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PROCESSO LlCITATÓRIO PE-171/2018 PROTOCOLO 140555665
DATA DE PUBLICAÇÃO 22/06/2018 VALIDADE DA ATA 21/06/2019

A Secretaria de Estado da Administração e da Previdência, através do Departamento Estadual de
Administração de Material - Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, localizada à
Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n° - 3° Andar - Ala A - Centro Cívico - CEP 80.530-140, Curitiba
- Paraná - Brasil, aqui representada pela Senhora Maria Carmen Carneiro de Melo Albanske _
Diretora do DEAM, nos termos da Lei Estadual n. ° 15.608/2007 e Decreto Estadual n. °
2.734/2015, das demais normas legais apücávets, em relação ao Pregão Eletrônico n° 171/2018,
cujo objeto é a futura e eventual aquisição, de SRP futura e eventual aquisição de
EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS (Maquinas, Caminhões e Veículos), de forma atender a
demanda dos Municípios do Estado do Paraná, peJo período de-12 (doze) meses., conforme
Termo de Referência, Anexo I deste Edital. de forma aatender ii'demanda dos integrantes deste
registro de preços, nos termos da iegislac;âõ-em vigor 'e 'das propostas apresentadas na licitação,
as quais fazem parte integrante da presente ata, tendosido homologado pela Senhora Secretária
de Estado da Administração e da Previdência, torna registrados os preços obtidos no
procedimento licitatório.

DOOBJETO
CLAUSULA PRIMEIRA - Nos termos do artigo 108, inciso IV, da Lei Estaduat n. ° t5.60a/2Qfl7 ria
presente Ata tem por objetivo o. registro de preçcs para .aquisição de SRP, futura .e.eventDaJ
aquisição de.EQUIPAMENTOS RODOV1ÁRlOS (Maqurnas., Caminhões e Veículoe), .de forma
atender a demanda dos Municípios do Estado do Paraná, pelo periodo,de.12.(.d.oze)..meses.,
conforme as especificações, previsões e.exigências .contidas .noEdital.do certama supracitado,
neste instrumento. .
§1 ° Este instrumento não obriga a Administração a firmar. contratações .nas quantidades
estimadas no Pregão Eletrônico n.° 171/2018, podendo optar pela .realízação de novas licitações
específicas para aquisição dos aJudidos bens, obedecida aJegislação pertinente, sendo, porém,
assegurada aos detentores do registro constante desta.Ata a preferência.de fornecimento, em
igualdade de condições com os demais licitantes. .
§2° Integram a Ata de Registro de Preços, vinculando.as partes signatárias, além do Edital do
Pregão Eletrânico n.° 171/2018 e seus Anexos, também.a prcposfa do Fornecedor,
§3° Participam deste "registro de preços" nos termos do Edital e em conformidade com o artigo
10°, inciso II, do Decreto Estadual n." 2.734/2015, os seguintes órgãos:

1. SEDU - Secretaria de,Estado do De.senvolvimento Urbano
Valor Homologaoo: 37.093:455,00

DOFORNECEDOR:E'eOS-PREçOS' .
CLÁUSULA SEGUNDA --A partír desta data', fica registrado neste 'Departamento o(-s}PHEOO(S)
e o(s) respectlVo(-s) Fornecedor(es), nos seguintes termos:

• ••• . _. _•.. , '"_ •• j. -~. _.

LOTE 1 - adjuqic~çio para: ÇOMPAN·HIA DE AUTO-MÓYf;:I:S SJ,"!i\VIJ;:R.QI]6A~4.161/0006-74,
homologo no valor de R$ 2.140,000,00 (Pois Mi~hões~ Cento e Q~ªrentÇl Mil Reais), nos termos
da proposta de acordo com o Anexo I do edital da licitação:
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Quantidade

10

Unido de
compra

Preço UnitárioEspecificaçao do Item / Marca /
Fabricante

Item

1 2303.32605 - Caminhão, Caçamba, Basculante, Marca indicar
,ano/modelo: 2018/2018 (novo, zero km), COR Branco, Motor
coma mínima potência efetiva líquida de 185cv, Com 06 (seis)
marchas à frente. Tração 4x2, Capacidade de carga sobre o
chassi do veículo sem considerar o peso da Caçamba
(kg):indicar, Capacidade admissível sobre o eixo dianteiro (kg):
6.000 kg, Capacidade admissível sobre o eixo traseiro (kg):
10.000 kg, Peso bruto total homologado - pbt (kg): 16.000 kg,
Distância entre eixos dianteiros e traseiros: compatível para
instalação da caçamba basculante, número de eixos: 2 (dois)
eixos, Direção Hidráulica ou elétrica, .Cabine tipo Simples
avançada em chapa de aço, Pneus: da linha de rnontaqem,
Acessórios e opcionais -exig~dos para 'cada vercule: Aro- CQm
pneu socorro: da linha de.ll)ont~gem" !=!?'p'elh()~externos cal")"!
braços fixados à cabine, Macaco hidráulico tipo garrafa,
compatível com o veiculo' e com com' o pbt dovelcuto, krtde!
ferramentas conforme eKigências do CÓEHga- de NacioAal de -
Transito e Norma-s do CONTRAN; Outros acessórios: Ar
condicionado, Rádio, USS: -vidri:>se trava elétrica, Adesivo da
logomarca do Prog~a.rna Conforme modelo a, ser fornecjdo,
Caçamba basculante: A~io~amen_to.,direto,Aço de constituição
da caçamba e estrutl,l.r~ ~AE 1020~A~TMA-3~.'ql! ~A.C-359
laterais, Corraprim~f!Ío t.ítil (mm): in,dicar._,Largura máxima
(mm): indicar, Altura rti~ximé!i (fTlm):irJdi_çar,f?esp (kg) incji~r,
Laterais, Tampa tfal;~iI~ •.P~ut~,trpn~ª1~ fundo (Espessura)
3/16, Reforço ext~r:n(),-dgçqç~mQa ~,nfêc_çi9niilj:l() ,em' chapas
de aço dobradas em p.~r:fil,u:, indi,c;:ar,~spes,sw<:"Aot~pªrós
(para-barros) confecciQn~d9.s ~m dl~P,ÇlSde.aço, P,~r-éii~c/:1oque
traseiro Conforme. Re~o.~uç~.9 15:UO~, C,OJ~T,RAN, FéÚXa_S
refletivas ,Conforme. Res,olu,ç~o, 1-5,2/03, ÇPNTR,A_N,
Atendimento a NormaISq-9901, ,GARAN.TIA; 12,,(dÇ>Ze)meses
da entrada em cperação, LOCN- D~,6_NTREÇA Nasede de
cada Municipi~ participante do Pri)g~ª, Trejn~rnento de
mecânicos, e motcristas (qurãçffiQ)_de 08, (oito) horas.
CAPACIDAQE: Mínima: 7,Qm3, UNJP, DE MEDIDÀ: Unitário /
Marca: Ford 1719/ Fabricante: Ford '

unido R$ 214.000,00

FLS .. d'
MODALlDADE:.1~ ,

NO ,Lv;l
ASS" 19

LOTE 2 - adjudicado para: DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTOA, 61.591.459/0001-
00, homologo rro valor de R$ 4.818.160,00 {Quatro Mi-lhões, Oitocentos e Dezoito Mil e Cento e
Sessenta Reais), nos termos da proposta de acordo corn-o Anexo I do edital da licitação:

-
Item Espeaifrcaçao, do Item l Marca I

Quantidade Unidode Preço Unitário
Fabricante. : compra

1 2303.32607 - Caminhão, Caçamba, Basculante, NJarca indicar, 20 unido R$ 240.908,00 ~ANO/MODE;LO: 201'8120'18 (fiovo, zero km),' COR' Branco,
Motor com mínima potência efetívà Hq(lida (cv) em 230 CV, .~Transmissão, com mr (seis)' rnarctras à 'frente, Tração 6x2,
Capacidade de car~á sobre o chassi do veícúto sem @considerar.o peso da C,qçàmba (kg), indicar, Capacidade
admissivel sobre o 'eixo dianteiro' (kg) 6.obOkg; Capacidade

P'''M2~J\
admissível sobre o eixotraseíró '(kg) 17.000 kg, Peso bruto
total homologado (kg) 23.000kg, Distância entre eixos
dianteiros e

lN° de Ata de Registro de' Preço SEI-CED:19/2018 Quinta-feira, 21 de Junho de 2018 14:38,
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traseiros compatível para instalação da caçamba basculante,
Número de eixos: 3 (três) eixos, Direção hidráulica ou elétrica,
Cabine simples tipo avançada em chapa de aço, Pneus da
linha de montagem indicar, Acessórios e opcionais exigidos
para cada veículo: Aro com pneu socorro Sim, da linha de
montagem - indicar, Espelhos externos com braços fixados à
cabine, Macaco hidráulico tipo garrafa, Compatível com o
veículo, capacidade (t) e com o pbt do veículo, Kit de
ferramentas 01 KIT conforme exigências do Código de
Nacional de Transito, Ar condicionado sim, Rádio sim, USB
sim, vidros e trava elétrica sim, Adesivo da logomarca do
Programa Conforme modelo a ser fornecido, Caçamba
basculante: Acionamento indireto, Aço de constituição da
caçamba e estrutura SAE 1020 ASTM A-36 OU SAC-350,
Comprimento útil Í!',dicar, ~argura_ máxima indicar, Altura
máxima indicar, Peso (kg) indicar, Laterais, tampa traseira,
parte frontal e fundo (espessura) em-X; Reforço externo da
caçamba confeccionado em.chapas de aço~dobiadas,em, pecfJ1 , _ _ _ _ . _.
u indicar espessura, Anteparos (para~b_a[r.os)_confe.ccjQn_aclos
em chapas de aço, Para-choque traseiro çOQfqrmeREi!~oh,lç~9
152/03 CONTRAN, Faixas refletivas CprifÇlrme_ Resolução
152/03 CONTRAN. Atendimento ISO-9001 sim, GARANTIA:
12 (doze) meses da' entrada em operação, LOÇÁ( os
ENTREGA: Na sede de cada Município' Pi'lrticip~nte dº
Programa, Treinamen.to de mecânico~ e .m9tori~tas_ (duração)
de 08 (oito) horas, CAPACIDA.DE: Mínim~ (m3): fl),Qm3,_UN)D.
DE MEDIDA: Unitário / Marc~: Mercedez Benz ATEGO
2426/36 / Fabricante: .Mercedez Benz ., . , '.

unido20 R$ 240.908,00

MODALlDADE:..:~
NO: ,[tu.
ASS,:,_---t~·Jl....._

LOTE 3 - adjudicado para: COMPANHiA,DEAUTOMÓVEIS SLAVIERO, 76.484.161/0006-74,
homologo no valor dê R$ 8.965..000,00'(Seis·Mlfhões e Novecentos e Sessenta e Cinco Mil
Reais), nos termos da proposta·de' acordo com-o Anexo I do edital da licitação:

1
25

Unid. de
compra

unido

.)(.

Especificaçao do' Item / Marca, t.
Fabncante. ... " "",' _ "

Item
Quantidade Preço Unitário

2303.33063 - Caminhão; .Caçamba Basculante, Mai'caindícar,
ANO/MODELO: 2018/2018" (novo, 'zero"km~ 'COPt'-Branco,
Tração 6x4, Miníma Potência Efetiva Uquidá270 CV, 08 (oito)
marchas a frente, Capacidade 'de carga- Sobre o chassi' do
veículo sem considerar o peso da Caçamba ('kg) indicar,
Capacidade admissíVel sobre o eixo dlanteíro 6,600- Kg',
Capacidade admissivel sobre o eixo traseiro 17':000 Kg; Peso
bruto total homologado 23:000 Kg, Distância 'entre eixos
dianteiros eJraseiros compatível para instalação da caçamba
basculante; 3 (três) 'eixos, Direção indicar tipo, CABINE:
simples, Avançada em chapa de aço, PNEUS: da linha de
montagem indicar, Com aro e pneu socorro Sim, da linha de
montagem - indicar, Macaco hidráulico tipo garrafa compatível
com PBT do veleule, Kit se ferramentas 01- K1T conforme.
exigências do Códiga1 de Nacional de Train:sito, Ar '.
condicionadp sim" R~!Cl sim, :l,J.S~sim, vi,dfqs ~ -t~va elétríca
sim, Adesivo da Io§omaróa ao- Programa Conforme modelo a
ser fornecido, CAÇAMBA BASCULANTE: Capacidade mínima
12,Om3,Aclonamento indíreto, t::~Aço SAE 1020 - ASTM A-36
OU SAC-350, Comprimento útil indicar, Largura máxima
indicar, Altura

R$ 278.600,00

lW de Ala de Registro de-Preço SEJ-CED:1912018
Quinta-feira, 21 de Juhho de 201814:38. Página 3 de 18 J
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1 máxima indicar, Peso (kg) indicar, Laterais, Tampa Traseira,
Parte Frontal e Fundo (espessura) 1/4", Com Reforço externo
da caçamba confeccionado em chapas de aço dobradas em
perfil "U", Com Anteparos (para-barros) confeccionados em
chapas de aço, Para-choque traseiro conforme Resolução
152/03 CONTRAN, Faixas refletivas Conforme Resolução
152/03 CONTRAN, Atendimento ISO-9001 sim, GARANTIA:
12 (doze) meses da entrada em operação, LOCAL DE
ENTREGA: Na sede de cada Município participante do
Programa,Treinamento de mecânicos e motoristas (duração)
de 08 (oito) horas, UNID. DE MEDIDA: Unitário / Marca: Ford
2629 / Fabricante: Ford

25 unido

_ (J
flS,: ill
MODALlDADE:~

N° ~r,l
ASS" âJ_

R$ 278.600,00

LOTE 4 - adjudicado para: .Qt;:.NIGRIS .OJSTRIBUJDQRA DE VEtCULOS. LTOA. 61.591.459/0001-
00, homologo no valor de ~~ 4_.424}?5!:QO.(Ql.latr()Milr~~.s,. quatr~c.e.ntos e Vinte e Quatro Mil e
Trezentos e Vinte e Cinco Reais), nos termos da proposta de acordo com o Anexo I do edital da
licitação: -- . , - --_.... -

1 15

Unidode
compra

Es~ificaçao do ItemI Manjai- _
Fabricante ...

Item Ouaritidade
Preço_Unitário

lN° de Ata de Registrode,PreçoSEi~CEO:19/2018

2303.32615 - Caminhão,.Coletor Compáctádor De lixo, Marca
indicar, ANO/MODELO: 2018/2018 (novo, zero km), 'COR:
Branco, Mptor: marca, modelo indicar: Potencia 230' CV,
Transmissão automática com 6 marcha/verdcídàdes,Traçâo
4><2,Suspensão Traseira. com reforço,'Cápacidadé de cà'rgá
sobre o chassi do' veículo sem considerar o peso do'Coletor
Compactador de lixo (kg) indicar,' Càpacídada admissível
sobre o eixo díanteíro (.kg): 6.000 Kg: Capacidade admissfvél
sobre o eixo traseiro (Kg): 10.000 Kg, Peso bruto total
homologado PST (kg): 16.000Kg, Distância entre eixos
dianteiros e- traselres compatfvel para mstalaeãe do eeletor
cornpactador de lixo, 2 eixos, Direção Hidráulica ou elétrica,
Cabine Simples avançada'ertr ch'ap~nteaçó, 'pneusDa "ilha"
de montagem·indicar,-Acessérios e epcionals e)(~ídos'para
cada veículo: Aro e.pneu Da linha de montagerp. indicar,
Espelhos externos com braços fixados à cabine, Macaco
hidráulico tipo garrafa, -compattvel<:0R"l e veicule,-capactoade
(t) e com o PST de veíc-lHO,Kit de Ferramentas 01 KIT
conforme ~xigênci~l) do Ç9.dJ99.:~~Nªcional de Transito, Ar
condicionadosim, R~Qiosim, USB sim, vigrqs ~ trava e~~trica
sim, Adesivo da IQ99marcado ProgramaContorme Illpd_eloÇI
ser fornecido, Col~tor/Compactador. De, Lixo: Caixa de
armazenaqem com laterais lisas calandradas em peça úníca
de alta resistência espessuraem 4,75 mm, Porta Traseiracom
paredes lateraisde alta resistência ~~tr.ut~rade perfil dobrado
espessuraem 4,75mm, CapacidadeDe LixoCompactado(rn"):
15,Om3,Caeacidade De Uxo 5,olto (m3): 60,Om3,Sistema De
Carregame:mo:Coleta tipo Traseira" Sistema de compactaçãq
por placas, Srsterna d~ de.scarga em escudo ejetor,
Capecidade da calha para depósi~o.çlectlo~me: ·150 litr:os, ,
Atendiment§>ISO:-9Q01-~im.GARANT!A 1.2(dqze) m~ses.d~
entrada em-operação, LOÇAL DE .ENTREGA: N~ seçfe,.qe
cada Muni6ípio .participa~te do_progra,m_á,Treinamento de
mecânicos ~ motoristas (dura_ção)~e 9,8(oito) horas,.VN.ID.
DE MEDIDA: Unitário /

unido R$294.955,00

Qúinta-feira,21 de Ju~hode 2018114:38. Página4 de 18 J
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I 1 TMarca: Mercedez Benz ATEGO 1729/48 / Fabricante:1
IMercedez Benz I

15 I unido I R$ 294.955,00 I
LOTE 8 - adjudicado para: ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTOA, 05.063.653/0001-33,
homologo no valor de R$ 5.496.000,00 (Cinco Milhões e Quatrocentos e Noventa e Seis Mil
Reais), nos termos da proposta de acordo com o Anexo I do edital da licitação:

Especificaçao do Item / Marca /
Fabricante

Item Quantidade

30

Unido de
compra

unido

Preço Unitário

R$ 183.200,003801.32632 - Retroescavadeira, Marca/Modelo indicar,
Fabricação/Série Última série, zero hora, Número mínimo de
04 (quatre)-cilindros, Potência líquida no. volante (Máxima)
(HP) de 79HP, Cembustível: Diesel, Transmissão conversos
de torque indicar, tipo marca/modele indicar, fator multiplicador
de torque indicar, tipo e número. de marchas à frente eà ré
indicar, tração 4x4, Largur.a em posição .de.tsansoorte (mm)
indicar, Altura em posiçâo de transporte (mm) indicar,
Comprimento em posição d~ transporte (rrirri} indicl:!r',"Rafo de '
giro (mm) indicar, Peso operacíonat de ô~Okg, Carrega'dor -
frontal: Capacidade mfnima da caçamba- Mí'J1imade '0';88J1i3,
Altura de descarga (mm) indicar, Alcance a partir de pivô de
gire (mm) indicar, Profundidade da escavação. (mm) indicar,
Caçamba da retroescavadeira de 3{)'~,. Tama Ilho .pneus ...
dianteires ê traseiros Indicar, 12 (dczei.Jcnas dos. pneus
traseiros, Freies Blindado em banhe de óleo,Direçâottpo
indicar, Acessórias: Sistema de iluminação. para Trabalho
Noturno, Cabine tipo Fechada, Com-Sistema de Ar
condiclonado de fábrica, Aº~~ivo ~, logomarca d,o Programa
Conforme modelo a ser fornecido, GARANTIA:. t2.(doZ;8)
meses da entrada em.operação, Local de entrega, Na sede de
cada Município partic!pan~e do Pr09ramFl,. Treinamento de
mecânicos e; op~~<;fores, (ctl,.Jraç~oJde O~.(çitp) horas, Man.us,1
(is) de Op~ação, Manutençãp e Peças obr.igat9riq padrão
fabricante em língua; Po.rtugtJe!)~" l,JNlp, DE MEDIDA Unitário
/ Marca: Jq:3 3CX / Fabricante: ~GB

LOTE 9 - adjudicado para: XC.MG-BRASJLJN.buSIR)ÂLTDA, 14.707j64/0001-10, homologo no
valor de R$ 2.819;000,00 (Oo.is-MiJhõese- Oitoeentos e Setenta e Nove Mil Reais), nos termos da
proposta de acordoeome Anexo I do edital·da licitação:

Item Especificaçao.do Item / Marca / ,.
Quantidade Unido de Preço Unitário

Fabricante
" compra

1 3801.32634 - Role compactader, Vibratório, Autopi"opelído, 10 unid. R$ 287.900,00
Marca/Modelo indicar: Fabric'açao/Sérlê Última' série, zero
hora, Marc~/Modefo indicár, Motor: Mínima'petência efetiva
bruta de 110HP atendéndo a Norma TIER 3,'Trar'ísmissãotipo
hidrostática, com 02(duas) marchas' â frente e 02 (duas) a ré,
Chassi tipo:Oscilação de 09° pará cada lado e Articulação tia

~

33° para catlá lado, Direçâo hldráulica,Cilindro vibratório: Tipo ,Liso com klt Pé de c~rieíro cortl'capc!cidape tf:)óri,cade subir
em rampa c.9m vibração de 45%, Ll:irg'uraMínima de'213Ornm,
Diâmetro. do citindro Mínimo de 1500mm, Sistema de
vibrações de baixa amplitude, Freqüência de vibrações (vpm )liou Hz} Mínima de 1800 vpm eu 3_Qhz,Amplitude Alta Mínima
de 1,8mm, Amplitude de Baixa Mínima de O,80mm, Ferça

~
centrífuga em alta, amplitude

, . . - , - - , , , - , " . . ...... . - - . .. -IN' de Ata de Registrodé'Preço SEI~CED:19/2018 .. ,-.. ,- .. 'o' Quinta-feira.21 de Junho de 201814:38, Página5 de 18 I
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GMS IV

"

1 (kN) Mínima de 230kN, Força centrífuga em baixa amplitude
Mínima de 120kN, Peso operacional (com cilindro vibratório e
demais acessórios para compactação de solos) de 10.300kg,
Acessórios e opcionais exigidos: Raspadores para rolo, Cabine
tipo Fechada, Com Sistema de Ar Condicionado, Sistema de
iluminação para trabalho noturno, Instrumentos (medidores e
indicadores) usados para avaliar o desempenho, segurança,
funcionamento e manutenção do equipamento - Horometro,
marcador de temperatura, rotação, indicador de combustível,
interruptor principal da bateria, pressão de óleo do motor luzes
de aviso (carga bateria, freio, pressão de óleo do motor, filtro
de ar e filtrQ hidráulico), Adesivo da logomarca do Programa
Conforme modelo a ser fornecido, GARANTIA: 12 (doze)
meses da entrada em operação, lOCAL DE ENTREGA: Na
sede de cada Muni.c\pio participante d,o".program!3,.
Treinamento de mecânicos e operadores (duração} de 08
(oito) horas, Manual de Operação; Manutenção e Peças
obrigatório padrão fabricante. em UngiJaPortuguesa, UNm. DE.
MEDIDA: Unitário 1 Marca~XCMG XS123PDBRI Fabrícante: .
XCMG .

10 unido R$ 287.900,00

i
~--- -----

lOTE 10 - adjudicad'Ó .pàra: VOJ.,_K.sStVAGEN~.ób".EiRASIl INDÚSTRIA DE VEíCULOS
AUTOMOTORES l TOA., 59.104.422lO~03".84,,, homoiogo no valor de R$ 1.311.000,00 (Um
Milhão e Trezentos -e Onze MHReais); nos termos da proposta de acordo com o Anexo I do edital
da licitação:

1

Item Especificaçao do nem 1 Marca I .. ,.. Quantidade Unidode
,. ,Fabricante, ,. ", -.. . , - compra

Preço Unitário

2301.5008~ - AutO~Õ.V~.IHà~Ch 1.,0; .Màrca.·~Model~:indiCar,
FABRICAÇ:AOIMQDELO (Ano) 2017/2018 .. (Novo, zero
Km),Marcalhdicat, Motorização 1.0, Potência (C'V),n CV (E)
e 72 CV (Gl. Forque rnáxlmo (kgf.m) lndtcar, Cornbusttvel
Gasolina e ~tàrtOI (fl~x), 'Trq!1smisSão tipo ,meCâD!ca,,NÍlrnero
de marcha'~~à ft~ntê' 5, OIreção. tip,o. ~íWáü.tit~, ou HétriF~',
Pneus da 'n'ha de mqntàgj:3iT\'éspecificàr:' ~Stepe da linlía 'Oe
montagem"éspetífícai";"SiStétrtéi de 'Freios corn' ABS: Sisíén'iá
Elétrico mínimo 12 Volts, Número de passageiros 5, Número
de Portas 4, Cor predominante branca, Acessórios e opcionais
exigidos pasa cada veículo: Vidros Elétricos dianteiros, Trava
elétrica , Sistema de Ar Condicionado, lnfotenirnento , Rádio, .
conexão UJ3S e t,htetface BluetootH,' Í<i't 'de 'Ferramentas; .
Exigido podei e normas do,CONTRAN, l-ogomàféa do.legotipo _
Conforme modelo fornecido, ftens de SeQutança2 Airpagp .. ,. ,,,,' .. ~ _... " ....
frontais motorista e passageiro, Cinto de 3 pontas, Encosto de
Cabeça, e demais previsto em-Iegislação, Local de Entrega:
Na sede dé cada ·Município· .participante do
Programa,g.ARANTIA 12 meses da entrada em operação,
Treinamenf:p de Me,câniqos. e Mqtoristp.1:! ,(el).treg~ técnica),
UNID. DE MEDIDA: Unitáriq f Maroç: VoI~s.\IIIag,e(1GOl 1.0
18/18 1 Fáp,ricante: Volkswagen

30 unido

. " ...~

R$ 43.700,00

lOTE 11 - adjudicado para: YOLKSWAGEN DO BRASil INDÚSTRIA DE VEíCULOS
AUTOMOTOReS LTDA., ·59.104A22/0~03p84i· hómologo no valor -de R$ 1.470.000,00 (Um
Milhão e Quafrocentos e Setenta Mi. Reais), nos termos da proposta de acordo com

N° de Ata de RegistrodaPreço SEI~C.Eb:ÜJ12018
C'
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f'l~...... ,.11,_ ..
MODAUDADE~...:aN0: ~lL,

'lPss.. ~.-
GMS

o Anexo I do edital da licitação:

2301.50091 - Automóvel Hatch 1.3, Marca/Modelo:indicar,
FABRICAÇÃO/MODELO (Ano) 2017/2018 (Novo, zero
Km),Marca indicar, Motorização 1.3, Potência (CV) 98 CV (E) e
88 CV (G), Torque máximo (kgf.m) Indicar, Combustível
Gasolina e Etanol (flex) , Transmissão tipo mecânica, Número
de marchas à frente 5, Direção tipo Hidráulica ou Elétrica,
Pneus da linha de montagem especificar, Estepe da linha de
montagem .especificar, Sistema de Freios com ABS, Sistema
Elétrico mínimo 12 Volts, Número de passageiros 5, Número
de Portas 4, Cor predominante branca, Acessórios-e opcionais
exigidos para cada veículo; Vid~os Elétrioos. dJ,anteiros, Trava
elétrica, Sistema de Ar Condicionado, Infotenimento, Rádio,
conexão USB e InterfaCe Bluetooth, Kif de Ferramentas',
Exigido por lei e normas do CONTAAN, Logomarca:dorogotipo.
Conforme modelo fornecido, Itens de Segurança 2Airbags
frontais moterísta e.paS.s~ge.iro, Cinto de 3 pontas, Encosto de
Cabeça, e Gemafs previSto em-Iegislaç-ão, Local de Entr-ega:
Na sede de cada Mtmicfpio.participantêide·Prdgrama, Garantia
12 meses_da entrada ~HJ)..~~é!Ç_ª9, Treil'!.ªmento~e . _ ._.. _
Mecânicos e MotÇ)_ril?~~s.(entr~g_atéc.ni~LU.~.lD.._º~.IYI~ºIP"f.:
Unitário / fYJarca: Volkswagen GOl 1.6 ~113/1_8 I Fabricante:
Volkswagen .. _. _ . ~

Unido de
compra

Especificaçao do Item / Marca /
Fabricante

Item Quantidade
Preço Unitário

30 unido

\~ ; ~, ",. _"

R$ 49.000,00

LOTE 12 - adjudicado para: VOLKS.WAGEN. DO. B.RASIL INDÚSTRIA DE VElcULOS
AUTOMOTORfiS lTDA.,-59.104A2210-103-84j• ~homologo no valor de R$ 1.590.000,00 (Um
Milhão e Ouinhentos e Noventa-Mil-Reats),--nos termos-da proposta de acordo com o Anexo I do
edital da licitação: . . .

,;. Especificaçaodo item/MarcaI
. ·FatincaFrte· ...

30

Unido de
compra

unido

Preço UnitárioItem
Quantidade

R$ 53.000,002301.50095.: - Autpn;õyel Sedàh, ','A',. MàrcâtModéJo:'irrdicar,
FABRICACAolMO"J:>J::LÚ {AnO) '2'017/2n18 (NoVQ,' zero
Km),Marca J.hdicãr,Mo~iizaÇão f,4; Põterícíci{CY) 8J3cv (E) ~
85 CV (G), Torque má)Çil11p.(kgf/n) 'Ind_ici3r, 'CbfnEiustivel
Gasolina e Etanol'(fIex), Tr~slTiissâ9'tipo rnecãníca, Número
de marchas à frente 5, Dlreção tipo" Hidráül;ça.:çu Elétricá,
Pneus da Ii~ha de .mo/itagein'·esp.~ciflÇãr, g~t~pe da linha d~
montagem especiflcàr, Sistema dê Freiós com' ASS, 'Sistema
Elétrico mínimo 12 Volts, Número de passageiros 5, Número
de Portas 4, Cor predominante branca, Acessórios e opcionais
exigidos para cada veículo: Vidros Elétricos dianteiros, Trava
elétrica, Sistema de Ar Condicionado, Infotenimento, Rádio,
conexão USB e rnrerrace Bluetooth, Kit 'de Ferrarnéntaa,
Exigido por-lei e normas do CONTRAN, L090inarca do If)gotipo '-'
Conforme modelo fornecido, Itens de Segurança 2 Airbags
frontais motorista e passageiro, Cinto de 3 pontas, Encosto de
Cabeça, e Elemais previsto em legislação, Local de Entrega:
Na sede de cad.a Municrpio participante do Programa,
GARANTI~__12 meses .da entrada em operação, Treinamento
de Mecânil;;os e lVI.otoristç:ls _(entrega técnica). ~NID. D~
MEDIDA: ~nitário / lYIarca: VOlkswé!gen. Voyage

1

- .LN° de Ata de RegistrodePréço SEI-CED:19120ra"
'. • o" '" _
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I 1 11.618/18/Fabricante: Volkswagen 30 unido R$ 53.000,00

lOTE 13 - adjudicado para: VOlKSWAGEN DO BRASil INDÚSTRIA DE VEíCULOS
AUTOMOTORES l TOA., 59.104.422/0103-84, homologo no valor de R$ 1.485.000,00 (Um
Milhão e Quatrocentos e Oitenta e Cinco Mil Reais), nos termos da proposta de acordo com o
Anexo I do edital da licitação:

2301.50093 - Veículo Utilitário Cabine Simples - tipo pick up,
motorização 1.4, Marca/Modelo:indicar, Fabricação/Modelo
(Ano) 201112018 (Novo, zero Km), Marca indicar, Potência
(CV) 88 CV (E) e 85 CV (G), Combustível ;Gasolina e Etanol
(flex), Transmissão tipo mecânica, Número de marchas à
frente 5, Direção tipo Hidráulica ou Elétrica, 'Pneus da linha-de
montagem especificar, ~stepe Sim'-da linha de montagem
especificar, Sistema de Freios coI"!" ABS, .Sistema Elétríco .'
mínimo 12_Volts, Capacidadede carga.PI3T.(Kg) .6g0..kg!
Carroceria tipo pick-up, Cor predominante branca, Acessórios
e opcionais-exigidos pará cada veículo: Vidros Elétricos, .Tfava
elétrica, Sistema de Ar Condicionado, Espelhos retrovisores, ..
Protetor de-caçamba; IntÇ>teniméntd, Rád1o;' c6nexáo-USS--e' ..
Interface BJueooóti'l; KH -de Ferrame;,tás,~Exigfdo perIeie - .
normas do' CON1RM\l,.LogomalCa dn, Iog.~po..:Conjorme .._
modelo fol't'leçiqQ,J~E!!l$ de Segurança 2 Airbags frontais
motorista e-passa_gefro,Ginto de 3 pontas,' Encoste-de Cabeça,
e demais prevísteém-legislaçêo,Localdé-Entrega: Na sede de
cada Munic[pio particip~n!~_º() ~rogramli., Garantia 12 meses _
da entrada em operação, Treinamento d~_ M~,câ~iGos -.e
Motoristas (entrega técnica), UNID. DE !VI.sPIDA:_l)nitári()!
Marca: Volkswaqen Saveiro ROBUST C.S 1.6 18/18 /
Fabricante: Volkswªgen

1

Especificaçao do Item I Marca I
Fabricante Quantidade

30

Unido de
compra

unido

Preço Unitário

R$ 49.500,00

Item

lOTE 15 - adjl,ldic.ad.Q,p~ra;.:Fl.QRENÇACAM1NHÕÉS S. A., 09.091.832/0001-35, Rodovia
Contorno leste BR-1 t-6); s/.nS ~ Braga - São José .dos Pinhais/PR, homologo no valor de R$
4.514.970,00 (Qustro Milhões., Q~inhentos eOuaterze Mil e Novecentos e Setenta Reais), nos
termos da propp,~ta de acordo' com 6 Anexo I do edital da licitação:

1

•• r EspecifiCaçaP do «-em. f.Marca I-
Fabricante . .. - Quantidade Unido de

compra
Preço UnitárioItem

2302.5008~ - Veicül9 Tltló "ÁN C~papdàdé fê (15+:1)
passaqeiroa, Marta/Modelo: in~icar, Fa~ríç-açãoTModelb_(Ano)
2017/2018 ~ovó,"zerp Km).: MarcaJndiCâr; Pbfêl'lc!~:nC\1J12'5
CV, Comb~ltÜvér Diesel; 'Transmissão tipo meCâ-"icá~'N(Jme-tõ
de rnarchas ~ frenfe ? Direção tipo Hfdt~uliéa, 'Tração indicar,
Pneus/Rod~'r'ne(ndas da linha de monfagem' especiílcar,
Estepe Sin;tj:1a linha de montaqem especiflõar, $i.stéit)a de
Freios a di~.co nas quatro rodas com A'BS, Sistema Elétrico
mínimo 12 V /150A, Capacidade de carga PBT homologado
(KG) indicar, Carroce ria tipo Rodov.lTurismo ITeto Alto,
Número d~assageiros sentados 16 (15 passageiros + 1
Mo!orista\}?oltron~s tipo reclinável com revestimento em
teCido, Clnl,?_Sde Segurança 'para' tddas as poltronas sim,
LumináriaS'de-ntrais de teto sim, Bagageiros sim, Cortina em
todo o carr~LSim, Sistema de . .. . . . . _

30 unido R$ 150.499,00

N° de Ata de Registrode PreQ6SEI-CED:t9tOO1-8 Quinta-feira.21 de Juhhode 20-1814:38... _Página'8"de 18
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1 Ar Condicionado sim, Air bag motorista sim, tacógrafo sim,
Quantidade e tipo da porta lateral direita e Traseira indicar,
Saídas de Emergências obrigatório, Acessórios e opcionais
exigidos pata cada veículo: espelhos retrovisores sim, Kit de
Ferramentas,Exigido por lei e normas do CONTRAN,Adesivo
da Logomarca do Programa Conforme modelo fornecido,
Sirene de ré sim, Vidros Elétricos sim dianteiros, GARANTIA
12 meses da entrada em operação, Treinamento de
Mecãnicose Motoristas (entrega técnica), UNID. DE MEDIDA:
Unitário I Marca: IVECO Daily Vetrato Minibus 15+1 I
Fabricante: IVECO

30 unido R$ 150.499,00

DA VALIDADE DOS PREÇOS
CLÁUSULA TERCEIRA - Esta Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional,
com características de compsomisscpara futura contratação, será válida por 12 (doze) meses, I
com efeitos a contar da data da publicação. :
CLÁUSULA OYARTA - A partir da- assinatura da-Ata de ·Registro de Preços, o Fornecedor-'
assume o compr0m1sso de atender-durante o prazo de sua vigência, q>spedidos realizados e-se
obriga a cumprlr;, na íntegra, todas 'as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às
penalidades le9~lmehte cabí~'is pelo 9~:s·Fu~Rrifne'lt()·de quaisquer de suas cláusulas.

_. . -"

DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS REGffiTRADOS
CLÁUSULA Ot.HNTA·- Os-preços regi$tfados' poderão, tão-somente mediante cabais
comprovações ~:justificativas, sofrer atteração.robedectdos aos trâmites procedimentais do art.
14, 15e 16 do Decreto Estadual n." 2.734/2C)'f5; ôtiservando-se as disposições contidas no inc. II,
do §3°, do art 112. da Lei Estadual n·.oo 15.6bá/ioo'7 e o art. 82,do Decreto Estadual n. o
4.993/2016, sobpena de aplicação das sanções previstas no Edital da licitação originária desta
Ata.
§1° O preço registr.ada· poderá ser revisto, a pedido do fornecedor ou por iniciativa da
Administração, em deccrrêncta de.evenlual.redução. daqueles praticados no mercado, ou delato
supervenlente.xqus prejudique o cumprimento .das obrigações .prevista na. ata, devidamente
demonstrado, que eleve os.preços .dos bens registrados, desde que autorizado pela Autoridade
Competente, dbvendo-o··ó;rgão gerenciador da Ata promover as necessárias modificações
compondo nO\ro(·quadro. de.preços .registrados e díspontblüzando-o ÇlOsíte oflcial.
§2° Quando o jM:eço inicialmente .registrado"por motivo superver.üente,JtorlJa.r:..,se,superior ae
praticado no rmu-cadoi·o-órgão gere.nci.ador:deverá: . '.._. . '.._ o... ,
I - Convocar os fornecedores para negociarem a redução dos preços registrados aos valores
praticados peldlJineroadÇ). o

II - Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preçes.aos, valores .praticados. pelo mercado
serão liberados 1:1os compromissos aaeumidos.isem.epucaçãc.de sanções .administr.ativas.
III - A ordem de.classiãcaçáo dos fornecedores que aceitarem reduzirseus preços. ao.svalores de
mercado observará a classificação obtida. originalmente na licítação..": . _ ~ .._. o • Jv
§3° Quando o preço de mercado tornar-se, superior. aos .preços. reqistrados e Q. fornecedor 1"
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir a ata de registro de preços/~
é facultado ao:-f.Qr:necedor requerer, antes do..pedido. de Jorne.cimento, .a rev.isão do. preçov)
registrado, rneeíante dernonstraçãode. 'fato. superveniente: que. tenba. provocado .elevação \
relevante nos preços praãcados .no, 'mercado. . . ~.

~ ".' ~
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I - A demonstração do desequilíbrio econômico-financeiro será de iniciativa e encargo do
fornecedor ou executor beneficiário da ata de registro de preços, cabendo ao órgão gerenciador
da ata a análise e deliberação a respeito do pedido.
II - Se não comprovado o desequilíbrio econômico-financeiro e a existência de fato superveniente,
o pedido será indeferido pela Administração e o fornecedor continuará obrigado a cumprir os
compromissos pelo valor registrado na ata de registro de preços, sob pena de cancelamento do
registro do preço do fornecedor e de aplicação das sanções administrativas previstas em lei e no
edital.
'" - Na hipótese do cancelamento do registro do preço do fornecedor, o órgão gerenciador poderá
convocar os demais fornecedores, registrados no anexo I desta Ata, para que manifestem
interesse em assumir o fornecimento dos bens, pelo preço registrado nesta ata de registro de
preços.
IV - Se comprovado o desequilíbrio econêmico-ftnanceírc decorrente de fato superveniente que
prejudique o cumprimento da ata, a.Administração poderá efetuara revisão do preço registrado
no valor pleiteado pelo fornecedor; case este esteja de .acordo com os valores praticados pelo
mercado, ou apresentar contraproposta de preço, compatível com o vig_enteno mercado e nunca J
superior ao varo! máximo estipulado. no, .edital da ücitação, para a..garantia .doequilíbrio
econômico-fincmceira. ' ' ..
V - Caso não aceite a c-ontr:aprop.of?ta;de:.:pr~ço,apresentada pela Administração, o fornecedor
será liberado d.aLcampromissa.;assuínid~.sem.apjicação:;de:. penalidades adminisíratívas ...~.,.,_.
VI - Liberado o fomécedor ...o,-Ór.gão:geEencjadorda:ata poderá convocar .os.demaís fornecedóres,
observando a ~.dem.de elassiftcação. QJ'igmaldª Iicttação, .para que manifestemInteresse em
assumir o fornecimento: das:,bens, .pelQ..vaiqcda-.contrap"rnposta .apresentad~JpeJaAdminjstração.
VII • Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da
ata de registro de preços, adotando asmedidas .cabíveís. para cbtenção.da contratação mais
vantajosa. . _'_

DO CANCELAMENTO DA ATA OU SUSPENSAO 66s"PREÇ'ÕS ....
CLÁUSULA SEXTA - O·registro, do praço_doofornecedo:IT·serácancelado pelo órgão gerenciador
quando o forneeedor: " ..":... .;.' ... .' ... '~ . ..
I - for liberado do compromisso; , . . , .' " . , . '.. , 1"'-

II - Descumprir as mcigências, contkías no.Editat ou na Ata.de Registro de Preços, sem justificativa
aceitável; .: '... _ .,,_ _
III - Não aceitar,reEf.uzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado; . , ,"", .
IV - sofrer sanção prevista, no.inciso JV, .do art, .1!5Oda.1;eiEstadual.n. °..1~6OBL2007.;." ....: .. _
V - demonstrar iato..supervenientei deeortenterde ~.furtuitQ..ou .força maíor, .que:.prejudique:.o
cumprimento da,ata. ,. _:,:,,~,,;,_.. '_.,,, :_"", .., ..... e .• _, •.•, ..... ".,' .. , ... " .• _ ..... , .. " "_'.

§1 o A Ata de Registro de.Preços se.rál caacetada ..pelo:órgão..ger~nciad.or.pordecur:so.de,prazo,
quando não restarem:Jorneced.ores· -re.gistra.dQs,. razões .de Jnteresse. público ou fato
superveniente, devipameBte.~stificadQ, .decersente de.case ~rtu.ito.ou .f.Qr..çamaior que,prejUdiqU~
o cumprimento das obrigações previstas na ata, devidamente demonstrado, conforme previsto
expressamente no art. 18, do Decreto Estadual n." 2.734/2015. _j_v
§2° No cancelamento da Ata. por iniciativa da Administràção, é ass.egurado o contraditório e a JI'\
ampla defesa de lnteressadc.no respectivo.prccesso, ..no.prazo.de 5.(cinco} dias úteis, .contados ft
da notificação ou publicação, conforme previsto expressamente no art. 18, do Decreto Estadual /
n." 2.734/2015.'.

N" de Ata de Registrode ~reço S8-~ED:19/2018.'_~','. a,uinta·feira,21 de Junho de 201814:38. Página 10 de 18
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§3° O cancelamento do registro do fornecedor deverá ser devidamente autuado no respectivo
processo administrativo que deflagrou a licitação e ensejará o aditamento da Ata, a qual indicará
os demais fornecedores registrados e a nova ordem de registro.
§4° Na ocorrência de cancelamento de registro de preço para o item ou lote, poderá o órgão
gerenciador realizar nova licitação para o registro de preço, sem que caiba direito de recurso.
CLÁUSULA SÉTIMA - Os preços registrados poderão ser suspensos temporariamente pela
Administração, nos casos previstos na Cláusula Quinta e Sexta desta Ata, com o devido registro
no Sistema de Gestão de Materiais, Obras e Serviços - GMS e publicação do resumo no Diário
Oficial do Estado.

DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
cLÁUSULA OITAVA - Constituem obriqações do Fornecedor:
I - Assinar esta Ata e retirar a respectiva-nota de-empenho. ou documento equivalente, no prazo
máximo de 5 (cinco) dias úteis, contadas da convocação: .. '
II - Responsabilizar-se pelas despesas e enc.~rg:OE:idecorrentes da execução da presente Ata;
III - Manter as condições de regularidades fiscais;
IV - Manter atualizado sey cadastre no Oadastro .Unifieado de.Fornecedores do EstÇldo..do
Paraná, durante .a.valídade.da presenteata. . . _ . .
cLÁUSULA NONA.- Constituem Dbrigações dc.órqão.partícipante, por meio de gestor próprio:
I - Tomar conh:ecimento:.maata.:de,regjs:ÍtQ;,de .praços e 11~ suas eventuaisalterações, corn-o
objetivo de assequrar.. quaodoc.de seu..uso..º correto .cumprimentc .de.suas .disposíções; ,.... .,
II - Emitir a ordem .de.compra. no .sisterna~de.GM.s,_quando .da.neçessídade.da.contrataçâo, a fim
de gerenciar os Tespectiv.ol>.quantitativos.na-ata de.registro de pr.eças.;. '.' ~,~.... ' ._ . .... . ....
III - Verificar a Conformidade.das.co.ndiçõesJegistr.~das perante o.mercado locaí.Jnícrrnando.ao
órgão gerenciador eventuais desvantagens quanto à sua utilização;
IV - Zelar pelos atos relativos ao cumprimento das obrigações assumidas e pela aplicação de
eventuais penalidades. decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços
ou de obrigações contratuais:
V - Cabe ao ór:gãa participante, aprteer, ..garatl:tida; a-ampla defesa .e O .contraditório, as
penalidades decorrentes do.deacumprímento.do .pactuado na ata de registro de preços ou do
descumprimento das.Qhr.igaçÕ9tS-contratliJais,e.emerelaçãolas suas próprias. contratações;
VI - Registrar nn Sistem,LGMS eveotuais..ir:regularidades detectadas e penalidades aplicadas,
após o devido processo legal.

DOS iÓRGÃOS E 8NTIDADES NÃO·PARUCIPANIES OU INGRESSAN.TES .
CLÁUSULA DOCIMA ,- Q,'Ólgão. .aLÍ ~nttdade, que não-tenha participado do.procedímeuto. de
registro de preços~poderá..aderir. .à ata de.reqistroda preços, durante sua"vigêr;lcja ..mediante
autorização prévta do Ó19~...ger.encia:d'Qr,desde que.seja justificadano.Pfocesso.a vantagem .de
utilização da atar.a possibüidade.de.adesãGl:tefclllla.sido:.previstano-edital e haja a concordância do
fornecedor ou execut(!)rbeneficiáfio~da<ata,:deírejJistro,de preços.. _ ",,"."'_ "_' ..
§1° A adesão é restrita .aos órgãos e entidadea.previsto.no artigo' 10 do Decreto Estadual n."

~;:~:~~~·isições.ou,~tr~tações adic~ís~n'ã~·.pode'rão:exc~d~t~ .~·iOl~Jjdád~~_~ 100% (cem 11(
por cento) dos.euantitanvos registrados na ata de registro de preços, independentemente do ~
número de órgãos ou entidades .que aderirem. r tIO

..~

N" de Ata de Registro dep'reç<Í~EI~CÉb:f9/201g .. ., QUinta-feira. 21 de Jurihó de 20~8 14:38.. Página11 de 18
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1:11I) ESTADO DO PARANÁ (ir 1./
Secretaria de Estado da Administração e da Previdência _SEAP ',SS,,_ ~.

'vDepartamento de Administração de Material _DEAM
GMSSistema GMS - GESTÃO DE MATERIAIS E SERViÇOS

§3° Caberá ao fornecedor ou executor beneficiário da ata de registro de preços, optar pela
aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as
obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com os órgãos participantes.

CADASTRO RESERVA
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA _Consta na presente Ata de Registro de Preços, na forma de
anexo, o registro dos licitantes que aceitaram cotar os bens elou serviços com os preços iguais
aos do licitante vencedor, na sequência da classificação do certame, com objetivo da formação de
cadastro reserva no caso de impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da ata,
observadas as condições previstas no Edital, conforme prevê o Art. 11, §3°, I do Decreto Estadual
n." 2734/2015 ...

DO FORO .
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA _ Para .dtrímu eventuats conflitos oriundos desta Ata, é
competente o foro da Comarca da RegiªQ M~tro'pQ:I.ita_r:ta.d~Curitiba - Foro Central de Curitiba _
Estado do Paraná. .

DA PUBLLCLDADE
CLÁUSULA DBCJMA .TERCEIRA., O extrato da preaeme.Ate de. Registra de .Preça.será
publicado no Diário Oficial do Estado, conforme o disposto no art. 110 da Lei Estadual n.°
15.608/2007. ~ . _, ..
CLÁUSULA l1ÉCJMA Q,UARTA .: A.pr.esen-te A.ta será..divulgada no. portal da .Internet
www.compras:~arana"p.r.gmv.br: e .Do'.DLDE. _,_ . . _ '. ' ... '..

CLÁUSULA DÉCIMA_QUINTA - Procedímento Licitatório coprder,lado..'e_efetivada. peJa(a)
Pregoeiro(a) WeJJingtonDias de Paula,,'dé.sigllada(a) .na Resolução n° 1,n.1.6612Qt7r.pu.blicadano
DIOE Executivo n." 9985, de 13 de julho de 2017.

~ _;... ,~o_ '_ .' _ '-. .. • ._.. • ..... _

Assim, justo e de acordo, as partes assinam a presente ATA, que servirá de instrumento aos fins
de contratação. : .. ........ ._.~ ., .....

.. ; ". - ,_

Maria Carmen <aarnei
Diretora do DEAM

:. \0..'v,. ,
; -

. .1. ", i

Wellingt DiaSl.:ae1Paula :. "
Pregoeir (a) _SEAP/DEAM/Equipe I,

',' .!'

~- ~------\------,\N" de Ata de Registrode?reÇõ 5EI-d::D:19/i0'18
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ESTADO DO PARANÁ

Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP

Departamento de Administração de Material - DEAM

Sistema GMS - GESTÃO DE MATERIAIS E SERViÇOS

Clt
GMS

61.591.459/0001-00 - DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
Representante:

JORGE FERNANDO ZANOTTO
DiretorAdministratiw

RG3.287.448
CPF061.270.708-30

CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE 6x2

CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR DE LIXO 10

W de Ata de Registrode PreçoSEI-CED:19/2018 Quinta-feira.21 de Junho de 201814:38.



ESTADO DO PARANA
Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP

Departamento de Administração de Material - DEAM
Sistema GMS - GESTÃO DE MATERIAIS E SERViÇOS

~
GMS

Representante:
CPF: ------~~----------~~-+----~--.-

. ' ., ................ - -_ . -- ..
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ESTADO DO PARANÁ
Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP

Departamento de Administração de Material - DEAM
Sistema GMS - GESTÃO DE MATERIAIS E SERViÇOS GMS

Classif.

Fornecedor

Assinatura:

lote
9 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO AUTOPROPELlDO 10

W de Ata de Registro de Preço SEI-CED 19/2018 QUinta-feira, 21 de Junho de 20181438 Página 16 de 18
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Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP

Departamento de Administração de Material - DEAM
Sistema GMS - GESTÃO DE MATERIAIS E SERViÇOS

Veículo para Transporte de Passageiro

• ,~ i I

•
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® Mercedes-Benz

De Nigris
CoI'cess:O!13ria de
VeicUlos COJT1erc."l!s

AO
ESTADO DO PARANÂ
SÉCRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA
OttPARTAMENTO DE AOMIMSTRAÇAo DE MATERIAL
pReGÃO ELETRONICO N° 17112018
PltOTOCOLO N° 14.055.566-5

PROPONENTE: DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LIDA
CNPJ: 61.591.45910001-00
ENDEREÇO: AV. Otaviano Alves de Uma n. 2600; Bairro do Umão. São PaulolSP CEP: 02.701-000
TELEFONE: (11) 3933-9007 E-MAIL: vendasagovemo@denigris.com.br
BANCO: Banco do Brasil AGÊNCIA: 3340-5 CONTACORRENTE: 4830-5
PRAÇA DE PAGAMENTO: R. DR. Cesar, 530 - ED. MetropolitanTower, 11.Andar - Santana 02.013-002 - $ao PauJo(SP
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL: Jorge Fernando lanoHo
IDENTIDADE DOREPRESENTANTE LEGAL: 3.287.448-0
CPF DO REPRESENTANTE LEGAL: 061.270.708-30

ANEXO III - PROPOSTA DE PREÇOS

.:

.;_

:-..
t'.
"C6nstitui objeto desta licitação: Registro de Preço para aquisição de aquisição de EQUIPAMENTOS RODO~

ÁRias (Maquinas, CaminhOese Vefculos), de forma atender a demanda dos Municipios do Estado do Paran~. ~
1. Especificações técnicas: .~

Lote .~ U~ Valor ' VarorTOIàI Valor Valor Total :.:
2 DescrIçIo de) oI)jeto compIem. 'Qtda. -. Unltérlo BIuío ',' UnlUrlo sllClIIS ";.. mectJda BNto-' . sllCM8

CAMlN O CAÇAMBA BASCULAN- RS R$TE 6x2 Fabric:açiolModelo 201812018 RS RS
(novo, zero km) com poIéncia de 256 2Ml.908,oo 4.818.180.00 240.908,00 4.818.160,00
CV. Caçamba Basculante com capa- (Duzentos (Quatro (DuDntos (Qumo

:ter cidade de 10.0 m' e demaiS carade- e quarenta mllhOes, e quarenta mllh6es,
1 ristícas técnieas constantes no anexo 20 UN mil. oitocentos mil, oitocentos 12%

1.1 novecentos • dezoito novecentos e dezoito
• oito mll,cento. • oito mil. cento._, Marca: Mercedes-Benz .... 1. _enta reaia) _nta

Modelo: A 02426136 ....) ruis)

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: RS 4.818.160,00 (QUATRO
SESSENTA REAJS) L---_

't
$lo Paulo, 24 de maio de 2018.

1611 591 459/0001 O~O De Nigris Distribuido
.. - lU ~orge Femando Za - Diretor Financeiro

CNPJ .591.459/0001-00
T . ax: (11) 3933-9007DE NIGRIS DISTRIBUIDORA

DE VEICULOS LTDA

Av, orovrano Alves de Lima. 2,600IBair.ru do :,mao - CEP: 02701-00_ I
SAO PAULO - SP __J

,,- ", ,_.,
-: ~~I'j,.; " c ~;'~"""'f<"·':lt- ,:",",':x. ~.t;". 10St!,JO$ c: .Jt.;:~:.:.I ~·..II.vL#'t:"''''I$(,~~,t·;J J IhJ

G:J ,'.~..,'" J~. :?_"~L f_:.1·_·.-U~·~··,c·f' t'~fT'IJ~,.==:r"'ftl\.) ..t.JIo.,.:mol,.,h.!l
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De Nigris \~~zr~)
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ANEXO 1.1• CARACTERisTICAS TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO

CARACTERISTICAS TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO· MODELO 07
PROPONENTE: DE NIGRlS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LIDA.
TIPO DE BEM: CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE (6x2) - Capacidade da Caçamba IO,Om} Lote n° 2

11) DISCRIMINAÇÃO (2) EXIG~NCIASMíNIMAS (3) ESPECIFICAÇÓESDOEQUIPAMENTO I
PROPOSTO ~

1.MARCA/MODELO Mercedes-BenziAtego 2426/36 Mercedes-Benzi Atego 2426/36 I._.

1.1. FABR1CAÇÃOIMODELO 2018/2018 (novo, zero km) 2018/2018 (novo, zero km)
...
i 2. COR[!A CABINE Branca Branca

.'1\ .Jl
~
I

~ -:HASSIDE CAMINHÃO

- J..MOTOR

.. 1.1.Marcai Modelo

2.2,

Mercedes-Benz/ Atego 2426/36Mercedes-BenziAtego 2426/36

256CV2.1.2. Potência (CV) 230CV

2.2.1. Número de marchas à frente 06 (seis) marchas06 (seis) marchas

6x22,2.2. Tração 6x2

j ...., 2.3. CAPACIDADE, DtMENSOES E PESO

, 2.3.1. Capacidade de carga sobre o chassido
veículc sem considerar o
".:.-3-.2-.-Ca-='~::-:;::'::a:=d;':m:;'i:-=s:";sl!:;ve:';l:'::s":o~br:":e:;:o=el;::x:::o.=..!:::!U-t--::6-:.0:::00~K:-g------------.j-6-.-000--Kg-------------1

14,640 kgIndicar

17.000 Kg17.000 Kg
, .".~
to"

~ :., :. ...., Peso bruto total homologado - PBr (kg)

, :.3.5. ànciaentre eixosdianteiros e

23.000 Kg 23.000 Kg

de eixos

Compatível para instalação da Caçamba
Basculante

Compatível para instalação da Caçamba
Basculante; trasei

'2.5.1. neo

2.6.

.... ,..'~.'
. ',;1') .•1.;

~~\"" . tdh.....·)/.·.. ",',.,: .." _h' •
•·t\,", ,' ...'·~·r.~t',-- :I,' ", ~,"'" ,"
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MOOALlDADE:..bni.

N°: {L~
,ti--ASS.:_ ....~~_

GOVERNO DO ESTADO_cio Wo,Iti-.çlo
edo_

PROTOCOLO: 14.055.566-5
DESPACHO: 1121/2018
INTERESSADO: Departamento de Administração de Material - DEAM
ASSUNTO: Procedimento licitatório - PE n171/2018-SRP.

1. Trata-se de procedimento lidtat6rio, modalidade Pregão, forma Eletrônica, de nO
PE 17112018, tipo menor preço, em lote único, visando o registro de preço, por um
período de 12 (doze) meses, para Mura eventual aquisição de EQUIPAMENTOS
RODOVIÁRIOS, (máquinas, caminhOes e veículos), conforme especificaçOes
contidas no edital e anexos (fls. 983-992v). O procedimento tem a finalidade de
atender às necessidades do PARANACIDADE.

2. As erneresas declaradas vencedoras estao relacionadas a ~:MJuir:
RAZÃo SOCIAL LOTE

COMPANHIA DE AUTOMÓVEIS SLAVlEIRO LOTES 01 .03

DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEicULOS LTDA LOTES02e04

ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA LOTE 08

XCMG BRASIL INDÚSTRIA LTDA LOTE 09

VOLKWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEicULOS LOTE 10,11,12.13
AUTOMOTOTORES LTDA

FLORENÇA CAMINHOES SIA LOTEiS

REVOGADOS LOTES 06, 06. 07

DESERTOS LOTE 14

3. O valor arrematado no processo é de R$ 31.093.485,00 (trin~ e um milhões ,
noventa e três mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais), obtendo-se desconto de
22,22% sobre o valor global máximo previsto.

4. Considerando a Informação nO34312018 -ATJ/SEAP (fls. 2080-2082), de que as
formalidades legais exigidas foram observadas pelos licitantes e pela Administração
Pública e com fundamento no art. 5°, §1°, do Decreto Estadual nO 273412015,
HOMOLOGO este procedimento licitatório.

5. Saliento que, previamente à realização de despesa, os usuários do Registro de
Preços deverão comprovar a efetiva disponibilidade orçamentária e financeira, nos
termos dos artigos 16 e 17 da Lei Complementar nO10112000, na disciplina da Lei
federal nO 4320/64, bem como observar as demais disposições legais aplicáveis,
incluindo-se a verificação da Certidão de Regularidade Fiscal - CRF, nos termos do
art. 60, §1°, do Decreto na976212013.

6. Encaminhe-se ao DEAMISEAP para PUBLICAÇÃO e demais providências.

Curitiba, 1..0 de :s \),.)b1l de 2018

~_. ---o-i"
Fernando Ghignone

Secretário de Etttado da Administração e da Previdência

Rua Jacy Loureiro de CarIilJ?S SIN - Palácio das AraucáriaS - Centro Civico
80.530-140 - Curitiba - Paraná - Brasil, Fone: 413313-6156 - Fax: 41 3313-S171

------------------------------------------------------ -- -- -----
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61tara I22/Jun/2018 - EdiçãonO10215

PROTOCOLO: 14.055.566-5
DESPACHO: 1121/2018
INTERESSADO: Departamento de Administração de Material -
DEAM
ASSUNTO: Procedimento licitatório - PE n171/2018-SRP.
1. Trata-se de procedimento licitat6rio, modalidade Pregão,
forma Eletrõnica, de n° PE 17112018, tipo menor preço, em lote
único, visando o registro de preço, por um período de 12 (doze)
meses, para futura eventual aquisição de EQUIPAMENTOS
RODOVIÁRIOS, (máquinas, caminhões e veículos), conforme
especificações contidas no edital e anexos (lIs. 983-992v). O
procedimento tem a finalidade de atender ás necessidades do
PARANACIDADE.
2. As empresas declaradas vencedoras estão relacionadas a
seguir:

RAZÃO SOCIAL LOTE

COMPANHIA DE AUTOMÓVEIS LOTES 01 e03SLAVIEIRO

DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE LOTES02e04VEíCULOS LTDA
-

ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA LOTE 08

XCMG BRASIL INDÚSTRIA LTDA LOTE 09
.-

VOLKWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA LOTE 10,11,12
DE VElcULOS AUTOMOTOTORES LTOA e 13

.-
FLORENÇA CAMINHÕES S/A LOTE 15

REVOGADOS LOTES 05, 06 e
07

DESERTOS LOTE 14

3. O valor arrematado no processo e de R$ 31.093.485,00 (tlinta e
ummilhões, noventa e três mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais),
obtendo-se desconto de 22,22% sobre o valor global máximo
previsto.
4. Considerando a Informação nO 343/2018 - ATJ/SEAP (lIs.
2080-2082), de que as formalidades legais exigidas foram
observadas pelos licitantes e pela Administração Pública e com
fundamento no art. 5°, §1°, do Decreto Estadual nO2734/2015,
HOMOLOGO este procedimento licitatório.
5. Saliento que, previamente à realização de despesa, os
usuários do Registro de Preços deverão comprovar a efetiva
disponibilidade orçamentária e financeira, nos termos dos
artigos 16 e 17 da Lei Complementar nO101/2000, na disciplina
da Lei federal n° 4320/64, bem como observar as demais
disposições legais aplicáveis, incluindo-se a verificação da
Certidão de Regularidade Fiscal - CRF, nos termos do art. 6°,
§1°, do Decreto nO976212013.
6. Encaminhe-se ao DEAMlSEAP para PUBLlCAÇAO e demais
providências.

Curitiba, 20 de junho de 201&
Fernando Ghignone

Secretário de Estado da Adm inistração e da Previdência
6330312018

I Serviço Social Autónomo
PARANAPREVIDÊNCIA

PARANAPREVlotNCIA

Ato n.II';.'09/18, Pensio por morte. Protocolo 0.015.138.850-7. Segurado:
SERGlU LUIS MOSCALEWSKI SCHUARTZ, RG 1.460.626-2. Embasamento
legal: Artigo 42. I. § 3°, 56, 60, § 4°e § 5° da LeilPR n° 12.398/98 e Artigo 1°
da LeilPR nO 13.443/02. Beneficiário: SANDRA MARA CAMARGO DE MA
CEDO. Companheiro(a), Cota 100%, Valor RS 14106.61. Total do Beneficio RS
;4106,61

Ato n.I04710118, Penslo por morte, Protocolo 0.015.126.930-3. Segurado;
A.RILDOCUSTEL DOS SANTOS. RG 3.510.700-2. Embasamento legal: Artigo
42, I. § 3°. 56. 60, § 4°e § 5° da LeilPR n° 12.398/98 e Artigo 1° da LcilPR nO
13.443/02. Beneficiário: MARIA JOSE DA SILVA. Companheiro(a), Cota 100%,
Valor RS 4180.07. Total do Beneficio RS 4180.07

Ato n.I04753/18, Ponslo por morte, Protocolo 0.015.167.951-0. Segurado:
JOSE ANTONIO KRASINSKI, RG 265.703-1. Embasamento legal: Artigo 42,
I. 56.60 § 4° e § 5° da LeiIPR nO12.398/98 e Artigo 1° da LeilPR nO13.443102.
Beneficiário: JOSEFINA KRASINSKI. Cônjuge, Cota 100%, Valor RS 19211.05.
Total do Beneficio RS 19231.05

Ato n.I0476O/18, PensAo por morte, Protocolo 0.015.147.981-0. Segurado:
JANDIRA CASSLMIRO SOARES. RG 1.035.314-9. Embasamento legal: Artigo
42.1,56.60 § 4°c § 5° da LcilPR nO12.398/98 e Artigo IOda LeilPRnoI3.443/02.
Beneficiário: JOSE SOARES. Cônjuge. Cota 100%. Valor RS 1830.26. Total do
Beneficio RS I P30 26

Curitiba, 29 de maio de 2018
5750312018

PARANAPREVlOÊNCIA

Resumo dos atas de concessão de benefícios previclenciário - Os Dirctores
Presidente e de Plevidência da PARANAPREVIDÊNCIA, no uso das alribuições
que lhe são conferidas pela lei N° 12.398. de 30 de dezembro de 1998. CONCE·
DEM os benefícios previdenciários abaixo relacionados:

Ato n.I0478tl118, Penslo por morte, Protocolo 0.014.942.918-2. Segurado:
CARLOS ALVES DE OLIVEIRA, RG 1.035.995·3. Embasamento legal: Artigo
42. I. § 3'. 56, 60, § 4°e § 5° da LeiIPR nO 12.398/98 e Artigo 1° da LeiIPR nO
13.443/02. Beneficiário: VERA LUCIA DE ALMEIDA. Companhciro(a). Cota
100%. Valor RS 2496.63. Total do Beneficio RS 2496.63

Alo n.I04892/18, Penslo por morte. Protocolo 0.015.136.416-0. SeguJlldo:
BELMIRO CAETANO DE LIMA, RG 2.244.134-5. Embasamento legal: Artigo
42. I. 56.60 § 4° e § 5° da Lei/PR nO12.398/98 e Artigo 1°da LeilPR nO13.443/02.
Beneficiário: VALDIVINA PEREIRA DE LIMA, Cônjuge, Cota 100%. Valor RS
4896.91. Total do Beneficio RS 4896.91

Ato n.I04896/18, Pooslo por morte. Protocolo 0.015.122.271-4. Segurado:
ANTONIO OSVALDO TEIXEIRA DE FREITAS, RG 259.379-3. Embasamento
legal: Artigo 42, I, 56. 60 §4° e § 5° da LciIPR n° 12.398/98 e Artigo 1° da LeilPR
nO13.443/02. Beneficiário: MARIA ELISA MATOS TEIXEIRA DE FREITAS.
Cônjuge. Cota 1000/0,Valor RS 6761.80. Total do Beneficio RS 6761.80

Ato n.I04917/18, Pensio por morte, Protocolo 0.015.198.341-3. Segurado: NE
OMAR DE LIMA PEIXOTO. RG 269.277-5. Embasamento legal: Artigo 42. I.
56. 60 § 4° e § 5° da LeiIPR nO 12.398/98 e Artigo 1° da LeilPR nO 13.4.t3/02.
Beneficiário: CLEIDE FRANCO PEIXOTO. Cônjuge. Cota 1000/0. Valur RS
7280.83. Total do Ileneficio RS 7280.83

Ato n.I04918118. "ooslo por morte, Protocolo 0.015.198.341-3. Segurado: NE
OMAR DE UI\IA PEIXOTO. RG 269.277-5. Embasamento legal: Artigo 42. I,
56,60 § 4° e § jO na LeilPR nO 12.398/98 e Artigo 1° da LeilPR nO 13.443/02.
Beneficiário: CLEIDE FRANCO PEIXOTO. Cônjuge, Cota 1000/0, Valor RS
3003.60. Total do Beneficio RS 3003.60

Curitiba, 07 de junho de 2018
5760512018

PARANAPREVlOÊNCIA

Resumo do. atas de concessão de beneficias previdenciário - Os Diretores
Presidente e de Previdência da PARANAPREVIDÊNCIA, no uso das alribuiçõcs
que lhe são corferidas pela lei NO 12.398. de 30 de dezembro de 1998, CONCE
DEM os beneficios previdenciários abaixo relacionados:

Ato n.I04'124/18, Penslo por morte, Protocolo 0.015.149.080-8. Segurado:
JOVELIANO RODRIGUES DA SILVA, RG 1.184.280-1. Embasamento legal:
Artigo 47. !,lI, a. 56. 60. § lloe§ 12° da LeiIPRno 12.398/98eArt. IOda Lei/
PR nO 13.443/02. Beneficiário: NILSE TERESINHA KRONBAUER, Compa
nll';ro(a), Cota 45%. Valor RS 3863.95; GABRIEL RODRIGUES DA SILVA,
filho(a). Cota 45%, Valor RS 3863.95; LUCIA MARIA GOMES DA SILVA.
Dependente com sentença judicial. Cota 10%. Valor RS 858.66. Total do Bene
ticio RS 8586.56

Resumo dos atos de concessão de beneficias previdcnciário ~Os Diretores
Presidente c de Previdência da PARANAPREVI!)ÊNCIA, no uso ~~pibuiçõe~ , ~~~,~:~~~;~~~,!,:~'.~.a~,:morte, Protocolo 0.015.092.778-1 .. ScguJlIdo:
que lhe são conferidas pela lei N" 12.398. de 30 'c~,<. "''ti>'" "i:.,,",'· ,J~ 'i",,':' "-'"s{~fC~'RG 939.033·2. Em~ento leg~. ArtIgo 42,
DEM os beneficias previdcnciários abaixo rel8Cl DOCUMENTO CERTIFTCADO -.;,12.398/98 e Artigo I da LcilPR n 13.443/02.

;;: ~CER, Cônjuge, Cota 1000/0,Valor R$ 4854.62.
Ato n.104669/18, Pon.lo por morte, Protocolo
SENE ARAO DE CRISTO PEREIRA. RG 502.S
42, I, 56, 60 § 4° e § 5° da Lei/PR nO12.398/98 c '
Beneficiário: MARIA CRISTINA SILVA DE CF"
I00%. Valor RS 23023.5 I.Total do Beneficio R:

CÓDIGO LOCALIZADOR:
5121811618

Documento emitido 'em 27I06I2018 11:29:12.

'~';: morte, Protocolo 0.015.148.513-5. Segura
;§jPANTOS fiLHO. RG 1.196.305-6. Embasa
"', 56. 60, § 4°. da Lei/PR nO 12.398/98 e An.

eficiario: LORRAYNE DE SOUZA NtJNES.
1748.40; ROSEMEIRE FERREIRA DE

ota 33.33%, Valor RS 1748.40; SURRAYLA
. Cota 33.34%. Valor RS 1748.92. Total do

Diário Oficial Executivo
N° 10215122/06120181 PÁG. 11

42.II,a.56.60,§ 6°da LeilPR nOI2.398/98 e Artige Paraverificar a autenticidadedesta plgina, basta i
ficiário: PAMELA CAMILLE MATOS DA SIL\ ,,' ='ILoca/lzadol'oR8tm doOIu,",-",,,..,.,,
2508.05; ANDREW MATHEUS MENDES DA !lI.... "'. rolll.... ' LUI. jU;~?,P..~ a .pr.gov.
RS 2508.05. Total do Beneficio RS 5016.10 Ato n.I04992/H, "enlio por morte, Protocolo 0.015.186.295-0. Segurado:

Ato 0.104670/18, Penslo por morte, Prot""
SAMUEL PEREIRA DA SILVA, RG 4.907.88



~PAM 2018 - SEDUpaRaNaCloaoe
GoveRNo DO ESTADO

MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO SUL
EMPRESA(S) .4RREMATADORA(S) DO(S}LOTE(S) DO REGISTRO DE PREÇOS'17"11201iJ "!._..: .'

Lote 1-DE NIGRIS Distribuidora de Velculos Ltda.
CONVÊNIO N° 963/18

,".'\

Cascavel, 19 de setembro 2.018 /d-'-;;? t
'''Fabricio Morandi
A_ d.DHenvoIvImentoMuni I

Serviço Soelll Aul_mo PARANACIDADE



------------------------------- APROVAÇ/\ODE: PROJETO---- ----- ----------------------

Executor: Diamante do Sul

SAM Projeto Nr. : 26

Valor total: 240.908,00

Prioridade: 29

Tipo de Programa: PAM - 2018

Convênio Nr. : 963/ 2018

_ ...-_ ..._----------------------------------~ ----_ ..._-_ ..._------...-------------.----------------------
Lote Nr. : 1

Local: Mínimo Custo

Descrição: Aquisição de equipamento rodoviário sendo: lote 1- 01 (UM) CAMINHÃO COM
CAÇAMBA BASCULANTE6><2,Fabricação/Modelo 2018/2018, novo, zero km, marca Mercedes
Benz, modelo 2426/36, motor MERCEDESbENZ,06 (seis) olíndros com 256 CV de potência,
direção hidráulica, transmissão com 6 (seis) marchas à f'ente e 01 (uma) ré, pneus radiais
275/80R22,5, PSTde 23.000 kg (homologado), ar condicionado, rádio, USB,vidros e travas
elétrica, equipado com caçamba basculante de 10,0 m3 consrruída em aço SAE1020, ASTM A-
36 ou SAC-350 caixa de carga espessura 1/4", (frontal, assoalho, laterais e tampa traseira)
confeccionada em chapa de aço estrutural, tomada de força, caixa de ferramentas, pára
choque traseiro de acordo com a resolução 152/03 do CONTRAN,tanque cheio, emplacado e
licenciado em nome do Município com placas devidamente fixadas, lacradas e todas as taxas
quitadas para permissão legal de transito, garantia de 12 meses da entrada em operação e
demais características técnicas constantes no MODELO07 anexo II do edital - (Procedimento
Licitatório - PE171/18 - SRP-SEAPjDEAM- Lote 2).

Objeto(s) :

Aquisição de equipamento rodovíarío sendo: Lote 1 - 01 (UM) CAMINHÃO COM CAÇAMBA
BASCULANTE6x2, Fabricação/Modelo 2018/2018, novo, zero km, marca Mercedes Benz,
modelo 2426/36, motor MERCEDESBENZ,06 (seis) cilindros com 256 CVde potência, direção
hidráulica, transmissão com 6 (seis) marchas à frente e 01 (urna) ré, pneus radiais
275/80R22,5, PBTde 23.000 kg (homologado), ar condlcíonado, rádio, USB,vidros e travas
elétrica, equipado com caçamba basculante de 10,0 m3 construída em aço SAE1020, ASTM A-
36 ou SAC-350 caixa de carga espessura 1/4", (frontal, »ssoatho, laterais e tampa traseira)
confeccionada em chapa de aço estrutural, tomada de força, caixa de ferramentas, pára
choque traseiro de acordo com a resolução 152/03 do CONTRAN,tanque cheio, emplacado e
licenciado em nome do Município mm placas devidamente 1ixadas, lacradas e todas as taxas
quitadas para permissão legal de transito, garantia de 12 meses da entrada em operação e
demais características técnicas constantes no MODELO07 anexo II do edital - (Procedimento
Licitatório - PE171/18 - SRP-SEAP/DEAM- Lote 2).



Indicador:

Equipamento 1,00 unid

Conclusão do lote em 90 dias.

Valor Viabilizado para este lote: 240.908,00

-----------------------------------------------------------------------
o presente projeto foi analisado, estando o mesmo de acordo com os critérios de elegibilidade
adotados pelo Programa e apto a continuidade dos trâmites necessários visando a elaboração
do edital.

Assinaturas:

«: ·~L··/ (-
Ufab~icio Morandi ~

Analista de Desenvolvi ento Municipal

c.:_---==~===--;:::;=----:;~ ..~_~
.»

Escritório Regional de Cascavel

Data: 19/10/2018

LS" 2C(
,.~ODALlDADE~I."

,'10 JW
»ss. b~



Encaminhamento interno COP/DOP .

------------------------------------------- DESPACHO------------.- .-------------------------

Para verificação:

Viabilidade:

Planilha apta para edital:

Encaminhamento PJU:

Elaborar edital e verificar quanto ao modelo de edital a ser utilizado quanto a modalidade do
processo Iicitat6rio, em função do valor viabilizado.

João Roberto Marchiorato Lupion Mello

Coordenador Operacional

Ricardo Muller

Diretor de Operações

---------------------------------------------------------------------------------



PAM 2018 - SEDU
<,.,

PARANÁpaRaNaCIoaoe
À
CETEC

Interessado: Município de DIAMANTEDOSUL - Pr.

Assunto: Documentação elaboração ADITIVO DO CONV~NIOn o
963/2018.PAM2.018- SEDU.

Encaminhamos a documentação do Município de DIAMANTEDO SUL para análise
e considerações para elaboração de convênio.

***Anexos:
1-) Documentos objeto do Protocolo nO 15.241.726-8;
2-) Homologação e Publicação do Registro de preço 171/2018;
3-) Proposta do Registro de Preço;
D t r d . fiemons ra IVO a composição manceira:

Fontes SEDU/Fundo Perdido ContraDBrtidaMunlcfpio TotalR$ IValor atual convênio 200.000,00 10.540,00 210.540,00 I
Novo valor convênio 200.000,00 40.908,00 240.908,00 I

Após viabilização do aditivo do convênio e do plano de trabalho,
encaminhar documentação para a DOP para dar prosseguimento ao processo.

É a informação,

Eng. Albari Alves de Medeiros
Diretor Operacional

Serviço Social Autônomo PARANAClDADE
Ftht D(:\o.i\'!clnO de Barros. i290 1<..'and,ir (EP 8GS:;G.9i3 Ca:~:õ ~O$t"i 15079 !Cürit!bJ PI.H,-1nJ

h}nc ..;;.:; _j 350- .3300 F~x rL i 3333 3_?OOI \·"\V\\I.i){·\~,,;;1d(ida,"~J.ur;.:.br ptlriH1;)cj(/.1C:C<'; pf.!(~:!('1ilCld..1d'?n'Çj.i_H



DECLARAÇÃO DE CONTRAi-'ARTIDA
""' 'ns. :.2:"-'-

'v1ODALlOAOE~'

,jC.__ """i(ld"'"".....·. _
\"_

ASS.:._ __...u,.! 1,-,,1./_
Declaro, sob as penas da Lei, e em conformidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias

vigente e com a Lei Complementar nO101, de 04/05/2000, que dispomos de recursos orçamentários,
no valor de R$40.908,OO (quarenta mil novecentos e oito reais) para participação, a título de
contrapartida, no repasse de recursos destinados à aquisição de Caminhão com caçamba
basculante 6 x 2, conforme Termo de Convênio 963/201S-5EDU.

Os recursos para o Exercício de 2018 estão dispostos na Lei Orçamentária Anual- LOA 2018,
nO1.038 de 30/11/2017, na Dotação Orçamentária 08.002.15.451.150-2-084.44.90.52.00;

O Detalhamento da Dotação Orçamentária apresentada segue no quadro abaixo:

Órgão
Unidade

·08 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES

-002 - DEPARTAMENTO OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES
.__ .- _._--- --- ._- ----- ._-- ---------.

._----
15 - AQUISiÇÃO DE EQUIPAMENTOS

451- OBRAS
-------------_._------

1502 - AQUISiÇÃO DE EQUIP.A.MENTOS
- - --------_._---- ._------,

Programa
... _.-

Atividade
Natureza da Despesa

2084 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO OBRAS, URBANISMO E TRASNP
----- • __ o •• ._ ••••_ •. •• _ - _ .• _. •••• ,

-4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEi,___--_._-_._----
Fonte ! 00000 - RECURSOS LIVRES

------ .._----------

Sul, Paraná, 21 de setembro de 2018.

Avenida Getúlio Vargas S/N - CEP 85 408 000 - Centro - Fone/Fax (045) 32301297
Diamante do Sul - Paraná



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU
SERViÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANACIDADE

iiJj
PARANÁ----ooveeno 00 !õSTADO

Sec..,el.rW do
DeS(''''\I()(\'im~ntolJ,hilnQ

paRaNaCIDaoe

------------- ---------------

LS.. ;\-:J
MOOAUDADE:kP .

0(72

PAM - 2018
AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE BEM(NS}

Municípío: Diamante do Sul
Modalídade: Pregão Nr. : 171/201fi

Objeto: Aquisição de equipamento rodoviário sendo: Lot.e " • 01 (UM) CAMINHÃO COM CAÇAMBA
BASCULANTE 6x2, novo, zero km, equipado com caçamba basculante de 10,0 mS -

(Procedimento Licitatório • fJE171/18 - SRP-SEAPIDEAM • Lote 2).
Lote(s): 1==> R$ 240.908,00

ASS:'~-+L.,(.Ill~.-

Tem o presente por objetivo autorizar essa Municipalidade a efetivar a contratação de fornecimento dos bens
objeto dessa autorização, mediante a assinatura do contrato com o fornecedor vencedor:

Lote 1 - DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

A presente Autorização prende-se ao fato de que o Município firmou o Termo de Aceite de Aquisição de Bem(ns)
Móvel(is) de acordo com a quantidade e características técnicas do(s) referido(s) Bem(ns).

Aquisição de equipamento rodoviário sendo: Lote 1 - 01 (UM) CAMINHÃOCOM CAÇAMBA BASCULANTE 6x2,
Fabricação/Modelo 2018/2018, novo, zero km, marca Mercedes Benz, modelo 2426/36, motor MERCEDES BENZ,
06 (seis) cilindros com 256 CV de potência, direção hidráulica, transmissão com 6 (seis) marchas à frente e 01
(uma) ré, pneus radiais 275/80R22,5, PST de 23.000 kg (homologado), ar condicionado, rádio, USB, vidros e
travas elétrica, equipado com caçamba basculante de 10,0 m3 construích em aço SAE1020, ASTM A-36 ou
SAC-350 caixa de carga espessura 1/4", (frontal, assoalho, laterais e tampa traseira) confeccionada em chapa de
aço estrutural, tomada de força, caixa de ferramentas, pára-choque traseiro de acordo com a resolução 152/03 do
CONTRAN, tanque cheio, emplacado e licenciado em nome do Munic::,10 com placas devidamente fixadas,
lacradas e todas as taxas quitadas para permissão legal de transito, garantia de 12meses da entrada em
operação e demais características técnicas constantes no MODELO07 anexo ii do edital - (Procedimento
Licitatório - PE 171/18 - SRP-SEAP/DEAM - Lote 2).

Alertamos:
a) A necessidade da observância do contido na I.eiComplementar 1,- J 101, de 04 de maio de 2.000 (Lei de
Responsabilidade Fiscal), para a efetivação dos .)!,)S ora autorizados:
b) Este(s) lote(s) tem o valor total viabilizado de R$ 240.908,00 com a seguinte composição: Recursos não
reembolsáveis provenientes da SEDU: R$200.000,00; Contrapartic« Municipal: R$40.908,00; , distribuídos entre
o(s) lote(s): Lote: 1 Total: R$240.908,OO;Recursos não reembotsaveis provenientes da SEDU: R$200.000,00;
Contrapartida Municípal: R$40.908,00;

~ c) Contrato de fornecimento conforme modelo anexo (impresso/meio magnético).

Curitiba, 22/10/2018

Maria Aparecida Borghetti
Governadora do o do Faraná

"
Associação: AMOP

Escritório Regíonal: Escritório Regiona: _';e Cascavel
Contratos de empréstimo: PAM - 2018 -

SAM Projeto Nr: 26

VIA
PREFEITURA



"ll> 3<;
MODAlIDADE~;

N°: '10.-t-...----------------....~-, dL
SECRETARIA DE ESTADO DODESENVOLVIMENTOURBANO· SEDU

SERViÇO SOCIAL AUTÓNOMOPARANACIDADE

IpalRaNJaCIDaOe GOvt'"..,o DO I:s, ....oo~ ...~Ie_
D~•• .._._e.LllrtNM'to

TERMO DE ACEITE DE AQUISiÇÃO DE BEM(NS) MÓVEL(IS)

Por este Termo, o(a) prefeito(a) Sr(a), FERNANDOMAXIMILIANORISSO representando o Município de
Diamantedo Sul em pleno exercício de seu cargo, declara aceitação da aquisição do(s) bem(ns) abaixo
descriminado(s), objeto da(s) licitação(ões) na modalidadePregão para fins de Registro de Preço,
realizadapelo Departamento Estadual de Administraçãode Materiais· DEAM, da Secretaria Estadual da
Administração e Previdência. 0(5) bem(ns) contante(s) deste Termo terá(ão) a seguinte composição
financeira: Recursos não reembolsáveis provenientesda SEDU: R$200.000,OO;Contrapartida Municipal:
R$40.908,OO;.

sendo: Lote 1 - 01 (UM) CAMIN
6x2, Fabricação/Modelo201812018,novo,

km, marca Mercedes Benz, modelo 2426/36, motor MERCEDES BENZ,
(seis) cilindros com 256 CV de potência, direção hidráulica, transmissão
6 (seis) marchas à frente e 01 (uma) ré, pneus radiais 275180R22,5,PBT

kg (homologado), ar condicionado,rádio, USB, vidros e travas
1.. 1••tru·" I:1<I.IUII",a~IOcom caçamba basculantede 10,0m3 construída em aço

A-3S ou SAC-350 caixa de carga espessura 1/4", (frontal,
",,,,,'<:n,,,"nn laterais e tampa traseira) confeccionada em chapa de aço
ITnrn""r,,,,, de força, caixa de ferramentas, pára-choque traseiro de acordo com a
I!::;:)UIUl,iéIU152/03 do CONTRAN, tanque cheio, emplacado e licenciado em

do Município com placas devidamentefixadas, lacradas e todas as
quitadas para permissão legal de transito, garantia de 12 meses da

l",nltr",~I", em operação e demais caracteristicas técnicas constantes no
Mu'uC::L.\..J07anexo IIdo edital- (ProcedimentoLicitatório - PE 171/18-

- Lote

. CUritiba ,~ 8

FE':::~ORI=
Prefelto(a) Municipal
/'-:

//
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