084118 250 
Unhersidade Estadual do Centro-Oeste 
Unh,ersidade Estadual do Paraná 

48 
2 

R$ 5.760,00 	1 	R$ 156.000,00 R$ 161.760,00  1 	453312364084124 250 
R$ 240,00 	T 	R$ 50.000,00 R$ 50.240,00 	1-• 

TOTAL 14571 	RS 1.748.440,00 	P55601553000 	R5 57.763.970,00 
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ANEXO IX 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

AO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL - DEAM 

DECLARAÇÃO 

Para fins de participação, no presente Pregão, declaramos para todos os fins de 
direito, a inexistência e superveniência de fato impeditivo da habilitação, nos termos do 
Artigo 32 § 2 2  da Lei 8.666/1993 e com as alterações posteriores e demais legislação 
aplicável à espécie. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração. 

Curitiba, 	 de 	de 2.014. 

Nome da Empresa 

Assinatura do Representante 

135 
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EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E 
ADMINISTRAÇÃO DE CONVÉNIOS HAAG SA 

ILMO. SR  (A) PREGOEIRO (A) RESPONSÁVEL PELO PREGÃO PRESENCIAL DOVoti-S 1•)  
- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL da SECRETARIA DE ESTADO 13E 

, 
ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA (DEAM/SEAP) — GOVERNO DO ESTADO DO PARARA r, ' 10  _— 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

REF.: PREGÃO .PREBERCIAL N° 44/2014 

EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HAAG SIA 

- EMBRATEC, pessoa jurídica de direito privado, sita à Rua Madhado de Assis, n° 50-Prédio 2, -  
Santa" Lucia, em Campo Bom — RS, telefone (51) 3920-2200, ramaí 8267 , e-Mail: 
licitacoesembratec.com.br -  vem, respeitosamente, perante a ilustre presença de Vossa 
Sénh'oria, apreseritar 

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO 

Objeto do certame: Contratação de empr'esa gerenciadora de frota, para proceder, através de 

, gestão compartilhada, o recadastramento com avaliação do estado de cõnservação de frbta 

veicular ativa e a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva >  na ,frota do 
Governo 'do Estado do Paraná 

1.DO DIREITO: 

Impugnamos o presente edital por direito conforme lei de licitações 8.666/93, dento do prazo 

legal, expondo para tanto os fato á e fundamentos a seguir deduzidos. 

2. DOS FATOS E FUNDAMENTOS 

A EMBRATEC pretende participar da licitação. do Pregão presencial n° 44/201 -4. Entretanto; 

. entende que o edital está excluindo alguma'à empresas, Pois existem exigências que 

impossibilitam a ampla participação, frustrando o caráter • competitivo do .certame, 

prejúdicando a eleição da proposta mais vantajosa à Administração. 

3. Da qualificacão Econômico-Financeira:  
./ 	•• 

19.1.3 Boa situação financeira da-empresa será avaliada pelós índices de Liquidez Geral (LG), • • . 

Sólvência Geral (SG) e Liquidez Correr?.  te (LC),. no mínimo de 1,00 (um), e Grau de 

Endividamento igual ou inferior a 0,85 (zero vírgula oitenta e cinco), resultante da aplicação das 

 

MATRIZ: Rua Machado de Assis, 50, Prédio 2, Bairro Santa Lúcia, Campo Bom/RS — CEP 93.700:000 
SETOR DE LICITAÇÕES* Rua 18 de Novembro, no 277, Bairro: Navegantes, Porto Alegre/RS — CEP: 90.24.0-040 
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EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E 
ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HAAG SA 

fórmulas abaixo, com os valores extraídos de seu balanço patrimonial, índice este utilizado eni VIS 

contratos do Governo do Paraná: 

ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

ATIVO TOTAL 
SG - 

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

   

ATIVO CIRCULANTE 
LC - 

PASSIVO CIRCULANTE 

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 
GE - 

ATIVO TOTAL 

SENDO: 
LG = ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL 
SG = ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL 
LC = LIQUIDEZ CORRENTE 
GE = GRAU DE ENDIVIDAMENTO 

19.2 O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro profissional 

equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 

19.3 As empresas constituídas no exercício em curso deverão apresentar cópia do balanço de 

abertura ou cópia do livro diário contendo o balanço de abertura, inclusive com os termas de 

abertura e encerramento. 

19.4 O balanço Patrimonial das sociedades anónimas e das de grande porte, tal qual definidas 

no art. 30  da Lei n° 11.638/2007 serão publicadas em Diário Oficial e outro de grande circulação, 

assim corno registrado na Junta Comercial (Lei n° 6404116) essas últimas e . as companhias 

abertas deverão apresentar, ainda, relatório de auditoria independente, -cadastrada na CVM, as 

demai formas societárias, não enquadradas no art. 3° da Lei n° 11.63812007, inclusive as 

microem presas e empresas de pequeno porte, optantes do simples ou lucro presumido são 

obrigadas a apresentarem balanço, acompanhado de cópia do termo de abertura e de 

encerramento do livro diário autenticado pelo órgão competente do registro de comércio - 

(Decreto-Lei n° 486/69). 

19.5 A empresa deverá apresentar os índices já calculadds, com assinatura do contador e 

representante legal da empresa, que serão analisados com base no balanço apresentado. 	• 
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19.6 Os índices utilizados justificam-se pela amplitude do valor final estimado da prè&te 

licitação, aliado a condição de ser este um novo modelo para contratação de empresagpara 03-4  
gerenciamento de frota, para fornecimento em rede credenciada de oficinas, visando a prestà2ão 
de serviços de manutenção preventiva e corretiva, devendo, portanto, o licitante apresentàV T°  
solidez e boa saúde financeira para garantir ó fornecimento contínuo e ininterrupto do serviço à 
frota pública do Governo do Estado do Paraná. 

Entretanto, há que ressaltar que a Lei 8.666/93 permite várias formas de comprovação de boa 

situação financeira das empresas participantes, conforme se verifica no art. 31, abaixo transcrito. 

Se a lei permite o uso de três hipóteses não deve o Edital exigi-las cumulativamente e sim exigir 

apenas a comprovação de uma das previstas na legislação sob pena de afronta ao Principio da 
Competitividade e da Legalidade. • 

Art. 31 A doctimentação relativa à qualificação econômico-financeira 
limitar-se-á a: 
§ 1° A exigência de índices limitar-se-á à‘demonstração da capacidade 
financeira do licitante com vistas aos compromissos que terá que 
assumir caso lhe seja adjudicado o contrato, vedada a exigência de 
valores mínimos de .faturamento anterior, índices de rentabilidade ou 
lucratividade. 
§ 2° A Administração, nas compras para entrega futura e na execução 

de obras e serviços, poderá estabelecer, no instrumento convocatório 

da licitação, a exigência de capital mínimo ou de Patrimônio líquido 
mínimo, ou ainda as garantias previstas no § 1° do art. 56 desta Lei, 
como dado objetivo de comprovação da qualificação económico-
financeira dos licitantes e para efeito de garantia ao adimplemento do 
contrato a ser ulteriormente celebrado. 
§ 3° O capital mínimo ou valor do património líquido a que se refere o 

parágrafo anterior não poderá exceder a 10% (dez por cento) do valor 
estimado da contratação, devendo a comprovação • ser feita 
relativamente à data da apresentação da proposta, na forma da lei, 
admitida a atualização para esta data através de índices oficiais. 

§ 4° Poderá ser exigida, ainda, a relação dos compromissos assumidos 
pelo licitante quê importem diminuição da capacidade operativa ou 

bsorção de disponibilidade financeira, calculada esta em função do 
patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de rotação. 
§ 5° A comprovação da boa situação financeira '  da empresa será feita 
de forma objetiva, através do cálculo de índices contábeis previstos no 
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v edital e devidamente justificados no processo administrativo da 
I Pis licitação que tenha dado início ao certame licitatório, vedada 

exigência de índices e valores não usualmente adotados para a correta/Is  r  
avaliação de situação financeira suficiente ao cumprimento dàs 
obrigações decorrentes da licitação. 

O edital contraria além da Legislação pertinente, a própria essência da licitação que é seu 
caráter competitivo. 

Portanto, a exigência editalícia, mostra-se claramente restritiva, sendo capaz também, de 
diminuir a participação das empresas no presente certame, pois da forma como o Edital foi 
elaborado, o pregão certamente ficará prejudicado, face à inviabilidade de algumas das 
Licitantes em atenderem a exigência relativa à qualificação económico-finaceira. 

Esta empresa não atinge o referido índice, pois a. Diretoria da EMBRATEC decidiu ingressar em 

larga escala no negócio de cartão' de crédito, e para tal, faz-se necessário, sacrifício de 
resultados no curto prazo, baseados-num projeto que tem as seguintes premissas' 

- Liderança de mercado no ramo de cartão convênio; 
- Excelência em serviços; 
- Vantagens tecnológicas diferenciadas da concorrência. 

Com a análise se baseando fortemente nos índices 'em questão, èstaremos sendo mal avaliados, 

pois a liquidez depende dos prazos médios de pagamento e recebimento; no nosso caso 
específico, recebemos do cliente em média no dobro do tempo em - que pagamos a rede 

credenciada, corroborando para a redução do índice de liquidez. 

Pelo Princípio da Vantajosidade e Economicidade, presume-se como sendo prerrogativa da 
Administração Pública a congregação do maior número possível de concorrentes, viabilizando 

agregar preço e qualidade aos serviços, como aspectos que interagem e se complementam, 
promovendo, desta forma, Maior competitividade entre os participantes e opções para o órgão 
licitante em adequar suas possibilidades e necessidades junto ao serviço licitado. 

Nesse ínterim, faz-se mister assinalar que- o legislador, mediante o artigo 3°, § 1°, inc. I, da Lei n° 
8.666/93, prescrevè, também, a observância do principio da competitividade, por considerá-lo, 
sem dúvida, essencial em certames da espécie de que .  se  cogita, porquanto se faltar a 
competição entre os que deles participam, a própria licitação perderá sua razão de ser, que é a 
de conseguir para o Poder Público a proposta que lhe seja mais vantajosa. 

MATRIZ: Rua Machado de Assis, 50, Prédio 2, Bairro Santa Lúcia, Campo Bom/RS — CEP 93.700-000 
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Assim, qualquer exigência a fim de comprovar a situação financeira das empresas deve se 
.," aplicada em conformidade com os princípios de competitividade e proporcionalidade, inerentes a 

Administração Pública, buscando seu único fim, qual seja, a participação ampla das interesstifas 

,.......„ nos processos licitatórios promovidos pela Administração Pública, e não restringir 'esta 
,,, v,a,,,,, 

participação. Afinal, somente desta forma estar-se-á assegurando uma conduta justa e ilibada bla, '  
Administração na prática de seus atos. 

Por oportuno, informamos que outros editais lançados por grandes órgãos públicos federais, 

como o do GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS foram adequados para que seja atendida 
• esta solicitação, conforme pode ser visualizado no Edital de PREGÃO ELETRÔNICO N° 

165/2014, qual possibilita' a comprovação de boa Situação financeira de duas maneiras, 
conforme segue: 

7.1.3.1.3. Somente serão habilitadas as licitantes que 
apresentarem índice de liquidez geral ou solvência geral, nos casos do 
item 7.1.3.1.1.1, maior ou igual a 1,00 (um) ou que comprovarem 
possuir capital mínimo ou valor de patrimônio liquido igual ou 
superior a 10% do valor da proposta apresentada pela licitante, 
devendo essa coMprovação ser feita relativamente à data da 
apresentação da proposta na forma da Lei. 

Portanto, gostaríamos de solicitar que este órgão altere o edital mencionando que 
ALTERNATIVAMENTE, as empresas que não alcançarem os índices exigidos no mesmo, 

serão consideradas habilitadas se comprovarem possuir um capital mínimo ou valor do 

patrimônio líquido correspondente a 10% da estimativa de custos, conforme item 8.6.4.2 

do Edital, em respeito ao principio da Legalidade. 

Ou, ainda, se não for do entendimento do órgão, que sejam adequados para aceitação dos 

seguintes índices: ILG maior ou iqual a 0,92; IEG iqual ou menor que 0,91, ILC maior ou 

iqual a 0,68 e ET menor ou igual a 0,91, o que seria outra forma de possibilitar a 

participação de um maior número de empresas com boa saúde financeira. 

Aproveitamos o ensejo para informar este Douto órgão, que a nossa solicitação tem amparo 
legal, conforme se vislumbra na Instrução Normativa n.05/95. 

Referida Instrução, não exclui da participação no certame as empresas que apresentarem  

índices inferiores a 01 (um)  pelo que se encontra estabelecido em seu item 7.2, abaixo 
transcrito: 

7.2. As empresas que apresentarem resultado igual ou menor do que 1 

(um) ) em qualquer dos índices referidos no inciso V, Quando de suas 
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2 F-Is 	t%) 
administração e, a critério da autoridade competente, o cabitar °  

mínimo ou patrimônio líquido mínimo, na forma dos 64 2° e 3°,3g 
frisro  

artigo 31, da Lei n° 8.666/93, como exigência imprescindível para', 	 

sua Classificação  podendo, ainda, ser solicitada prestação de 
garantia na forma do § 1, do artigo 56, do mesmo diploma legal, para 
fins de contratação. 

Dispondo ainda o item 7.2.1 da mesma Instrução Normativa que o edital deve prever, também, a 

alternativa escolhida e seu respectivo percentual, bem como a necessidade de garantia, se for o 
caso, in verbis: "7.2.1. O instrumento convocatório deverá prever, também, a alternativa 

escolhida e seu respectivo percentual, bem como a necessidade de garantia, se for o caso". 

Também, no artigo 31 §2° e 3 6  da Lei de Licitações é contemplada esta forma alternativa de 
comprovação da qualificação econômico-financeira através do capital social ou valor do 

patrimônio liquido. Assim, entendemos que neste formato a Administração Pública cumpre com 

princípios básicos das licitações, como a competitividade e ampla disputa em buscá da proposta 
mais vantajosa. 

Inclusive o Tribunal de ContaS da União, já firmou entendimento de que a qualificação 

econômico-financeira deve ser apurada em função das necessidades concretas de cada caso, 
bem como "de que as empresas que não preencham os índices denotadores de boa 

situação econômico- financeira selam habilitadas por meio de demonstração de capital 

social ou patrimônio liquido mínimo".  (Acórdão n. 247/2003 — Plenário. Rel. Min. Marcos 

Vilaça) 

O Superior Tribunal de Justiça, 'também tem decisão, por unanimidade, que baliza o 
entendimento acima esposado de que o licitante pode participar do certame, demonstrando sua 
boa condição econômico-financeira através de outras demonstrações que não aquelas exigidas 

no Edital, senão vejamos: 

"EMENTA — ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. HABILITAÇÃO. 

MANDADO DE SEGURANÇA. EDITAL. MS  N.5.606 — DF — 

(98.0002224-4). Relator Exmo. Sr. Ministro José Delgado. Impetrante: 

Panaquatira Radiodifusão Ltda. — Impetrado: Ministério de Estado de 

Comunicações. " Decisão: A Seção, por unanimidade, concedeu 
segurança." 1 — As regras do edital de procedimento licitatório 

devem ser interpretadas de modo que, sem causar qualquer 

prejuízo à administração e aos interessados no certame, 
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possibilitem a participação do maior numero possível de 

concorrentes, a fim de que seja possibilitado se encontrar, ent 'et  
1 	 s%) 

várias propostas, a mais vantajosa." 	 I Fls N S -34 
------`---Q .‘ \ 	VISTO 

Ainda, no julgamento do RESP n. 402.711/SP, o mesmo STJ assim decidiu: 

"1. a comprovação de qualificação econômico-financeira das 

empresas licitantes pode ser aferida mediante a apresentação de 

outros documentos. A Lei de Licitações não obriga a 

administração a exigir, especificamente, para cumprimento do 

referido requisito, que seja apresentado o balanço patrimonial e 

demonstrações contábeis, relativos ao ultimo exercício social 

previsto na Lei de Licitações ( Art. 31, inc. I), para fins de 

habilitação." (grifo nosso) 

Portanto, se este órgão negar nossa impugnação e mantiver este edital inalterado, além de ferir 

o principio da Legalidade, ira afrontar as decisões do TCU e o STJ. 

Carlos Ari Sundfeld aduz que princípios são idéias centrais que dão sustentação a um dado 

sistema e que "o principio jurídico é ,norma de hierarquia superior à das meras regras, pois 
determina o sentido e o alcance destas, que não podem contrariá-lo, sbb pena de pôr em risco a 
globalidade do ordenamento jurídico" (SUNDFELD, Carlos Ari. Fundamentos de direito público. 4. 

ed. rev. aum. e atual. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 146.) • 

O princípio da legalidade está insculpido no art. 1°, caput, da Magna Carta e para o 

procedimento licitatório e também para o contrato que o sucede significa que a atividade da 

Administração está vinculada, adstrita ao que dispõe a lei. 

Assim muitas veies o administrador não tem qualquer liberdade para agir em casos em que a lei 

lhe indica qual a conduta a sei; tomada em situações por ela descritas e reguladas. 

O principio da legalidade circunscreve a ação da Administração Pública em termos do que ela 

pode fazer e como pode fazer, ou seja, ela age em consonância com o disposto pela lei. 

No caso das licitações, cada fase d6 certame está regulada pela lei, existindo direito público 

subjetivo a todos quantos participem da licitação à fiel observância do pertinente procedimento 

estabelecido. É o que estabelece o caput do art. 4° da Lei n°8.666/93. O parágrafo único desse 

artigo ainda fixa que o procedimento licitatório previsto naquela lei caracteriza ato administrativo 

formei, seja ele praticado em qualquer esfera da Administração Pública. 

Com efeito, a Administração não é livre para agir; ela só age secundum legis, com o conteúdo e 

sob a forma previstas em lei. A legalidade se desdobra em dois momentos distintos: o da 
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submissão do agir à lei e o do controle dessa submissão. No primeiro momento importi átv: 
natureza derivada da atuação da administração pública ao complementar, seja com prect N ei os 

normativos secundários, seja com comandos concretos, a normatividade legal. No segundo—Lta 

i, 	u 

momento o que importa é o controle dessa submissão, seja por parte dela própria, seja por parte 

de órgãos competentes para exercê-lo nos demais Poderes do Estado, manifestado ex officio ou 

provocado por quem a lei reconheça legitimidade para fazê-lo. 

O principio da legalidade, no caso da licitação, pareceu ao legislador infraconstitucional de tal 

forma importante que veio a ser reproduzido no art. 3° da Lei n° 8.666/93. 

Nesse sentido, são os ensinamentos de Celso Antônio-Bandeira de Mello: 

"Princípio — já averbamos alhures — é, por definição, mandamento 

nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce dele, disposição 
fundamental que se irradia sobre diferentes normas compondo-lhes o 

espírito e servindo de critério para sua exata compreensão e 
inteligência, exatamente por definir a lógica e a racionalidade do 
sistema normativo, no que lhe confere a tônica e lhe dá sentido 

harmônico. É o conhecimento dos princípios que preside a intelecção 

das diferentes partes componentes do todo unitário que há por nome 
sistema jurídico positivo" (in Curso de Direito Administrativo, 4a ed., 

Malheiros, 1993, pp. 408 e 409). 

Cabe mais uma vez trazermos à colação os ensinamentos de Celso Antônio Bandeira de Mello: 

"Violar um princípio é muito mais grave que transgredir uma norma 

qualquer. A desatenção ao principio implica ofensa não apenas a um 
especifico mandamento obrigatório mas a todo o sistema de 
comandos. É a mais grave forma de ilegalidade ou 
inconstitucionalidade, conforme o escalão do princípio atingido, porque 

representa insurgência contra todo o sistema, subversão de seus 
valores fundamentais, contumélia irremissível 'a seu arcabouço lógico 

corrosão de sua estrutura mestra"(ob. cit., p. 409). 

Portanto, nossa solicitação encontra guarita na -Lei 8.666/93, 'na Instrução Normativa n.05/95 e 

nas decisões proferidas pelo TCU e STJ, conforme acima fartamente demonstrado. 

4. DO PEDIDO 

Diante do exposto, requeremos seja a presente impugnação RECEBIDA, CONHECIDA e 

PROVIDA, para que, ao final, esta Douta Comissão de Licitação altere o edital deste 

Pregão, alterando a• comprovação da Qualificação Econômico-Financeira, aceitando 
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alternativamente  a comprovação através do Capital Social/Patrimônio Líquido;  

diminuindo os índices exigidos, conforme motivações acima mencionadas. 	 N0693.3 ç‘)  

• Termos em que, , • 

•Pede e espera deferimento. 

Campo Bom/RS, 11 de Dezembro de 2014. 

Atenciosamente, 

EMPRESA BRASILEIRA DE T 	OGIA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HAAG S/A 

----\((tEPRESENTANTE LEGAL 

GUILEHERME MACHADO DE OLIVEIRA 

Área de Licitações — Mercado Público 

E-mail: licitacoes(&embratec.com.br  
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LIVRO N°  762 
DE PROCURAÇÕES• 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
. 	, 

Ficha: P48567 - N° 059/176.112 - ESCRITURA PÚBLICA DE 
PROCURAÇÃO que faz,EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA 
E ADMINISTRAÇA0 DE CONVÊNIOS HAAG S.A, ôomo abaixo 
se declara. SAIBAM os que virem esta pública 
escritura de procuração, que no ano de dois mil e 
quatorze (2014), aos dez (10) dias do mês de 
novembro, nesta cidade de Portó Alegre, Capital do 
Estado do Rio Grande do Sul. Eu, Bárbara Waszak 
Carvalho, Tabeliã Substituta, deste Sexto 
Tabelionatp, sito na avenida Benjamin Constant, 1921 
por intermedio do escrevente autorizado, Cleber Mahl 
Teixeira, compareci, nesta capital, Rua 18 de 
Novembro, 273, 7° andar, a pedido dos representante 
da outorgante, EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E 
ADMINISTRAÇAO DE CONVENIOS HAAG S.A, inscrita no 
CNPJ/MF . sob n° 03.506.307/0001-57, estabelecida na 
Rua Machado de Assis n° 50, prédio 2, bairro Santa 
Lucia, na cidade de Campo Bom/RS, neste ato 
representada por seu diretor presidente MARCOS 
SCHOENBERGER, brasileiro, casado, administrador, 
portador da carteira de identidade n° 3433270, 
expedida pela SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob n° 
404.070.049-04, residente e domiciliado, na cidade 
de São Paulo/SP, por aqui de passagem; e, por seu 
diretor vice -presidente EDUARDO FLECK DIEFENTHAELER, 
brasileiro, casado, administrador, portador da 
carteira de identidade n° 1070033509, expedida pela 
SJS/RS, inscrito no CPF/MF sob n° 000.570.130-98, 
residente e domiciliado, nesta Capital. Conforme 
Contrato Social, arquivado nestas notas, no Registro 
de Procurações sob n° 21337, Livro n° 151, folhas 
nips 018/038, em data de 07/05/2014.. Os presentes 
juridicamente capazes, identificados, conforme 
documentos apresentados, como os pr4prios, bem como 
pelo Tabeliao que de tudo dá fe. Disseram os 
representantes da outorgante que nomeavam e 
constituíam seus bastante procuradores, LAURI FARIAS 
FERNANDES, brasileiro, solteiro, maior, analista de 
licitações, portador da carteira de identidade n °  
6060103171, inscrito no CPF/MF sob n° 
815.884.020-53, residente e domiciliado na Avenida 
Protásio Alves, n° 8510, apartamento 301, bairro 
Alto Petrópolis,- nesta Capital; CRISTIANO NEVES 
LOBATO, brasileiro, 'solteiro, maior, analista de 
licitações, portador da carteira de identidade n° 
2064239177, expedida pela SJS/RS, inscrito no CPF/MF 
sob n° 759.81-0.680-00, residente e domiciliado na 
Rua Cidade de Araguari, n°- 122, apartamento 204, 
bairro Rubem Berta, nesta Capital; GILBERTO JAMONOT 
ARBELO PEREIRA, brasileiro, solteiro, maior, 
assistente de licitações, portador da carteira de 
identidade n° 1088873961, inscrito no CPF/MF sob n° 
026.356.890-32, residente e domiciliado na Avenida 
Henrique de Paula. Silveira n° 137, .bairro Santo 
Inácio, na cidade de Esteio/RS; GUILHERME MACHADO DE 
OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, maior, analista de 
licitações, portador da carteira de identidade n° 
7071001346, portador da carteira nacional de 
habilitação n° -00688900789, expedida pelo DETRAN/RS, 
inscrito no CPF/MF sob n° 968.612.400-44, residente 
e domiciliado na Avenida Coronel Lucas de Oliveira, 
n° 2709, apartamento 603, bairro Petrópolis, nesta 
Capital; LUCIANA MARIA RODRIGUES, brasileira, 
solteira, maior, 'analista de licitações, portadora 
da carteira de identidade n° 4069912329, expedida 
pela SJS/RS, inscrita no CPF/MF sob n° 
004.982.720-01, residente e domiciliada na Avenida 
Mauá, n° 751, apartamento 706, bairro Santos Dumont, 
na cidade de São Leopoldo/RS; JULIANA SIMIONaVSKI, 
brasileira, • solteira, maior, Gerência Jurídica e -
Licitações, portadora da carteira de identidade n° 
3082202957, expedida pela SJS/RS, inscrita no CPF/MF 
sob n° 003.389.790-50, residente e domiciliada na 
Avenida Dom João Becker, n° 926, bairro Centro, na 
cidade de .São Leopoldo/RS; ROBERTO TEIXEIRA DA 
SILVA, brasileiro, casado, analista de licitações, 

Av. Benjamin Constant, 1921 - CEP 90550-005- Porto Alegre - RS 
Fone/Fax: (51) 3343.5054 - www.6tabe1ionato.com.br  
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Portador da carteira de Identidade n bUb219//.5.7, 
expedida pela SJS/RS, inscrito no CPF/MF sob n° 
011.074.83-0-18, residente e domiciliado na Rua 
Taquara, n °  136, casa 01, bairro. Campestre, na 
cidade de São Leopoldo/RS; e, VANESSA GONÇALVES 
FIGUEIRA, brasileira, solteira, maior, assistente 
jurídico, portadora da carteira de identidade n °  
8094568691, expedida pela SJS/RS, inscrita no CPF/MF 
sob n °  015,678.310-01, residente e domiciliada na 
Rua Carlos Augusto, n° 600 1  nesta Capital; a quem 
confere poderes especiais . para, sempre em 
conformidade com o contrato social, suas alterações 
e consolidações, representar e ora outorgante, 
perante repartições públicas federais, estaduais, 
municipais, autarquias, secretarias e seus 
departamentos, em todo o território nacional, assim 
como representar . e ora outorgante, perante 
repartições 	públicas 	federais, 	estaduais, 
municipais, autarquias, secretarias e seus 
departamentos, em todo o território nacional em 
quaisquer processos de licitações- públicas ou 
privadas, sejam elas em forma de convite, tomada de 
preços, concorrências, pregões eletrônicos e 
presenciais, enfim, em todas as modalidades e tipo 
de licitações previstas no ordenamento brasileiro; 
representá-la, também, em quaisquer assuntos 
relacionados a dispensa de licitações, podendo para 
tanto, prestar declarações e informações 
necessárias, atualizar, renovar registros 
cadastrais, assinar e requerer o que for preciso, 
ajustar cláusulas e condições, concordar, discordar, 
discutir, debater, gestionar, apresentár recursos, 
impugnações e contra razões, formular propostas, 
ofertar lances, recorrer, renunciar a prazos 
recursais, assinar propostas e declarações, enfim, 
praticar tudo quanto mais se tornar necessário para 
o bom e fiel cumprimento do presente mandato, sendo 
vedado o substabelecimento. Este instrumento terá 
validade ate o dia 31 de dezembro de 2015. Declaram 
ainda, os representantes da ora Outorgante, sob, 
responsabilidade civil e penal, que inexiste 
alteração contratual posterior à mencionada, e nem 
distrato social até a presente data. Os nomes e 
dados dos procuradores e os elementos relativos ao 
objeto do presente instrumento foram fornecidos e 
confirmados pelos representantes da outorgante, que 
por ele se responsabilizam, reservando-se o Ofício o 
direito de não corrigir erros daí advindos. Assim o 
disseram e me pediram lhes lavrasse esta escritura 
para firmeza, validade e prova do que foi dito e 
ajustado, a qual sendo-lhes lida, acharam conforme, 
aceitaram, ratificaram e assinam. Eu, Magda Eliane 
Cardoso, Escrevente Autorizada, a digitei, Bárbara 
Waszak Carvalho, Tabeliã Substituta, subscreve, 
assinando-a. CERTIFICO que o ato está assinado pelas 
partes e pelo servidor na forma acima mencionada. 
NADA MAIS CONSTAVA. Trasladada nesta data, confere 
em tudo com original, ao qual me reporto e dou fé. 
Porto Alegre, 10 de novemptde 2014. 
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Protocolo no 13.446.577-8 de 15/12/2014 
Interessado: Empresa Brasileira de Tecnologia e Administração de Convênios 
HAAG S/A - EMBRATEC 
Assunto: Impugnação ao Edital do Pregão Presencial no 44/2014 

A Empresa Brasileira de Tecnologia e Administração de 

Convênios HAAG S/A - EMBRATEC, já qualificada nos autos em epígrafe, 

apresenta impugnação ao edital do Pregão Presencial no 44/2014, conforme 

razões expostas às fls. 3 a 11. Adiante, segue a resposta à impugnação: 

1) Preliminarmente — Intempestividade da Impugnação 

Consoante expresso no item 2.4 do edital de licitação, o memorial da 

impugnação deve ser "protocolizado no Protocolo Geral da SEAP, situado na Rua 

Jacy Loureiro de Campos, s/n. 0  "Palácio das Araucárias", térreo, no Centro 

Cívico, Curitiba/PR (CEP 80.530-140)". O prazo para o protocolo está no item 

2.1, nos seguintes termos: 

2.1. Até a data anterior aos 2 (dois) dias úteis da data fixada para abertura 
da sessão pública, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, 
providências ou impugnar o presente ato convocatório. 

Esse prazo tem amparo no artigo 12 do Decret Federal no 

3.555/2000 e no artigo 54, III, da Lei Estadual no 15.608/2007. 

Palácio das Araucárias 
Rua Jacy Loureiro de Campos, sing — Centro Cívico. CEP 80.530-140 Curitiba — Paraná 

Fone: 41 331 3-6007 — Fax: 41 3313-6171 — E-mail: seap@pr.gov.br  
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Assim sendo, como a abertura do certame será no dia 17/12/2014 

(48  feira) - dia este que se exclui da contagem por força do art. 110 da Lei 

8666/93 - o último dia para a apresentação da impugnação foi o dia 12 de 

dezembro de 2014 (6 8  feira)'. 

Logo, a impugnação é intempestiva. De todo modo, como a 

impugnante enviou suas razões para esta pregoeira por e-mail, ainda na 5a 

feira (11/12/2014), e para que não se alegue qualquer tipo de cerceamento ou 

dúvida quanto a forma ou o prazo de interposição, passa-se a analisar o mérito 

da impugnação. 

2) Qualificação Econômico-Financeira 

A impugnante afirma que o critério de qualificação econômico-

financeira exigido no item 19.1.3 do edital do PP no 44/2014 impossibilitaria a 

ampla participação, frustrando o caráter competitivo do certame. 

Sem razão, contudo. 

O item 19.1.3 do edital pede que a qualificação econômico-financeira 

seja demonstrada através de índices calculados a partir de valores extraídos do 

balanço patrimonial das licitantes, exatamente na forma preconizada pelo artigo 

31, § 5 0  da Lei 8.666/93 e artigo 77, § 5 0  da Lei Estadual no 15.608/07 e 

comumente utilizada pelos órgãos públicos brasileiros: 

19.1.3 Boa situação financeira da empresa será avaliada pelos 
índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez 
Corrente (LC), no mínimo de 1,00 (um), e Grau de Endividamento 
igual ou inferior a 0,85 (zero vírgula oitenta e cinco), resultante 
da aplicação das fórmulas abaixo, com os valores extraídos de 
seu balanço patrimonial, índice este utilizado em contratos do 
Governo do Paraná: 

I Nesse sentido, sobre a contagem do prazo para impugnação, é o professor JAIR EDUARDO 
y SANTANA na obra intitulada "Pregão Presencial e Eletrônico - Sistema de Registro de Preços - 

Manual de Implantação Operacionalização e Controle", 3. Ed, Editora Fórum, BH, 2009, p. 263 
até 271. 
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No item 19.6 do Anexo I consta a seguinte justificativa: 

19.6. Os índices utilizados justificam-se pela amplitude do valor 
final estimado da presente licitação, aliado a condição de ser este 
um novo modelo para contratação de empresa para 
gerenciamento de frota, para fornecimento em rede credenciada 
de oficinas, visando a prestação de serviços de manutenção 
preventiva e corretiva, devendo, portanto, o licitante apresentar 
solidez e boa saúde financeira para garantir o fornecimento 
contínuo e ininterrupto do serviço à frota pública do Governo do 
Estado do Paraná".Tal exigência é regrada pela Lei no 8.666/93 e 
suas alterações e pela Lei Estadual no 15.608/07, que o faz, em 
relação a qualificação econômica financeira, no seu art. 31 e art. 
77 respectivamente. 

Claro que talvez nem todas as empresas do ramo atinjam os índices 

exigidos, mas esse fato, por si só, não produz violação à isonomia. Do 

contrário, a exigência legal de se comprovar a boa situação financeira das 

empresas de forma objetiva, através de índices contábeis (art. 31, § 5 0 , da Lei 

8666/93 e 77, § 50 , da Lei Estadual no 15.608/07) seria verdadeira "letra 

morta". 

Ademais, no caso específico do Pregão Presencial no 44/2014, está 

presente o fator de discriminação que legitima a exigência do edital, qual seja, 

a efetiva necessidade pública de se garantir a prestação dos serviços de forma 

contínua e ininterrupta. É dizer, a exigência não ofende a igualdade de 

condições entre os licitantes, tampouco se mostra excessiva, mas sim, é o 

mínimo para garantir uma contratação segura pelo Estado do Paraná, 

considerando a importância do objeto licitado e a responsabilidade da futura 

contratada, que terá de realizar a gestão de toda a frota de veículos do Estado, 

composta de mais de 15.000 (quinze mil) veículos, incluindo ambulâncias e 

viaturas policiais. Evidentemente, trata-se de serviço essencial ao atendimento 

da população paranaense e que não pode sofrer solução de continuidade. 

Noutra senda, a impugnante não produz nenhum argumento técnico  

c  
consistente para desconstituir ou demonstrar a ilegalidade da exigência 

editalícia. Ao contrário, se vale de argumentos genéricos, desconexos e cita 

precedentes incompatíveis com sua pretensão. 
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A impugnante alega que "não atinge o referido índice, pois a Diretoria 

da EMBRATEC decidiu ingressar em larga escala no negócio de cartão de 

crédito, e para tal, faz-se necessário sacrifício de resultados no curto prazo...". 

Ainda, afirma que "com a análise se baseando fortemente nos índices em 

questão, estaremos sendo mal avaliados, pois a liquidez depende dos prazos 

médios de pagamento e recebimento; no nosso caso específico, recebemos do 

cliente em média no dobro do tempo em que pagamos a rede credenciada, 

corroborando para a redução do índice de liquidez." 

Diante disso, pede que o edital seja alterado para admitir, 

alternativamente, que as empresas que não alcançarem os índices exigidos 

sejam consideradas habilitadas se comprovarem possuir um capital mínimo ou 

valor do patrimônio líquido correspondente a 10% da estimativa de custos, em 

respeito ao princípio da legalidade; ou, ainda, "se não for do entendimento do 

órgão, que sejam adequados para aceitação dos seguintes índices: ILG maior 

ou igual a 0,92; IEG igual ou menor que 0,91, ILC maior ou igual a 0,68 e ET 

menor ou igual a 0,91, o que seria outra forma de possibilitar a participação de 

um maior número de empresas com boa saúde financeira". 

Ou seja, por razões particulares - opções de investimento e riscos 

por ela assumidos, inerentes à iniciativa privada - a impugnante admite que não 

atende às exigências do edital e, diante disso, pretende reescrevê-lo, 

direcionando-o em seu favor. Obviamente, a justificativa apresentada pela 

impugnante é inaceitável e deve ser rechaçada com veemência por esta 

pregoeira, sob pena de, aí sim, ferir de morte os princípios norteadores dos 

processos de licitação, especialmente o da isonomia e o da impessoalidade. 

Ademais, diferente do que afirma a impugnante, a Administração não 

é obrigada a estabelecer, alternativamente, que as empresas que não alcancem 

os índices de qualificação econômico-financeira sejam habilitadas por meio de 

demonstração de capital social ou patrimônio líquido mínimo. Simples leitura do ,,,1 

 artigo 31, § 20 , da Lei 8.666/93 e do artigo 77, § 2 0 , da Lei Estadual no 
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dispositivos legais é "poderá" (e não "deverá"), tampouco se menciona a 

hipótese de "alternativa" sugerida pela impetrante. 

E não se diga que a Instrução Normativa - MARE no 05/95, citada 

pela impugnante, seria aplicável ao presente caso. Primeiro, porque se trata de 

IN editada em âmbito federal, para regulamentar o SICAF, ou seja, sem 

qualquer validade para os órgãos estaduais e municipais. Segundo, porque nem 

mesmo em âmbito federal a referida IN torna obrigatória a alternativa 

pretendida pela impugnante, pois no item 7.2 ela deixa claro que a alternativa 

somente será aplicável "considerados os riscos para administração e, a critério 

da autoridade competente". A respeito, o Tribunal de Contas da União - 

TCU, no acórdão no 5.900/2010, 2a C., Rel. Ministro Benjamin Zymler, assim se 

posicionou: 

9. No que diz respeito ao indício de irregularidade citado no item 
"5.b", ao contrário do alegado pelos interessados, não se 
questiona a exigência de índices contábeis com o fim de se 
comprovar a boa situação financeira da licitante ou os valores 
exigidos para cada índice [iguais ou superiores a 1,0 (um)], os 
quais não me parecem excessivos. 
10. O que a unidade instrutiva suscita é o fato de o ato 
convocatório não prever a possibilidade de as empresas que 
apresentarem índices contábeis exigidos aquém dos valores 

. estipulados comprovarem sua capacidade econômico-financeira 
por outros meios, como o capital mínimo ou patrimônio líquido 
ou, ainda, prestação de garantia, a fim de se ampliar a 
competitividade do certame. 
11. Tal possibilidade está prevista no item 7.2 da Instrução 
Normativa/MARE n. 5, de 21/7/1995, que estabelece os 
procedimentos destinados à implantação e operacionalização do 
Sistema de Cadastro Unificado de Serviços Gerais (Sicaf), 
segundo o qual as empresas que apresentarem resultado igual ou 
menor do que 1 em qualquer um dos índices apurados devem 
comprovar, considerados os riscos para administração e, a critério 
da autoridade competente, capital mínimo ou patrimônio líquido 
mínimo no limite previsto na Lei n. 8.666/93, podendo, ainda, ser 
solicitada prestação de garantia na forma do artigo 56, § 1 0 , do 
referido diploma legal. 
12. No entanto, conforme prevêem o artigo 31, § 2°, 
da Lei n. 8.666/93 e a própria instrução normativa 
supramencionada, não é obrigatório que a y Administração estabeleça no ato convocatório a 
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possibilidade de as licitantes que não apresentare 	" 
índices contábeis maior ou igual a 1 demonstrarem, 
para fins de habilitação, capital mínimo ou patrimônio 
líquido mínimo ou prestação de garantia. Tal previsão 
é ato discricionário da Administração. 
13. Assim, não se pode exigir do ente municipal que faça constar 
dos editais de licitação essa possibilidade, razão por que deixo de 
lhe endereçar qualquer determinação nesse sentido. 
(Acórdão n.o 5900/2010-2a Câmara, TC-022.785/2010-8, rel. 
Min. Benjamin Zymler, voto acompanhado pelo colegiado, 
05.10.2010) 

Sintetizando, não há irregularidade alguma na qualificação 

econômico-financeira exigida no edital do PP no 44/2014, uma vez que atende o 

que preconiza o artigo 31, da Lei 8.666/93 e o artigo 77, da Lei Estadual no 

15.608/07, bem como a jurisprudência do Tribunal de Contas da União. 

3) Conclusão 

Ante ao exposto, não obstante seja intempestiva, para que não se 

alegue qualquer tipo de cerceamento ou dúvida quanto a forma ou o prazo de 

interposição, analisei o mérito da impugnação e a rejeitei, razão pela qual 

mantenho na íntegra os termos do edital do Pregão Presencial no 44/2014, 

conforme publicado, bem como a data prevista para a sessão pública de 

abertura. 

Curitiba, 15 de dezemiflie 2014. 

Maria Carmen Carne' de Melo Albanske 
Pregoeira do Pregão Pre encial no 44/2014 — DEAM/SEAP 
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Is. No 

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE 
MATERIAL da SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA 

(DEAM/SEAP) DO ESTADO DO PARANÁ. 

Referente: 	Pregão Eletrônico n°. 44/2014 

Impugnação de Edital 

LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA, com 

endereço na Rua Rui Barbosa, 449, Bairro Centro, município de Buri/SP, Telefone: (15) 

3546.1261 e (19) 9.8147.1119 — e-mail: contato@linkbeneficios.com.br,  devidamente inscrita 

no CNPJ/MF 12.039.966/0001-11, Inscrição Estadual n° 229.017.126.114, Inscrição Municipal 

n° 03150/10, por seu representante legal abaixo assinado, vem, mui respeitosamente à 

presença de Vossa Senhoria, nos termos da Lei Federal 10.520/02 c.c. Lei 8.666/93, apresentar 

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL o que faz nesta, ou melhor, forma de direito, solicitando vênia 

para aduzir e ao final requerer o que segue: 



LINK 
1- DOS FATOS 

No dia 17 de dezembro de 2014, às 9:30 horas, ocorrerá 

procedimento licitatório, cujo objeto é : "contratação de empresa gerenciadora de frota, para 

proceder, através de gestão compartilhada, o recadastramento com avaliação do estado de 

conservação de frota veicular ativa e a prestação de serviços de manutenção preventiva e 

corretiva na frota do governo do Estado do Paraná, conforme especificações contidas no 

ANEXO I -Termo de Referência e exigências contidas os demais Anexos integrantes deste 

Edital." 

Desta forma, ao analisar o edital algumas irregularidades nos 

saltaram os olhos, cuja manutenção no instrumento convocatório pode restringir o caráter 

competitivo do certame, desta é de bom alvitre que esta Administração Pública se atente aos 

pontos que serão apontados nesta Impugnação. 

O primeiro ponto que destacamos é o previsto pelo 7.3.2 do 

termo de referência (ANEXO I), ora transcrito: 

732 A CONTRATADA deverá manter escritório em Curitiba, com 

funcionários que possam satisfazer as demandas relacionadas com o 

objeto contratual, para atendimento presencial e telefônico e designar 

preposto para representá-la durante a execução do contrato, telefone 

fixo, celular e e-mall de contato, a fim de prestar atendimento às 

necessidades do ÓRGÃO USUÁRIO, no prazo de até 24 (vinte e 

quatro) horas, quando a urgência não determinar que seja 

imediatamente. 

E mais irregularidades são verificadas no itens 22.1, 22.2 e 22.3 

do termo de referência, vejamos: 
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221 Fica estabelecido como parâmetro para Mão de brdvisch-To 

hora/homem os valores máximos abaixo estipulados, para fins de 

disputa entre os licitantes. 

Valor Mão de Obra/Hora Homem para veículos leves/médios - R$ 

80,00 (oitenta reais) .  

• Valor Mão de Obra/Hora Homem para veículos pesados - R5 100,00 

(cem) reais,-  

• Valor Mão de Obra/Hora Homem para máquinas e equipamentos - 

R5 120,00 (cento e vinte) reais 

• Valor Mão de Obra/Hora Homem para motos, embarcações e 

similares - R$ 90,00 (noventa) reais. 

E 

22.2 A LICITANTE para o preenchimento da proposta deve estabelecer 

como parâmetro o percentual mínimo de 10% (dez por cento) de 

desconto para peças de reposição genuínas/originais, parametrizado 

pelos valores apostos e vigentes na tabela AUDATEX MOLICAR ou 

similar a critério do DETO. 
•-- 

E 

22.3 A LICITANTE para o preenchimento da proposta deve estabelecer 

como parâmetro o percentual mínimo de 30% (trinta por cento) de 

desconto para peças de reposição do mercado alternativo. 

Todos os itens do termo de referencia elencados, além de ferir 

o caráter competitivo do certame ao passo que limitará o número de empresas que poderão 

participar da disputa, são exigências estranhas ao objeto licitado. 
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Todos os pontos elencados são abusivos, e certamente 7b 

causaram problemas tanto na realização do certame como na execução do contrato, 

conforme se demonstrará a seguir. 

2 — DAS RAZÕES. 

2.1 — DAS CARACTERÍSTICAS DO OBJETO LICITADO 

O objeto do presente Pregão Presencial é a contratação de 

empresa de gerenciamento de manutenção da frota de veículos, empresas que em tese se 

utilizam de uma rede de estabelecimentos credenciados e de um sistema que permita o 

controle e a fiscalização dos serviços. 

Assim, deve a empresa contratada fornecer duas coisas: uma 

rede de estabelecimentos credenciados e um sistema de gerenciamento dos veículos com os 

parâmetros necessários. 

No tocante a rede, a gerenciadora de frotas deve credenciar 

tanto quanto forem os estabelecimentos exigidos pelo instrumento convocatório de forma a 

suprir as necessidades do órgão contratante. Estabelecimentos estes que formularão seus 

preços de forma independente sem qualquer interferência da gerenciadora. Tanto que para, 

ter a certeza de contratar o melhor preço deverá solicitar orçamentos via sistema. 1-.e81(e, 
5>,11  

Já no que se refere ao Sistema, este deve atender aos 

parâmetros exigidos pelo órgão licitante, ou seja, de acordo com suas necessidades, além de 

permitir que as órgão efetue os orçamentos e aprove as ordens de serviço. 

4 
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Convém destacar que o pagamento as oficinas é feit 

gerenciadora, e está por sua vez recebe do órgão contratante, não havendo assim qualq 

vínculo contratual entre as oficinas e o órgão contratante. 

2.2 — DA NECESSIDADE DE POSSUIR UM ESCRITORIO NA CIDADE DE CURITIBA 

De acordo com o edital a empresa vencedora do certame 

deverá possuir um escritório na cidade de Curitiba/PR para realizar atendimento presencial e 

telefônico, de modo que 

prazo de 24 horas. 

y possa sanar os problemas advindos da execução do contrato no m , 
ii,-&--; 

--,17 

  

Insta destacar que tal exigência é desnecessária ao passo que 

por se tratar de um serviço realizado por meio de sistema informatizado e online o suporte 

técnico pode ser feito de forma remota, ou seja, via telefone ou atém mesmo sistema. 

Somente em casos pontuais é que haverá a necessidade de que 

o preposto se dirija até o local, casos em que o suporte ainda assim ocorrerá dentro do prazo 

de 24 horas, vez que o mesmo pode se deslocar de qualquer lugar do país e cumprir o 

referido prazo. 

Ademais, o serviço será prestado pelas oficinas que ficam nas 

localidades, as quais se responsabilizaram pelo seu serviço, bem como concederam garantia. 

Assim, não há razão de ser do presente item editalício, portanto, 

trata-se de exigência desnecessária que limitem a competição, o que é vedado pelo inciso II 

do artigo 3° da Lei 10.520/02, in verbis 
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Art. 30  A fase preparatória do pregão observará o seguinte. 

II - a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, 

vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou 

desnecessárias, limitem a competição; 

Destarte, a manutenção do referido item fatalmente irá reduzir 

consideravelmente o número de empresas que participantes, ou seja, frustrará o caráter 

ccimpetitivo do certame, o que é expressamente vedado. ov,e 

Assim, cumpre ao Administrador extirpar o referido item do 

edital, para que deste modo seja fomentada a competição, e, com isso seja alcançada a 

proposta mais vantajosa aos cofres públicos. 

2.3 — DA LIMITAÇÃO DO VALOR DA MÃO-DE-OBRA — ITEM 22.1 

De acordo com a sistemática trazida pelo item 22.1 termo de 

referência, deve a empresa gerenciadora interferir diretamente nos preços cobrados pelas 

oficinas credenciadas. Vez que determina quais os valores máximos que as oficinas podem 

praticar a título de mão-de-obra, que são os seguintes: 

• Valor Mão de Obra/Hora Homem para veículos leves/médios — 

R$ 80,00 (oitenta reais); 

• Valor Mão de Obra/Hora Homem para veículos pesados — R$ 

100,00 (cem) reais; 

• Valor Mão de Obra/Hora Homem para máquinas e 

equipamentos — R$ 120,00 (cento e vinte) reais 
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• Valor Mão de Obra/Hora Homem para motos, embarcações e 

similares — R$ 90,00 (noventa) reais. 

A empresa gerenciadora não pode influir diretamente no preço 

praticado pelas oficinas credenciadas, preço este que é regulado pelo mercado, e é passível 

de inúmeras alterações no decorrer do tempo. 

Todavia, vale destacar que para evitar que a Administração 

Pública seja prejudicada, o sistema deve dar a possibilidade de que os usuários façam 

orçamentos, no mínimo três, de modo a contratar o melhor preço. 

Desta feita, o referido item é restritivo e desnecessário, ferindo 

portanto o disposto no inciso II do artigo 3° da Lei 10.520/03. 

2.4 - DOS VALORES MÍNIMOS DE DESCONTO NAS PEÇAS — ITENS 22.2 E 22.3. 

Os itens 22.2 e 22.3 determinam qual o desconto mínimo que 

as empresas devem fornecer a título de desconto na aquisição de peças, com bases nos 

valores apontados na tabela da AUDATEX MOLICAR. 

Primeiramente cumpre destacar que a tabela AUDATEX 

MOLICAR traz em seu bojo os valores das peças praticados pelas fabricantes, ou seja, e 

não os efetivamente praticados pelas distribuidoras e oficinas. 

 

PI (..,0"--v{...-C-44,4 	 • 

Desta forma, seria impossível que qualquer empresa conceder 

desconto de 10% ou 30% nos valores constantes na tabela da AUDATEX MOLICAR,  vez que 

se trata dos valores de fábrica, ou seja, os valores mínimos das peças para os fabricantes. 
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LINK 
A Razão de ser da tabela AUDATEX MOLICAR, reside no fato de 

dar parâmetros para que não se compre peças por valores exorbitantes, e que destoem 

significativamente dos valores constantes na tabela. 

Além disso, como ocorre no caso da mão de obras, não 

compete as empresas gerenciadoras influir diretamente no preço praticado, devendo tão 

somente fornecer meios para que o órgão contratante verifique se os valores ofertados são 

condizentes com os praticados pelas oficinas. 

Mais uma vez, a manutenção do referido item atenta ao 

princípio da competitividade, bem como se trata de exigência desnecessária e 

completamente estranha ao tipo de serviço, violando o disposto no inciso II do artigo 3 0  da 

Lei 10.520/03. 

4- DOS PEDIDOS 

1.) Dentro desta ordem de ponderações e, diante das 

evidenciadas provas a Impugnante requer se digne o Emérito Julgador a alterar a exigências 

acima vindicadas 

2.)Caso não seja possível deferir os pedidos anteriores requer 

CÓPIAS COMPLETAS do processo licitatório para análise do Ministério Público e Tribunal de 

Contas do Estado. 

Termos em que, 

Pede Deferimento. 

Buri, 12 de e embrw ide 2014. 

1,44. .ÃDB.D. 
Fernan 	'sé Burgos 	 .7/1  - 

OAB/PR 70.559 

8 



JUCE8p PROTOCOLO 0 .569 .705/14-9 4NWI 
111111fillinnined: 

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA 

INSIDE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 
Nire 35224218793 

CNPJ: 12.039.966/0001-11 

MARCELO DE OLIVEIRA LIMA, brasileiro, solteiro, advogado, natural de 
Buri/SP, nascido em 21 de abril de 1983, portador do RO 33.988.143 - 4 SSP/SP e 
CPP 310.580.618 - 01, residente e domiciliado à Rua dos Bandeirantes, nr. 21 — 
Apto 43— Cambuí — Campinas/SP — CEP 13.024 - 010 e, 

ANA CARLA DE QUEIROZ SANTOS OLIVEIRA LIMA, brasileira, divorciada, 
empresária, natural de 'Promissão/SP, nascida em 26 de julho de 1956 portadora 
do RO 11.098.628 - 3 SSP/SP e CRP 147.546.248 - 40, residente e domiciliada à Rua 
dos Bandeirantes, nr. 21 — Apto 43 — Cambuí — Campinas/SP — CEP: 13.024 -010, 

Únicos sócios da empresa INSIDE CONSULTORIA E ASSESSORIA 
EMPRESARIAL LTDA, com sede à Rua Rui Barbosa, nr. 449 — Sala 03 — Centro — 
Buri/SP, inscrita no CNPJ sob o número 12.039.966/0001 - 11, com contrato social 
devidamente arquivado na Junta Comercial de São Paulo sob o número 
35224218793, que reger -se-á pelas normas aplicáveis a esse tipo de sociedade 
conforme Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002 pelas clausulas e condições seguintes 
decidem alterar o Contrato Social da forma que segue: 

Rua Rui Barbosa, 449 Sala 03 - Centro BurilSP CEP'18.290.000 



Marcelo de Oliveira Lima R$ 529.700,00 88.20% 529.700 quotas 

Ana Carla de Queiroz Santos 
Oliveira Lima 

70.300 quotas l R$ 70.300,00 11.80% 

Total 600.000 quotas R$ 600.000,00 100.00% 
li 

I - ALTERAÇÕES 

Cláusula 10 .: DO AUMENTO CAPITAL SOCIAL 

• 

„ 	 A  k 
Os sócios resolvem aumentar o capital sedai. da sociedade de R$ 11).000,00 (dez 
reais), em R$ 590.000,00 (quinhentos e noventa mil reais) integralizados neste 	C - I 

_ 

em moeda corrente, passando o-capital social,da sociedade a ser de R$ 600.000,N. _ 	_ 	_ 	 ' 
(seiscentos mil reais), divididos- em ..  606.600" (seiscentas mil) quotas sociais, com „ 
valor nominal de R$ 1,00 tUni real) câcla —dma• totalmente subscritas e 
integralizadas. 

Em razão desta modificação, o capital social da sociedade fica assim distribuído: 

O sócio MARCELO DE OLIVEIRA LIMA possuidor de 9.700 (nove mil e 
setecentas) quotas sociais no valor de R$ 1,00 (um real) cada totalizando R$ R$ 
9.700,00 (nove mil, setecentos reais), aumenta seu capital em 520.000 (quinhentas 
e vinte mil) quotas sociais, no valor de R$ 520.000,00 (quinhentos e vinte mil 
reais), totalizando sua participação no capital social em R$ 529.700,00 (quinhentos 
e vinte e nove mil e setecentos reais). 

A sócia ANA CARLA DE QUEIRI5Z SANTOS OLIVEIRA LIMA possuidora de 300 
(trezentas) quotas sociais no valor de R$ .1,00 (um real) cada totalizando R$ R$ 
300,00 (trezentos reais), aumenta seu capital em 70.000 (setenta mil) quotas 
sociais, no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), totalizando sua participação 
no capital social em R$ 70.300,00 (setenta mil e trezentos reais). 

Parágrafo Primeiro: - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor 
de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização 
do capital 'social, nos termos do artigo 1052 da Lei 10406/2002. 

 

Ru ,.. Rui Babosa. 449. Sala 03 CerAro BurUSP COR:; 5.290.000 

   



Parágrafo Segundo: • Fica:ve"eld;:f zíô: sócaoscaucionar ou compkiwt „ . _ 
qualquer forma suas quotas de caPital, -paIcial ou integralmente. '<t\ 

Fls. No 	(0.  
Cláusula 2a.: DA ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL DA SOCIEDADE 

VISTO 

A sociedade passa a ter a seguinte razão social; 

	

, 	_ - _ 

LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA 

Cláusula 30 .: DA ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL DA SOCIEDADE 

A partir da presente alteração contratual a sociedade passa a ter como objeto as 
seguintes atividades: 

1. Prestação de Serviços de Assessoria, Consultoria e Gestão Empresarial — 
CNAE 7020 - 4/00 

2. Prestação de serviços de administração através cie cartão magnético e 
eletrônico de: 

2.1. Benefícios previstos pelo PAT (Programa de Alimentação do 
Trabalhador); 

2.1.1. Alimentação — CN.AE 8299 - 7102 

	

2.1.2. Refeição 	- C NA.E 8299 - 7/02 

2.2. Combustíveis e Abastecimento — CNAE 8299-7/02 
2.3. Convênio— CNAE 8299-7/99 
2.4. Private - CNAE 8299 - 7/99 
2.5. Controle e Gestão de Frota - CNAE 8299-7199 
2.6. Descontos em estabelecimentos - CNAE 8299 - 7/99 

•••• 
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Ot 	cç". _ 	 - 
3. :Prestação de serviços espe;:-Mhzads ---- - CNAk 8020-0/00 	 f.FIS. N40» 

3.1. Serviço de monitoramento le— rastreamento de veículos, bens e 
pessoas; 
3.2. Comércio e locação de equipamentos relacionados ao rastreamento — 
CNAE 4759-8/99; 	_ 	_ „ 
3.3. instalação, mp.nutenyo ie equp mentos relacionados ao _ 
rastreamento; 

3.4. Gestão e controle de frotas e equipamentos; 

4. Locação de periféricos, equipamentos e softwares para uso de cartão 
magnético e eletrônico - CNAE 7733-1/00 

5. Participação em outras sociedades empresariais - CNAE 6463-8/00 

6. Intermediação na administração de cartões de crédito — CNAE 6613- 4/00 

II- CONSOLIDAÇÃO 

De comum acordo os sécios resolvem rever todas as cláusulas do Contrato Social 
original, consolidando-os, prevalecendo doravante, as cláusulas constantes do 
documento elaborado para constituir-se o novo instrumento contratual da 
empresa, como segue: 

LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA 
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CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO (<:3  
s. No  102 ' 

MARCELO DE OLIVEIRA LIMA, brasileiro, solteiro, advogado, natural de 
Buri/SP, nascido em 21 de abril :de-.19E3:p2.  rtadelr éti:RG 33.988.143-4 SSP/SP e 
CPF 310.580.618-01 ;  residente eido.-niciltatk; A ^  Re a-dosSandeirantes, 21 — Apto 43 
— Cambuí — Campinas/SP — CEP: 13.024.010 e, 

ANA CARLA DE QUEIROZ SANTOS OLIVEIRA LIMA, brasileira, divorciada, 
empresária, natural de Promissão/SP, nascida em 26 de julho de 1956 portadora 
do .R0 11098.628-3 SSPISP e CPF 147.546.248-40, residente e domiciliada à Rua 
dos Bandeirantes, 21 — Apto 43 — Cambuí — Campinas/SP — CEP: 13.024.010. 

Cláusula Primeira — A sociedade empresária limitada girará sob a denominação 
social de LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA com sede à 
Rua Rui Barbosa, número 449— Sala 03 — Centro — Buri/SP — CEP: 18.290-000. 

Cláusula Segunda — A sociedade poderá a qualquer tempo abrir filiais e outros 
estabelecimentos, tio país, por deliberação dos sócios. 

Cláusula Terceira- A sociedade tem por objetivo social: 

1.. Prestação de Serviços de Assessoria. Consultoria e Gestão Empresarial 
— CNAE 7020-4/00 

2. Prestação de serviços de administração através de cartão magnético e 
eletrônico de: 

2.1. Benefícios previstos pelo PAT (Programa de Alimentação do 
Trabalhador); 

2.1.1. Alimentação — CNAE 8299-7/02 
2.1.2. Refeição 	- CNAE 8299-7/02 
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.... 
2.2. Combustíveis e Abáseiinén;;26 —.C.1.:NA-E 8299-7/02 
2.3. Convênio — CNAE 8299-7299—  
2.4. Privai° - CNAE 8299 - 7/99 
2.5. Controle e Gestão de Fro:-.a., -:.CNAE 8299 - 7/99 
2.6. Descontos em estabelecinte-nicS CNAE 8299 - 7/99 

_ 
3 Prestação de serviço 	 — *-7,1\TAF, 8020 - 0/00 

	

3.1. 	Serviço de morntoramento e rastreamento de veículos, bens e 
pessoas; 

	

3.2. 	Comércio e locação de equipamentos relacionados ao 
rastreamento — CNAE 4759-8/99; 

3.3. Instalação, manutenção de equipamentos relacionados ao 
irastreamento; 

3.4. Gestão e controle de frotas e equipamentos; 

4. Locação de periféricos, equipamentos e softwares para uso de cartão 
magnético e eletrônico - CNAE 7733-1100 

5. Participação em outras sociedades empresariais - CNAE 6463-8/00 

6. Intermed ação na administração de cartões de crédito — CNAE 6613-4/00 

Cláusula Quarta — O capital social é de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) 
divididos em 600.000 de quotas, no valor de R$ 1,00 (um) real cada uma, subscritos 
e integralizados pelos sócios. As cotas sociais são distribuídas nas seguintes 
proporções: 

Marcelo de Oliveira Lima 529.700 quotas R$ 529.700,00 88.20% 

Ana 	Carla 	de 	Queiroz 70.300 quotas R$ 	70.300,00 11.80% 
Santos Oliveira Lima 

Total 600.000 quotas R$ 600.000,00 100,00% 
% 
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„ 
Parágrafo Primeiro: - A refifriésiibilidadd d6, g.ada soem é restrita ao 
de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralizaç -
do capital social, nos termos do artigo 1052 da Lei 1.0406/2002. 
Parágrafo Segundo: - Fica vedado aciisocios caucionar ou compromete FtteN° 501 
qualquer forma suas quotas de cajfital, parcial ou integralmente. 

Cláusula Quinta — As quotas-  -dà-\ -'sociedatiè as: indivisíveis e não poderão ser - 
cedidas ou transferidas pelos 5-ócios soa qiaque ut tio ou pretexto a terceiros 
estranhos à sociedade, sem o expresso consentimento do outro sócio por escrito, os 
quais têm em igualdade de condições e na proporção das quotas de capital de cada 
um o direito de preferência ao sócio que queixa adquiri-las. 

Cláusula Sexta — A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas 
quotas. mas todos respondem solidariamente pela integralização do capita social, 
nos termos do artigo 1,052 da Lei nr. 10.406/2002. 

Cláusula Sétima — O prazo de duração da sociedade será por tempo 
indeterminado e o início das operações sociais, para todos os efeitos, é 23 de abril 
de 2010. 

Cláusula Oitava - A administração da sociedade será exercida única e 
exclusivamente pelo sócio MARCELO DE OLIVEIRA LIMA acima qualificado, 
podendo o mesmo assinar. isoladamente com plenos poderes para representar a 
sociedade atiVa e passivamente, em juízo ou fora dele, perante todos e quaisquer 
órgãos públicos ou privados, instituições financeiras, fornecedores, praticando 
todos os atos necessários ao seu regular funcionamento, inclusive a alienação de 
bens imóveis, prestações de avais, fianças e hipotecas, agindo sempre de acordo 
com os interesses sociais. 

É vedado aos componentes da sociedade e aos procuradores o uso da razão social e 
beneficio próprio ou de terceiros ou para fins estranhos aos objetivos tais como, 
cartas de fianças, avais ou quaisquer assinaturas de favor, que 

possam acarretar prejuízos ou compromissos à sociedade, ficando, o sócio que 
descumprir esta cláusula, inteiramente responsabilizado por qualquer tipo de dano 
ou prejuízo causado. 

Cláusula Nona - Apenas o sócio MARCELO DE OLIVEIRA LIMA, acima 
qualificado, tem o direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, cujos - 
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. 	. 
níveis e valores serão fixados de -  comum acórdo e ievados a débitos da conta d" 
despesas gerais da sociedade. 

Cláusula Décima - No caso de 1 ilecimento .  au impedimento definitivo de um dos 
sócios, a sociedade não será dissolvida. Será levantado um balanço especial na 
data do falecimento ocorrido. Cs- .heráeirós só-2:o ,.7alecido ou impedido, deverão 
em 60 (sessenta) dias da data:.do.: halanço Manífer a sua vontade de serem 
integrados ou não à mesma sociedade, recebendo os direitos e as obrigações 
contratuals do falecido, ou então receberão todos os haveres, apurados, apurados 
até o balanço especial, em 12 (doze) parcelas corrigidas monetariamente, ou em 
acordo entre as partes, sempre levando em considerações os interesses sociais. 

Cláusula Décima Primeira - O sócio que desejar retirar-se da sociedade deverá 
comunicar sua decisão por escrito ao outro sócio, que terá o prazo de 60 (sessenta) 
dias para exercer ou renunciar o seu direito de preferência na aquisição das quotas 
de capital social retirante, e seus haveres junto à sociedade, apurados em Balanço 
Geral a ser levado' especificadamente para este fim, ser-lhe-ão pagos em parcelas 
mensais, vencendo a primeira na data da assinatura do respectivo instrumento de 
Alteração Contratual, e de forma a não comprometer as condições financeiras da 
sociedade. 

Cláusula Décima Segunda - O administrador declara sob as penas da lei, de que 
não está impedido de exercer a administração da sociedade, nem por decorrência 
de lei especial, nem em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os 
efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 
públicos; ou por crime falimentar de prevaricação, peita ou suborno, concussão, 
peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, 
contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública 
ou a propriedade, nos termos do artigo 1.011, § da Lei nr. 10.404/2002, bem 
corno, não se acham incursos na proibição de arquivamento previsto na Lei nr. 
8.934/94. 

Cláusula Décima Terceira - A sociedade poderá ser dissolvida a qualquer tempo 
por deliberação dos sócios, ou nas situações previstas em Lei, ocasião que 
levantando o Balanço Geral da sociedade e após, saldadas todas as dívidas 
existentes, o saldo, positivo ou negativo, será dividido entre os sócios nas mesmas 
proporções de duas quotas de capital. 
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Testemunhas: 

Cláusula Décima Quarta: O --,)r-ese-nte co -slii.a-.o social poderá ser a 
parcialmente ou integralmente e a qualquer tempo, sempre por delibera 
todos os sócios. 

Cláusula Décima Quinta: O Balanço Geral da sociedade será levantado no dia 
de.  dezembro de cada ano, -è : oS' ,:luc-ris:iipurádos,serão, a critério dos sócios, 
distribuídos ou utilizados o-ara:  o tufm :o -- auMent;) de capital e os prejuízos 
verificados serão sempre levados a débitos da conta de Prejuízos Acumulados 
para compensação com resultados de exercícios futuros. 

Cláusula Décima Sexta: Os casos omissos serão resolvidos pela aplicação dos 
dispositivos do Código Civil Brasileiro e, subsidiariamente, pela Lei das 
Sociedades Anônimas, sem prejuízos das disposições supervenientes. 

Cláusula Décima Sétima: Fica desde já o Foro Comarca de Buri, de São Paulo, 
para os procedimentos judiciais referentes a este instrumento de Contrato 
Social, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja 
ou venha ser. 

E assim, por estarem juntos e contratados, assinam o presente instrumento de 
Alteração do Contrato Social em 03 (três) vias de igual teor e forma. 
Juntamente com as duas testemunhas abaixo identificadas, para que produza os 
devidos fins e efeitos de direito sendo uma via destinada ao arquivo da Junta 
Comercial do Estado de São Paulo e as demais vias a serem devolvidas aos 
contratantes depois de anotadas. 

Natália Costa Moraes Rachid 
RG: 57.832.517-2 SSP/SP 

Buri, 23 de maio de 2014. 

' 

Ana Cada d6'1). Santos de Oliveira Lima 

Pedro Arau Senci 
RO: 44.248. 87-3 SSP/SP 
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ORA DE BENEFiCIOS LTDA - ME 

NIRE 	jo 

3522421 .$79-3 c. 
DECLARAÇÃO 

limo. Sr. Presidente da Junta Comercial Do Estado de São Paulo, 

A Sociedade LINK CARO ADMINISTRADORA DE BENEFíCIOS LTDA - ME, com ato constitutivo registrado na 
Junta Comercial em 08/04/2014, NIRE: 3522421879-3, CNPJ: 12.039.966/0001-11, estabelecido na RUA RUI 
BARBOSA, 449,SALA 03, BAIRRO: CENTRO, Buri, SP, CEP 18290-000 requer a Vossa Senhoria o arquivamento 
do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEIVIPRESA, 
nos termos da Lei Complementar no 123, de 1411212006. 

LOCALIDADE 	 DATA 

Buri-SP 
	

10/06/2014 

NOME E ASSINATURA DO EMPRESÁRIO/SOCIOSIDIRETORESIADMINISTRADORES OU REPRESENTANTE LEGAL 

  

NOME 

MARCELO DE OLIVEIRA LIMA (Soclo) 

 

  

NOME 

ANA CARLA DE QUEIRÉ2 SANTOS OLIVEIRA LIMA (Sacio) 

 

  

111 II 

27 JUN. 2014 

VA 

tE 
SOB O'IUMERO:*ECRET. !Ç 

- 	: 	 ; 	r 110 • 
• 

756.860/1 14-3 mfflueememzeie 

11I1111111111 

DEFERIDO 

JUCESP PROTOCOLO 
0,569.704114-s  JUCESP - Junta Comercial do Estado de São PaL 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 
Secretaria de Comércio e Serviços 
Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC FVS- 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO - ME 

Para uso exclusivo da Junta Comercial: 

611012014 4:21:11 PM - Página 1 de 1 



GOVERNO.  DO ESTACO D-StÃO 'PAU-  LO 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE,SÀO PAULO - JUCESP 
, , 

- 

-0a ra' LAR-AÇÃO 

Eu, MARCELO DE OLIVEIRA LIMA, portador da Cédula de Identidade n° 33.988.143-4 
SSP/SP, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF sob n° 310.580.618-01, na qualidade 
de titular, sócio ou responsável legal da empresa LINK CARO ADMINISTRADORA DE 
BENEFICIOS LTDA, DECLARO estar ciente que o ESTABELECIMENTO situado no(a) RUA 
RUI BARBOSA, 449 , SALA 03 , CENTRO, São Paulo, Buri, CEP 18290-000, NÃO PODERÁ 
EXERCER suas atividades sem que obtenha o parecer municipal sobre a viabilidade de sua 
instalação e funcionamento no local indicado, conforme diretrizes estabelecidas na legislação 
de uso e ocupação do solo, posturas municipais e restrições das áreas de proteção ambiental, 
nos termos do art. 24, §2 do Decreto Estadual n° 55.660/2010 e sem que tenha um 
CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO VÁLIDO, obtido pelo sistema Via Rápida 
Empresa - Módulo de Licenciamento Estadual. 

Declaro ainda estar ciente que qualquer alteração no endereço do estabelecimento, em sua 
atividade ou grupo de atividades, ou em qualquer outra das condições determinantes à 
expedição do Certificado de Licenciamento Integrado, implica na perda de sua validade, 
assumindo, desde o momento da alteração, a obrigação de renová-lo. 

Por fim, declaro estar ciente que a emissão do Certificado de Licenciamento Integrado poderá 
ser solicitada por representante legal devidamente habilitado, presencialmente e no ato da 
retirada das certidões relativas ao registro empresarial na Prefeitura, ou pelo titular, sócio, ou 
contabilista vinculado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) diretamente no site da 
Jucesp, através do módulo de licenciamento, mediante uso da respectiva certificação digital. 

MARCEL DE OLIVr IRA LIMA 

RG: .988. C4 SSP/SP 

LINK CARD ADM ISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA 



 

Rua Rui Barbosa, 449-  Buri/SP - CEP: 18.290-000 
contato@linkbeneficios.com.br  

 

     

Buri, 12 de dezembro de 2014. 

Marcelo de O1ieiràtjma  
Socm Administra or 

OUTORGANTE:  LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE 

BENEFÍCIOS LTDA, com endereço na Rua Ruí Barbosa, 449, Bairro Centro, município de Buri'SP, 

Telefone: (15) 3546.1261 e (19) 9.8147.1119 - e-mail: contato@linkbeneficios.com.br,  devidamente 

inscrita no C NPFM F 12.039.966/0001-11, Inscrição Estadual n°229.017.126.114, Inscrição Municipal n° 

03150/10, neste ato representada por seu administrador o Sr. MARCELO DE OLIVEIRA LIMA, 

brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade RG n° 33.988.143-4 SSP/SP e do C PF 

no 310.580.618-01. 

OUTORGADO:  JOÃO LUÍS DE CASTRO, brasileiro, solteiro, 

advogado, inscrito na OAB/SP n° 248,871, portador da cédula de identidade RG 33.028.861-1 e do CPF 

221.353.808-57. 

PODERES:  Pelo presente instrumento particular de procuração e na 

melhor forma de direito, a Outorgante confere ao Outorgado plenos poderes para representar a 

sociedade empresária, em especial para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DO PREGÃO 

ELETRÔNICO N° 44/2014 ESTADO DO PARANÁ, por intermédio do DEPARTAMENTO DE 

ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL da SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E 

PREVIDÊNCIA (DEAM/SEAP), conferindo-lhe, ainda, poderes especiais para protocolizar pedidos, 

confessar, desistir, firmar compromissos agindo em conjunto ou separadamente, podendo ainda, 

substabelecer outros profissionais, com ou sem reservas de poderes, dando tudo por bom, firme e 

valioso. 

Prazo de Validade: 12 (doze) meses 



Prazo de Validade: 12 (doze) meses 

Buri, 12 de dezembro de 2014. 

UÍS DE/CASTRO 

AB/SP 148.871 

cirs) 

LINK 
SUBSTABELECIMENTO 

Por este instrumento particular de substabelecimento de procuração eu JOÃO LUÍS DE CASTRO, 

brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/SP 248.871, substabeleço o advogado FERNANDO 
JOSÉ BURGOS, inscrito na OAB/PR 70.559, conferindo -lhe poderes para APRESENTAR 
IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO NQ 44/2014 ESTADO DO PARANÁ, 
por intermédio do DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL da 
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA (DEAM/SEAP), 

outorgando, ainda, poderes especiais para assinar e protocolizar pedidos, e todos os demais atos 
necessários para a prática do ato, dando tudo por bom, firme e valioso. 

Rua Rui Barbosa, 449 -  Buri/SP - CEP: 18.290-000 
contato@linkbeneficios.com.br  



ESTADO DO PARANÁ 
Secretaria de Estado da Administração e da Previdência 

Protocolo no 13.445.881-0 
Interessado: Link Card Administração de Benefícios Ltda. 
Assunto: Impugnação ao Edital do Pregão Presencial no 44/2014 

A Link Card Administração de Benefícios Ltda, já qualificada nos 

autos em epígrafe, apresenta impugnação ao edital do Pregão Presencial no 

44/2014, conforme razões expostas às fls. 03/10. 

Em síntese, a impugnante questiona os itens 7.32, 22.1, 22.2 e 22.3 

do Anexo I do edital. 

Adiante, segue a resposta à impugnação: 

Modelo de Contratação Pretendida 

Preliminarmente, cumpre tecer alguns comentários sobre o modelo de 

contratação pretendida pelo Estado do Paraná. A empresa vencedora da 

licitação terá como atribuição fazer o recadastramento e avaliação do estado de 

conservação da frota do Estado e, num segundo momento, deverá credenciar 

pelo menos 210 (duzentas e dez) oficinas mecânicas em todo o Estado para que 

estas - as oficinas credenciadas - prestem os serviços de manutenção 

preventiva e corretiva da frota. Então, a contratada terá a função de gerir, com 

auxílio de um sistema de gestão e em parceria com o DETO/SEAP, atividade 

de manutenção da frota, da forma exposta no edital e seus anexos. 

Palácio das Araucarias 
Rua Jacy Loureiro de Campos, s/nQ — Centro Cívico. CEP 80.530-140 Curitiba — Paraná 

Fone: 41 3313-6007— Fax: 41 3313-6171 — 	seap9pr.gov.br  
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?) 

Diversos outros órgãos públicos do país já realizaram licitação coh-o, 

mesmo objeto, vejamos: 

• Governo do Estado de Minas Gerais - PP no 239/2012 

• Governo do Estado de Rondônia - PE no 225/2011 

• Tribunal de Justiça do Estado do Paraná - PE no 68/2014 

• Tribunal de Justiça do Amazonas - PE no 005/2013 

• Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região - PE no 17/2013 

• Justiça Federal da Paraíba - PE no 14/2012 

• MJ - Departamento de Polícia Federal/SP - PE no 32/2012 

• Ministério dos Transportes - PE no 055/2009-06 

• Ministério dos Transportes / DNIT - PE no 176/2013 

Note-se que o Tribunal de Justiça do Paraná licitou o mesmo objeto. 

Consta do site do TI/PR : 

Número: 68 Ano: 2014  
Objeto: Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de administração, gerenciamento e 
controle de manutenção preventiva e corretiva, 
fornecimento de peças, acessórios originais de reposição e 
transporte por guincho, com implantação e operação de 
sistema informatizado e integrado para gestão de frota, 
por meio de Internet, através de rede própria ou de 
estabelecimentos credenciados, mediante utilizacão de 
sistema informatizado e de recursos tecnológicos  para 
atender a frota automotiva do Tribunal de Justiça do 
Estado do Paraná. 
Protocolo: 83.582/2014 
Fase Atual: Publicada 
Destino: CENTRO DE TRANSPORTE DA SUBSECRETARIA DO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
Preço Máximo: R$ 1.676.344,71 
Informações Complementares: 
Edital - Número de identificação no site https://www.licitacoes-
e.com.br:  563104 - Ofício Circular no 139/2014 - Ofício Circular 
no 146/2014 - Ofício Circular no 150/2014 - Ofício Circular no 
155/2014 - Ofício Circular no 161/2014(resposta impugnação) 

Palácio das Araucárias 
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Sobre a viabilidade jurídica, eficiência e potencial economicia 

desse modelo de contratação, colacionam-se algumas das considerações feitas 

pelo Tribunal de Contas da União — TCU, no Acórdão no 2731/2009 — 

Plenário, quando da análise do Pregão Eletrônico no 017/2008, da 

Superintendência Regional do Departamento de Polícia Federal no Estado do Rio 

de Janeiro - SR/DPF/RJ: 

(..«) 
20. Diante do exposto, considero que os princípios da 
competitividade e da seleção da proposta mais vantajosa 
estariam sendo atendidos pela nova sistemática proposta, com o 
que estaria demonstrada, em tese, a inexistência de óbices 
jurídicos à adoção do modelo sugerido. 

21. Cabe agora averiguar os aspectos operacionais envolvidos. 

22. Como visto há pouco, o tamanho, a dispersão e as 
condições de uso da frota de veículos do DPF são singulares. Em 
conseqüência, como se vê nos autos, inúmeros problemas têm 
surgido para aquele órgão, tais como: indisponibilidade 
prolongada de viaturas, inexistência de oficinas adequadas em 
diversas localidades, atrasos em reparos, má qualidade de 
serviços, manutenção de estruturas dispendiosas de controle e 
outras. Com  isso, termina por haver certo comprometimento da 
eficácia e da eficiência da atuação da força policial, que deixa de 
dispor de transporte adequado a qualquer tempo e lugar. 

23. O novo modelo adotado é uma tentativa de solucionar 
tais dificuldades. Além das prováveis reduções de custos 
dos serviços - já obtidas em contratos de fornecimentos 
de outros tipos de produtos onde foi adotada a sistemática 
inovadora, conforme apontado nos autos - haverá redução 
de custos administrativos do DPF com controle da 
manutenção dos veículos, além de implementação de 
avanços gerenciais que favorecerão uma melhor gestão da 
frota, com reflexos positivos sobre as ações policiais. 

24. Além disso, estaria sendo resolvido o problema do 
freqüente e inadequado uso de suprimentos de fundos que tem 
caracterizado o atual modelo. 

25. Com tais mudanças, estaria atendido, assim, também o 
princípio da eficiência. 

26. Registro, ainda, que o modelo em discussão assemelha-
se à chamada quarteirizacão, procedimento em que a 
gestão de um serviço já terceirizado - no caso concreto, a 
manutenção de veículos - é entregue a uma quarta 
entidade incumbida de gerenciar a atuação do y 
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terceirizados — na situação em foco, o administrador-da 
manutenção. 

27. Trata-se de uma prática bastante disseminada no 
mercado privado, cuja adoção no âmbito da administração 
é salutar, pois demonstra empenho em modernizar 
métodos arcaicos, ineficientes e burocráticos de gestão e, 
com isso, melhorar o desempenho dos órgãos e entidades 
públicos. 

28. Assim, por se tratar de inovação, que, em tese, está em 
consonância com normas e princípios que regem as 
licitações e a atuação dos agentes públicos, creio que esta 
Corte, no desempenho do papel de indutora de aprimoramento da 
gestão pública que tem pautado a atuação dos órgãos de controle 
no mundo moderno, deve abster-se de inibir o prosseguimento da 
tentativa de inovação em análise. 

29. Friso, entretanto, que a elevada possibilidade de 
disseminação da iniciativa pioneira do DPF por outros setores do 
Estado, associada a seu caráter experimental, tornam 
aconselhável seu acompanhamento e sua avaliação tanto pelo 
próprio órgão quanto por este Tribunal. Por tal motivo, sugeri ao 
eminente relator a formulação de determinações nesse sentido, 
proposta gentilmente acatada por S.Exa em seu voto e na minuta 
de acórdão que trouxe ao escrutínio deste colegiado. 

30. Dessa 	forma, 	acompanho 	na 	íntegra 	o 
posicionamento do Ministro Marcos Bemquerer e 
cumprimento V.Exa pela notável sensibilidade em perceber 
os sionificativos avanços que a matéria tratada nestes 
autos pode trazer em termos de aperfeiçoamento da 
gestão pública. 
Sala das Sessões, em 18 de novembro de 2009. 
AROLDO CEDRAZ 
1 0  Revisor (n.n.) 

Com efeito, trata-se de modelo de contratação consagrada em âmbito 

nacional. Todavia, pelo teor de suas razões, a impugnante parece não se 

conformar com características próprias desse formato. Conforme adiante 

exposto, a impugnante se vale de argumentos genéricos e não demonstra, de 

modo objetivo, porque os itens por ela apontados implicariam restrição 

competição. 
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2) 	Item 7.32 do Anexo I - Escritório em Curitiba 

A impugnante questiona o fato de o edital exigir que a empresa 

contratada mantenha um escritório em Curitiba para atender e sanar eventuais 

problemas advindos da execução do contrato. 

Entretanto, a impugnante não produz nenhum argumento técnico 

consistente para desconstituir ou demonstrar a ilegalidade da exigência 

editalícia. Afinal, qual seria o fator de discriminação ilícita, a ponto de limitar a 

competição? Nem a impugnante foi capaz de esclarecer. Limitou-se a lançar ar-

gumentos rasos e genéricos, sugerindo que a exigência seria "desnecessária" e 

limitaria a competição. 

Ora, aqueles que militam na área de licitações e contratações públicas 

sabem perfeitamente que a discriminação ilícita ocorre quando o edital de licita-

ção faz exigências exageradas e descoladas do objeto, sobretudo em relação à 

qualificação técnica, qualificação econômico-financeiras, habilitação jurídica e 

regularidade fiscal das licitantes. Não é o que ocorre no presente caso, em que 

a exigência criticada sequer é requisito para a habilitação das licitantes (Anexo 

III do edital). Ou seja, ela não impede a participação das empresas no certame, 

seja na fase de classificação de propostas, seja na fase de habilitação. 

Além disso, cumpre asseverar que não há vedação legal à exigência, 

que se justifica em função das peculiaridades do objeto licitado e das inúmeras 

obrigações da contratada e da sua rede credenciada - expostas detalhadamente 

no Termo de Referência, Anexo I do edital - entre elas a garantia do 

cumprimento de prazos, agilidade e qualidade dos serviços e fiscalização da 

rede credenciada. Além das várias obrigações elencadas no Anexo I do edital, 

deve-se considerar que a implantação e posterior operação dos serviços de 

gestão compartilhada de uma frota de mais de 15.000 (quinze mil) veículos, 

distribuídos por todo o território do Estado, poderá gerar problemas e demandas 

imprevisíveis, não sanáveis "online" ou de "forma remota", como sugere a,1 

 impugnante. Nesse passo, é dever e responsabilidade da Administração cercar 

Palácio das Araucárias 
Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n9  — Centro Cívico. CEP 80.530-140 Curitiba — Paraná 

Fone: 41 3313-6007 — Fax: 41 3313-6171 — E-mail: seap@pr.gov.br  
5 



v,50 
desses problemaf'e-- 

ESTADO DO PARANÁ 
Secretaria de Estado da Administração e da Previdência 

se de todos os meios possíveis para minorar o impacto 

garantir a continuidade do serviço, que inclui a manutenção de ambulâncias e 

viaturas policiais, além de veículos pesados utilizados em recuperação de 

estradas, inclusive em situações de emergência e calamidade pública. Logo, não 

se trata de mero serviço prestado à Administração, mas serviço essencial ao 

atendimento de toda a população paranaense e que não admite o menor risco 

de sofrer solução de continuidade. 

Sintetizando, além de não implicar limite à competição, mostra-se 

evidente a compatibilidade do item 7.32 do anexo I do edital com o objeto 

licitado, bem como sua imprescindibilidade para a garantia da perfeita execução 

do contrato e continuidade do serviço público, razão pela qual se rejeita a 

impugnação neste ponto. 

3) Item 22.1 do Anexo I — Limitação do Valor da Mão de Obra 

Não obstante seja consagrado pelo Tribunal de Contas da União e 

amplamente utilizado por órgãos públicos de todo o país, a impugnante parece 

desconhecer o formato de contratação pretendida pelo Estado do Paraná. 

A limitação do valor da mão de obra a ser praticado pelas oficinas 

credenciadas pela gestora do contrato é da essência do modelo. O objetivo é 

instituir, desde logo, limites razoáveis e evitar o risco de orçamentos absurdos 

serem impostos à Administração. 

Gize-se que os valores de referência aplicados na presente licitação 

estão robustamente  justificados na fase interna do processo licitatório. É dizer, 

não decorrem de opção infundada do administrador. O documento denominado 

"Memória de Cálculo e Justificativas - Termo de Referência Gestão da Frota" (fls. 

79/96 dos autos de licitação) esmiúça a origem dos valores tomados co o 

referência para o Pregão Presencial no 44/2014, comprovando sua correção. 
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k As. 

   

\\g  O Tribunal de Justiça do Paraná, no já citado edital de Pre ão
v■
. 

Eletrônico no 68/2014', valeu-se do mesmo expediente, ou seja, limitou os 

preços a serem praticados pela rede credenciada a valores de referência 

(tabelas de concessionárias, etc) aplicando-se sobre estes os descontos 

oferecidos pela gerenciadora na licitação, senão vejamos: 

CAPÍTULO - DO OBJETO 
1.1. O certame licitatório tem por objeto a contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços de administração, 
gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva, 
fornecimento de peças, acessórios originais de reposição e 
transporte por guincho, com implantação e operação de sistema 
informatizado e integrado para gestão de frota, por meio de 
internet, através de rede própria ou de estabelecimentos 
credenciados, mediante utilização de sistema 
informatizado e de recursos tecnológicos para atender a 
frota automotiva do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, 
conforme critérios, especificações e necessidades descritos nos 
Anexos I e II, partes integrantes deste edital convocatório. 

CAPÍTULO 5 - DA PARTICIPAÇÃO 

(...) 
5.21 - A base do cálculo do preço praticado para prestação de 
serviços de mecânica, elétrica, lanternagem, alinhamento e 
balanceamento e outros deverá ser de acordo com o tempo para 
a execução do serviço constante da Tabela de Tempos Padrão de 
Reparos adotados pela montadora de acordo com o modelo do 
veículo (código, descrição e tempo padrão de execução do 
serviço). Os preços para os serviços deverão ser calculados 
e pagos consoante o tempo padronizado na Tabela 
Tempária do fabricante do veículo, e subsidiariamente por 
aquela elaborada pelo Sindicato das Empresas de 
Reparação de Veículos dos Estados, ou por entidade de 
atividade semelhante de qualquer unidade da federação, 
aplicando-se os percentuais de descontos contratados, 
tabelas estas que deverão ser fornecidas pela 
CONTRATADA em até dez dias úteis após a assinatura do 
contrato, não podendo ser aceito qualquer serviço cuja 
hora/serviço apresentada seja superior ao valor da hora 
limite à vista, estabelecido nas tabelas de preços das 
concessionárias autorizadas da marca (referida tabela 
também deverá ser entregue consoante prazo acima 
descrito), aplicados os percentuais de descontos 
contratados. 

ANEXO VII - CONTRATO 

1 Disponível no site: <https://www.tjpr.jus.brisistema-de-licitacao > 
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(««.) 
3.2. Pelos serviços ora contratados, o CONTRATANTE será 
beneficiado do percentual de desconto abaixo discriminado 
a incidir sobre a manutenção de veículos e peças 
discriminadas nos itens 3.1.1. e 3.1.2., tudo calculado 
conforme tabelas citadas neste contrato, notadamente no 
item 2.21 do ANEXO I, e pagará, à título de taxa de 
administração, o percentual abaixo, vinculada a proposta da de 
fls.   do protocolizado sob no 83.582/2014, com percentuais 
resultantes da negociação registrada na ata de fls. 	 
3.2.1.  °A) ( ) de desconto sobre a Prestação de 
serviço de manutenção geral preventiva e corretiva da frota de 
veículos do Tribunal de Justiça do Paraná no Estado do Paraná, 
incluído socorro-guincho/reboque 24 (vinte e quatro) horas todos 
os dias da semana; 
3.2.2. 	o/o ( 	) de desconto sobre o Fornecimento 
parcelado de peças e acessórios automotivos originais e genuínos 
novos, primeiro uso, necessárias para manutenção da frota de 
veículos do Tribunal de Justiça do Paraná no Estado do Paraná. 
3.2.3. 	o/o ( 	) de taxa de administração, a incidir 
sobre o valor dos serviços prestados e das peças fornecidas, após 
aplicados os descontos previstos nos itens 3.2.1. e 3.2.2. acima. 

Portanto, trata-se de formato usual e plenamente justificado, que 

garante o pagamento de preços justos e exequíveis, sem onerar 

demasiadamente os cofres públicos. 

Ademais, novamente, a impugnante não demonstrou, de modo 

objetivo, porque a previsão seria irregular ou restritiva da competição, 

limitando-se a argumentos superficiais e genéricos. Aliás, ao afirmar que "o 

sistema deve dar a possibilidade de que os usuários façam orçamentos, no 

mínimo três, de modo a contratar o melhor preço", a impugnante demonstra 

que sequer leu o edital com a devida atenção, pois essa previsão já existe, nos 

itens 4.10.2 e 7.54 do Anexo I e itens 9.10.2 e 10.54 do Anexo VII (minuta de 

contrato). 

eYEnfim, também nesse ponto a impugnação não merece acolhida. 
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4) 	Item 22.2 e 22.3 do Anexo I — Valores Mínimos de Descontos nas 
Peças 

De fato, a impugnante demonstra absoluto desconhecimento do 

modelo de contratação proposto pelo Pregão Presencial no 44/2014. Desta vez, 

alega que seria indevida a limitação dos preços das peças automotivas a partir 

de descontos sobre a tabela AUDATEX MOLICAR. No entender da impugnante, a 

gerenciadora não poderia influir nesses preços, cabendo ao órgão contratante 

analisar, em cada caso, se os preços praticados estão de acordo com o mercado. 

Ainda, questiona a própria escolha da tabela AUDATEX MOLICAR como 

paradigma de preços de peças. 

Ocorre que, assim como no caso dos valores da mão de obra, a 

limitação do valor das peças a serem fornecidas pela rede credenciada pela 

gestora é da essência do modelo. O objetivo é instituir, desde logo, limites 

razoáveis e evitar o risco de orçamentos absurdos serem impostos à 

Administração. 

Nesse particular, novamente recorremos ao exemplo do Tribunal de 

Justiça do Paraná, no já citado edital de Pregão Eletrônico no 68/2014: 

Anexo I 

Da Manutenção 

(...) 
7.9 - O valor inicial unitário de cada peça deverá ser igual 
ou menor ao valor constante no sistema AUDATEX, ou 
equivalente técnico, ou ainda na tabela do fabricante, 
antes da aplicação do desconto contratado. 

Das Soluções Técnicas Globais 

4.3 - Disponibilizar acesso ao Sistema AUDATEX MOLICAR ou 
outro instrumento hábil similar, composta por uma ferramenta 
que possibilita ao gestor/fiscal efetuar consulta online, tanto à 
tabela de preços dos fabricantes de peças, quanto à tabela de 

A tempos de mão de obra padrão (Tabela Tempária), conforme 
informação técnica do Sindicato da Indústria e Reparação de 
Veículos e Acessórios. 
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5.1.4.12 - O fiscal responsável pelo veículo a ser reparado 
deverá, sempre que julgar necessário, verificar a conformidade 
dos valores apresentados, utilizando o sistema AUDATEX 
MOLICAR, ou outro equivalente técnico, quando for o caso, 
todos disponibilizados pela Contratada, e havendo discrepâncias 
nos preços ofertados pela Contratada, prevalecerá o valor de 
mercado pesquisado pelo fiscal. 

5.18 - As oficinas integrantes da rede conveniada deverão 
ter como limite máximo de preço para peças e acessórios 
originais que possuam código da montadora (número de 
peça), os constantes da Tabela de Preço Oficial da 
montadora do veiculo para o qual material esta sendo 
adquirido. 

No mesmo sentido foi a licitação promovida pelo Tribunal de Contas 

da União — TCU, PE no 41/2013, cujo objeto era a contratação de serviços de 

manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica para os veículos da 

marca Toyota, pertencentes à frota oficial do Tribunal de Contas da União: 

6. DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

6.1. A licitante deverá indicar o correspondente percentual de 
desconto incidente, tendo como base de cálculo, o valor das 
peças a serem aplicadas de acordo com a Tabela Oficial de Preços 
de Peças e Acessórios Novos e Genuínos, emitida pelo fabricante 
dos veículos e o valor da hora-homem no patamar de R$ 185,00 
(cento e oitenta e cinco reais) a hora-homem, conforme Anexo V 
- Modelo de Proposta de Preços; 

6.2. O percentual de desconto oferecido na proposta da 
empresa vencedora deverá incidir sobre os preços das 
peças genuínas durante todo o período contratual. 

6.3. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelos serviços 
efetivamente prestados aos veículos da marca TOYOTA, o valor de 
até R$ 185,00 (cento e oitenta e cinco reais) por hora, menos o 
desconto ofertado, multiplicado pela quantidade de horas 
trabalhadas constante da Tabela do Fabricante de Tempo Padrão 
de Reparos (homem/hora), para os serviços de mão de obra e o 
valor das peças aplicadas, com o desconto ofertado pela 
licitante, vinculados à Tabela Oficial de Preços de Pecas e 
Acessórios Novos e Genuínos, emitida pelo fabricante dos 
veículos. 

Palácio das Araucárias 
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Ainda sobre a utilização do sistema AUDATEX como referência 

preços do mercado de peças automotivas, cita-se a seguinte decisão do 

Tribunal de Contas do Distrito Federal, no processo no 37.305/11, relatado 

pela Conselheira Anilcéia Machado, em sessão realizada em 15/12/2011: 

Ementa 
Pregão Eletrônico no 59/11, visando à contratação de empresa 
especializada para fornecimento de peças e acessórios ori9inais 
ou genuínas para veículos pertencentes à frota do CBMDF. Orgão 
Técnico pugna por ajustes no edital, sem necessidade de paralisar 
o certame, bem assim pelo arquivamento dos autos. Voto 
convergente. 

DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

(i •i) 
8. No que se refere ao uso do sistema Audatex, o Centro de Ma-
nutenção de Equipamentos e Viaturas apresentou a seguinte jus-
tificativa (fl. 132*): 

O Sistema Audatex contém os preços das peças com os valores 
idênticos às tabelas das montadoras. Muitas dessas tabelas não 
são fornecidas pelas concessionárias ou montadores, fazendo-se 
necessário o uso do sistema que possibilita um acompanhamento 
mais seguro dos valores contratados. 

Os valores fornecidos atualmente pelo sistema não podem ser co-
locados em anexo nem impressos nem em mídia por ferirem os 
direitos da Audatex de não publicação de todo seu banco de da-
dos. Os valores de cada peça podem ser consultados por qualquer 
interessado nos próprios computadores do CEMEV assim que con-
tratado o sistema. 

O sistema encontra-se em fase de contratação no âmbito desta 
Corporação conforme o processo de no 053.001.041/2011. 

9. Além disso, registra o item 8.2, fl. 17, do Termo de Referência, 
o seguinte: 

O Sistema Audatex se encontra em plena operação nas princi-
pais seguradoras e reguladoras do país, atualmente sendo uma 
ferramenta de grade viabilidade nas oficinas de mecânica em ge-
ral. O sistema expressa agilidade quanto a atualização de preços 
e orçamentos, fato preponderante e facilitador para fiscalização 
dos contratos entre a administração pública e empresas contrata-
das. 

yk._  Tal Sistema apresenta uma tabela de preços em conformidad 
com a média dos preços de mercado e conseguinte um acompa 
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nhamento mais seguro dos valores apresentados pelas empresas 
contratadas. 

(...) 

CONCLUSÃO 
19. Da análise realizada no edital do PE no 59/2011 não detec-
tamos irregularidades/ilegalidades que representem óbice 
ao prosseguimento do certame. Apontamos, apenas, ajustes a 
serem realizados nos itens 8.1 do Termo de referência e 6.8 do 
Edital, tendo em vista a divergência constatada quanto ao critério 
de julgamento, sem a necessidade de paralisar o certame. 

Isso posto, manifesta-se pelo conhecimento do presente edital, 
por determinação ao CBMDF de ajustes no critério de julgamento, 
sem a necessidade de paralisar o certame. 
É o Relatório. 

Portanto, também em relação à previsão de descontos para peças, o 

edital não apresenta qualquer irregularidade, estando de acordo com o 

usualmente praticado pelos demais órgãos públicos, não havendo retoques a 

serem feitos, motivo pelo qual se rejeita a impugnação. 

5) Conclusão 

Ante ao exposto, conheço da impugnação posto que tempestiva, para, 

no mérito, negar- lhe provimento, mantendo na íntegra os termos do edital do 

Pregão Presencial no 44/2014, conforme publicado, bem como a data prevista 

para a sessão pública de abertura. 

Curitiba, 15 de de abro de 2014. 

Maria Carmen Carn ro 	elo Albanske 
Pregoeira do Pregão P esencial no 44/2014 - DEAM/SEAP 
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GOVERNO DO ESTADO 
Secretaria da Administração 

e da Previdência 

RESOLUÇÃO N° 1 5 0 5 0 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA, 
no uso de suas atribuições legais e o contido na Lei n° 8.485 de 03 de junho de 1987 
e a Lei n° 15.608 de 16 de agosto de 2007; 

RESOLVE: 

Art. 1° Designar os servidores abaixo relacionados, para comporem a 
Comissão de Avaliação do Sisterna do processo licitatório na modalidade Pregão 
Presencial n° 044/2014, tipo melhor índice, cujo objeto é a contratação de empresa 
gerenciadora de frota, para proceder, através de gestão compartilhada, o 
recadastramento com avaliação do estado de conservação de frota veicular ativa e a 
prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva na frota do governo do 
Estado do Paraná: 

— Ernani Augusto Delicato, R.G. n° 5.415.721-1/PR (DETO/SEAP); 
— Guilherme Bevilaqua Vianna, R.G. n° 7.120.034-5/PR (DETO/SEAP) 
— Jorge Luiz Bianquete Follador, R.G. n° 942.838-0/PR (DETO/SEAP); e 
— Renato Senji Meister Okada, R.G. n° 6.957.318-5/PR (CELEPAR). 

Art. 2° Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

Curitiba, 	16 DEZ 2014 

-14.0 
ORAH BO * TO PORTUGAL NOGARA 

Secre 	de Estado da Administração e da Previdência 

Palácio das Araucárias 
Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n° -3° andar- Bloco B — CEP 80.530-140 

Centro Cívico - Curitiba — Paraná 



PODER JUDICIÁRIO 
COMARCA DE CURITIBA — 2 VARA DA FAZENDA PÚBLICA 

GABINETE DO JUIZ DE DIREITO TITULAR 

AUTOS N.° 001023945.2014.8.16.0004 

Vistos etc. 
1. Trata-se de ação declaratória e condenatória, pelo 

procedimento comum sumário, proposta por RONALDO 
APARECIDO DE OLIVEIRA - EPP em face do ESTADO DO 
PARANÁ, ambos qualificados nos autos. Argumentando, em síntese: 
a) que foi publicado Edital para realização de licitação, na modalidade 
PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo melhor índice, visando a 
contratação de empresa gerenciadora de frota para proceder, através de 
gestão compartilhada, ao recadastramento com avaliação do estado de 
conservação de frota veicular ativa e inativa e a prestação de serviços 
de manutenção preventiva e conetiva na frota do governo do Estado do 
Paraná; b) que a modalidade pregão não pode ser utilizada em execução 
de tarefas de auto grau de complexidade, ou incomum no mercado; c) 
que deveria ser realizada audiência pública prévia à licitação, por tratar- 
se de certame de grande vulto, perfazendo o total de R$57.763.970,00 
(cinquenta e sete milhões, setecentos e sessenta e três mil, novecentos e 
setenta reais); d) que é ilegal a vedação à participação de consórcios no 
processo licitatório; propugna seja deferido o pleito de urgência para o 
fim de suspender a licitação no estado em que se encontra. 

2. Com a inicial, vieram os documentos constantes no evento 
01. 

3. É o relatório.  Passo a decidir. 
4. Assim dispõe o artigo 273 do C.P.C.: "An. 273- O juiz poderá, 

a requerimento da parte, antecgmr, total ou parcialmente, os efeitos da tutela 
pretendida no pedido inicia4 desde que, existindo prova inequívoca, se convença 
da verossimilhança da alegação e: 1- haja findado receio de dano irreparável ou 
de dificil reparação; ou II - fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o 
manifesto propósito protelatório do réu.". 

PROJUDI - Processo: 0010239-45 2014 8 16 0004 - Ref. mov. 14.1 - Assinado digitalmente por Tiago Gagliano Pinto Alberto:11276 
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5. ATHOS GUSMÃO CARNEIRO, na obra "Da Antecipação de 
Tutela no Processo Civil" (Editora Forense, 2" edição, pág. 17) assim se 
expressa acerca dos requisitos ínsito à concessão da tutela 
antecipatória: "A antecipação de tutela depende de que prova inequívoca 
convença o magistrado da verossimilhança das alegações do autor. Mas tais 
pressupostos não são bastantes. É mister que aos autos mesmos se conjugue o 
fundado receio, com amparo em dados objetivos, de que a previsível demora no 
andamento do processo cause ao demandante dano irreparável ou de difícil 
reparação; ou, alternativamente, de que fique caracterizado o abuso do direito de 
defesa, abuso que inclusive se pode revelar pelo manifesto propósito protelatório 
revelado pela conduta do réu no processo ou, até, ectraprocessuabnente." 

6. Os preclaros Autores LUIZ RODRIGUES WAMBIER, 
FLÁVIO RENATO CORREIA DE ALMEIDA e EDUARDO 
TALAMINI, na obra conjunta "Curso Avançado de Processo Civil" (Editora 
Revista dos Tribunais, 3a edição, págs. 350/352), manifestam-se nos 
seguintes termos acerca dos requisitos ao deferimento da tutela 
antecipada: "Quer na hipótese da aplicação do fria I, quer na do int. II, é 
necessário que a parte apresente prova inequívoca da verossimilhança das 
alegações que faz. (...) O conceito de prova não exauriente (fuma boni iuris ou 
prova quanturn satis) é correlato ao de cognição sumária ou superficiaL Nestas 
hipóteses, o juiz tem uma forte impressão de que o autor tem razão mas não 
certeza absoluta, conto ocorre na cognição exauriente. (...) O art. 273, I, 
indubitavelmente introduziu no nosso sistema um tOto de tutela antecOtória com 
feições nitidamente cautelares, pois que, embora se exija, para a sua concessão, 
flama robusto, reforçado, veemente, se requer também que haja perigo de 
ineficácia do pronunciamento final, pressuposto que corresponde à função 
cautelar.". 

7. No mesmo sentido, HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, in 
"Curso de Direito Processual Civil", 228  ed., vol. 1, pág. 369; JOSÉ 
CARLOS BARBOSA MOREIRA, "O Novo Processo Civil 
Brasileiro", 198  ed., pág. 87; e JOSÉ FREDERICO MARQUES, in 
"Manual de Direito Processual Civil", l a  ed. Atualizada, vol. 2, pág. 22. 

8. Analisando as linhas argumentativas aventadas na peça 
inaugural, compreendo presentes os requisitos inerentes ao deferimento 
da medida emergencial, ante a plausibilidade jurídica das teses 

2 

...ç:-,5-,..,t-si‘g - 
PROJUDI - Processo: 0010239-45.2014.8.16.0004- Ref. mov. 14.1 - Assinado digitalmente por Tiago Gagliano ntdoPtItterto:112Z.6, 

F-/ 	 C---) 
s. No  v 4 

..—.-) 

16112/2014: CONCEDIDA A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Arq: decisão 

Documento assinado digitalmente, conforme MP n.° 2.200-2/2001. Leio.' 11.41912006 e Resolução n.° 09/2008, do TJPR/OE 
O documento pode ser acossado no endereço eletrônico tiltp://v.ww.Çprlusbr 

Página 2 de 4 



PODER JUDICIÁRIO 
COMARCA DE CURITIBA — 2° VARA DA FAZENDA PÚBLICA 

GABINETE DO JUIZ DE DIREITO TITULAR 

invocadas e o risco de ineficácia da medida última, acaso indeferida a 
postulação de emergência ora deduzida 

9. Insurge-se a Parte Impetrante contra o Edital do Pregão 
Presencial n° 44/2014, por utilizar a modalidade de pregão para 
licitação de grande vulto e com objeto incomum no mercado. Aliás, 
destaco que o item 4.1 do Edital (fl. 2, do mov. 1.4) dispõe 
expressamente que o valor da licitação é de R$57.763.970,00 
(cinquenta e sete milhões, setecentos e sessenta e três mil, novecentos e 
setenta reais), englobando 15.528 (quinze mil quinhentos e vinte e oito) 
veículos do Estado do Paraná. 

10. Oportuno destacar, ainda, que o artigo 45 da Lei Estadual n° 
15.608/07 define o cabimento da modalidade . de licitação pregão, 
dispondo, que "Para fins de realização da licitação na modalidade pregão, 
consideram-se bens, serviços e obras comuns aqueles cujos padrões de 
desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos no edital com base 
nas especificações usuais praticadas no mercado". 

11. Com efeito, saliento que Marçal Justen Filho bem ensina 
que bens comuns, "são os bens disponíveis no mercado, com características 
padronizadas, que podem ser fornecidos satisfatoriamente por um fornecedor 
qualquer. "1 . 

12. Da leitura do Edital de Abertura do certame, observo que o 
serviço a ser prestado pelo vencedor será o de gerenciamento de frota 
cadastramento e revisão, bem como manutenção preventiva e conetiva 
na frota do Estado do Paraná. Importante salientar que para fazer o 
cadastramento dos veículos o vencedor terá de utilizar um modelo de 
gestão de frota compartilhado com a Secretaria de Estado da 
Administração e da Previdência — SEM, pelo Departamento de 
Transporte Oficial". 

13. Diante disso, em primeira análise, observo que o bem 
licitado não é comum, pois necessita utilizar sistema compartilhado, 
ademais de realizar o controle e guarda eletrônica dos históricos dos 

RISTEN FILHO, Mareai. Curso de Direito Administrativo. 9 ed. rev., atual e ampl. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. 
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veículos em sistema exclusivo do Estado do Paraná, fornecido pela 
CELEPAR, não se tratando de bem comum, pois não pode ser 
encontrado à disposição. 

14. Assim, diante destas ponderações, todas lançadas com base 
em análise sumária da matéria controvertida, compreendo que se 
verifica plausibilidade jurídica na argumentação deduzida na peça 
inaugural. Quanto ao risco, destaco que o prosseguimento do pregão, 
poderá revelar, ao final do procedimento, resultado que não consagre o 
interesse público, porquanto eivada de vício a disputa. Isto viria em 
desfavor não somente da Parte Autora e de todas as eventuais 
interessada que, em princípio, não atendam à exigência ora em 
destaque, mas também e, sobretudo, da sociedade. 

15. Ante o exposto, DEFIRO  o pleito de urgência, para o fim 
de suspender, até ulterior deliberação judicial, o curso do procedimento 
licitatório mencionado na peça inaugural. 

16. Para maior celeridade, autorizo o Sr. Diretor de Secretaria 
e/ou Supervisor, a subscrever o expediente de intimação/notificação, 
que deverá ser acompanhado por cópia da presente. 

17. Entrementes, intime-se a Parte Autora para que, no prazo de 
10 (dez) dias, emende o valor da causa, adequando-o à pretensão 
almejada. 

18. Oportunamente, voltem em conclusão. 
19. Intimem-se. Diligências necessárias. 

Curitiba, data da assinatura digital. 

TIAGO GAGLIANO PINTO ALBERTO 

Juiz de Direito 

4 
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Catálogo de Itens 	Fornecedores 	 Fase Interna 
	

Fase Externa 
	

Compras-PR 

Usuário: MARIA CARMEN CARNEIRO DE MELO ALBANSKE 

Exibir Processo Compra/Licitação 

GMS - Gestão de Materiais e Serviços 	 http://www.gms.pr.gov.br/gms/manterProcessoLicitacaoFaseExtern...  

r.., ESTÃO DE MATERIAIS 

Sair 

„E-SERVIÇOS 

<<` ,,LA0 23 Lf ■•.) 

(-) 

• 

Modalidade: 	 Pregão Presencial 

Número do Processo: 	44/2014 

Número do Protocolo AAX: 
____....._ 
Loltajj 

Dados Gerais do Processo 

N.....t. ..:  

órgão GMS: 	DEAM - Departamento Estadual de AdmMIstração de Material 

Objeto: 	 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA GERENCIADORA DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 

Usuário 
Marcia Wagner Assumpção Cucatto 

Responsável: 

Situação: 	 Suspenso 

Material/Serviço: 	Serviço 

Sistema: 	 Critério de 	Maior 	Validade da 
SEC 	 90 dias 

Julgamento: 	Desconto 	Proposta: 

Data de Criação: 	05/11/2014 	Obras e Serviços 
Não 	

Prazo do Contrato: 
12 Meses 

11:22 	Eng.: 

Valor Total 	 Valor Total 	 Valor Total Licitado 
Estimado (R$): 	57.7E4.001,81 Estimado Licitado 	0,00  

(R$): 

Data do Resultado: 	 Data de 	 Atualização dos 
23/12/2014 

Homologação: 	 Dados: 

Observações: 	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA GERENCIADORA DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 

Ocorrências do Processo 

Economicidade: 

1727 

Situação Data 	Usuário Responsável 	 Observações 

Cadastrado 

Cadastrado 

Suspenso 

05/11/2014 
11:22 

12/11/2014 
13:30 

21/11/2014 
07:51 

Marcia Wagner Assumpção Cucatto 

Maria Carmen Carneiro de Melo 
Albanske 

Maria Carmen Camelro de Melo 
Albanske 

Para analbe das Impugnações. 

Lotes do Processo 

Lote: 1 

Propostas Fornecedores 

Mapa de Distribuição por Local Entrega/Local Serviço 

Mapa de Distribuição por Fornecedor 

Órgãos Participantes do SRP 

Cotações utilizadas para criação do SRP 

Lote: 1 

Publicação 

Situação (Visão Pública): Publicado 

Observação: 

Retirada do Edital 

Publicação a partir de: 23/12/2014 16:30 

URL: 	 www.comprasparana.pcgov.br  
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E-mail: 	 kitacoes-deam-equipe2@seap.pr.gov.br  

Telefone/Ramal: 	(041) - 3313-6413 

Fax: 	 (041) - 3313-6411 

CEP: 	 80530140 

Endereço: 	 Rua Jacy Loureiro de Campos N.o: sino 

Bairro: 	 Centro Cívico 

Complemento: 	Andar Térreo 

Município: 	 Curttiba 

UF: 	 PR 

Apresentação das Propostas 

Data/Hora: 29/12/2014 09:30 

CEP: 	80530140 

Endereço: Rua 3acy Loureiro de Campos N.o: s/no 

Bairro: 	Centro Cívico 

Município: Curitiba 

UF: 	PR 

Abertura 

Data/Hora: 	29/12/2014 09:30 

CEP: 	 80530140 

Endereço: 	Rua lacy Loureiro de Campos N.o: sino 

Bairro: 	Centro Cívico 

Complemento: Andar Térreo 

Município: 	Curitiba 

UF: 	 PR 

Prazos para Questionamentos (Acesso de inclusão Internet) 

Anexos 

Comissão Responsável 

Aviso Publicação 

Interessados 

• 

Nome Cpf/Cnpj Empresa Telefone 	E-mail 
Data de 
Interesse 

roberto pok/cloro filio 772.028.996-04 advocacia 30132828 juddico@polymovea.com.br  23/12/2014 
20:13 

RENATO MARQUES DE SENA 729.174.311-72 TRNALE ADMINISTRAÇÃO 03432390520 editais@valecard.com.br  24/12/2014 
LTDA / 20:19 

03432390520 

FFG INFORMÁTICA LTDA 08.814.137/0001-91 04132090327 chico.cudtba@tena.com.br  25/12/2014 

/ 18:42 

04199062859 

Prorrogação 

Errata 

Questionamento 

Data/Hora 	Realizado Por Questionamento 	 Esclarecimento 	 Anexos 

23/12/2014 
20:37 

roberto poadoro 
filho(advocacia) 

Prezada Senhora Pregoeira 
Maria Carmen Carneiro de Melo 
Albanske Tendo em vista que o 
Excelentíssimo Senhor Doutor 
Desembargador Presklente do 
Egrégio Tribunal de Justiça do 
Estado do Paraná Guilherme Luiz 
Gomes proferiu nesta data às 
17:07 Its, decisão nos autos de 

Suspensão de Tutela Antecipada 
sob n. 1.324.487-6, proposta 
pelo Estado do Paraná em face 
de Ronaldo Aparecido de 
Oliveira, indeferindo pedido de 
suspensão da antecipação de 
tutela concedida na ação 
ordinária em trâmite perante a 
2a Vara da Fazenda desta 	• 
Capital, tendo inclusive 	. 
extinguido o feito com resolução 
de mérito, vimos pela presente, 

Prezada Senhora Pregoeira Maria Carmen 
Carneiro de Meio Aibanske Tendo em vista 
que o Excelentbsimo Senhor Doutor 
Desembargador Presidente do Egrégio 
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná 

i  Guilherme Luiz Gomes profedu nesta data, 
j às 17:07 hs, decano nas autos de 
(Suspensão de Tutela Antecipada sob n. 
11.324.487-6, proposta pelo Estado do 

i Paraná em face de Ronaldo Aparecido de 
10bielra, Indeferindo pedido de suspensão 
I da antecipação de tutela concedida na ação 
I ordinária em trâmite perante a 2a varada 
Fazenda desta Capital, tendo inclusive 
extinguido o feito com resolução de mérito, 
vimos peai presente, respeitosa e 

I tempestivamente, questionar o 
'fundamento legal para designação de nova 
I data para realaação do pregão presencial, 
I qual seja, 29/12/2014, conforme 
¡comunicação via e-mail enviada nesta data 

I 
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respeitosa e tempestivamente, 
questionar o fundamento legal 
para designação de nova data 
para realização do pregão 
presencial, qual seja, 
29/12/2014, conforme 
comunkação via e-mail enviada 
nesta data após às 18:00 hs aos 
Interessados, bem como, 
conforme consta no presente 
sitio "compras paraná". 
Solicitamos, por gentileza, sejam 
informados o número da ação na 
qual, supostamente, foi deferida 
a citada "suspensão da liminar", 
o órgão julgador e as partes 
envolvidas. Sendo o que havia 
para o momento, 
permanecemos no aguardo de 
pronto atendimento, renovando 
protestos de estima e apreço. 
Atenciosamente. Roberto 
Polydoro Filho - OAB-PR (41) 
9607-1515 

após às 18:00 hs aos Interessados, bem 
como, conforme consta no presente stlo 
"compras paraná". Solicitamos, por 
gentileza, sejam Informados o número da 
ação na qual, supostamente, foi deferida a 
citada "suspensão da [minar", o órgão 
julgador e as partes envolvidas. Sendo o 
que havia para o momento, 
permanecemos no aguardo de pronto 
atendimento, renovando protestos de 
estima e apreço. Atenciosamente. Roberto 
Polydoro Filho - OAB-PR (91) 9607-1515 

 

Impugnação 

Recurso 

Fornecedores Participantes 

Adjudicação 

Resultado 

1 =-  Voltar 

topo 
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