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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO 
 
 

A prefeita Municipal, LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
legislação em vigor, especialmente a Lei nrº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela 
comissão de Licitação, resolve: 
 
01 – HOMOLOGAR a presente Licitação neste termo: 

a) LICITAÇÃO Nrº: 23/2020 
b) PROCESSO Nrº - 64/2020           
c) Modalidade – PREGÃO PRESENCIAL             
d) Data Homologação: 23/07/2020 
e) Objeto Homologado: AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS E SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E 

BALANCIAMENTO DA FROTA MUNICIPAL. 

f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação): 
 
FORNECEDOR: FABIANA ROSSETO – AUTO CENTER – CNPJ: 29.148.617/0001-30 
Valor Total de R$ 5.550,00 (cinco mil e quinhentos e cinquenta reais). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor Máx. Unit. Valor Máx. Total. 

18 ALINHAMENTO LINHA LEVE UND  30 R$ 50,00 R$ 1.500,00 

20 BALANCEAMENTO LEVE UND  30 R$ 15,00 R$ 450,00 

22 CAMBAGEM LINHA LEVE UND  30 R$ 70,00 R$ 2.100,00 

24 CASTER UND  15 R$ 100,00 R$ 1.500,00 

TOTAL     R$ 5.550,00 

 
 
 
FORNECEDOR: PREMIUM PNEUS EIRELI – CNPJ: 33.054.804/0001-22 
Valor Total de R$ 54.580,00 (cinquenta e quatro mil e quinhentos e oitenta reais). 

Item Descrição Unidade Quant. Marca  Valor Máx. Unit. Valor Máx. Total. 

1 PNEU 175/70-13 UND  10 Westlake  R$ 168,70 R$ 1.687,00 

3 PNEU 175/70--14 UND  30 Westlake  R$ 184,00 R$ 5.520,00 

4 PNEU 185/70-14 UND  25 Westlake  R$ 200,00 R$ 5.000,00 

5 PNEU 195/65-15 UND  30 Westlake  R$ 220,00 R$ 6.600,00 

7 PNEU 205/55-16 UND  8 Westlake  R$ 220,00 R$ 1.760,00 
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9 PNEU 215/80-16 UND  10 Dayton  R$ 444,00 R$ 4.440,00 

10 PNEU 215/75-17,5 UND  30 Westlake  R$ 550,00 R$ 16.500,00 

11 PNEU 225/75-16 UND  20 Westlake  R$ 454,00 R$ 9.080,00 

14 PNEU 12.5X80-18 UND  4 Westlake  R$ 1.000,00 R$ 4.000,00 

TOTAL      R$ 54.580,00 

 
 
FORNECEDOR: AS3 AAUTOMOTIVA LTDA – CNPJ: 09.151.179/0001-52 
Valor Total de R$ 25.610,00 (vinte e cinco mil e seiscentos e dez reais). 
 

Item Descrição Unidade Marca Quant Valor Máx. Unit. Valor Máx. Total. 

6 PNEU 195/75-16 UND  Comforser 10 R$ 478,00 R$ 4.780,00 

8 PNEU 205/75-16 UND  Xbri/cargoplus 30 R$ 375,00 R$ 11.250,00 

12 PNEU 750-16 UND  Maggion 
Lungavia 

20 R$ 479,00 R$ 9.580,00 

TOTAL      R$ 25.610,00 

 
Paranapoema, 23 de julho de 2020 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA 
SR.A PREFEITA: LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO 

 
 
 

JOÃO DOS SANTOS COSTA 
PREGOEIRO 
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 1309-945/2020 
 
 
 Pelo presente contrato administrativo as partes: MUNICÍPIO DE PARANAPOEMA, pessoa jurídica de direito público inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 76.970.391/0001-39, com sede na Rua Dr. José Cândido Muricy,  216, no Município de PARANAPOEMA, Estado do 
Paraná, neste ato representado pelo Exmo. Prefeita Municipal – Senhora LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO, portadora 
da CI/RG nº 2.256.731-4 - SSP/PR e inscrita no CPF/MF nº 564.835.839-87, residente e domiciliada Av. PARANAPANEMA, 
551 nesta cidade de Paranapoema - PR,  doravante denominado contratante e  a Empresa KUBITZ EQUIPAMENTOS 
HIDRÁULICOS LTDA, inscrito no CNPJ: 08.667.377/0001-00, sediada na rua São Paulo, 2527  centro, CEP: 85801-021 no Município 
de Cascavel, Estado do Paraná, representado pelo Senhor Gerson Kubitz, brasileiro, casado, empresário inscrito no CPF/MF sob nº 
810.190.419-00, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.369.672-4 SSP/PR, residente e domiciliado na rua Minas Gerais nº 2287 – ap. 
1701, Centro, CEP: 85.812-030, na cidade de Cascavel Estado do Paraná,  doravante denominada contratada, têm entre si justo e 
contratado, com inteira sujeição à Lei Federal nº 8.666/93, em razão da licitação pela modalidade Pregão na forma presencial do tipo menor 
preço por ITEM,  autuada sob o nº  19/2020, devidamente ratificada, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: - Contratação de empresa para possível COMPACTADORA DE PAPEL, PAPELÃO, 
PLASTICOS E SIMILARES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ABAIXO, destinado aos atendimentos das secretarias do 
município de Paranapoema. 
  

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS VALORES: Pelo objeto referido na cláusula primeira, o contratante pagará à contratada o valor de R$ 
36.000,00 (trinta e seis mil reais). 

Item Características técnicas 

Aplicação Compactação de papel, papelão, plásticos e similares 

Força de 
compactação 20 ton 

 
 
 
 

Características 
hidráulicas 

bomba hidráulica de engrenagens submersas em óleo unidade hidráulica instalada na parte 
superior da compactadora, evitando exposição de mangueiras e tubulações do sistema hidráulico 
unidade com conexões por engates rápidos, permitindo sua fácil desconexão e retirada para as 
devidas manutenções preventivas tubulação hidráulica com tubos de aço rígidos e monobloco 
distribuidor ("manifold") pressão hidráulica: 120 bar, avanço do sistema hidráulico de dupla ação, 
visor de nível de óleo, manômetro de verificação da pressão hidráulica, unidade hidráulica 
totalmente carenada, volume do reservatório de óleo hidráulico: 40i 

Potencia 5 cv 

Motor Trifásico, 60hz, 1750 rpm, 220/380/440 v 

Curso vertical 1000m 

Base 1000m x 600 mm 

Boca de 
alimentação 1000mm x 525mm 

Tamanho do fardo 1000mm x 600mm x 800mm 

Peso do fardo Até 200 kg (dependendo do material) 

Dimensões 
externas aprox. 

 
Largura: 1200 mm, comprimento: 790mm, altura total: 2675mm 
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Amarração do 
formato Com posições de fitilho 

 
Extração do fardo 

Manual, pela parte frontal carrp de extração e movimentação do fardo incluindo no escopo do 
fornecimento, caoxa de compactação com sistema cônico para facilitação da extração do fardo 

Comando Comando efetuado no painel, montado frontalmente na parte superior da compactador (nbr 
14009) 

Botão de 
emergencial Botões de parada de emergência, com chave, localizados no painel elétrico 

 
Painel eletrônico 

Painel com sistemas de proteção elétrica de sobre corrente, sobre tensão e falta de fase painel 
elétrico com cpl – controlador logico programável chave tipo “lotus” com cadeado (desenergiza o 

quadro quando a porta for aberta) (nr 10) tensão de comando: 24 v cc 

 
Segurança da 
base do pistão 

Segurança hidráulica: válvula de retenção de óleo incorporada ao circuito hidráulico, impedindo a 
queda do pistão no caso de eventual falha no sistema (item 4.7 da nbr 13.930 e em 692) 

 
Segurança da 

porta 
Sensor indutivo blindado na porta da alimentação, impedindo que o equipamento seja operado 

com porta aberta e garantindo sua parada caso a porto seja aberta ou removida (nbr 272) 

Nivelamento Sistema de regulagem para nivelamento no piso 

       Pintura Eletrostática ou em esmalte sintético conforme normas de segurança 

Peso 780 kg 

Literatura fornecida Manual de instalação operação e manutenção com vista explodida dos componentes e respectiva 
identificação 

  
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VERIFICAÇÃO DA ENTREGA DO OBJETO DO CONTRATO: A verificação da entrega do objeto desta 
licitação ficará a cargo dos setores competentes do contratante. 
Parágrafo único.  A entrega terá como termo inicial a assinatura do contrato e como termo final 1 ano após a sua assinatura. 

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO: O pagamento será efetuado da seguinte forma: 0 dias após a entrega dos produtos. 
§1º Em caso de devolução da documentação fiscal para correção, o prazo para pagamento será de 5 dias a partir da sua reapresentação. 

§2º O presente contrato, vigorará por 12 meses, podendo ser aditivada no importe de 25% (vinte e cinco) por cento. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DOS REAJUSTES: Os valores estabelecidos neste contrato são fixos e irreajustáveis, com exceção de 
superveniência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculadas – capazes de retardar ou impedir a execução do ajuste 
– ou ainda de casos de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, com a configuração de álea econômica extraordinária e extracontratual, 
hipóteses nas quais será mantido o equilíbrio econômico-financeiro inicial contratado. 
O proponente que vier a ser contratado, ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 
que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, nos termos do § 1º do artigo 65 da Lei 
8.666/93 
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DOS CONTRATANTES:  
§1º São obrigações da contratada: 
A Contratada será a única responsável pela qualidade dos objetos fornecidos. 
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Os produtos deverão estar de acordo com as exigências do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no tocante aos 
vícios de qualidade ou quantidade que o torne impróprio ou inadequado ao consumo e se destinam ou lhes diminuam o valor, 
conforme o artigo 18 do referido diploma legal. 
§2º Constitui-se em obrigação do contratante o pagamento estabelecido neste contrato.  
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO: A fiscalização será exercida pelo contratante, através de seu responsável designado através 
de decreto Municipal e setor(es) competente(s) –o(s) qual(is) poderá(ão), junto ao representante da contratada, solicitar a correção de 
eventuais falhas e/ou irregularidades que forem verificadas, as quais, se não forem sanadas no prazo de 48h (quarenta e oito horas), serão 
objeto de comunicação oficial à contratada, a qual submeter-se-á à aplicação das penalidades previstas neste contrato. 
Parágrafo único. As solicitações, reclamações, exigências, observações e ocorrências relacionadas com a execução do objeto deste 
contrato serão registradas pelo contratante. 
Fica designado (a) o (a) servidor (a) Gean Carlos de Souza, matrícula nº. 50095, portador (a) da CI/RG nº. 5.547.514-8 e 
inscrito (a) no CPF/MF nº. 841.768.149-34 para exercer a fiscalização e o acompanhamento do objeto desta contrato, nos 
termos disciplinados nos art. 58, III e 67 da Lei federal nº. 8.666/93. 
 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO CONTRATUAL: A rescisão contratual poderá ser: 
I – determinada por ato unilateral e escrito do contratante, nos seguintes casos: 
a) não cumprimento das cláusulas contratuais nas condições e prazos especificados; 
b) cumprimento irregular de cláusulas contratuais diante das condições e prazos especificados; 
c) subcontratação total do objeto deste contrato, associação da contratada com outrem, cessão ou transferência, total ou parcial, bem como 
fusão, cisão ou incorporação; 
d) cometimento reiterado de faltas na execução do contrato; 
e) decretação de falência ou instauração de insolvência civil; 
f) dissolução da sociedade da contratada; 
g) alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudiquem a execução do contrato; 
h) ocorrência da caso fortuito ou força maior, regularmente comprovadas, desde que impeditivas à execução do contrato; 
II – amigável, por acordo entre as partes, diante da conveniência do contratante. 
 
CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES: Sem prejuízo do previsto no art. 87 da Lei nº 8.666/93, a contratada ficará sujeita à multa de 
5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato em caso de descumprimento de suas obrigações. 
Parágrafo único. As multas legais e a prevista neste contrato não eximem a contratada, ainda, da reparação dos eventuais danos, perdas 
ou prejuízos que venha a acarretar ao contratante. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL -  O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei 
n.° 8.666, de 21.06.1993 e suas alterações posteriores, na Lei n.° 8.078, de 11.09.1990 – Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil 
Brasileiro, no Código Comercial Brasileiro, e em outras referentes ao objetivo, ainda que não explicitadas. 
 
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PUBLICIDADE – Uma vez firmado, o extrato do presente contrato será publicado no jornal oficial 
do município “O REGIONAL”, pelo CONTRTATANTE, em cumprimento ao disposto no artigo 61, § 1º, da lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO: Fica eleito o foro da Comarca de Paranacity, Estado do Paraná, para dirimir quaisquer 
dúvidas e/ou procedimentos relacionados com o cumprimento deste contrato. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: Fazem parte integrante deste contrato, independente de transcrição, as 
condições estabelecidas na licitação respectiva e as normas contidas na Lei Federal nº 8.666/93, a qual será aplicada aos casos omissos. 
 E por estarem de acordo com as condições estabelecidas, assinam o presente contrato em 2 (duas) vias de igual teor e valor, na 
presença de duas testemunhas. 
 

Paranapoema, 23 de julho de 2020 

 
 
 

LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA 

CONTRATANTE 

 
 
 

KUBITZ EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS LTDA  
CNPJ: 08.667.377/0001-00 

CONTRATADA 
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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 73/2020 

 
 

RATIFICO PROCESSO DE DISPENSA Nº 29/2020 – P.M.P, NA FORMA DOS PARECERES DA LEI 
 
 
FUNDAMENTAÇÃO: LEI 8666 ART 24 É DISPENSAVEL LICITAÇÃO – para outros serviços e compras de valor até 10% 
(dez por cento) do previsto na alínea “a”, do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previsto nesta Lei, desde 
que não se refiram a parcela do mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que passa ser realizada de uma só vez: 
(Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998). 
 

OBJETO: Aquisição de Cesta Básica, cuja relação e descrição se encontram no termo de referência, para atender à 

necessidade da Secretaria Assistência Social. 

 

EMPRESA: COMERCIO DE TECIDOS RAMALHO LTDA  
 
CNPJ: 24.127.917/0001-10 
 
VALOR CONTRATADO: R$ 16.672,92 (dezesseis mil seiscentos e setenta e dois e noventa e dois centavos). 
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  
08.010.08.244.0050.2.265.3.3.90.32.00.0 RED 562 
 
PRAZO DE ENTREGA: A PRAZO 

 

 

LOCAL E DATA: Paranapoema, 16 de julho de 2020 

 
 

LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO 
PREFEITA MUNICIPAL 
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