SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E
LOGÍSTICA
ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A. - FERROESTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2018
(Processo Administrativo n°149)
PREÂMBULO
A Estrada de Ferro Paraná Oeste S.A – FERROESTE inscrito no CNPJ sob n.º
80.544.042/0001-22, sediada à Av. Iguaçu, n.º 420, 7° Andar bairro Rebouças, CuritibaPR, representado por seu Diretor Presidente, Ricardo Soares Martins, em observância a
Lei Federal 10.520/2002 que institui a modalidade Pregão e ao Decreto 5.450/2005 que
regulamenta o Pregão na modalidade eletrônico e no RILC no que couber, torna pública a
realização de licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, sob n.º
68/2018, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE.
O recebimento das propostas, abertura e disputa de preços será exclusivamente por meio
eletrônico, no endereço www.licitacoes-e.com.br conforme datas e horários definidos
abaixo:
DATA E HORÁRIO DO RECEBIMENTODAS

ATÉ 08h30 DO DIA 13/12/2018

PROPOSTAS

DATA E HORÁRIO DA ABERTURA DA SESSÃO

09h00 DO DIA 13/12/2018

PÚBLICA

1.

OBJETO

1.1.

Esta licitação tem por objeto a seleção da proposta mais vantajosa para a aquisição

de forma fracionada e continua de 100.000 litros de óleo lubrificante para motores diesel
ferroviário soprados e turbinados operando sob condições severas de uso, a ser entregue
na unidade FERROESTE de Guarapuava/PR, conforme PSS nº120, e especificações e
condições indicadas no presente Edital, em especial no Anexo I - Termo de Referência.
1.1.1

O Licitante poderá participar de tantos lotes quantos tenha interesse, devendo

oferecer proposta considerando todos os itens que compõe cada Lote.
2.

VALOR MÁXIMO DA LICITAÇÃO:

2.1.

O preço global máximo para este procedimento licitatório é de R$ 847.000,00,

incluindo todos os custos, impostos, fretes e demais despesas necessárias ao
cumprimento do objeto, conforme segue:
2.2.

Lote único – Aquisição fracionada e continua de 100.000 litros de Óleo lubrificante .

– R$847.000,00 sendo o valor máximo unitário por litro R$8,47, conforme termo de
referência.

LOTE

QTD
LITROS

Características básicas
1. Densidade 20/4ºC: entre 0,87 e 0,90
2. Viscosidade cinemática à 100ºC (cSt): entre 13,7 e 15,5
3. Ponto de fulgor (ºC): entre 220 e 262
4. Índice de Viscosidade: entre 95 e 120
5. TBN (mgKOH/g): entre 8,15 e 13,8
6. Aplicação: motor diesel / motor diesel ferroviário

ÚNICO

7. Classificações: SAE40, SAE 20W40, API CF, API CF-2, API 100.000
litros
CD
8. Aditivos desejáveis: anti-oxidante, anti-desgaste, detergente e
dispersante.
9. Aditivos derivados de zinco devem ter um conteúdo máximo
de zinco de 10ppm.
10. Aplicação em motor diesel ferroviário.

3.

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00
Conta contábil 581-9 – Aditivos e Lubrificantes
Fonte: 250
4.

SISTEMA DO PREGÃO ELETRÔNICO:

4.1.

O pregão será realizado através do sistema eletrônico de licitações do Banco do

Brasil. O endereço eletrônico para recebimento e abertura de propostas é o
www.licitacoes-e.com.br.
4.1.1. O edital está disponível na internet, nas páginas www.comprasparana.pr.gov.br e

www.licitacoes-e.com.br e www.ferroeste.pr.gov.br.
4.1.2. Os trabalhos serão conduzidos pelo pregoeiro

Sr. Edson Francisco Cesário e

equipe de apoio, designadas pela Resolução n.º 063/2018.
E-mail: licitacao-f@ferroeste.pr.gov.br
Telefone: 41-3281-9821
Endereço: Av. Iguaçu, 420 7º andar - Rebouças – CEP 80230-902 - Curitiba – Pr.
O atendimento será feito no horário das 08h30 às 12h00 e das 13h30 às 18h00.
5.

ESCLARECIMENTO, IMPUGNAÇÃO E RECURSO AO EDITAL

5.1.

Esclarecimentos;

5.1.1. Qualquer cidadão ou licitante poderá solicitar esclarecimentos e providências, que

deverão ser feitos, no prazo de até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para a abertura
da sessão pública do pregão, em campo específico no site www.comprasparana.pr.gov.br,

pelo qual serão respondidos os esclarecimentos solicitados.
5.1.2. Os esclarecimentos sobre o conteúdo do Edital e seus Anexos somente serão

prestados e considerados quando solicitados por escrito ao Pregoeiro ou à Equipe de
Apoio, até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para a abertura da licitação,
endereçados ao e-mail: licitacoes-f@ferroeste.pr.gov.br. As respostas a todos os
questionamentos (dúvidas ou esclarecimentos) serão disponibilizadas no site da
FERROESTE - www.ferroeste.pr.gov.br, no link - Licitações, bem como no endereço:
http://licitacoes-e.com.br para ciência de todos os interessados.
5.1.3. O pregoeiro deverá decidir sobre a petição de esclarecimento no prazo de até 1

(um) dia útil;
5.1.4. Os atos e decisões da presente licitação serão publicados no Diário Oficial do

Paraná (DIOE), acessível no sítio eletrônico da Ferroeste no seguinte endereço:
www.ferroeste.pr.gov.br e disponibilizados também no endereço:

http://licitacoes-

e.com.br.
5.1.5. As comunicações dirigidas por meio eletrônico ao representante do licitante suprem,

para todos os efeitos, o dever de comunicação por parte da FERROESTE, ressalvadas as
hipóteses previstas no artigo 17 do Decreto Nº 5.450/2005, nas quais a publicidade será
efetuada através do Diário Oficial do Paraná e no site www.ferroeste.pr.gov.br.
5.1.6. O Edital e seus Anexos podem ser obtidos na Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A –

Setor de Licitações, localizada na Avenida Iguaçu, 420, 7 º andar, das 8h30m às 12h00 e
das 13h30m às 18h00, nos dias úteis, e no site da Ferroeste - www.ferroeste.pr.gov.br, no
link – Licitações, bem como no endereço: www.comprasparana.pr.gov.br.
5.2.

Impugnações;

5.2.1. Qualquer pessoa ou licitante poderá impugnar o ato convocatório até às 17

(dezessete) horas do 2º (segundo) dia útil antes da data fixada para a realização da sessão
pública do pregão,( em campo específico no site www.comprasparana.pr.gov.br, cabendo
ao pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas e
comunicar sua decisão pelo mesmo meio eletrônico.)
5.2.2. A impugnação também poderá ser apresentada por escrito, dirigida ao Pregoeiro,

contendo o nome completo do responsável, indicação da modalidade e número do
certame, a razão social da empresa, número do CNPJ, telefone, endereço eletrônico e facsímile para contato, devendo ser protocolada na Ferroeste, no endereço indicado no
preâmbulo, no horário das 08h30min às 17h00, ou encaminhada através de e-mail no
endereço eletrônico: licitacoes-f@ferroeste.pr.gov.br.
5.2.3. A impugnação será julgada em até 24 (vinte e quatro) horas, a contar da data do

seu recebimento, sendo a resposta publicada no Diário Oficial do Paraná e disponibilizada
no site www.ferroeste.pr.gov.br, no link Licitações, adotando-se, se necessário, as
providências fixadas no artigo 20 do Decreto 5.450/2005.

5.2.4. Não serão conhecidas as impugnações interpostas por fax e/ou vencidos os

respectivos prazos legais.
5.2.5. Acolhida a impugnação, será designada nova data para a realização do certame,

exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
5.3.

Recursos e Contrarrazões:

5.3.1. Declarado

vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediatamente e

motivadamente a interposição de recursos, nos termos do art. 4º inciso XVIII da Lei Federal
10.520/2002 e do art. 26 do Decreto 5.450/2005.
5.3.2. As razões de recurso e as contrarrazões poderão ser:

a) Enviadas por meio eletrônico licitacoes-f@ferroeste.pr.gov.br, observando as regras
dispostas no item 8 das condições gerais do pregão deste Edital;
b) Protocoladas no setor Administrativo da FERROESTE, localizada na - Av. Iguaçu, 420
7º andar - Rebouças – CEP 80230-902 - Curitiba - Pr, em atenção ao Sr. Edson Francisco
Cesário.
5.4

Disponibilidade dos Autos:

5.

No curso da licitação, os autos do processo licitatório estarão à disposição dos

interessados com o servidor responsável pela condução do pregão.
6.

CONDIÇÕES DA LICITAÇÃO:

6.1.

A licitação e a contratação dela decorrente são reguladas pelas condições

específicas e gerais do pregão e pelo disposto nos demais anexos do edital.
A licitação será regida pela Lei Complementar nº 123/2006, pelas Leis Federais nº
13.303/2016, 10.520/2002 e RILC (disponível no site www.ferroeste.pr.gov.br), no que
couber.

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DO PREGÃO
1.

CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS: PREÇO MÁXIMO

1.1.

Não será admitida proposta acima dos valores unitários máximos e totais máximos

fixados no Termo de Referência, Anexo I deste Edital.
2.

CRITÉRIO DE DISPUTA:

2.1.

Na fase de disputa, o critério no sistema de compras eletrônicas é o valor máximo

global, fixado no Termo de Referência, Anexo I deste Edital.
2.1.1.

O(s) valor(es) que permanecer(em) acima do(s) valor(es) unitário(s) máximo(s) e

total(is) nesta fase, serão desclassificados, máximo(s) fixado(s) no Termo de Referência
(Anexo I deste Edital) serão desclassificados.
3.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE DAS PROPOSTAS:

3.1.

O prazo de validade das propostas, será no mínimo de 60 (sessenta dias), que

deverão constar no Modelo de Propostas de Preços (Anexo III).
4.

VIGÊNCIA:

4.1.

O Contrato terá vigência pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado

nos termos do art.151 do RILC.
5.

RESERVA DE LOTES EXCLUSIVOS ME E EPP:

5.1.

Não há reserva de lotes esclusivos para ME e EPP, pois não houve um mínimo de

03 (três) fornecedores competitivos enquadrados como microempresas ou empresas de
pequeno porte sediados no local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências
estabelecidas no instrumento convocatório.
6.

GARANTIA:

6.1.

O adjudicatário, no prazo de 10 (dez) dias úteis após a assinatura do Termo de

Contrato, prestará garantia no percentual correspondente a 5% (cinco por cento) do valor
do contrato, que será liberada de acordo com as condições previstas neste Edital, aplicavel
subsidiáriamente ao art.129 do RILC, desde que cumpridas as obrigações contratuais.
6.2.

O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a

rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas,
conforme dispõem os art. 155 e seguintes do RILC
6.3.

A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger

um período de mais 3 (três) meses após o término da vigência contratual.
6.4.

A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de :

6.5.1

prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento

das demais obrigações nele previstas;
6.5.2

prejuízos causados à Contratante ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo

durante a execução do contrato;

6.5.3

multas moratórias e punitivas aplicadas pela Contratante à Contratada;

6.5.4

obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não

adimplidas pela contratada;
6.6 Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:
6.6.1

caução em dinheiro

6.6.2

seguro-garantia;

6.6.3

fiança bancária.

6.7

A garantia em dinheiro deverá ser efetuada no Banco Itaú Agência 3966, Conta

Corrente 019.54-3, com correção monetária, em favor do contratante.
6.8

A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos

indicados acima.
6.9

No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a

garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições.
6.10

Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer

obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10
(dez) dias úteis, contados da data em que for notificada.
6.11

A Contratante não executará a garantia na ocorrência de uma ou mais das

seguintes hipóteses: caso fortuito ou força maior;
6.11.1 Alteração, sem prévia anuência da seguradora, das obrigações contratuais;
6.11.2 Descumprimento das obrigações pelo contratado decorrentes de atos ou fatos

praticados pela Contratante;
6.11.3 Atos ilícitos dolosos praticados por servidores da Contratante.
6.12

Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidade que

não as previstas neste item.
6.13 Será considerada extinta a garantia:
6.13.1 Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de

importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da
Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as
cláusulas do contrato;
6.13.2 No prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência, caso a Contratante não

comunique a ocorrência de sinistros.
7.

ANEXOS



Anexo I– Termo de Referência;



Anexo II– Documentos Habilitação



Anexo III– Proposta de Preços



Anexo IV– Procuração



Anexo V– Declarações



Anexo VI – Modelo de atestado de capacidade técnica.



Anexo VII – Minuta do contrato



Anexo VIII – Ordem de compra

CONDIÇÕES GERAIS DO PREGÃO ELETRÔNICO
1.

A REALIZAÇÃO DO PREGÃO

1.1.

O pregão será realizado por meio da internet, através do sistema de compras

eletrônicas do Banco do Brasil, na página www.licitacoes-e.com.br.
1.2.

O pregão será conduzido por emprega público denominado pregoeiro, mediante a

inserção e o monitoramento de dados gerados ou transferidos para o sistema de compras
eletrônicas do Banco do Brasil.
1.3.

O pregoeiro exercerá as atribuições previstas no artigo 3º da Lei Federal nº

10.520/2008.
1.4.

Para acesso ao sistema de compras eletrônicas, os interessados deverão se

credenciar e obter chave de identificação e senha pessoal do sistema de compras
eletrônicas do Banco do Brasil, conforme instruções que podem ser obtidas na página
www.licitacoes-e.com.br ou no portal www.bb.com.br ou, ainda, através dos telefones
3003-0500 para Capitais e Regiões Metropolitanas e 0800-729-0500 para demais
localidades (suporte técnico).
1.4.1. O credenciamento do interessado e de seu representante junto ao sistema de
compras eletrônicas do Banco do Brasil implica a sua responsabilidade legal pelos atos
praticados e presunção de capacidade para a realização das transações inerentes ao
pregão eletrônico.
1.5.

Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão

pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante
da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
2.

EXIGÊNCIAS PARA PARTICIPAÇÃO E IMPEDIMENTOS

2.1.

Poderão participar da licitação pessoas físicas ou jurídicas com ramo de atuação

pertinente ao objeto da licitação e que apresentem os documentos exigidos para
habilitação, conforme anexo II.
2.2.

Os interessados em participar do pregão devem dispor de chave de identificação e

senha pessoal do sistema eletrônico do Banco do Brasil, obtidas junto às Agências do
Banco do Brasil S.A.
2.3.

Recomenda-se também a prévia inscrição no Cadastro Unificado de Fornecedores

do Estado do Paraná (CFPR), por intermédio do portal de compras do Governo do Estado
do Paraná (www.comprasparana.pr.gov.br), nos termos do Decreto Estadual n.º
9.762/2013.
2.4.

Os interessados em participar desta Licitação que estejam cadastrados no SICAF

deverão apresentar a declaração de cadastro vigente constando todos os níveis validados:
credenciamento, habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista federal, regularidade

fiscal estadual e municipal e qualificação econômica financeira. (poderão estar
previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores –
SICAF).
2.4.1 Os

licitantes

poderão

estar

previamente

credenciados

no

Sistema

de

Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF.
2.5.

Estará impedido de disputar licitação ou participar, direta ou indiretamente, da

execução de contrato, Fornecedor incluído no cadastro de empresas inidôneas.
2.6.

Estará impedida de participar de licitações e de ser contratada pela FERROESTE o

fornecedor:
a)

cujo administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital

social seja diretor ou empregado da empresa pública ou sociedade de economia mista
contratante;
b)

suspensa pela FERROESTE;

c)

declarada inidônea pela União, por Estado, pelo Distrito Federal ou por Município,

enquanto perdurarem os efeitos da sanção;
d)

constituída por sócio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada

inidônea;
e)

cujo administrador seja sócio de empresa suspensa, impedida ou declarada

inidônea;
f)

constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa,

impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;
g)

cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa,

impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;
h)

que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razão de vínculo

de mesma natureza, de empresa declarada inidônea.
i)

à contratação do próprio empregado ou dirigente, como pessoa física, bem como à

participação dele em procedimentos licitatórios, na condição de licitante;
j)

a quem tenha relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com:

a)

dirigente de empresa pública ou sociedade de economia mista;

b)

empregado de empresa pública ou sociedade de economia mista cujas atribuições

envolvam a atuação na área responsável pela licitação ou contratação;
c)

autoridade do ente público a que a empresa pública ou sociedade de economia

mista esteja vinculada.
k)

cujo proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha terminado seu prazo de

gestão ou rompido seu vínculo com a respectiva empresa pública ou sociedade de
economia mista promotora da licitação ou contratante há menos de 6 (seis) meses.
l)

às demais pessoas que tenham sido alcançadas pelas vedações fixadas pelo

Decreto Estadual n° 26, de 1º de janeiro de 2015, que veda o nepotismo no âmbito dos

órgãos e entidades da administração pública Estadual direta e indireta, ou outra norma que
venha a substituí-lo.
2.7.

É vedada também a participação direta ou indireta nas licitações promovidas pela

FERROESTE:
I)

de pessoa física ou jurídica que tenha elaborado o anteprojeto ou o projeto básico

da licitação;
II)

de pessoa jurídica que participar de consórcio responsável pela elaboração do

anteprojeto ou do projeto básico da licitação;
III)

de pessoa jurídica da qual o autor do anteprojeto ou do projeto básico da licitação

seja administrador, controlador, gerente, responsável técnico, subcontratado ou sócio,
neste último caso quando a participação superar 5% (cinco por cento) do capital votante.
2.7.1. É permitida a participação das pessoas jurídicas e da pessoa física de que tratam os
incisos II e III do caput deste artigo em licitação ou em execução de contrato, como
consultor ou técnico, nas funções de fiscalização, supervisão ou gerenciamento,
exclusivamente a serviço da FERROESTE.
2.7.2. Para fins do disposto no caput, considera-se participação indireta a existência de
vínculos de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor
do projeto básico, pessoa física ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços,
fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes
necessários.
2.7.3. O disposto no item 2.7.2, aplica-se a empregados incumbidos de levar a efeito atos
e procedimentos realizados pela FERROESTE no curso da licitação.
3.

PROPOSTA INICIAL

3.1.

Antes de postar a proposta comercial em formulário eletrônico, a licitante deverá

manifestar, em campo próprio do sistema de compras eletrônicas:
3.1.1. pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação e demais condições
previstas no edital;
3.1.2. a sua condição de microempresa ou empresa de pequeno porte para usufruir dos
benefícios da Lei Complementar Federal nº 123/2006.
3.2.

A proposta de preço inicial deverá ser enviada através de formulário eletrônico no

sistema de compras eletrônicas no prazo previsto no edital, de acordo com o critério de
disputa estabelecido no edital.
3.2.1. A proposta registrada poderá ser alterada ou desistida até a data e hora definida no
edital. Após o prazo previsto para acolhimento das propostas, o sistema eletrônico não
aceitará inclusão, alteração ou desistência da(s) proposta(s).
3.3.

Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, inclusive quanto à exequibilidade, e

desclassificará aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos
neste Edital, especialmente no tocante ao preço máximo fixado.

3.4.

O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro,

sendo que somente estas participarão da fase de lance.
4.

DA SESSÃO PÚBLICA

4.1.

No dia e horário previstos no edital, terá início a sessão pública na internet, com a

divulgação das propostas de preço.
4.2.

O pregoeiro avaliará e desclassificará as propostas que não estejam de acordo com

os requisitos do edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações
técnicas exigidas no Termo de Referência.
4.2.1. As propostas deverão ser ofertadas conforme critério de disputa estabelecido no
item 2 das Condições Específicas do Pregão.
4.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
4.3.

Classificadas as propostas, os licitantes poderão ofertar lances através do sistema

de compras eletrônicas.
4.3.1. A cada lance ofertado, os licitantes conectados ao sistema serão informados em
tempo real do recebimento, horário de registro e valor, sem identificação do autor do lance.
4.3.2. Não serão aceitos lances de mesmo valor, prevalecendo o primeiro registrado.
4.3.3. Os licitantes poderão ofertar lance com valor superior aos lances registrados, desde
que inferior ao seu próprio lance anterior.
4.3.4. O pregoeiro encerrará o tempo normal de disputa mediante encaminhamento de
aviso de fechamento iminente, a partir do qual correrá prazo de até trinta minutos (tempo
randômico) para o encerramento da recepção de lances.
4.3.5. Encerrada a fase competitiva, o pregoeiro, se for o caso previsto no item 7 das
condições gerais deste pregão, convocará, sucessivamente, a Microempresa ou Empresa
de Pequeno Porte melhor classificada para que, no prazo decadencial de cinco minutos,
oferte lance de preço inferior ao do primeiro colocado.
4.3.6. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro, sempre
que possível, encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o
critério de julgamento.
4.3.7. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.
4.4.

O licitante deverá remeter cópia simples dos documentos do 4.4.2 a 4.4.5 não

abrangidos pelo SICAF ou desatualizados nos endereços eletrônicos licitações-e.com.br
(listagem de documentos) e licitacoes-f@ferroeste.pr.gov.br, no prazo máximo de 03
(três) horas, contadas da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico.
4.4.1. Encerrada a disputa, o arrematante entregará, no prazo de 3 (três) dias úteis, os
documentos mencionados nos itens 4.4.2 a 4.4.5, para o seguinte endereço:

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A. Av. Iguaçu, 420 7º andar - Rebouças – CEP 80230902 - Curitiba – Pr.
Aos cuidados: Sr. Pregoeiro
4.4.2. Os documentos de habilitação (Anexo II);
4.4.3. O descritivo da proposta (Anexo III);
4.4.4. A procuração, quando for o caso, e identificação (RG) do representante do licitante
no pregão (Anexo IV);
4.4.5. As declarações do Anexo V.
4.4.6. Atestado de capacidade técnica (Anexo VI)
4.5.

Recebidos os documentos, o pregoeiro examinará o descritivo das propostas e as

condições de habilitação do arrematante.
4.6.

Se a proposta não for aceitável ou não forem atendidas as condições de habilitação,

o pregoeiro examinará a proposta subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de
classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital.
4.7.

Constatando-se o atendimento às exigências fixadas no edital, o pregoeiro declarará

o vencedor.
4.8.

No caso de desconexão do pregoeiro com o sistema, no decorrer da etapa

competitiva do pregão, e permanecendo o mesmo acessível aos licitantes, a etapa terá
continuidade para a recepção de lances, devendo o pregoeiro, assim que for possível,
retomar sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.
4.8.1. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão
será suspensa e terá reinício no dia e horário previamente fixados no sistema de compras
eletrônicas.
5.

JULGAMENTO

5.1.

As propostas que atenderem as especificações do edital serão classificadas de

acordo com o menor preço.
5.2.

Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do edital,

com preço(s) em desacordo com o critério de aceitabilidade fixado no edital ou com
preço(s) manifestamente inexequível(is), comparado(s) aos preços de mercado.
5.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitário
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado dos
insumos, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação
não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais do próprio
licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
5.2.2. A Administração poderá determinar que o licitante demonstre, por meio de planilhas,
que os preços constantes de sua proposta estão fundamentados nos custos de mercado
dos insumos e em coeficientes de produtividade compatíveis com a execução do objeto a
ser contratado.

5.3.

Serão assegurados os benefícios da Lei Complementar Federal nº 123/2006 e suas

alterações, às microempresas e empresas de pequeno porte, que declararem e
comprovarem regularmente essa condição.
5.3.1. Decairá do direito aos benefícios de que trata o item 5.3 a licitante que não se
identificar como microempresa ou empresa de pequeno porte no campo próprio do sistema
de compras eletrônicas.
5.4.

Nos termos do Decreto Estadual nº 2.474/2015, para a contratação de bens de

informática e automação, definidos no art. 16-A da Lei nº 8.248/1991, será assegurado o
direito de preferência previsto no seu artigo 3º.
5.4.1. Nas contratações de bens de informática e automação, nos termos da Lei nº
8.248/1991 e do Decreto Estadual nº 2.474/2015, as licitantes qualificadas como
microempresas ou empresas de pequeno porte que fizerem jus ao direito de preferência
previsto no Decreto nº 7.174/2010, terão prioridade no exercício desse benefício em
relação às médias e às grandes empresas na mesma situação.
5.5.

Para fins de julgamento da licitação, as propostas apresentadas por licitantes

estrangeiros deverão ser submetidas à equalização dos preços visando acrescer a elas o
valor correspondente aos gravames decorrente dos tributos, encargos sociais, trabalhistas
e previdenciários a que estão submetidos os licitantes brasileiros.
6.

DESCRITIVO DA PROPOSTA

6.1.

A proposta deverá ser formulada de acordo com o valor final da disputa, em uma

via, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, em papel timbrado ou com o carimbo do CNPJ,
assinada na última folha e rubricada nas demais pelo representante legal do licitante (ou
seu procurador devidamente qualificado) e deverá conter, de acordo com o modelo
definido no edital, a identificação da licitação, o CNPJ e o nome empresarial completo da
licitante, a descrição do produto/serviço oferecido para cada item e/ou lote da licitação; o
valor global, os preços unitários e globais por item e/ou lote, cotados em moeda corrente
nacional; e o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior ao estabelecido
no edital.
6.1.1. A proposta definitiva deverá observar os preços unitários máximos da planilha de
composição de preços fixada pelo edital e seus anexos, sob pena de desclassificação,
inclusive quando o(s) lote(s) reunir(em) itens diversos e independente do critério de
disputa.
6.1.2. Constatado erro de cálculo em qualquer operação, o pregoeiro poderá efetuar
diligência visando sanar o erro ou falha, desde que não alterem a substância da proposta,
do documento e sua validade jurídica.
6.1.3. Os preços deverão ser cotados em reais, com até duas casas decimais após a
vírgula. Serão desconsiderados os valores depois da segunda casa decimal após a vírgula.
7.

DA APLICABILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR N° 123/2006

7.1.

Deverão ser observadas as disposições da Lei Complementar n° 123/2006 –

Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte.
7.2.

Em relação à disputa dos lotes, será considerado empate quando as propostas

apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5%
(cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.
7.2.1. Neste caso, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada
poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada arrematante do lote,
situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.
7.2.2. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será
convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o
encerramento dos lances, sob pena de preclusão.
7.2.3. Não ocorrendo a arrematação do lote pela microempresa ou empresa de pequeno
porte, na forma dos itens anteriores, serão convocadas as remanescentes que porventura
se enquadrem na situação de empate prevista do item 7.2, na ordem classificatória, para o
exercício do mesmo direito.
7.2.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem na situação de empate prevista do item 7.2,
será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá
apresentar melhor oferta.
7.2.5. Não existindo a situação de empate prevista do item 7.2, o licitante originalmente
classificado em primeiro lugar será declarado arrematante do lote.
7.2.6. O disposto no item 7.2 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver
sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
8.

OS RECURSOS

8.1.

Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de

forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema de compras eletrônicas,
manifestar sua intenção de recorrer, tendo o prazo de 3 (três) dias para a apresentação
das razões de recurso, fisicamente ou por meio eletrônico.
8.1.1. Os demais licitantes ficarão desde logo intimados para apresentar contrarrazões ao
recurso no prazo de 3 (três) dias contados do término do prazo de apresentação das
razões do recorrente, fisicamente ou por meio eletrônico.
8.1.1.1

Fica assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos

interesses dos licitantes.
8.1.1.2

Caso os licitantes optem pelo envio das razões de recurso e contrarrazões

por meio eletrônico, terão até 3 (três) dias para o envio postal do documento original com o
mesmo teor, contados após o respectivo envio do documento eletronicamente, sob pena
de não conhecimento do recurso.
8.1.1.3

A cópia do comprovante do envio postal deverá ser encaminhado, no mesmo

prazo de 03 (três) dias úteis, para o endereço eletrônico indicado neste edital, sob pena de
não conhecimento do recurso.
8.1.2 Caso as razões de recurso ou as contrarrazões estejam assinadas digitalmente,
assim como os seus anexos, será dispensada a apresentação do documento físico, após a
devida verificação de autenticidade, que será juntada ao processo licitatório.
8.1.3

Na hipótese do item 8.1.2 os licitantes poderão, também, realizar o protocolo físico

do original, no mesmo prazo de 03 (três) dias, no endereço indicado neste edital.
8.2

A falta de manifestação motivada do licitante quanto a intenção de recorrer, em

campo próprio do sistema, e a não apresentação das razões do recurso no prazo fixado,
implicarão na decadência do direito de interposição do recurso.
8.3

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Regulamento, exclui-se o dia do início

e inclui-se o do vencimento.
8.4

Os prazos se iniciam e vencem exclusivamente em dias úteis.

8.5

O recurso será dirigido à autoridade que praticou o ato recorrido, a qual apreciará

sua admissibilidade, cabendo a esta reconsiderar ou não sua decisão no prazo de 03 (três)
dias e fazê-lo subir à segunda instância administrativa, devidamente informado, devendo a
decisão final ser proferida dentro do prazo de 03 (três) dias.
8.6

As razões e as contrarrazões de recurso que não forem apresentadas conforme o

disposto nos itens anteriores, ou subscritas por representante não habilitado ou não
credenciado para responder pela licitante, não serão conhecidas pelo pregoeiro.
8.7

O processo licitatório poderá ser consultado por qualquer interessado no endereço

informado no edital.
8.8

O provimento de qualquer recurso importará a invalidação apenas dos atos

insuscetíveis de aproveitamento.
9

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

9.1

Examinada a aceitabilidade da proposta de menor preço, a regularidade e a

habilitação do licitante vencedor, bem como a análise técnica referente às amostras,
quando exigidas, o objeto será adjudicado pelo pregoeiro e o procedimento licitatório será
encaminhado à autoridade competente para homologação.
9.2

Caso haja recurso, quando mantida a decisão pelo pregoeiro, caberá à autoridade

superior a adjudicação do objeto licitado.
9.3

Será permitida a adjudicação e a homologação parcial do procedimento licitatório,

quando o seu objeto possuir mais de um lote.
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CONTRATO, RECEBIMENTO E PAGAMENTO

10.1

O adjudicatário será notificado para assinar o contrato ou retirar a nota de empenho

(ou documento equivalente) no prazo de 03 (três) dias úteis, prorrogável a critério do órgão
ou entidade contratante, sob pena de decair do direito à contratação e incidir nas
penalidades previstas neste edital.

10.1.1 Para a assinatura do contrato ou retirada da Ordem de Compra, o adjudicatário
deverá estar credenciado no Cadastro Unificado de Fornecedores do Sistema de Gestão
de Materiais, Obras e Serviços – GMS, para a comprovação das condições de habilitação
consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do
contrato.
10.2

Antes da assinatura do contrato, a FERROESTE realizará consulta ao Cadastro

Informativo Estadual – Cadin Estadual, haja vista a vedação contida no art. 3º, inc. I, da Lei
Estadual nº 18.466/2015.
10.3

Os pagamentos ficarão condicionados à prévia informação pelo credor dos dados

da conta-corrente junto à instituição financeira.
10.4

Se o adjudicatário não apresentar as comprovações das informações contidas no

item 10.1.1

ou se recusar a assinar o contrato ou retirar a Ordem de Compra, a

FERROESTE poderá convocar o(s) licitante(s) seguinte(s) na ordem de classificação, para
fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado,
inclusive quanto ao preço, ou revogar a licitação.
10.4.1 A recusa injustificada do adjudicatário ou a justificativa não aceita pela
FERROESTE, implicará a instauração de procedimento administrativo autônomo para
eventual aplicação de sanções administrativas.
10.5

A entrega, o recebimento do objeto da licitação e os pagamentos serão efetuados

no local, nos prazos e na forma estabelecida nos anexos deste edital.
10.6

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha

concorrido para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida
pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é
calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I =(TX)

I = (6/100)
365

10.7

I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%.

Antes de cada pagamento, a Contratante deverá realizar consulta ao Sistema

de Gestão de Materiais, Obras e Serviço - GMS para verificar a manutenção das
condições de habilitação definidas neste edital.
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Inexecução e rescisão do contrato

A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar a sua rescisão, com as
consequências cabíveis.
11.1. Constituem motivo para rescisão do contrato:
11.1.1.

o descumprimento de obrigações contratuais;

11.1.2.

alteração da pessoa do contratado, mediante:

a)

a subcontratação parcial do seu objeto, a cessão ou transferência, total ou parcial, a

quem não atenda às condições de habilitação e sem prévia autorização da FERROESTE;
b)

a fusão, cisão, incorporação, ou associação do contratado com outrem, não

admitidas no instrumento convocatório e no contrato e sem prévia autorização da
FERROESTE;
11.1.3.

o desatendimento das determinações regulares do gestor ou fiscal do

contrato;
11.1.4.

o cometimento reiterado de faltas na execução contratual;

11.1.5.

a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;

11.1.6.

a decretação de falência ou a insolvência civil do contratado;

11.1.7.

a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da

contratada, desde que prejudique a execução do contrato;
11.1.8.

razões de interesse da FERROESTE, de alta relevância e amplo

conhecimento, justificadas e exaradas no processo administrativo;
11.1.9.

o atraso nos pagamentos devidos pela FERROESTE decorrentes de obras,

serviços ou fornecimentos, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso
de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao
contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que
seja normalizada a situação;
11.1.10.

a não liberação, por parte da FERROESTE, de área, local ou objeto para

execução de obra, serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes
de materiais naturais especificadas no projeto;
11.1.11.

a ocorrência de caso fortuito, força maior ou fato do príncipe, regularmente

comprovada, impeditiva da execução do contrato;
11.1.12.

a não integralização da garantia de execução contratual no prazo estipulado;

11.1.13.

o descumprimento da proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a

menores de 18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos,
salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;
11.1.14.

o perecimento do objeto contratual, tornando impossível o prosseguimento da

execução da avença;
11.1.15.

ter frustrado ou fraudado, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro

expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público; ter impedido,

perturbado ou fraudado a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público; ter
afastado ou procurado afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem
de qualquer tipo; ter fraudado licitação pública ou contrato dela decorrente; ter criado, de
modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou
celebrar contrato administrativo; ter obtido vantagem ou benefício indevido, de modo
fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a
administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou
nos respectivos instrumentos contratuais; ter manipulado ou fraudado o equilíbrio
econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública; ter dificultado
atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou ter
intervindo em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de
fiscalização.
11.2.

A rescisão do contrato poderá ser:

a)

por ato unilateral e escrito de qualquer das partes;

b)

amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de contratação,

desde que haja conveniência para a FERROESTE;
c)

judicial, nos termos da legislação.

11.2.1.

A rescisão por ato unilateral a que se refere o inciso I deste artigo, deverá ser

precedida de comunicação escrita e fundamentada da parte interessada e ser enviada à
outra parte com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
11.2.2.

Na hipótese de imprescindibilidade da execução contratual para a

continuidade de serviços públicos essenciais, o prazo a que se refere o § 1° será de 90
(noventa) dias.
11.2.3.

Quando a rescisão ocorrer sem que haja culpa da outra parte contratante,

será esta ressarcida dos prejuízos que houver sofrido, regularmente comprovados, e no
caso do contratado terá este ainda direito a:
a)

devolução da garantia;

b)

pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;

c)

pagamento do custo da desmobilização.

11.3. A rescisão por ato unilateral da FERROESTE acarreta as seguintes consequências,
sem prejuízo das sanções previstas neste artigo:
a)

assunção imediata do objeto contratado, pela FERROESTE, no estado e local em

que se encontrar;
b)

execução da garantia contratual, para ressarcimento pelos eventuais prejuízos

sofridos pela FERROESTE;
c)

na hipótese de insuficiência da garantia contratual, a retenção dos créditos

decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à FERROESTE.
12. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. O contratado que incorra em infrações, sujeitam-se às seguintes sanções
administrativas:
a) advertência;
b) multa;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
FERROESTE, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
12.2. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela FERROESTE ou cobrada judicialmente.
12.3. As sanções de advertência e suspensão temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar poderão ser aplicadas conjuntamente com a multa, devendo a
defesa prévia do interessado, no respectivo processo, ser apresentada no prazo de 10
(dez) dias úteis.
12.4. As sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a FERROESTE, poderão também ser aplicadas às empresas ou aos
profissionais que, em razão dos contratos regidos por este Regulamento:
a)

tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude

fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
b)

tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

c)

demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a empresa pública ou a

sociedade de economia mista em virtude de atos ilícitos praticados.
12.5. São consideradas condutas passíveis de sanções, dentre outras:
a)

não atender, sem justificativa, à convocação para assinatura do contrato ou retirada

do instrumento equivalente;
b)

apresentar documento falso em qualquer processo administrativo instaurado pela

FERROESTE;
c)

frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o

processo de contratação;
d)

afastar ou procurar afastar participante, por meio de violência, grave ameaça, fraude

ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;
e)

agir de má-fé na relação contratual, comprovada em processo específico;

f)

incorrer em inexecução contratual;

g)

ter frustrado ou fraudado, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro

expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público; ter impedido,
perturbado ou fraudado a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público; ter
afastado ou procurado afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem
de qualquer tipo; ter fraudado licitação pública ou contrato dela decorrente; ter criado, de
modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou

celebrar contrato administrativo; ter obtido vantagem ou benefício indevido, de modo
fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a
administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou
nos respectivos instrumentos contratuais; ter manipulado ou fraudado o equilíbrio
econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública; ter dificultado
atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou ter
intervindo em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de
fiscalização.
12.6. As práticas acima exemplificadas, além de acarretarem responsabilização
administrativa e judicial da pessoa jurídica, implicarão na responsabilidade individual dos
dirigentes das empresas contratadas e dos administradores/gestores, na qualidade de
autores, coautores ou partícipes do ato ilícito, nos termos da Lei nº 12.846/2013.
12.7. A sanção de advertência é cabível sempre que o ato praticado, ainda que ilícito, não
seja suficiente para acarretar danos à FERROESTE, suas instalações, pessoas, imagem,
meio ambiente, ou a terceiros.
12.8. A multa poderá ser aplicada nos seguintes casos:
a)

em decorrência da interposição de recursos meramente procrastinatórios, poderá

ser aplicada multa correspondente a até 5% do valor estimado do objeto;
b)

em decorrência da não regularização da documentação de habilitação, nos termos

do Art. 43, § 1° da Lei Complementar 123/2006, conforme previsto no instrumento
convocatório e contratual, poderá ser aplicada multa correspondente a até 5% do valor
estimado do objeto;
c)

pela recusa em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente,

dentro do prazo estabelecido pelo instrumento convocatório, poderá ser aplicada multa
correspondente a 5% do valor estimado do objeto;
d)

no caso de atraso na entrega da garantia contratual, quando exigida, o instrumento

convocatório deverá prever, mediante competente justificativa, a incidência de multa
correspondente a até 5% do valor total do contrato;
12.9. Compensatória:
a)

No caso de inexecução parcial do objeto, será aplicada multa de 20% (vinte por

cento) sobre o valor da parte inadimplida;
b)

No caso de reincidência, ou quando a inexecução parcial também caracterizar

abandono da execução do contrato, será aplicada multa de 30% (trinta por cento) sobre o
valor da parte inadimplida.
c)

No caso de inexecução total, a multa aplicada será de 20% (vinte por cento) sobre o

valor da parte inadimplida.
12.9.1.
ajuizamento

A fixação das multas compensatórias referidas no item 12.9. não obsta o
de

demanda

buscando

indenização

suplementar

em

favor

do

CONTRATANTE, sendo o dano superior ao percentual referido.
12.9.2.

Moratória: no caso de atraso injustificado na execução do objeto, será

aplicada multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor total do contrato, por dia
de atraso, até o limite de 15% (quinze por cento), a partir de quando será caracterizada a
inexecução parcial do objeto;
a)

No caso de reincidência, será aplicada a multa de 1% (um por cento) sobre o valor

da parcela inadimplida, por dia de atraso, até o limite de 15 (quinze) dias.
b)

No caso de atraso por mais de 30 (trinta) dias, ou de somatório das multas

aplicadas por atraso ou inadimplemento ultrapassarem o percentual de 20% (vinte por
cento) do valor total do contrato, fica facultado à Administração reconhecer a ocorrência
das hipóteses de rescisão contratual previstas no art. 155 do RILC, sujeitando-se a
CONTRATADA às penalidades previstas no RILC.
12.9.3.

O valor da multa poderá ser descontado da fatura devida à CONTRATADA.

12.9.4.

Se o valor da fatura for insuficiente, fica a CONTRATADA obrigada a recolher

a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial.
12.9.5.

Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela

CONTRATADA ao CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em dívida
ativa.
12.10. Cabe a sanção de suspensão em razão de ação ou omissão capaz de causar, ou
que tenha causado dano à FERROESTE, suas instalações, pessoas, imagem, meio
ambiente ou a terceiros.
13.

DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1. Todas as referências de tempo deste edital correspondem ao horário de Brasília-DF.
13.2. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a
realização da sessão pública de abertura das propostas na data designada no edital, ela
será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário,
independentemente de nova comunicação.
13.3. É facultado ao pregoeiro a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a
complementar a instrução do processo.
13.4. O licitante é responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, resultante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo pregoeiro ou pelo sistema, ainda que
ocorra a sua desconexão.
13.5. A não apresentação de qualquer documento ou a apresentação com prazo de
validade expirado implicará na desclassificação ou inabilitação do licitante.
13.6.

Os documentos que não mencionarem o prazo de validade serão considerados

válidos por 90 (noventa) dias da data da emissão, salvo disposição contrária de Lei a
respeito.
13.7. Os documentos deverão ser apresentados em via original, por qualquer processo de

cópia autenticada por tabelião ou por servidor do órgão que promove a licitação, por
publicação em órgão de imprensa oficial ou, ainda, por cópia acompanhada do respectivo
original. O pregoeiro, se julgar necessário, verificará a autenticidade e a veracidade do
documento.
13.8. O pregoeiro poderá, no interesse público, relevar faltas meramente formais que não
comprometam a lisura e o real conteúdo da proposta, podendo promover diligências
destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do procedimento licitatório, inclusive
solicitar pareceres.
13.9. A realização da licitação não implica necessariamente a contratação total ou parcial
do montante previsto, porquanto estimado, podendo a autoridade competente, inclusive,
revogá-la, total ou parcialmente, por razões de interesse público, ou anulá-la por
ilegalidade, de ofício ou por provocação do interessado, mediante manifestação escrita e
fundamentada, assegurado o contraditório e a ampla defesa, conforme dispõe o art. 29 do
Decreto 5.450/2005.
13.10 O foro é o da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba – Foro Central de
Curitiba, no qual serão dirimidas todas as questões não resolvidas na esfera
administrativa.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2018
(Processo Administrativo n° 149)
ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1.

OBJETO

1.1.

A presente licitação tem como objeto, a seleção da proposta mais vantajosa para a

aquisição de forma fracionada e continua de 100.000 litros de óleo lubrificante, para
motores diesel ferroviário soprados e turbinados operando sob condições severas de uso, a
ser entregue na unidade FERROESTE de Guarapuava/PR, conforme PSS nº120, e
especificações e condições indicadas no presente Edital, em especial no Anexo I - Termo

100 mil litros de 100.000
óleo lubrificante e
realizar testes com
base em 2 (duas)
coletas anuais de
oleo lubrificante, a
cada
6
(seis)
meses
em
14
locomotivas
1.2

Total R$

Prazo de Prazo de
entrega
Pgto.

8,47

R$ 847.000,00

7 dias de
cada
solicitaçã
o

15 dias
de cada
fornecime
nto

Frete

V.
Un.R
$

Fornecedor

Local de Entrega:
GUARAPUAVA/PR.
Aquisição
de
forma fracionada e
continua

LITROS

de Referência, conforme item 1.2., deste Termo de Referência.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

LOTE

QTD
LITROS

Características básicas
1. Densidade 20/4ºC: entre 0,87 e 0,90
2. Viscosidade cinemática à 100ºC (cSt): entre 13,7 e 15,5
3. Ponto de fulgor (ºC): entre 220 e 262
4. Índice de Viscosidade: entre 95 e 120
5. TBN (mgKOH/g): entre 8,15 e 13,8

ÚNICO

6. Aplicação: motor diesel / motor diesel ferroviário
7. Classificações: SAE40, SAE 20W40, API CF, API CF-2, API

100.000
litros

CD
8. Aditivos desejáveis: anti-oxidante, anti-desgaste, detergente e
dispersante.
9. Aditivos derivados de zinco devem ter um conteúdo máximo
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de zinco de 10ppm.
10. Aplicação em motor diesel ferroviário.

1.3

Fornecimento

1.3.1 O prazo de entrega dos bens é aquele determinado para cada LOTE, no “Quadro
Prazo de Entrega” do item 1.2. - Especificações Técnicas deste Termo de Referência,
contado da data de envio de e-mail pela FERROESTE contendo a Ordem de Compra, a
ocorrer em até 24 horas após a publicação do resultado da licitação em Diário Oficial do
Estado.
1.3.2 O objeto deverá ser entregue nos tanques da FERROESTE, localizada na BR 277,
KM352 + 400 metros , Bairro Jardim das Americas, Guarapuava/PR, CEP 85.031-350, no
horário das 8h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00, com frete pago pela contratada.
1.4

COLETA E TESTES

1.4.1 Realizar testes com base em 2 (duas) coletas anuais de oleo lubrificante, a cada 6
(seis) meses, em

14 ( quatorze) locomotivas, usadas pela Ferroeste,

apresentando

relatórios e laudos, da seguinte forma:

PACOTE
DE
METODOLOGIA
DESCRIÇÃO DO ENSAIO
SERVIÇOS
Visual
Aparência
ASTM D445
Viscosidade a 100°C, mm²/s
NBR 16358
Água por Crepitação
Espectro de Infravermelho (óleo
usado): Fuligem, Sulfatação,
Pacote
ASTM E2412
Nitração e
Motor
Oxidação (A/0,1mm)
ASTM D6450 Ponto de Fulgor (Miniflash), °C
ASTM D6595

QUANTIDADE
DE
AMOSTRA

250 mL

Espectrometria por Emissão Ótica RDE

2

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1

Trata-se de insumos imprescindíveis para o funcionamento das locomotivas,

conforme PSS nº120 da unidade Ferroeste Guarapuava (Requisitante) e a justificativa
técnica da Gerencia de Suprimentos.
3

PESQUISA DE PREÇOS

3.1

A pesquisa de preços para formação do orçamento estimativo do contrato para

compras foi realizada mediante a utilização de:
I)

Pesquisa com fornecedores do ramo do objeto, conforme disposto no documento

denominado

“QUADRO

DE

COTAÇÃO”,

que

se

encontra

anexo

ao

processo
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administrativo, bem como os valores e fontes de obtenção, explicações e justificativas
referentes aos diversos preços unitários.
4

SUSTENTABILIDADE

4.1 As empresas contratadas deverão, adotar as seguintes práticas de sustentabilidade:
a-

Uso de produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que

obedeçam às classificações e especificações determinadas pela ANVISA;
b-

Adoção de medidas para evitar o desperdício de água tratada;

c-

Atendimento a Resolução CONAMA nº 20, de 7 de dezembro de 1994, ou outra que

venha sucedê-la, quanto aos equipamentos de limpeza que gerem ruído no seu
funcionamento;
d-

Fornecimento aos empregados, dos equipamentos de segurança que se fizerem

necessários, para a execução de serviços;
e-

Realização de programa interno de treinamento de seus empregados, nos três

primeiros meses de execução contratual, para redução de consumo de energia elétrica, de
consumo de água e de produção de resíduos sólidos, observadas as normas ambientais
vigentes;
f-

Separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da

Administração Pública Estadual direta, autárquica e fundacional, na fonte geradora, e a sua
destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, que será
procedida pela coleta seletiva do papel para reciclagem, quando couber, nos termos do
Decreto Estadual nº 4.167, de 20 de janeiro de 2009;
g-

Observância das Normas Brasileiras – NBR publicadas pela ABNT sobre resíduos

sólidos; e
h-

Destinação ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inservíveis,

segundo disposto na Lei Estadual nº 16.075, de 1º de abril de 2009.
4.2

O disposto neste artigo não impede que os órgãos ou entidades contratantes

estabeleçam, nos editais e contratos, a exigência de observância de outras práticas de
sustentabilidade ambiental, desde que justificadamente.
5

CONTRATAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

5.1

Não há reserva de lotes esclusivos para ME e EPP, pois não houve um mínimo de

03 (três) fornecedores competitivos enquadrados como microempresas ou empresas de
pequeno porte sediados no local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências
estabelecidas no instrumento convocatório;
5.2

Será observado o contido no item 7 - Das Condições Gerais do Pregão Eletrônico,

se for o caso
6
6.1

CONTRATAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
Não há reserva de lotes esclusivos para ME e EPP, pois não houve um mínimo de 03 (três),
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fornecedores competitivos enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte
sediados no local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no
instrumento convocatório;
6.2

Será observado o contido no item 7 - Das Condições Gerais do Pregão Eletrônico, se for o

caso.

7

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO COMUNS

7.1

O(s) objeto(s) dessa licitação é(são) classificado(s) como serviço(s) comum(ns), pois

possui(em) especificação(ões) usual(is) de mercado e padrão(ões) de qualidade definidas
em edital, conforme estabelece a Lei Federal n.º 10.520/2002 art. 1º.
8

OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO E DA CONTRATANTE

8.1 São obrigações do Contratado:
8.1.1 efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo
e local constantes no edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual
constarão as indicações referentes à: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de
garantia ou validade, e acompanhado do manual do usuário, com uma versão em
português e da relação da rede de assistência técnica autorizada, quando cabível;
8.1.2 responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os
artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
8.1.3 Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado e justificado pelo fiscal do Contrato, os serviços efetuados em que se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais
empregados;
8.1.4 comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo
previsto, com a devida comprovação;
8.1.5 indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato;
8.1.6 manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
8.1.7 manter atualizado os seus dados no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado
do Paraná, conforme legislação vigente.
8.1.8 Realizar testes com base em 2 (duas) coletas anuais de oleo lubrificante, a cada 6
(seis) meses, em

14 ( quatorze) locomotivas, usadas pela Ferroeste, apresentando

relatórios e laudos.
8.2

São obrigações da Contratante:

8.2.1 receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste edital e seus anexos;
8.2.2 exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo
com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
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8.2.3 verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido
provisoriamente, com as especificações constantes do edital e da proposta, para fins de
aceitação e recebimento definitivo;
8.2.4 comunicar à Contratada, por escrito, as imperfeições, falhas ou irregularidades
verificadas, fixando prazo para a sua correção;
8.2.5 acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de
comissão ou de servidores especialmente designados;
8.2.6 efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do
objeto, no prazo e forma estabelecidos neste edital e seus anexos;
8.2.7 efetuar as eventuais retenções tributárias devidas sobre o valor da nota fiscal e
fatura fornecida pela Contratada, no que couber;
8.2.8 prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
Contratada.
8 FORMA DE PAGAMENTO
8.1

Os pagamentos serão feitos a cada 15 (quinze) dias da apresentação da nota fiscal

atestada, conforme previsto no ítem 10.3 do Edital. Das Condições Gerais do Pregão
Eletrônico, e verificado o cumprimento das demais condições do Edital.
8.2

Nenhum pagamento será efetuado, enquanto não forem sanadas irregularidades

eventualmente constatadas na nota fiscal, na prestação do serviço ou no cumprimento de
obrigações contratuais.
8.2.1 Os pagamentos ficarão condicionados à prévia informação pelo credor, dos dados
da conta-corrente junto à instituição financeira na qual possui conta corrente.
9

REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

9.1

Os requisitos de habilitação são aqueles previstos nos Documentos de Habilitação

(Anexo II do Edital), que deverão ser mantidos pelo licitante durante a vigência do contrato.
10

ALTERAÇÃO SUBJETIVA

10.1

É admissível a continuidade do contrato administrativo quando houver fusão, cisão

ou incorporação do Contratado com outra pessoa jurídica, desde que:
a)

sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação

exigidos na licitação original;
b)

sejam mantidas as demais cláusulas e condições do Contrato; e

c)

não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja anuência expressa da

Administração à continuidade do contrato.
10.2

A alteração subjetiva a que se refere o item 10.1 deverá ser formalizada por Termo

Aditivo ao Contrato.
11

CONTROLE E ENTREGA

11.1

O prazo de entrega terá início a contar da data do envio do e-mail, autorizando-a.
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11.2

O recebimento provisório será feito no local da entrega, no prazo máximo de 2 (dois)

dias, contados a partir da entrega.
11.3

O recebimento definitivo será feito no prazo de até 5 (cinco) dias da expedição do

termo de recebimento provisório, depois de conferidos os itens recebidos, consignando
eventuais intercorrências.
11.4

O recebimento do(s) bem(ns) de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)

será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela
autoridade competente.
11.5

A Contratada deverá ter disponibilidade e capacidade de entregar o objeto no

endereço relacionado no item 1.3.2. deste Termo de Referência (Anexo I) e no Anexo VI,
conforme as condições e as necessidades do licitante.
12 SUBCONTRATAÇÃO
12.1

Não será admitida a subcontratação.

13 PENALIDADES
13.1

As sanções serão aplicadas conforme as penalidades descritas no item 12 das

condições gerais do pregão e do Contrato.
14

INDICAÇÃO DE GESTOR DO CONTRATO

14.1

O Gestor do Contrato será designado no Termo de Designação de Gestor de

Contratos, que integrará este processo.
15

PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO

15.1

O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado

nos termos do art.151 do RILC.
16

PREÇO MÁXIMO DA LICITAÇÃO

16.1

O preço máximo neste certame está fixado em R$ 847.000,00 (oitocentos e

quarenta e sete mil reais), incluindo todos os custos, mão de obra, fretes, fornecimento e
substituição de peças, equipamentos e ferramentas necessários à prestação dos serviços,
impostos e demais despesas necessárias ao cumprimento do objeto, observados os
valores estabelecidos para cada lote.
16.2

Os preços não serão reajustados.

17

ALTERAÇÃO SUBJETIVA

17.1

É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica,

desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos
na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja
prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à
continuidade do contrato.

18

GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

18.1

A gestão e a fiscalização do contrato consistem na verificação da conformidade da
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sua correta execução e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o
perfeito cumprimento do pactuado, devendo ser exercido pelo gestor do contrato.
18.2

O gestor do contrato é o empregado designado pela Diretoria, com atribuições

administrativas e a função de administrar o contrato, desde sua concepção até a
finalização, especialmente:
I)

analisar a documentação que antecede o pagamento;

II)

analisar o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato;

III)

analisar eventuais alterações contratuais, após ouvido o fiscal do contrato;

IV)

analisar os documentos referentes ao recebimento do objeto contratado;

V)

acompanhar o desenvolvimento da execução através de relatórios e demais

documentos relativos ao objeto contratado;
VI)

decidir provisoriamente a suspensão da entrega de bens ou a realização de

serviços;
VII)

outras atividades compatíveis com a função.

18.3

O fiscal de contrato é empregado público designado pela Diretoria, com experiência

e conhecimento na área relativa ao objeto contratado, para acompanhar e fiscalizar a
prestação dos serviços e especialmente:
I)

esclarecer prontamente as dúvidas administrativas e técnicas e divergências

surgidas na execução do objeto contratado;
II)

expedir, através de notificações e/ou relatório de vistoria, as ocorrências e fazer as

determinações e comunicações necessárias à perfeita execução dos serviços;
III)

proceder as medições dos serviços executados e aprovar a planilha de medição

emitida pela contratada ou conforme disposto em contrato;
IV)

adotar as medidas preventivas de controle dos contratos, inclusive manifestar-se a

respeito da suspensão da entrega de bens ou a realização de serviços;
V)

conferir e certificar as faturas relativas às aquisições e serviços;

VI)

proceder as avaliações dos serviços executados pela contratada;

VII)

determinar por todos os meios adequados a observância das normas técnicas e

legais, especificações e métodos de execução dos serviços exigíveis para a perfeita
execução do objeto;
VIII)

exigir o uso correto dos equipamentos de proteção individual e coletiva de

segurança do trabalho;
IX)

submeter ao gestor do contrato a definição sobre a retirada de qualquer empregado

subordinado direta ou indiretamente à contratada, inclusive empregados de eventuais
subcontratadas, ou as próprias subcontratadas, que, a seu critério, comprometam o bom
andamento dos serviços;
X)

receber designação e manter contato com o preposto da contratada, e se for
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necessário, promover reuniões periódicas ou especiais para a resolução de problemas na
entrega dos bens ou na execução dos serviços;
XI)

dar parecer técnico nos pedidos de alterações contratuais;

XII)

verificar a correta aplicação dos materiais;

XIII)

requerer das empresas testes, exames e ensaios quando necessários, no sentido de

promoção de controle de qualidade da execução ou dos bens a serem adquiridos;
XIV)

realizar, o recebimento do objeto contratado, quando for o caso;

XV)

propor, quando for o caso, a aplicação de penalidades à contratada, atendidas as

formalidades legais;
XVI)

outras atividades compatíveis com a função.

18.4

A Contratada deverá designar e indicar seu representante legal ou seu preposto,

que a representará e se responsabilizará por todos os aspectos técnicos e legais, devendo
efetuar o acompanhamento contínuo e periódico da execução do contrato.
18.5

As partes anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a

execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou
defeitos observados.
18.6

É dever do representante da Contratada:

I)

zelar pela manutenção, durante todo o período de execução do contrato, das

condições estabelecidas no Instrumento Convocatório e das Normas Regulamentadoras e
Legislação correlata do Meio Ambiente e Segurança e Medicina de Trabalho, como
também da regularidade fiscal e obrigações trabalhistas;
II)

zelar pela execução ou fornecimento do objeto contratual em conformidade com as

normas técnicas vigentes;
III)

zelar pela plena, total e perfeita execução do objeto contratado.

18.7

O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades

assumidas pela CONTRATADA ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas
neste Regulamento, no Edital e/ou Contrato e na legislação vigente, podendo culminar em
rescisão contratual.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2018
(Processo Administrativo n° 149)
ANEXO II
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

1.0

CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE REGISTRO CADASTRAL de fornecedor,

que poderá ser feito e emitido pelo Sistema GMS, no portal www.comprasparana.pr.gov.br,
e os documentos dos itens 1.1,1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6, abaixo descritos:
Os licitantes que não estiverem inscritos no Cadastro Unificado de Fornecedores do
DEAM/SEAP, deverão apresentar todos os documentos relacionados a seguir por e-mail e
fisico:
1.1

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO JURÍDICA: Cédula de Identidade, no caso de

pessoa física. Registro comercial, no caso de empresa individual. 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. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,
acompanhada de ato formal de designação de diretoria em exercício. Decreto de
autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
País. Ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente
quando a atividade assim o exigir. Procuração do representante do licitante no pregão, se
for o caso.
1.2.

DOCUMENTOS DE REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: Prova de

inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas (CNPJ); 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; Certificado de regularidade do FGTS, emitido pela
Caixa Econômica Federal; Certidões de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão
Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e Certidão
relativa a Contribuições Previdenciárias); Fazenda Estadual (inclusive do Estado do Paraná
para licitantes sediados em outro Estado da Federação); e Fazenda Municipal; e Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), instituída pela Lei Federal nº 12.440/2011.
1.3.

DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

1.3.1. O licitante deverá encaminhar:
1.3.1.1.

cópia do Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício

social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação
financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses
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da data de apresentação da proposta;
1.3.1.2.

para pessoa jurídica, certidão negativa de falência ou concordata expedida

pelo distribuidor da sede da empresa; para pessoa física, certidão negativa de execução
patrimonial expedida pelo distribuidor de seu domicílio;
1.3.1.3.

no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a

apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de
existência da sociedade;
1.3.1.4.

a comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante

obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente
(LC), resultantes da aplicação das fórmulas:

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
LG = ---------------------------------------------------------;
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

Ativo Total
SG = ----------------------------------------------------------;
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

Ativo Circulante
LC = -----------------------; e
Passivo Circulante

1.3.1.5.

As empresas, cadastradas ou não no Cadastro Unificado de Fornecedores do

DEAM/SEAP, deverão apresentar resultado: superior ou igual a 1 (um) no índice de
Liquidez Geral (LG); superior ou igual a 1 (um) no índice de Solvência Geral (SG); superior
ou igual a XXXX no índice de Liquidez Corrente (LC).
1.3.1.6.

As empresas DEVERÃO APRESENTAR OS ÍNDICES JÁ CALCULADOS,

com assinatura do contador e do representante legal da empresa, que serão analisados
com base no balanço apresentado.
1.4

DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

1.4.1. Um ou mais atestados de capacidade técnica, expedido por pessoa jurídica de
direito público ou privado que demonstre prestação do serviço compatível com o objeto da
licitação, conforme modelo do Anexo VI.
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1.4.2. Para fins de comprovação de capacitação técnica o licitante deverá apresentar no
mínimo um Atestado de Capacidade Técnica fornecido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, o qual comprove que a licitante prestou ou está prestando, de forma
satisfatória dentro dos padrões de qualidade e prazos contratados, igual ou similar,
compatível com o objeto deste Pregão, em complexidade e técnica equivalentes e em
quantidades e características iguais ou superiores, nada havendo que desabone sua
conduta;
1.4.3. Os atestados deverão conter os itens e as respectivas quantidades fornecidas, bem
como informações necessárias para confirmação da sua autenticidade junto ao emissor.
1.4.4. Quando existir dúvidas em relação à veracidade do Atestado, serão solicitados os
documentos comprobatórios do fornecimento, tais como cópias de notas fiscais, recibos,
Contratos, nota de empenho, Demonstrativo de Resultados, devendo ser enviados por email em até 04 (quatro) horas da solicitação e remetidos os documentos originais ou cópia
autenticada via correio em até 48 horas após a solicitação.
1.4.5. Atestados deverão ter sido emitidos em nome do licitante, exceto nos casos de
possibilidade de transferência de capacidade técnico-operacional entre pessoas jurídicas
objeto de reestruturação empresarial, quando ocorrida a transferência total ou parcial de
patrimônio e profissionais, devidamente demonstrada por meio dos documentos de
constituição jurídica, nos termos do Acórdão n.º 2.444/2012-TCU-Plenário.
1.4.6. Também para fins de capacitação técnica, em se tratando de fornecimento de bens,
deverá o licitante apresentar declaração, conforme o caso:
1.4.7. De que se trata de fabricante, sendo este o licitante;
1.4.8. Do fabricante, assegurando que o licitante é seu representante comercial,
distribuidor autorizado ou revendedor autorizado, conforme o caso.
1.5.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, NÃO UTILIZAÇÃO DE

MÃO DE OBRA DE MENORES, REQUISITOS DO DECRETO ESTADUAL Nº 26/2015
(Anexo V).
1.5.1. TERMO DE VISTORIA OU DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO, QUANDO
EXIGIDO NO EDITAL (Anexo V);
1.6.

COMPROVANTE DA CONDIÇÃO DE ME OU EPP, se for o caso: Certidão

Simplificada original da Junta Comercial da sede do licitante ou documento equivalente,
além de Declaração escrita, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais de
qualificação da condição de microempresa, de empresa de pequeno porte ou
microempreendedor individual, estando apto a usufruir dos benefícios previstos nos art. 42
a art. 49 da Lei Complementar nº 123/2006, bem como o Demonstrativo de Resultado do
Exercício – DRE, a que se refere a Resolução nº 1.418/2012, de Conselho Federal de
Contabilidade – CFC, ou outra norma que vier a substituir (art. 12, parágrafo único, do
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Decreto Estadual n.º 2.474/2015).
1.6.1. De acordo com o art. 43, §1°, da Lei Complementar n° 123/2006, havendo alguma
restrição na comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de
pequeno porte, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame,
prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, pagamento ou
parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito
de certidão negativa.
1.6.1.2.

A prorrogação do prazo previsto no item anterior deverá ser concedida pela

Administração sempre que requerida pelo licitante, salvo na hipótese de urgência da
contratação, devidamente justificada.
A não-regularização da documentação, no prazo previsto no parágrafo anterior,

1.7.

implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no
art. 159 do RILC, sendo facultado ao órgão ou entidade responsável pelo processo
licitatório convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a
licitação.
N a h i p ó t e s e d o i t e m 1 . 6 . 1 , a s microempresas e as empresas de pequeno

1.8.

porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição.
Eventuais informações/certidões vencidas no registro cadastral deverão ser supridas

1.9.

pela apresentação do respectivo documento atualizado.
1.10.

Todos os documentos apresentados deverão identificar o licitante, com a indicação

do nome empresarial e o CNPJ da matriz, quando a licitante for a matriz, ou da filial,
quando a licitante for a filial (salvo para os documentos que são emitidos apenas em nome
da matriz). Quando a proposta for apresentada pela MATRIZ, e o fornecimento for através
de sua filial, o CNPJ da filial deverá constar da proposta.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2018
(Processo Administrativo n° 149)

ANEXO III
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

Razão Social:
Nome Fantasia:
Inscrição estadual ou municipal

CNPJ:

Endereço:
E-mail:

1)

Tel/Fax:

Pela presente, declaro inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente

aos da Lei Federal nº 10.520/2002 e às cláusulas e condições para o PREGÃO
ELETRÔNICO mencionado acima.
2)

Proponho executar o objeto licitado de acordo com o especificado no Edital e seus

anexos, bem como pelo preço a seguir indicado, obedecendo às condições do ato
convocatório e asseverando que, em caso de divergência dos preços apresentados em

100 mil litros de 100.000
óleo lubrificante e
realizar testes com
base em 2 (duas)
coletas anuais de
oleo lubrificante, a
cada
6
(seis)
meses
em
14
locomotivas
3)
4)

Total R$

8,47

R$ 847.000,00

Prazo
Prazo
de
de
entreg
Pgto.
a
7 dias 15 dias
de
de
cada
cada
solicita forneci
ção
mento

Frete

V.
Un.R
$

Fornecedor

Local de Entrega:
GUARAPUAVA/PR.
Aquisição
de
forma fracionada e
continua

LITROS

algarismo e por extenso, prevalecerá este último.

A validade da proposta é de 60 (sessenta) dias.
A empresa vencedora é responsável pela qualidade e integridade do produto

durante o período de validade e, inclusive, pelo seu transporte. Constatado qualquer
problema, cabe à Contratada efetuar a troca do produto nos termos do Edital e da
legislação vigente.
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O preço unitário estimado para o objeto encontra-se com a carga tributária completa.

5)

Nas operações previstas com o benefício do ICMS, na proposta de preço, o valor não pode
ser maior do que o máximo UNITÁRIO estimado para o item, independentemente de tratarse de “operação interna”, conforme estabelece o Convênio ICMS nº 26/2003 - CONFAZ.
as empresas beneficiárias do disposto no Convênio ICMS 26/2003 - CONFAZ

5.1.

deverão, de forma expressa e obrigatoriamente, indicar em sua proposta o preço onerado e
o preço desonerado (o qual deve ser igual ou menor ao preço do arrematante),
discriminando o percentual de desconto relacionado à isenção fiscal.
para o licitante abrangido pelo benefício de que trata o item 5 e que participar da

5.2.

licitação com o preço desonerado do ICMS (preço líquido), a soma do preço proposto
(preço líquido) com o valor do respectivo imposto não pode ultrapassar o valor máximo
estabelecido no edital.
O arrematante atesta o atendimento das exigências técnicas conforme Anexo I do

6)

Edital.

Local e data
________________________________
Representante Legal
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2018
(Processo Administrativo n° 149)

ANEXO IV
MODELO DE PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: XXXXXXXX, pessoa jurídica de direito privado, neste ato representado por
XXXXXXXX, portador da Carteira de Identidade n.º XXXXXXXX, CPF n.º XXXXXXXX,
residente e domiciliado na Rua XXXXXXXX, n.º XXXXXXXX, Cidade XXXXXXXX, Estado
XXXXXXXX, CEP XXXXXXXX.

OUTORGADO: XXXXXXXX, portador da Carteira de Identidade nº XXXXXXXX, e do CPF
nº XXXXXXXX, residente e domiciliado no(a) XXXXXXXX, n.º XXXXXXXX, Cidade
XXXXXXXX, Estado XXXXXXXX, CEP XXXXXXXX.

PODERES: Por este instrumento, o OUTORGANTE confere ao OUTORGADO os mais
amplos e gerais poderes, para em seu nome representá-lo no(a) Pregão Eletrônico nº
XXXX/XXXX, podendo para tanto protocolar e receber documentos, assinar declarações,
propostas e contratos de prestação de serviços, interpor recurso, efetuar e efetivar lances
no pregão, enfim, todos os atos necessários ao fiel e cabal cumprimento deste mandato.

Local e data

_________________
OUTORGANTE
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2018
(Processo Administrativo n° 149)
ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO
01 – DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS EXIGIDOS NO
EDITAL E OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
(para todos os licitantes)

(timbre ou identificação do licitante)

XXXXXXXX, inscrito no CNPJ nº XXXXXXXX, por intermédio de seu representante legal,
o(a) Sr.(a) XXXXXXXX, portador(a) da Carteira de Identidade nº XXXXXXXX e do CPF nº
XXXXXXXX, DECLARA, para os devidos fins, sob as penas da Lei:
1º INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO
2º O PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO
PREVISTAS NO EDITAL.
3º NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE MENORES
Que não utiliza a mão de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos para a
realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para
qualquer trabalho, mão de obra direta ou indireta de menores de 16 (dezesseis) anos,
exceto na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, conforme determina o art.
7º, inc. XXXIII da Constituição Federal.
4º REQUISITOS DO DECRETO ESTADUAL n.º 26/2015
Que não incide em nenhuma das situações impeditivas à contratação, indicadas no
Decreto Estadual nº 26/2015, que veda o nepotismo nos órgãos e entidades estaduais nas
contratações celebradas pela Administração Pública do Estado do Paraná.
Declara, ainda, que nenhum funcionário da empresa possui qualquer tipo de impedimento
em relação ao descrito no art. 4º, inc. I e II, do referido Decreto.

Local e data.

________________________________
Nome e carimbo do representante legal
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2018
(Processo Administrativo n° 149)
ANEXO VI
MODELO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

À
ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A. – FERROESTE

Atestamos para todos os fins de direito que a empresa _____________________________
estabelecida à Rua ________________________________________________________,
CNPJ _____ _______________ é/ou foi nosso prestador de serviço no período de ______
a________ pelo Contrato __________________ prestando os serviços iguais ou similares
em complexidade de (descrever os serviços)___ para esta empresa.
Atestamos ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram ou estão sendo
cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que o desabone
comercial ou tecnicamente.

Por ser verdade, firmamos a presente, em uma única via, válida no original/fotocópia
autenticada.

(local e data)

(nome e carimbo do representante legal)
(papel timbrado da empresa e/ou carimbo CNPJ)
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2018
(Processo Administrativo n° 149)
ANEXO VII
MINUTA PADRÃO DO CONTRATO

CONTRATO N°XXXXXXXX
Pelo presente instrumento, a Estrada de Ferro Paraná Oeste S.A – FERROESTE,
Sociedade de Economia Mista, vinculada à Secretaria de Infraestrutura e Logística, inscrita
no CNPJ/MF sob o n.º 80.544.042/0001-22, neste ato representada por seus Diretores,
Presidente Ricardo Soares Martins, CPF

, Administrativo e Financeiro, Carlos Roberto

Fabro, CPF 232.640.479-34 e Rodrigo César de Oliveira, CPF 065.874.266-38 doravante
denominada simplesmente FERROESTE ou CONTRATANTE e de outro lado a empresa
_________, inscrita no CNPJ sob n.º ________, com sede na AV/Rua ________ nº____,
neste ato representada pelo Senhor xxx, CPFxxx, doravante denominada simplesmente de
CONTRATADA, acordaram em celebrar o presente contrato, obedecidas as condições
constantes do Edital, e da proposta da CONTRATADA, datada de ___/____/ 2018,
documentos estes que fazem parte integrante do presente contrato em todos os seus
conteúdos mediante as cláusulas e condições seguintes:
1 OBJETO:
1.1.

O presente contrato tem como objeto, a contratação de empresa para a aquisição de

forma fracionada e continua de 100.000 litros de óleo lubrificante para motores diesel
ferroviário soprados e turbinados, operando sob condições severas de uso, a ser entregue
na unidade FERROESTE de Guarapuava/PR, conforme PSS nº120, e especificações e
condições indicadas no presente Edital, em especial no Anexo I - Termo de Referência.
conforme item 1.2.
1.2.

O objeto será fornecido nos exatos termos das especificações técnicas constantes

do documento Anexo I - Termo de Referência, respeitando-se os quantitativos dispostos no
item 1.2 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.
2.

FUNDAMENTO:

2.1.

Este contrato decorre do Pregão Eletrônico nº61, objeto do processo administrativo

n.º121, com homologação publicada no Diário Oficial do Estado nº XXXXXXXX, de
XXXXXXXX.
3.

FORMA DE FORNECIMENTO:

3.1.

De forma fracionada e continua de 100.000 litros de óleo lubrificante, para motores

diesel ferroviário , conforme descrito no Termo de Referência.
4.

PREÇO E VALOR DO CONTRATO:
PREGÃO ELETRÕNICO Nº 68/2018 Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A. - Av. Iguaçu, 420 7º andar - Rebouças – CEP 80230-902 - Curitiba - Pr.
Fone: (041) 3281-9800 – Fax: (041) 3281-9836 – http://www.ferroeste.pr.gov.br - E-mail: licitacoes-f@ferroeste.pr.gov.br

40

4.1.

O Contratante pagará ao Contratado os preços unitários previstos em sua proposta,

que é parte integrante deste contrato:
4.2.

O valor total do contrato é de R$ XXXXXXXX (VALOR POR EXTENSO).

4.3.

No preço pactuado estão inclusas todas as despesas necessárias à execução do

objeto do contrato, inclusive tributos, encargos trabalhistas e despesas com transporte e
locomoção.
5.

DA RESPONSABILIDADE DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:

5.1.

A gestão deste contrato ficará a cargo do Sr. XXX e a fiscalização será o Sr. XXX

com as atribuições definidas no item 18. respectivamente, do Termo de Referencia.
6.

PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA E DE RECEBIMENTO:

6.1.

O prazo de entrega terá início a contar da data do envio do e-mail autorizando a

execução dos serviços.
6.2.

O(s) objeto(s) desta licitação deverá(ão) ser entregue(s) na Contratada, na forma,

nos prazos e de acordo com as especificações técnicas contidas no Termo de Referência,
que integra o presente contrato para todos os fins.
6.3.

O(s) objeto(s) deverá(rão) ser recebido(s) provisoriamente pelo responsável pelo

acompanhamento e fiscalização do contrato no prazo de 2 (dois) dias, para efeito de
posterior verificação de sua conformidade com as especificações no Termo de Referência
e na proposta.
6.3.1. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do Contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios,
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
6.3.2. Cabe ao fiscal do Contrato avaliar o caso concreto para o fim de fixar prazo para as
correções.
6.4.

Nos termos da Lei, poderá(ão) ser dispensado(s) o(s) recebimento(s) provisório(s)

o(s) objeto(s) de valor(es) até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), desde que não se
componha(m)

de

aparelho(s),

equipamento(s)

e

instalação(ões)

sujeito(s)

à

verificação(ões) de funcionamento e produtividade.
6.5.

O(s) objeto(s) seá(ão) recebido(s) definitivamente no prazo de 5 (cinco) dias,

contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do
serviço executado e materiais empregados, com a consequente aceitação mediante termo
circunstanciado.
6.5.1. Na hipótese da verificação a que se refere o item anterior não ser procedida dentro
do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no
dia do esgotamento do prazo.
7.

O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade do

Contratado pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
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8.

FONTE DE RECURSOS:

8.1.

O pagamento decorrente do objeto do presente instrumento correrá à conta dos

recursos da dotação orçamentária: 3.3.90.30.00, Conta Contábil: 581-9 Locomotivas:
Exercício 2018/2019.
8.2.

VIGÊNCIA:

8.2.1 O Contrato terá vigência pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado
nos termos do art. 151 do RILC.
9

PAGAMENTO:

9.1

Os pagamentos serão feitos a cada 15 (quinze) dias, a partir da apresentação da

nota fiscal atestada e conforme item 1.1 do Termo de Referencia e verificado o
cumprimento das demais condições do Edital.
9.2.1. Nenhum pagamento será efetuado enquanto não forem sanadas irregularidades
eventualmente constatadas na nota fiscal, na prestação de serviços ou no cumprimento de
obrigações contratuais.
9.2.2. Os pagamentos ficarão condicionados à prévia informação pelo credor, dos dados
da conta-corrente junto à instituição financeira.
9.3.

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o Contratado não tenha

concorrido para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida
pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é
calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX)

I = (6/100)
365

9.4.

I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%.

Os pagamentos devidos ao Contratado restringem-se aos quantitativos de serviços

efetivamente prestados.
9.5.

O pagamento a ser efetuado ao Contratado, quando couber, estará sujeito às

retenções na fonte de tributos, inclusive contribuições sociais, de acordo com os
respectivos normativos.
10.

OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES:

10.2. As partes obrigam-se a adotar todas as providências para a fiel execução deste
contrato.
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10.3. O(A) CONTRATADO(A) obriga-se especialmente a:
10.3.1.

efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações,

prazo e local constantes no edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal,
na qual constarão, as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e
prazo de garantia ou validade, e acompanhado do manual do usuário, com uma versão em
português e da relação da rede de assistência técnica autorizada, quando cabível;
10.3.2.

responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com

os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº
8.078/1990);
10.3.3.

substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado pelo fiscal,

conforme termo de referência, o objeto com avarias ou defeitos;
10.3.4.

comunicar ao Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que

antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo
previsto, com a devida comprovação;
10.3.5.

indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato;

10.3.6.

manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;
10.3.7.

manter atualizado os seus dados no Cadastro Unificado de Fornecedores do

Estado do Paraná, conforme legislação vigente.
10.3.8.

Realizar testes com base em 2 (duas) coletas anuais de oleo lubrificante, a

cada 6 (seis) meses, em 14 ( quatorze) locomotivas, usadas pela Ferroeste, apresentando
relatórios e laudos.
10.4. O CONTRATANTE obriga-se a:
10.4.1.

receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no edital e seus anexos;

10.4.2.

exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de

acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
10.4.3.

verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido

provisoriamente, com as especificações constantes do edital e da proposta, para fins de
aceitação e recebimento definitivo;
10.4.4.

comunicar

ao

Contratado,

por

escrito,

as

imperfeições,

falhas ou

irregularidades verificadas, fixando prazo para a sua correção;
10.4.5.

acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações do Contratado,

através de comissão ou de servidores especialmente designados;
10.4.6.

efetuar o pagamento ao Contratado no valor correspondente ao fornecimento

do objeto, no prazo e forma estabelecidos no edital e seus anexos;
10.3.8 efetuar as eventuais retenções tributárias devidas sobre o valor da nota fiscal e
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fatura fornecida pelo Contratado, no que couber;
10.3.9 prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo
Contratado.
11.

CASOS DE RESCISÃO:

11.1. A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar a sua rescisão, com as
consequências cabíveis.
11.2. Constituem motivo para rescisão do contrato:
11.2.1.

o descumprimento de obrigações contratuais;

11.2.2.

alteração da pessoa do contratado, mediante:

a)

a subcontratação parcial do seu objeto, a cessão ou transferência, total ou parcial, a

quem não atenda às condições de habilitação e sem prévia autorização da FERROESTE;
b)

a fusão, cisão, incorporação, ou associação do contratado com outrem, não

admitidas no instrumento convocatório e no contrato e sem prévia autorização da
FERROESTE;
11.2.3.

o desatendimento das determinações regulares do gestor ou fiscal do

contrato;
11.2.4.

o cometimento reiterado de faltas na execução contratual;

11.2.5.

a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;

11.2.6.

a decretação de falência ou a insolvência civil do contratado;

11.2.7.

a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da

contratada, desde que prejudique a execução do contrato;
11.2.8.

razões de interesse da FERROESTE, de alta relevância e amplo

conhecimento, justificadas e exaradas no processo administrativo;
11.2.9.

o atraso nos pagamentos devidos pela FERROESTE decorrentes de obras,

serviços ou fornecimentos, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso
de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao
contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que
seja normalizada a situação;
11.2.10.

a não liberação, por parte da FERROESTE, de área, local ou objeto para

execução de obra, serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes
de materiais naturais especificadas no projeto;
11.2.11.

a ocorrência de caso fortuito, força maior ou fato do príncipe, regularmente

comprovada, impeditiva da execução do contrato;
11.2.12.

a não integralização da garantia de execução contratual no prazo estipulado;

11.2.13.

o descumprimento da proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a

menores de 18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos,
salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;
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11.2.14.

o perecimento do objeto contratual, tornando impossível o prosseguimento da

execução da avença;
11.2.15.

ter frustrado ou fraudado, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro

expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público; ter impedido,
perturbado ou fraudado a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público; ter
afastado ou procurado afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem
de qualquer tipo; ter fraudado licitação pública ou contrato dela decorrente; ter criado, de
modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou
celebrar contrato administrativo; ter obtido vantagem ou benefício indevido, de modo
fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a
administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou
nos respectivos instrumentos contratuais; ter manipulado ou fraudado o equilíbrio
econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública; ter dificultado
atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou ter
intervindo em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de
fiscalização.
11.3.

A rescisão do contrato poderá ser:

11.3.1.

por ato unilateral e escrito de qualquer das partes;

11.3.2.

amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de

contratação, desde que haja conveniência para a FERROESTE;
11.3.3.

judicial, nos termos da legislação.

11.4. A rescisão por ato unilateral a que se refere o inciso I deste artigo, deverá ser
precedida de comunicação escrita e fundamentada da parte interessada e ser enviada à
outra parte com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
11.4.1.

Na hipótese de imprescindibilidade da execução contratual para a

continuidade de serviços públicos essenciais, o prazo a que se refere o item 11.4 será de
90 (noventa) dias.
11.4.2.

Quando a rescisão ocorrer sem que haja culpa da outra parte contratante,

será esta ressarcida dos prejuízos que houver sofrido, regularmente comprovados, e no
caso do contratado terá este ainda direito a:
a)

devolução da garantia;

b)

pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;

c)

pagamento do custo da desmobilização.

11.5. A rescisão por ato unilateral da FERROESTE acarreta as seguintes consequências,
sem prejuízo das sanções previstas neste artigo:
I)

assunção imediata do objeto contratado, pela FERROESTE, no estado e local em

que se encontrar;
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II)

execução da garantia contratual, para ressarcimento pelos eventuais prejuízos

sofridos pela FERROESTE;
III)

na hipótese de insuficiência da garantia contratual, a retenção dos créditos

decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à FERROESTE.
12. PENALIDADES:
12.1. O contratado que incorra em infrações, sujeitam-se às seguintes sanções
administrativas:
I)

advertência;

II)

multa;

III)

suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com

a FERROESTE, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
12.2. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela FERROESTE ou cobrada judicialmente.
12.3. As sanções de advertência e suspensão temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar poderão ser aplicadas conjuntamente com a multa, devendo a
defesa prévia do interessado, no respectivo processo, ser apresentada no prazo de 10
(dez) dias úteis.
12.4. As sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a FERROESTE, poderão também ser aplicadas às empresas ou aos
profissionais que, em razão dos contratos regidos por este Regulamento:
I)

tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude

fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
II)

tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

III)

demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a empresa pública ou a

sociedade de economia mista em virtude de atos ilícitos praticados.
12.5. São consideradas condutas passíveis de sanções, dentre outras:
I)

não atender, sem justificativa, à convocação para assinatura do contrato ou retirada

do instrumento equivalente;
II)

apresentar documento falso em qualquer processo administrativo instaurado pela

FERROESTE;
III)

frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o

processo de contratação;
IV)

afastar ou procurar afastar participante, por meio de violência, grave ameaça, fraude

ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;
V)
VI)

agir de má-fé na relação contratual, comprovada em processo específico;
incorrer em inexecução contratual;
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VII)

ter frustrado ou fraudado, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro

expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público; ter impedido,
perturbado ou fraudado a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público; ter
afastado ou procurado afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem
de qualquer tipo; ter fraudado licitação pública ou contrato dela decorrente; ter criado, de
modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou
celebrar contrato administrativo; ter obtido vantagem ou benefício indevido, de modo
fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a
administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou
nos respectivos instrumentos contratuais; ter manipulado ou fraudado o equilíbrio
econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública; ter dificultado
atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou ter
intervindo em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de
fiscalização.
12.6. As práticas acima exemplificadas, além de acarretarem responsabilização
administrativa e judicial da pessoa jurídica, implicarão na responsabilidade individual dos
dirigentes das empresas contratadas e dos administradores/gestores, na qualidade de
autores, coautores ou partícipes do ato ilícito, nos termos da Lei nº 12.846/2013.
12.7. A sanção de advertência é cabível sempre que o ato praticado, ainda que ilícito, não
seja suficiente para acarretar danos à FERROESTE, suas instalações, pessoas, imagem,
meio ambiente, ou a terceiros.
12.8. A multa poderá ser aplicada nos seguintes casos:
I)

em decorrência da interposição de recursos meramente procrastinatórios, poderá

ser aplicada multa correspondente a até 5% do valor estimado do objeto;
II)

em decorrência da não regularização da documentação de habilitação, nos termos

do Art. 43, § 1° da Lei Complementar 123/2006, conforme previsto no instrumento
convocatório e contratual, poderá ser aplicada multa correspondente a até 5% do valor
estimado do objeto;
III)

pela recusa em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente,

dentro do prazo estabelecido pelo instrumento convocatório, poderá ser aplicada multa
correspondente a 5% do valor estimado do objeto;
IV)

no caso de atraso na entrega da garantia contratual, quando exigida, o instrumento

convocatório deverá prever, mediante competente justificativa, a incidência de multa
correspondente a até 5% do valor total do contrato;
V)

Compensatória:

a)

No caso de inexecução parcial do objeto, será aplicada multa de 20% (vinte por

cento) sobre o valor da parte inadimplida;
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b)

No caso de reincidência, ou quando a inexecução parcial também caracterizar

abandono da execução do contrato, será aplicada multa de 30% (trinta por cento) sobre o
valor da parte inadimplida.
c)

No caso de inexecução total, a multa aplicada será de 20% (vinte por cento) sobre o

valor da parte inadimplida.
12.8.1. A fixação das multas compensatórias referidas no item “V” não obsta o ajuizamento
de demanda buscando indenização suplementar em favor do CONTRATANTE, sendo o
dano superior ao percentual referido.
Moratória: no caso de atraso injustificado na execução do objeto, será aplicada

VI)

multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor total do contrato, por dia de atraso,
até o limite de 15% (quinze por cento), a partir de quando será caracterizada a inexecução
parcial do objeto;
a)

No caso de reincidência, será aplicada a multa de 1% (um por cento) sobre o valor

da parcela inadimplida, por dia de atraso, até o limite de 15 (quinze) dias.
b)

No caso de atraso por mais de 30 (trinta) dias, ou de somatório das multas aplicadas

por atraso ou inadimplemento ultrapassarem o percentual de 20% (vinte por cento) do valor
total do contrato, fica facultado à Administração reconhecer a ocorrência das hipóteses de
rescisão contratual previstas no artigo 155 do RILC, sujeitando-se a CONTRATADA às
penalidades previstas em lei.
12.8.2.

O valor da multa poderá ser descontado da fatura devida à CONTRATADA.

12.8.3.

Se o valor da fatura for insuficiente, fica a CONTRATADA obrigada a recolher

a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial.
12.8.4. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela
CONTRATADA ao CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em dívida
ativa.
12.9. Cabe a sanção de suspensão em razão de ação ou omissão capaz de causar, ou
que tenha causado dano à FERROESTE, suas instalações, pessoas, imagem, meio
ambiente ou a terceiros.
13.

ALTERAÇÕES CONTRATUAIS, ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES:

13.1. Os contratos poderão ser alterados qualitativamente e quantitativamente, por acordo
das partes e mediante prévia justificativa da autoridade competente, vedando-se alterações
que resultem em violação ao dever de licitar, nos seguintes casos:
a)

quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor

adequação técnica aos seus objetivos;
b)

quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo

ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;
c)

quando conveniente a substituição da garantia de execução;
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d)

quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem

como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos
termos contratuais originários;
e)

quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de

circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do
pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente
contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço;
f)

para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos

do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço
ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do
contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de
consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou,
ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea
econômica extraordinária e extracontratual.
13.2. O contratado poderá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou
de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.
13.3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no artigo
anterior, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.
13.4. Se no contrato não houverem sido contemplados preços unitários para obras ou
serviços, esses serão fixados mediante acordo entre as partes, respeitados os limites
estabelecidos no item13.2.
13.5. No caso de supressão de obras, bens ou serviços, se o contratado já houver
adquirido os materiais e posto no local dos trabalhos, esses materiais deverão ser pagos
pela

FERROESTE

pelos

custos

de

aquisição

regularmente

comprovados

e

monetariamente corrigidos, podendo caber indenização por outros danos eventualmente
decorrentes da supressão, desde que regularmente comprovados.
13.6. A criação, a alteração ou a extinção de quaisquer tributos ou encargos legais, bem
como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da
apresentação da proposta, com comprovada repercussão nos preços contratados,
implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso.
13.7. Em havendo alteração do contrato que aumente os encargos do contratado, a
FERROESTE deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial.
13.8. A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no
próprio contrato e as atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes
das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações
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orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração
do contrato e podem ser registrados por simples apostila, dispensada a celebração de
aditamento.
13.8.1.

É vedada a celebração de aditivos decorrentes de eventos supervenientes

alocados, na matriz de riscos, como de responsabilidade da contratada.
13.8.2.

Na hipótese de alterações contratuais para fins de fixação de preços dos

insumos e serviços a serem acrescidos no contrato, deverá ser mantido o mesmo
percentual de desconto oferecido pelo contratado na licitação ou no processo de
contratação direta.
13.8.3.

As alterações qualitativas, podem ultrapassar os limites previstos neste artigo,

desde que observadas as seguintes situações:
a)

não acarrete para a FERROESTE encargos contratuais superiores aos oriundos de

uma eventual rescisão contratual por razões de interesse da Companhia, acrescidos aos
custos da instauração de um novo processo licitatório;
b)

não inviabilize a execução contratual, à vista do nível de capacidade técnica e

econômico-financeira da contratada;
c)

decorra de fatos supervenientes que impliquem em dificuldades não previstas ou

imprevisíveis por ocasião da contratação inicial;
d)

não ocasione a transfiguração do objeto originalmente contratado em outro de

natureza e propósito diversos;
e)

seja necessária à completa execução do objeto original do contrato, à otimização do

cronograma de execução e à antecipação dos benefícios sociais e econômicos
decorrentes;
f)

demonstre, na motivação do ato que autorizar o aditamento contratual, que as

consequências de uma rescisão contratual, seguida de nova licitação e contratação,
importam em gravame para a FERROESTE.
13.8.4.

Ressalvados os tributos sobre a renda ou lucro, quaisquer outros tributos ou

encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições
legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada
repercussão nos preços contratados, implicarão no reequilíbrio deste para mais ou para
menos, conforme o caso.
13.8.5.

A garantia de execução contratual poderá ser alterada quando conveniente a

sua substituição a pedido da contratada e desde que aceita pela FERROESTE.
13.8.6.

A forma de pagamento poderá ser alterada por imposição de circunstâncias

supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento
com relação ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestação de
fornecimento de bens ou execução de obras ou serviços.
PREGÃO ELETRÕNICO Nº 68/2018 Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A. - Av. Iguaçu, 420 7º andar - Rebouças – CEP 80230-902 - Curitiba - Pr.
Fone: (041) 3281-9800 – Fax: (041) 3281-9836 – http://www.ferroeste.pr.gov.br - E-mail: licitacoes-f@ferroeste.pr.gov.br

50

13.8.7.

Na hipótese de supressão de obras, serviços ou bens, se o contratado já

houver adquirido os materiais e posto no local da execução, estes devem ser ressarcidos
pela FERROESTE pelos custos de aquisição regularmente comprovados.
13.8.8.

As alterações de trata este artigo deverão ser formalizadas por meio de

termos aditivos, exceto as que digam respeito à variação do valor contratual para fazer face
ao reajuste de preços previsto no próprio contrato e às atualizações, compensações ou
penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, que
poderão ser registradas por simples apostilamento.
13.8.9.

O reajustamento dos preços contratuais previsto neste artigo deverá retratar a

variação efetiva dos insumos, da mão de obra ou dos custos de produção, podendo a
FERROESTE, conforme o caso, adotar índices gerais ou específicos, fórmulas
paramétricas, bem como acordos, dissídios ou convenções coletivas de trabalho.
13.8.10.

O reajuste de preços previsto no contrato para fazer face à elevação dos

custos da contratação, respeitada a anualidade, e que vier a ocorrer durante a vigência do
contrato, deverá ser solicitado pelo Contratado.
13.9. Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem
prorrogações extraordinárias, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada à
manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes
motivos, devidamente autuados em processo:
I - alteração qualitativa do projeto ou de suas especificações pela FERROESTE;
II - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, ou previsível de consequências
incalculáveis, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições
de execução do contrato;
III - retardamento na expedição da Ordem de Serviço ou Ordem de Fornecimento,
interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo do trabalho, por ordem e no
interesse da FERROESTE;
IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato;
V - impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
FERROESTE em documento contemporâneo à sua ocorrência;
VI - omissão ou atraso de providências a cargo da FERROESTE, inclusive quanto aos
pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na
execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis.
VII – acordo entre as partes, para o atendimento das necessidades da Ferroeste.
13.10. Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do contrato, o prazo ou
cronograma de execução poderá ser prorrogado por período necessário a execução total
do objeto.
13.11. Uma vez prorrogados os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de
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entrega na forma deste artigo, o prazo de vigência contratual poderá ser prorrogado na
mesma medida, se necessário.
13.12. Nas hipóteses em que não se verificar nenhuma das condições previstas no artigo
anterior e o atraso no cumprimento do cronograma decorrer de culpa da contratada, os
prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de entrega e de vigência contratual
poderão ser prorrogados, a critério da FERROESTE, aplicando-se à contratada, neste
caso, as sanções previstas no instrumento convocatório e contratual e sem operar qualquer
recomposição de preços.
14.

DISPOSIÇÕES GERAIS:

14.1. Integram o presente contrato, para todos os fins: o edital da licitação e seus anexos
e a proposta apresentada pelo Contratado durante a licitação.
14.2. Este contrato é regido pela Lei Federal n.º 10.520/2002 e, subsidiariamente, pela Lei
Federal n.º 13.303/2016, RILC e demais leis estaduais e federais sobre contratos
administrativos, aplicando-se referida legislação aos casos omissos no presente contrato.
14.3. A Contratante enviará o resumo deste contrato à publicação no Diário Oficial do
Estado do Paraná.
14.4. As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser
dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro
Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba – PR, com exclusão de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

Curitiba, __ de __________ de 2018.

_______________________

____________________

_______________________

Ricardo Soares Marins

Carlos Roberto Fabro

Rodrigo Cesar de Oliveira

Diretor Presidente

Direto Adm. e Financeiro

Diretor Produção

__________
CONTRATADA
Testemunhas:

1.

2.

CPF n.º

CPF n.º

Nome:

Nome:
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2018
(Processo Administrativo n° 149)
ANEXO VII
MODELO ORDEM DE COMPRA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68

ORDEM DE COMPRA Nº XXX
Pela presente, fica a Empresa ____________, CNPJ ________, endereço __________, autorizada
a fornecer o objeto do lote no qual sagrou-se vencedora, conforme Proposta e Quadro abaixo,
observadas as demais condições do Edital e do Termo de Referência:

Total R$

Prazo de Prazo de
entrega
Pgto.

Frete

100 mil litros de óleo 100.000
lubrificante e realizar
testes com base em
2 (duas) coletas
anuais
de
oleo
lubrificante, a cada 6
(seis) meses em 14
locomotivas

V.
Un.R$

8,47

R$ 847.000,00

7 dias de
cada
solicitação

Fornecedor

Aquisição de forma
fracionada
e
continua

LITROS

Local de Entrega: GUARAPUAVA/PR.

15 dias de
cada
fornecime
nto

O valor da Ordem é de R$ ________________(__________).
Esta Ordem de Compra vincula-se aos termos do Edital supra citado, tendo vigência de 12 (doze)
meses
O descumprimento das obrigações objeto deste pedido, inclusive o atraso injustificado ou não aceito pela
Ferroeste, na execução do objeto contratado, implica na aplicação das SANÇÕES previstas no Termo de
Referencia item 15, sem prejuízo de outras medidas.

Endereço de entrega:
Ferroeste:- Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A
Rod. BR 277 Km 352 + 400 m - Jardim das Américas
85.031-350 - Guarapuava - PR
Dados para Faturamento:
Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A - FERROESTE
Av. Iguaçu, 420 – 7º andar - Rebouças
80230-902 - Curitiba-PR
(41)-3281-9832
CNPJ: 80.544.042/0001-22

I. E.: 1016964642

1.696.464-Favor enviar arquivo xml para: nfe@ferroeste.pr.gov.br
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