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Planalto-Pr., 02 de agosto de 2017.

DE: Jair Dilceu Weich - Secretário da Cultura/Esporte

PARA: Inácio José Werie - Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

Pelo presente solicitamos a Vossa Excelência a competente autorização para a
aquisição de medalhas e troféus para a premiação de jogos e campeonatos
municipais, sendo atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de
Esportes de Planalto.

Conforme abaixo segue: Item I
ITEM QUANT. OBJETO PREÇO

UNIT.

PREÇO
TOTAL

01 10 Troféus de 88 cm de altura,
base formato triangular, 29 cm
de largura, 04 cm de altura, em
madeira na cor preta, acima
desta três tubos de cor azul com

anéis dourados nas pontas, uma
base fina de madeira com duas

bolinhas nas laterais, cone
dourado, anel azul no meio, taça
azul com alças e tampa de cor
dourada medindo 27 cm à partir
das alças. Confeccionado em
polímero, estatueta
intercambiável.

R$ 202,50 R$2.025,00

02 10 Troféus de 82 cm de altura,
base formato triangular, 29 cm
de largura, 04 cm de altura, em
madeira na cor preta, acima
desta três tubos de cor azul com

anéis dourados nas pontas, uma
base fina de madeira com duas

bolinhas nas laterais, cone
dourado, anel azul no meio, taça
azul com alças e tampa de cor
dourada medindo 27 cm à partir
das alças. Confeccionado em
polímero, estatueta
intercambiável.

R$ 198,00 R$ 1.980,00



03 10 Troféus de 78 cm de altura, base

formato triangular, 29 cm de
largura, 04 cm de altura, em
madeira na cor preta, acima
desta três tubos de cor azul com

anéis dourados nas pontas, uma
base fina de madeira com duas

bolinhas nas laterais, cone
dourado, anel azul no meio, taça
azul com alças e tampa de cor
dourada medindo 27 cm à partir
das alças. Confeccionado em
polímero, estatueta
intercambiável.

R$ 193,50 R$ 1.935,00

04 400 Medalha fundida 60mm com resina,

adesivo e Fita personalizada
R$ 9,00 R$ 3.600,00

TOTAL R$ 9.540,00

O custo total estimado importa no valor de R$ 9.540,00 (Nove Mil
Quinhentos e Quarenta Reais)

Justificativa: A Secretaria Municipal do Esporte de Planalto realiza diferentes
atividades esportivas, apresentando centenas de adeptos nas mais diversas
modalidades, em especial neste ano temos enaltecido o trabalho em várias
frentes. Neste momento solicitamos troféus e medalhas para premiaçâo das
competições realizadas peia Secretaria Municipal de Esportes ou que recebam
o apoio da mesma.

Atenciosamente,

Jair Dilceu Weich

Secretário Mun. da Cultura/Esporte

JA'-' Oii,: í/VElCH
PLANALTO

SEC. 0£ ESPORTES

INACIO JOSÉ WERLE
prefeitomunicipal

PLANALTO-PR



ORÇAMENTO PARA TROFÉUS

VIODELOS DESCRIÇÃO TROFÉUS QUANT. VALOR

UNITÁRIO

VALOR

TOTAL

2036 Ref. 2036 SScin de altura, base formato triangular, 29 cm de
largura, 04 cm de altura, em madeira na cor preta ,acima desta
três tubos de cor azul com anéis dourado nas pontas, uma base
fina de madeira com duas bolinhas nas laterais, cone dourado,
anel azul no meio, taça azul com alças e tampa de cor dourada
medindo 27 cm á partir das alças. Confeccionado em polímero,
estatueta intercambiável.

10 RS
245,00

RS
2.450,00

2037 Ref. 2037 82cm de altura, base formato triangular, 29 cm de
largura, 04 cm de altura, em madeira na cor preta ,acima desta
três tubos de cor azul com anéis dourado nas pontas, uma base
fina de madeira com duas bolinhas nas laterais, cone dourado,
anel azul no meio, taça azul com alças e tampa de cor dourada
medindo 27 cm á partir das alças. Confeccionado em polímero,
estatueta intercambiável.

10 RS
230,00

RS
2.300,00

2038 Ref. 2038 78cm de altura, base formato triangular, 29 cm de
largura, 04 cm de altura, em madeira na cor preta ,acima desta
três tubos de cor azul com anéis dourado nas pontas, uma base
fina de madeira com duas bolinhas nas laterais, cone dourado,
anel azul no meio, taça azul com alças e tampa de cor dourada
medindo 27 cm á partir das alças. Confeccionado em polímero,
estatueta intercambiável.

10 RS
225,00

RS

2.250,00

MEDALHA FUNDIDA 60MM C/ RESINA ,ADESlVO E FITA PERSONALIZADA 250 RS
11,00

RS
2.750,00

MURARl E BORGES LTDA

CNPi:80.041.296.0001-28

IE:331.00133-30

RUA XV DE NOVEMBRO -1339

CENTRO

AMPERE -PR

URAK) E B

CNPJ 80.041
q>RGES I^DA
.296/0001-28

M Murarí
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ORÇAMENTO PARA TROFÉUS

VIODELOS DESCRIÇÃO TROFÉUS QUANT. VALOR

UNITÁRIO

VALOR

TOTAL

2036 Ref. 2036 88cm de altura, base formato triangular, 29 cm de
largura, 04 cm de altura, em madeira na cor preta ,acima desta
três tubos de cor azul com anéis dourado nas pontas, uma base
fina de madeira com duas bolinhas nas laterais, cone dourado,
anel azul no meio, taça azul com alças e tampa de cor dourada
medindo 27 cm á partir das alças. Confeccionado em polímero,
estatueta intercambiável.

10 RS
250,00

RS

2.500,00

2037 Ref. 2037 82cm de altura, base formato triangular, 29 cm de
largura, 04 cm de altura, em madeira na cor preta ,acima desta
três tubos de cor azul com anéis dourado nas pontas, uma base
fina de madeira com duas bolinhas nas laterais, cone dourado,
anel azul no meio, taça azul com alças e tampa de cor dourada
medindo 27 cm á partir das alças. Confeccionado em polímero,
estatueta intercambiável.

10 RS
240,00

RS
2.400,00

2038 Ref. 2038 78cm de altura, base formato triangular, 29 cm de
largura, 04 cm de altura, em madeira na cor preta ,acima desta
três tubos de cor azul com anéis dourado nas pontas, uma base
fina de madeira com duas bolinhas nas laterais, cone dourado,
anel azul no meio, taça azul com alças e tampa de cor dourada
medindo 27 cm á partir das alças. Confeccionado em polímero,
estatueta intercambiável.

10 RS
230,00

RS

2.300,00

MEDALHA FUNDIDA 60MM Cf RESINA ̂ ADESIVO E FITA PERSONAUZADA 250 RS
12,00

RS
3.000,00

KATHIA SCNHEIDER RELOGIOS

CNPJ:05.505.341.0001-59

IE:90275901-84

AV. IGUAÇU -209

CENTRO

CAPITÃO LEONIDAS MARQUES PR

OC:2
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Planalto-Pr,, 05 de outubro de 2017

DE: Jair Dilceu Weich - Secretaria de Cultura e Esportes

PARA: Inácio José Werle - Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

Pelo presente solicitamos a Vossa Excelência a competente
autorização objetivando a contratação de empresa visando a aquisição de medalhas e
troféus sendo atividades desenvolvidas pela Secretária de Esportes, deste Município
de Planalto, deste Município de Planalto, conforme abaixo se^e:

Quanti' Uníd.

Troféus de 88 cm de altura, base formato
triangular, 29 cm de largura, 04 cm de
altura, em madeira na cor preta, acima
destes três tubos de cor azul com anéis

dourados nas pontas, uma base fina de
madeira com duas bolinhas nas laterais,
cone dourado, anel azul no meio, taça azul
com alças e tampa de cor dourada
medindo 27 cm á partir das alças.
Confeccionado em polímero, estatueta
intercambivel.

Troféus de 82 cm de altura, base formato
triangular, 29 cm de largura, 04 cm de
altura, em madeira na cor preta, acima
destes três tubos de cor azul com anéis

dourados nas pontas, uma base fina de
madeira com duas bolinhas nas laterais,
cone dourado, anel azul no meio, taça azul
com alças e tampa de cor dourada
medindo 27 cm á partir das alças.
Confeccionado em polímero, estatueta
intercambivel.

Troféus de 78 cm de altura, base formato
triangular, 29 cm de largura, 04 cm de
altura, em madeira na cor preta, acima
destes três tubos de cor azul com anéis
dourados nas pontas, uma base fina de
madeira com duas bolinhas nas laterais,
cone dourado, anel azul no meio, taça azul
com alças e tampa de cor dourada
medindo 27 cm á partir das alças.
Confeccionado em polímero, estatueta
intercambivel.

Preço
unitário

232,50

total

2.325,00

222,6: 2.226,70

216,17 2.161,70
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4  Medalha fundida óOmm, com resina iÕÕ ^ UN
adesivo e fita personalizada.

TOTAL

10,67 4.268,00

10.981,40

O custo total estimado da aquisição solicitada, importa no
valor aproximado de R$ 10.981,40 (dez mil, novecentos e oitenta e um reais e
quarenta centavos).

Cordialmente;'

JAm\DI^U WEICH
Secretaçip^dé^ultur a/Esportes
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Planalto-Pr.^ 06 de outubro de 2017

DE: Inácio José Werle - Prefeito Municipal

Preliminarmente para a autorização solicitada para a
contratação de empresa visando a aquisição de medalhas e troféus sendo atividades
desenvolvidas pela Secretária de Esportes, deste Município de Planalto, deste
Município de Planalto, encaminhamos:

PARA: Secretaria de Finanças;
à fins de indicação de recursos de ordem orçamentária
para fazer frente à despesa;

PARA: Departamento de Materiais e Compras;
à  fins de elaboração da minuta do instrumento
convocatório da licitação;

PARA: Departamento Jurídico;
à fins de análise e indicação da modalidade a ser adotada.

Cordialmente,

INÁCIO JOSE WERLE
Prefeito Municipal.
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Planalto-Pr.^ 09 de outubro de 2017

DE:

PARA:

Secretaria de Finanças

Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

^t^^Ção à solicitação visando à contratação de empresa visando a
aquisição de medalhas e troféus sendo atividades desenvolvidas pela Secretária de
Esportes, deste Município de Planalto, deste Município de Planalto, expedido por
Vossa Excelência na data de 06/10/2017, informamos a existência de previsão de
recursos orçamentários para assegurar o pagamento das obrigações decorrentes da
sohcitaçao supra, sendo que os pagamentos serão efetuados através recursos
próprios do Município de Planalto. Proveniente da seguinte DOTAÇAO

DOTAÇÃO
Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso

1480 08.124.27.812.2701-2048 3.3.90.30000000

Cordialmente,

ABIQMICHEL MICHELON
Secretário de Fina
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EDITAL DE LICITAÇÃO JNT /2017

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL

TIPO: MENOR PREÇO

''EXCLUSIVO ME-EPP''

o Município de Planalto, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica - CNPJ, sob o n° 76.460.526/0001-16, com sede na Praça
São Francisco de Assis, n° 1583, por seu Prefeito Municipal, Senhor Inácio
José Werle, e a Senhora Carla Fatima Mombach Sturm Pregoeira, nomeada
pela Portaria de n° 002/2017 de 02/01/2017, tornam público a realização
de licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO
POR ITEM, objetivando a contratação de empresa visando a aquisição
de medalhas e troféus sendo atividades desenvolvidas pela Secretária
de Esportes, deste Município de Planalto, deste Município de Planalto,
que será regida pela Lei Federal de n° 10.520 de 17 de julho de 2002;
Decreto Municipal de n° 2727/2007 de 26/06/2007 sua alterações, e
subsidiariamente à Lei Federal n° 8.666/93, suas alterações, LC 123/2006
de 14 de dezembro de 2006 e LC 147/2014 demais legislações aplicáveis, a
ser executado pela Comissão designada pela Portaria n° 014/2017 de
01/02/2017 e nas condições fixadas neste edital e seus anexos.

ABERTURA

A abertura da presente licitação se dará em sessão pública, a ser realizada
dia / / às : horas, na sala de reuniões da Comissão de

Licitação da Prefeitura Municipal de Planalto, com endereço na Praça São
Francisco de Assis, n° 1583 - Centro, Planalto-Pr.

1- DO OBJETO

1.1- A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta para
contratação de empresa visando a aquisição de medalhas e troféus sendo
atividades desenvolvidas pela Secretária de Esportes, deste Município de
Planalto, conforme condições, especificações, valores e quantidades,
constante no Anexo 1 e nos termos deste edital.

Objeto

Troféus de 88 cm de altura, base formato
triangular, 29 cm de largura, 04 cm de
altura, em madeira na cor preta, acima
destes três tubos de cor azul com anéis

dourados nas pontas, uma base fina de
madeira com duas bolinhas nas laterais,
cone dourado, anel azul no meio, taça azul

Quanf 5 Unid. Ptèçd Preço
máximo máximo

unitário total
10 UN 232,50 2.325,00
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com aiças e tampa de cor dourada
medindo 27 cm á partir das alças.
Confeccionado em polímero, estatueta
intercambível.
Troféus de 82 cm de altura, base formato
triangular, 29 cm de largura, 04 cm de
altura, em madeira na cor preta, acima
destes três tubos de cor azul com anéis

dourados nas pontas, uma base fina de
madeira com duas bolinhas nas laterais,
cone dourado, anel azul no meio, taça azul
com alças e tampa de cor dourada
medindo 27 cm á partir das alças.
Confeccionado em polímero, estatueta
intercambível.
Troféus de 78 cm de altura, base formato
triangular, 29 cm de largura, 04 cm de
altura, em madeira na cor preta, acima
destes três tubos de cor azul com anéis

dourados nas pontas, uma base fina de
madeira com duas bolinhas nas laterais,
cone dourado, anel azul no meio, taça azul
com alças e tampa de cor dourada
medindo 27 cm á partir das alças.
Confeccionado em polímero, estatueta
Intercambível.
Medalha fundida 60mm, com resina
adesivo e fita personalizada.

TOTAL

222,67 2.226,70

216,17 2.161,70

10,67 4.268,00

10.981,40

2- DA DOTAÇÃO
Para cobertura das despesas decorrentes desta licitação serão

utilizados recursos próprios do Município de Planalto. Proveniente da
seguinte DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso

1480 08.124.27.812.2701-2048 3.3.90.30000000

3- DA PARTICIPAÇÃO
3.1- A presente licitação destina-se EXCLUSIVAMENTE à participação
de MICROEMPRESA - ME e EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP,
qualificadas como tais nos termos do art. 3°, da Lei Complementar n°
123/2006 e Lei Complementar n° 147/2014.

3.2- Poderão participar da presente licitação toda e qualquer pessoa
jurídica enquadrada nos termos do art. 3° Lei Complementar n°
123/2006 e Lei Complementar n° 147/2014 e que atenda todas as
exigências do presente Edital e seus anexos.

3.3- Os interessados deverão entregar até o dia / / às :
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horas no Departamento de Licitações desta Prefeitura 02 envelopes lacrados;
envelope I contendo proposta de preços. Envelope II contendo documentos
para habilitação, com as seguintes identificações na parte externa:

PREGÃO PRESENCIAL N° /2017
ENVELOPE I - PROPOSTA DE PREÇOS
PROPONENTE: (nome da empresa)

PREGÃO PRESENCIAL N° /2017
ENVELOPE II - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
PROPONENTE: (nome da empresa)

3.4- É vedada a participação direta ou indireta nesta licitação:
a) pessoa física;
b) pessoa jurídica não enquadrada na Lei Complementar da

MICROEMPRESA - ME e EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP, (LC n°
123/2006 e LC n° 147/2014);

c) empresa em regime de subcontratação, ou ainda, em consórcio;
d) empresa que estiver sob falência, concurso de credores, dissolução,

liquidação;
e) empresa que tenha sido declarada inidônea para contratar com a

Administração Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal;
í) Tenham em seu quadro, empregados menores de 18 (dezoito anos

efetuando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou, ainda, empregados
com idade inferior a 16 (dezesseis) anos, efetuando qualquer trabalho, salvo
na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. Conforme
Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do Artigo 7° da Constituição
Federal (anexo V).

4- DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
4.1- Só poderá deliberar em nome do licitante, formulando ofertas/lances de
preços e praticar os demais atos pertinentes ao certame, um dos seus
dirigentes contratuais ou estatutários, legalmente identificado, ou pessoa
física ou jurídica, habilitada por meio de Procuração, ou Carta de
Credenciamento, conforme modelo do anexo II, ou documento equivalente,
outorgando poderes necessários á formulação de propostas e à prática de
todos os demais atos inerentes ao certame. Caso seja sócio ou titular da
empresa, deverá apresentar documentos que comprovem sua capacidade de
representar a mesma, com poderes para formular ofertas e lances de preços
e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, que deverá ser
entregue a Pregoeira no início ou durante a reunião de abertura, ou enviada
dentro de um terceiro envelope.
4.2- Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único
admitido a intervir nas fases do procedimento licitatório e a responder por
todos os atos e efeitos previsto neste edital, por sua representada.
4.3- A não apresentação do credenciamento, a incorreção do documento
credencial ou ausência do representante, implicará na exclusão da proposta

--v í. — 3
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no certame.

5- DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
5.1- Decairá do direito de solicitar esclarecimento ou providencia e de
impugnar o Edital, aquele que não o íizer até 02 (dois) dias úteis antes da
data de abertura da sessão do Pregão.

6- DA PRÉ-HABILITAÇÃO
6.1- Os licitantes deverão apresentar Declaração dando ciência de que
cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme modelo no
Anexo IV, diretamente a Pregoeira, no início da sessão. Poderá também ser
enviada ainda em um terceiro envelope.

7- DA PROPOSTA DE PREÇOS
7.1- A proposta de preços - envelope I, devidamente assinada pelo
proponente ou seu representante legal, deverá ser redigida em português,
datilografada ou digitada, de forma clara, sem emendas, rasuras ou
entrelinhas nos campos que envolverem valores, quantidades e prazos, com
indicação do número deste Edital. Deverá ser elaborada considerando as
condições estabelecidas neste edital e seus anexos, discriminando-se
minuciosamente o objeto cotado, observando-se os quantitativos de cotação
de quantidade e o preço máximo unitário e total, validade da proposta
mínima de 60 (sessenta) dias, conforme descrito no Anexo I do presente
Edital, facilitando assim o julgamento. Não deverá ser cotado objeto que
não atenda ás especificações mínima prevista no Anexo I, sob pena de
desclassificação.
7.2- Ao assinar a Proposta de Preços — Anexo I, o proponente estará
assumindo automaticamente o cumprimento de todas as condições
estabelecidas na mesma.

7.3- Os preços deverão ser cotados em moeda nacional (não se admitindo
cotação em moeda estrangeira), limitada a 02 (duas) casas após a vírgula,
sendo que os dígitos excedentes serão excluídos pela Pregoeira e pela Equipe
de Apoio sem arredondamento, sendo que o preço máximo unitário e total de
cada item encontra-se indicado no Anexo I do presente Edital.
7.4- Nos preços deverão estar incluídas todas as despesas e encargos
necessários ao fornecimento do objeto licitado.
7.5- A Proposta de Preços, deve ser gerada pelo sistema EQUIPLANO auto
cotação, (conforme link:

http://planalto.pr.gov.br/upload/downloads/esProposta.exe) que deverá ser
apresentada: na forma eletrônica (Pen-Drive) para alimentação do sistema de
apuração;

7.6- Forma de entrega: deverá ser entregue no prazo de 05(cinco) dias úteis
após a solicitação de entrega, na Secretaria de Esportes de Planalto.

8- DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOS LANCES
8.1- A Pregoeira declarará aberta a sessão iniciando-se com a fase de
credenciamento dos interessados em participar do certame.

c<f
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8.2- Estando de posse da relação das Licitantes Credenciadas a Pregoeira
fará divulgação verbal dos interessados, sendo que, as proponentes
credenciadas poderão ofertar lances durante a sessão do Pregão, dando-se
início ao recebimento dos envelopes "proposta de Preços" e "Documentos de
Habilitação".
8.3- Abertos os envelopes contendo as propostas de preços, será realizada
sua conferência, análise de sua conformidade com as exigências do Edital.
8.4- A Pregoeira procederá à classificação da proposta de menor preço, e
aquelas que tenham valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por
cento), relativamente ã de menor preço, para participarem dos lances
verbais.

8.5- Caso não haja pelo menos três propostas nas condições definidas no
item 8.4, serão classificadas as propostas subsequentes que apresentarem
os menores preços, subsequentes, até o máximo de três.
8.6- Cumprindo o item 8.3, serão desclassificadas as propostas de preços
que:

a) forem elaboradas em desacordo com as exigências do Edital e seus
anexos;

b) apresentem valores cotados acima do máximo estipulado no anexo

c) apresentarem preços unitários ou totais simbólicos, irrisórios ou de
valor zero, ou manifestamente inexequíveis, havido assim como aquele
incompatível com os preços praticados no mercado, conforme a Lei 8.666/93
e suas alterações;

d) considerar qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital e
seus anexos.

8.7- Na ocorrência de empate dentre as classificadas para participarem dos
lances verbais, a ordem para esses lances será definida através de sorteio,
onde terá preferência para o lance a licitante sorteada. As licitantes
proclamadas classificadas, será dada oportunidade para nova disputa, por
meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, em
relação á de menor preço, iniciando-se pelo autor da proposta de maior
valor.

8.8- A cada nova rodada será efetivada a classificação momentânea das
propostas, o que definirá a seqüência dos lances seguintes.
8.9- O lance sempre deverá ser inferior ao anterior ou da proposta de menor
preço.

8.10- A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela
Pregoeira, implicará a exclusão da Licitante da etapa de lances verbais e na
manutenção do último preço por ela apresentado, para efeito de ordenação
das propostas.
8.11- A pregoeira poderá negociar com a licitante excluída da participação
dos lances verbais, na forma do item 8.13, caso a Proponente vencedora seja
inabilitada, observada a ordem de classificação.
8.12- Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o
proponente desistente às penalidades cabíveis.
8.13- Caso não se realize lances verbais, serão verificados a conformidade

0<3
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entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para contratação,
hipótese em que a Pregoeira poderá negociar diretamente com a proponente
para que seja obtido melhor preço.
8.14- Após este ato, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas as
ofertas.

8.15- A Pregoeira examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor
apresentado pela primeira classificada, conforme definido neste Edital e seus
anexos.

8.16- Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, a
Pregoeira examinará o atendimento das condições habilitatórias da licitante
classificada em primeiro lugar.
8.17- Constatado o atendimento pleno ás exigências editaticias, será
declarada a proponente vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto deste
Edital pela Pregoeira.
8.18- Se a proponente não atender às exigências habilitatórias, a Pregoeira
negociará diretamente com a Licitante melhor classificada e posteriormente
examinará os seus documentos de habilitação, sendo declarada vencedora e
a ela será adjudicado o objeto deste Pregão.
8.19- Para fins de julgamento das propostas de preços, o Pregoeiro e sua
Equipe de Apoio levarão em consideração o critério MENOR PREÇO POR
ITEM.

9- DA HABILITAÇÃO
9.1- As empresas deverão apresentar no ENVELOPE II, os seguintes
documentos, os quais serão examinados pela Pregoeira e pela Equipe de
Apoio:

a) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS);

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante
apresentação de Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições
Federais, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do
domicilio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma de
lei;

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante
apresentação de Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela
Secretaria de Estado da Fazenda, do domicilio ou sede do
proponente, ou outra equivalente, na forma de lei;

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante
apresentação de Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela
Secretaria de Municipal da Fazenda, do domicilio ou sede do
proponente, ou outra equivalente, na forma de lei;

e) Prova de regularidade para com a Justiça do Trabalho, mediante
apresentação de Certidão de Negativa de Débitos Trabalhistas;

í] Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e última alteração;
g) Prova de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CNPJ);
h) Certidão simplificada do seu enquadramento como Microempresa

ou Empresa de Pequeno Porte junto a Junta Comercial do Estado

ofJ
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onde se localiza a empresa licitante, expedida em no máximo 90
(noventa) dias anteriores a data de abertura desta licitação;

i) Declaração de Idoneidade (anexo III);
j) Declaração de Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do Artigo

7° da Constituição Federal (anexo V).
k) Declaração de cumprimento aos requisitos legais para qualificação

como micro empresa e empresa de pequeno porte, conforme modelo
do Anexo V deste Edital, assinada pelo representante legal da
licitante;

9.2- Os documentos de habilitação poderão ser autenticados por servidores
da administração conforme determina o Art. 32 da lei n° 8666/93.
9.3- Em nenhum caso será concedido prazo para a apresentação de
documentos de habilitação que tiverem sido entregues na própria sessão,
sendo que a falta de quaisquer documentos implicará na inabilitação do
licitante.

9.4- Os envelopes com documentos relativos a habilitação das licitantes não
declaradas vencedoras, permanecerão em poder do Pregoeiro, devidamente
lacrados, até que seja formalizada a assinatura do contrato ou homologada a
licitação. Após este fato, ficarão por 20 (vinte) dias correntes á disposição
das licitantes interessadas. Findo este prazo, sem que sejam retirados, serão
destruídos.

10- CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
10.1- O Objeto deverá ser entregue total, no prazo de 05 (cinco) dias,
contados após o recebimento da Solicitação de Entrega da Secretaria de
Esportes.
10.2- A empresa vencedora ficará obrigada a substituir, reparar, corrigir ou
substituir, a suas expensas, o objeto que vier a ser recusado, sendo que o
ato do recebimento não importará na aceitação.
10.3- Independentemente da aceitação, o adjudicatário garantirá a
qualidade do objeto, obrigando-se a reparar, corrigir ou substituir aquele
que apresentar defeito.

11- DO VALOR MÁXIMO
11.1- O valor máximo correspondente ao total do objeto, é de R$ 10.981,40
(dez mil, novecentos e oitenta e um reais e quarenta centavos),
conforme demonstrado no Anexo I, do presente ato convocatório.

12- DAS PENALIDADES
12.1- O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar no fornecimento do objeto adquirido,
comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude
fiscal, garantindo o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará
impedido de licitar e contratar com a administração, pelo prazo de até 5
(cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou
até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade.
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12.2- Pela inexecução total ou parcial do contrato ou instrumento
equivalente e pelo descumprimento das normas e legislação pertinentes á
execução do objeto contratual que acarrete a rescisão do contrato ou
instrumento equivalente, o Município de Planalto, poderá, ainda, garantida a
prévia defesa, aplicar à empresa contratada as sanções previstas no art. 87
da Lei n° 8.666/93, sendo que em caso de multa esta corresponderá a 10
(dez por cento) sobre o valor do contrato.
12.3- A aplicação das sanções administrativas não exclui a
responsabilização do licitante por eventuais perdas e danos causados ao
Município de Planalto.

13- DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
13.1- Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões
da Pregoeira, poderá faze-lo, manifestando sua intenção com registro da
síntese das suas razões, sendo-Ihe facultado juntar memoriais no prazo de
03 (trés) dias. Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar por
escrito, contra-razões em igual número de dias, que começarão a contar do
término do prazo do recorrente.
13.2- A falta de manifestação imediata e motivada do licitante em interpor
recursos, ao final da sessão, importará a preclusão do direito de recursos e
adjudicação do objeto da licitação pela Pregoeira ao vencedor.
13.3- Os recursos contra decisões da Pregoeira não terão efeitos
suspensivos.
13.4- O acolhimento de recursos importará a invalidação dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.

14- DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
14.1- Inexistindo manifestação recursal, caberá ao Pregoeiro a adjudicação
do objeto da licitação ao licitante vencedor, com a posterior homologação do
resultado pelo Prefeito do Município de Planalto, publicando-se a decisão em
jornal oficial do Município
14.2- Ocorrendo recursos, após sua resolução, caberá ao Prefeito do
Município de Planalto a adjudicação do resultado, com publicação da
decisão em jornal oficial do Município.
14.3- Adjudicado o objeto ao vencedor do certame, poderá a Pregoeira
negociar diretamente com o adjudicatário, buscando obter um melhor preço.

15-DO PAGAMENTO

15.1- Os pagamentos pertinente a presente licitação serão efetuados em até
15 (quinze) dias após a entrega do objeto, e com apresentação da respectiva
nota fiscal.

16- DOS ANEXOS DO EDITAL

16.1- É facultada a apresentação dos Anexos em modelos próprios do
proponente, desde que não descaracterizem suas finalidades.
16.2- Compõem esta Convocação Geral, além das condições especificas,
constantes do corpo do Edital, os seguintes documentos:
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a) Anexo I - Descrição do objeto a ser adquirido e demais informações;
b) Anexo II — Modelo de Carta de Credenciamento;
c) Anexo líl - Modelo de Declaração de Idoneidade;
d) Anexo IV - Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos

de Habilitação;
e) Anexo V - Modelo de Declaração de Observância ao Disposto do

Inciso XXXllI do Artigo 7° da Constituição Federal;
f) Anexo VI - Modelo de declaração de enquadramento de ME ou EPP;
g) Minuta de Contrato.

17- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
17.1- Esta licitação poderá ser revogada por interesse público e anulada por
ilegalidade de oficio ou mediante provocação de terceiros, mediante parecer
por escrito e devidamente fundamentado, aplicando-se os procedimentos
inerentes aos recursos quanto á concessão de prazo para contraditório.
17.2- A Pregoeira e sua Equipe de Apoio, no interesse público, poderão
relevar omissões puramente formais, desde que não reste infringido o
princípio da vinculação ao instrumento convocatório.
17.3- será(ão) lavrada(s) ata(s) do(s) trabalho(s) desenvolvido(s) em ato
público de abertura dos envelopes, a(s) qual(is) será(ão) assinada(s) pela
Pregoeira, pela equipe de apoio e representantes credenciados presentes.

a licitação não implica da obrigatoriedade de compra por parte do
Município de Planalto. Até a entrega do empenho, poderá o licitante
vencedor ser excluído da licitação, sem direito a indenização ou
ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se a contratante
tiver conhecimento de qualquer fato ou circunstância superveniente,
anterior ou posterior ao julgamento desta licitação, que desabone sua
idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou administrativa.
17.5- Os pedidos de esclarecimentos, impugnações e a apresentação escrita
dos recursos deverão ser protocolizados junto a Prefeitura do Município de
Planalto, na Praça São Francisco de Assis, n° 1583, Centro - CEP
85.750.000 - Planalto, Estado do Paraná, no horário das 8:00 ás 11:30 e das
13:30 ás 17:30 horas.

17.6- As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento
deste termo, perante o Foro da Comarca de Capanema-Pr. Não obstante
qualquer mudança de domicilio da CONTRATADA que, em razão disso, é
obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber
notificação, citação inicial e outras medidas em direito permitidas.

Planalto-Pr., de de

INÁCIO JOSÉ WERLE
Prefeito Municipal
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MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° ...../2017
PREGÃO PRESENCIAL N° ...../2017

Contrato Administrativo que entre si fazem o Município de Planalto e a
empresa forma abaixo.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PLANALTO, pessoa jurídica de direito Público
Interno, com sede à Praça São Francisco de Assis, n° 1583, inscrito no CNPJ n"
76.460.526/0001-16, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal,
senhor INÁCIO JOSÉ WERLE, em pleno exercício de seu mandato e funções,
brasileiro, casado, residente e domiciliado neste Município de Planalto, Estado do
Paraná, portador da Cédula de Identidade RG n'' 5.846.233-0 e do CPF/MF sob n"
815.418.219-04.

CONTRATADA: devidamente inscrita
no CNPJ sob n." com sede à

/  Cidade de neste ato representado
pelo Administrador(a) o Sr(a) , brasileiro(a), comerciante,
portador(a) do RG n.° , e do CPF sob n."
residente e domiciliado(a), na Cidade de

CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO DO CONTRATO
O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa visando a

aquisição de medalhas e troféus sendo atividades desenvolvidas pela Secretária de
Esportes, deste Município de Planalto, deste Município de Planalto, tudo conforme a
seguir:
ITEM I QUANT. | UNID. | OBJETO ^ MARCA PREÇO | PRECCPREÇO PREÇO

UNIT.

Troféus de 88 cm de altura,
base formato triangular, 29
cm de largura, 04 cm de
altura, em madeira na cor

preta, acima destes três tubos
de cor azul com anéis

dourados nas pontas, uma
base fina de madeira com

duas bolinhas nas laterais,
cone dourado, anel azul no

meio, taça azul com alças e
tampa de cor dourada
medindo 27 cm á partir das
alças. Confeccionado em

polímero, estatueta
intercambivel.
Troféus de 82 cm de altura,
base formato triangular, 29

TOTAL

0/7



município de planalto
CNPfN" 76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000
e-mail: planalto@rline.coin.br

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO - PARANÁ

04 400

cm de largura, 04 cm de
altura, em madeira na cor

preta, acima destes três tubos
de cor azul com anéis

dourados nas pontas, uma
base fina de madeira com

duas bolinhas nas laterais,
cone dourado, anel azul no

meio, taça azul com alças e
tampa de cor dourada
medindo 27 cm á partir das
alças. Confeccionado em

polímero, estatueta
intercambivel.

M  Troféus de 78 cm de altura,
base formato triangular, 29
cm de largura, 04 cm de
altura, em madeira na cor

preta, acima destes três tubos
de cor azul com anéis

dourados nas pontas, uma
base fina de madeira com

duas bolinhas nas laterais,
cone dourado, anel azul no

meio, taça azul com alças e
tampa de cor dourada
medindo 27 cm á partir das
alças. Confeccionado em

polímero, estatueta
intercambivel.

vi Medalha fundida 60mm,
com resina adesivo e fita

personalizada.
TOTAL

Parágrafo Único - Integram e completam o presente termo Contratual,
para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as
condições expressas no edital PREGÃO PRESENCIAL N° /2017, juntamente com
seus anexos e a proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA
DO VALOR

Pelo fornecimento do objeto ora contratado, a CONTRATANTE pagará
à CONTRATADA o valor total de R$ ( dacjui a diante
denominado VALOR CONTRATUAL.

CLÁUSULA TERCEIRA
DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA

17

O/S



.Úh*lV?

município DE PLÃNÃLTO
CNP/N" 76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000
e-mail: planaIto @rline.com. br

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO - PARANÁ

O Objeto deverá ser entregue total, no prazo de até 05 (cinco) dias,
contados após o recebimento da Solicitação de Entrega da Secretaria de Esportes.

CLÁUSULA QUARTA
DA FORMA DE PAGAMENTO

Parágrafo Primeiro - O pagamento pertinente ao presente Contrato
será efetuado em até 15 (quinze) dias após a entrega do objeto, e com apresentação
da respectiva nota fiscal.

Parágrafo Segundo - O pagamento decorrente da aquisição do objeto
correrá por conta dos recursos próprios do Município de Planalto. Proveniente da

Conta da despesa Funcional programática Destinaçào de recurso
1480 08.124.27.812.2701-2048 3.3.90.30000000

CLÁUSULA QUINTA
DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

Parágrafo Primeiro - Constituem direitos da CONTRATANTE receber
o objeto deste Conti-ato nas condições avençadas e da CONTRATADA perceber o
valor ajustado na forma e prazo convencionados.

Parágrafo Segundo - Constituem obrigações da CONTRATANTE:
a) Efetuar o pagamento ajustado;
b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução

do Contrato.

Parágrafo Terceiro - Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) Prestar o fornecimento na forma ajustada;
b) Em caso de devolução do objeto, por estar em desacordo com as

especificações, todas, as despesas será atribuída a contratada
devendo este providenciar com a máxima urgência a sua
substituição ou adequação;

c) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais decorrentes;

d) A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigh ou substituir, as
suas expensas, o objeto do contrato em que se verificar, defeitos ou
incorreções durante o prazo de garantia.

e) Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade
com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação;

f) Apresentar sempre que solicitado, durante a execução do Contrato,
documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor
quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais.

CLÁUSULA SEXTA
DA CESSÃO DO CONTRATO
A CONTRATADA não poderá ceder o presente Contrato a nenhuma

pessoa física ou jurídica, sem autorização prévia, por escrito, da CONTRATANTE e
anuência expressa da Contratante.

18
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CLÁUSULA SÉTIMA
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL

Parágrafo Primeiro - À CONTRATADA serão aplicadas multas pela
CONTRATANTE a serem apuradas na forma a saber: pela inexecução total ou
parcial do contrato ou instrumento equivalente e pelo descumprimento das normas e
legislação pertinentes à execução do objeto contratual que acarrete a rescisão do
contrato, o Município de Planalto, poderá, ainda, garantida a prévia defesa, aplicar à
empresa contratada as sanções previstas no art. 87 da Lei n° 8.666/93, sendo que em
caso de multa esta corresponderá a 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato.

Parágrafo Segundo - Pelo retardamento da execução do contrato,
quando não mantiver a proposta, falhar ou fraudar no fornecimento do objeto
adquirido, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude
fiscal, garantindo o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de
licitar e contratar com a administração, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante o Município de Planalto.

CLÁUSULA OITAVA
DA RESCISÃO

Parágrafo Primeiro: Ficará o presente Contrato rescindido, mediante
formalização, assegurado o contraditório e a defesa, nos seguintes casos:

a) o não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais;
b) a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar

a impossibilidade da conclusão dos serviços nos prazos estipulados;
c) atraso injustificado, a juízo da Administração, na execução dos

serviços/objeto contratado;
d) não entrega do objeto, sem justa causa ou prévia comunicação à

Administração;
e) a subcontratação total do objeto deste Contrato, sem prévia autorização

do CONTRATANTE, associação da CONTRATADA com outrem, a
cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou
incorporação, que afetem a boa execução do presente Contrato;

f) o desatendimento das determinações regulares da autoridade
designada para acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato,
assim como a de seus superiores;

g) cometimento reiterado de faltas na execução do contrato;
h) decretação de falência ou instauração de insolvência civil;
i) dissolução de Sociedade;
j) alteração social e a modificação da finalidade ou da estrutura da

empresa, que, a juízo da Administração, prejudiquem a execução deste
Contrato;

k) razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento,
justificados e determinados pela máxima autoridade da esfera
administrativa a que está subordinada o CONTRATANTE e exaradas
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no processo administrativo a que se refere o contrato amplo
conhecimento Público;

1) ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente
comprovada, impeditiva da execução deste Contrato.
Parágrafo Segundo: O presente Contrato poderá ser rescindido caso

ocorram quaisquer dos fatos eiencados no art. 78 e seguintes da Lei n° 8.666/93.
Parágrafo Terceiro - A CONTRATADA reconhece os direitos da

CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei n°
8.666/93.

CLÁUSULA NONA
DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência será até 31/12/2017.
CLÁUSULA DÉCIMA
DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo enti^e as partes,
com base na legislação em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
DO FORO

As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento
deste termo, perante o Foro da Comarca de Capanema-Pr. Não obstante qualquer
mudança de domicilio da CONTRATADA que, em razão disso, é obrigada a manter
um representante com plenos poderes para receber notificação, citação inicial e
outras medidas em direito permitidas.

Justas e contratadas, firmam as partes este instrumento em 02 (duas)
vias de igual teor, com as testemunhas presentes no ato, a fim de que se produza
efeitos legais.

Planalto-Pr de de

CONTRATANTE CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

J- 20
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PARECER jurídico

Planalto-Pr., 10 de outubro de 2017

DE: Procuradoria Jurídica

PARA: Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

1- Relatório

Trata-se de licitação na modalidade pregão presencial,
com vistas a aquisição de medalhas e troféus sendo atividades desenvolvidas
pela Secretária de Esportes, do Município de Planalto.

Os autos não foram paginados, merecendo que o
departamento competente tome tal providência. Isto porque, sem a numeração
das páginas não há como situar, no parecer, os documentos encartados e
analisados.

O procedimento iicitatório encontra-se instruído com os
seguintes documentos, no que importa à presente análise:

a) Requerimento datado de 02 de agosto de 2017;

b) Solicitação de contratação firmada pelo responsável
Secretaria de Esporte, datado de 02 de agosto de 2017;

c) Minuta do edital, anexos e minuta do contrato;

d) Pesquisa de preços apresentadas por três empresas,
sejam: Murarí e Borges LTDA (inscrita no CNPJ sob
80.041.296/0001-28), Káthia Scnheider Relógios (inscrita no CNPJ
sob o no 05.505.341/0001-59) e B.M.P Reiojoaha e Ótica LTDA
(inscrita no CNPJ sob o n® 81.745.317/0001-59).

pela

quais

o  n°

ca3.PARECER jurídico - PROCURADORIA JURÍDICA



l-iiãl'?

município de planalto

CNPJN° 76.460,526/0001-16
Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: planalto@rline.com.br
Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO - PARANÁ

Não encontra-se encartado aos autos a portaria de
designação da pregoeira e equipe de apoio, justificativa para contratação
pretendida, autorização pelo chefe do poder executivo para a realização do
processo Ücitatório, termo de referência afeto a contratação pretendida, e
parecer contábil indicando a existência de recursos de ordem orçamentária.

Na seqüência, o processo foi remetido a esta
Procuradoria, para a análise prévia dos aspectos jurídicos da minuta de edital
elaborada, prescrita no art. 38, parágrafo único, da Lei n° 8.666/93. Este
Parecer, portanto, tem o escopo de assistir a municipalidade no controle interno
da legalidade dos atos administrativos praticados na fase preparatória da
licitação.

É o relato necessário.

2 - ANALISE jurídica

A Licitação dar-se-á sob a modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO, de modo que a impossibilidade desta modalidade deve ser
devidamente justificada para que o certame ocorra na forma
PRESENCIAL, peio critério de julgamento de MENOR PREÇO POR ITEM,
regido pela Lei Federal n.o 10.520 de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente a
Lei n.o 8.666/93 e suas alterações, LC 123/2006 de 14 de dezembro de 2006 e o
Decreto Municipal n.° 2727/2007 de 26/06/2007, e demais disposições legais.

O pregão constitui modalidade de licitação adequada à
aquisição de bens e contratação de serviços comuns, conforme previsto no art.
1° da Lei n^ 10.520, de 2002, in verbis:

Art. 1^ Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a
licitação na modalidade de pregão, que será regida por esta Lei.
Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços comuns, para fins e efeitos
deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam
ser objetivamente definidos pelo Edital, por meio de especificações usuais
no mercado.

O Decreto n° 5.450, de 2005, que lhe regulamenta a
forma eletrônica, determina, em seu art. 4°, a utilização preferencial desta
modalidade licitatória, ressalvadas as hipóteses de comprovada impossibilidade,
devidamente justificadas pela autoridade competente:

Art. 4° Nas iicitações para aquisição de bens e serviços comuns será
obrigatória a modalidade pregão, sendo preferencial a utilização da sua
forma eletrônica.

§ 1'^ O pregão deve ser utilizado na forma eletrônica, salvo nos casos de
comprovada inviabilidade, a ser justificada pela autoridade competente.

A realização de pregão exige a prévia manifestação da
autoridade competente, no sentido de declarar que o objeto da aquisição

PARECER jurídico - PROCURADORIA JURÍDICA
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enquadra-se no conceito de bem ou serviço comum, o que deverá ser
providenciado.

2.1. Da iustificativa da contratação

Sobre a justificativa da necessidade da contratação,
extrai-se da iegisiação em regência, tratar-se de ato atribuído à autoridade
competente (ou, por delegação de competência, ao ordenador de despesa ou,
ainda, ao agente encarregado da contratação no âmbito da Administração)^ a
quem cabe indicar os elementos técnicos fundamentais que o apoiam.

Nos autos, não se encontram encartados a
justificativa da contratação, com exposição da sua motivação e dos
benefícios dela resultantes.

Verifica-se ainda a necessidade de chanceia da

autoridade competente à justificativa apresentada, a fim de que se possa
considerar atendida a exigência normativa neste quesito, ao menos no que tange
aos seus aspectos jurídico-formais.

É  importante lembrar que a teoria dos motivos
determinantes preconiza que os atos administrativos, quando motivados, ficam
vinculados aos motivos expostos, para todos os efeitos jurídicos. Até mesmo sua
validade dependerá da efetiva existência dos motivos apresentados. Recomenda-
se, por isso, especial cautela quanto aos seus termos, que devem ser claros,
precisos e corresponder à real demanda do Município, sendo inadmissíveis
especificações que não agreguem valor ao resultado da contratação, ou
superiores às necessidades da municipalidade, ou, ainda, que estejam defasadas
tecnológica e/ou metodoiogicamente.

A Lei no 10.520/2002 (art. 3°, I) determina também
que a autoridade competente estabeleça, de modo motivado, as exigências de
habilitação/qualificação, os critérios de aceitação das propostas, as sanções por
inadimplemento e as cláusulas do futuro contrato. Estes quesitos foram
atendidos na minuta do editai e do contrato administrativo.

2,2. Do Termo de Referência e da definição do

objeto

O Termo de Referência consiste em um dos atos

essenciais do pregão e deve conter todos os elementos caracterizadores do
objeto que se pretende licitar, como a sua descrição detalhada, o orçamento
estimativo de custos. Deve propiciar a avaliação do custo pela Administração, a
definição dos métodos, a estratégia de suprimento e o prazo de execução
contratual.

Em atendimento à exigência legal, deve ser
juntado nos autos o Termo de Referência afeto à contratação ora
pretendida, devidamente aprovado pela autoridade competente.

Lei n° 10.520/2002, art. 3°, I; Decreto n° 3.555/2000. an. 8°, III a.

PARECER jurídico - PROCURADORIA JURÍDICA
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Ainda quanto ao Termo de Referência, infere-se do art,
8°, III; "a" do Decreto n° 3.555/2000 que balizará a definição do objeto do
certame pela autoridade competente, exigida na Lei do Pregão (n°
10.520/2002). Nos autos, percebe-se a consonância entre o objeto detalhado
pela área requisitante e aquele definido pela autoridade competente, constante
da minuta de Edital.

Para a licitude da competição, impende também que a
definição do objeto, refletida no Termo de Referência, corresponda às reais
necessidades do Município, evitando-se detalhes excessivos, irrelevantes ou
desnecessários, capazes de conduzir à limitação da competitividade do certame.
Registre-se que não incumbe à Procuradoria avaliar as especificações utilizadas,
dado o seu caráter eminentemente técnico, recomendando-se à Administração
que verifique o cumprimento deste requisito.

Assim, recomendamos que a área técnica providencie a
inclusão de termo de referência aos autos.

2.3 Da pesquisa de preços e do orçamento

estimado

A especificação clara e precisa do objeto, bem assim de
todos os elementos que o caracterizam (quantidades, metodologia e tecnologia a
serem empregados, critérios ambientais, etc.), possibilita a adequada pesquisa
dos preços, imposta pelo nosso ordenamento jurídico.

A cotação de preços deve ser ampla e atualizada, de
modo a refletir, efetivamente, a realidade do mercado. Para tanto, o TCU orienta
que a Administração obtenha, no mínimo, três cotações válidas. Se não for
possível, deve consignar a justificativa nos autos.

Alerta-se, porém, que o atendimento à orientação da
Egrégia Corte de Contas nem sempre é suficiente para fixar um parâmetro de
preços aceitável. Falhas comuns são a limitação ao universo de empresas
pesquisadas e a cotação dos preços praticados no varejo, quando o volume da
contratação permitiria eventual ganho de escala, com redução dos preços
obtidos.

Assim, para evitar distorções, além de realizar pesquisa
que seja adequada às características do objeto licitado e tão ampla quanto a
característica do mercado recomende, é salutar que a Administração busque
ampliar sua base de consulta através de outras fontes de pesquisa, tais como
bases de sistemas de compras e avaliação de contratos recentes ou vigentes.

Observe-se que as empresas pesquisadas devem ser do
ramo pertinente à contratação desejada (Acórdão n° 1.782/2010-Plenário) e que
não pode haver vínculo societário entre as empresas pesquisadas (Acórdão
4.561/2010-1^ Câmara). Para fins de documentação, elevem ser acostados nos
autos:

e) A identificação do servidor responsável pela cotação (AC-0909-

PARECER JURÍDICO - PROCURADORIA JURÍDICA
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f) A caracterização completa das empresas consultadas, com
menção ao endereço e números de telefones (AC-3889-25/09-1);

g) Indicação dos valores praticados (AC-2602-36/10-P) de maneira
fundamentada e detalhada (AC-1330-27/08-P);

h) Data e local de expedição dos orçamentos apresentados (AC-
3889-25/09-1).

Ademais, vale asseverar que a adequada pesquisa de
preços é essencial para aquilatar o orçamento da contratação, sendo
imprescindível para verificar a existência de recursos suficientes para acobertá-
la.

Serve, também, para afastar o risco de limitação ou
ampliação indevida da participação no certame^, uma vez que o valor contratual
estimado é determinante para definir se a licitação deve ser destinada
exclusivamente às microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades
cooperativas.

No caso vertente, se encontram juntadas aos
autos a pesquisa de preços e orçamentos.

2.4 Das Exigências de Habilitação

A Lei n° 10.520/02 determina que a habilitação far-se-á
com a verificação de que "o licitante está em situação regular perante a Fazenda
Nacional, a Seguridade Social e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -
FGTS, e as Fazendas Estaduais e Municipais, quando for o caso, com a
comprovação de que atende às exigências do edital quanto à habilitação jurídica
e qualificações técnica e econômico-financeira".

Como se pode perceber da análise da minuta de edital
(cláusula 9.1), que todos os requisitos estão presentes.

2.5 Dos critérios de Aceitação das Propostas

Outra exigência da Lei n° 10.520/2002 é que a
autoridade competente defina os critérios de aceitação das propostas feitas pelos
lícitantes (art. 3°, I).

Do exame da minuta de edital, verifica-se o

cumprimento a recomendação tocante aos critérios de aceitação das propostas,
todavia, deve ser inserido no item 7 (7 - DA PROPOSTA DE PREÇOS), a indicação
da marca do produto ofertado.

Art. 18,1 da LC n® 123/2006; Art. 6° do Decreto n° 6.204/2007 e art. 34 da Lei n° 11.488/2007.

PARECER JURÍDICO - PROCURADORIA JURÍDICA
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2.6 Da Previsão de existência de recursos

orçamentários

A Lei no 8.666/93, aplicável subsidiariamente aos
pregões, estabelece que a realização de licitação depende da previsão de
recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes
das aquisições e da contratação dos serviços comuns. A declaração de
disponibilidade orçamentária e financeira, com indicação de rubrica específica e
suficiente, não cumpre com o presente requisito, recomendando-se que
seja encartado o mesmo aos autos.

2.7 Autorização para a abertura da licitação

Superadas as etapas relativas ao planejamento da
contratação, como a definição do objeto e a indicação do recurso próprio para a
despesa, torna-se possível ao gestor avaliar a oportunidade e a conveniência de
se realizar a contratação.

Caso conclua por deflagrar a licitação pretendida, deve
emitir a autorização para a abertura da licitação, prevista no art. 21, inciso V do
Decreto no 3.555/2000.

No presente caso, tal exigência não foi cumprida,
merecendo que seja procedida a juntada.

2.8 Da Minuta do Edital e seus Anexos

Em relação à minuta do contrato, verifica-se que
guarda legalidade com o disposto na Lei 8.666/93, contemplando as previsões
dos artigos 40 e 55, visto que presentes as cláusulas essenciais, e ausentes
quaisquer condições que possam tipificar preferências ou discriminações.

Cumpre ressaltar, que os itens 7.6 e 10 do instrumento
convocatório, não encontram-se em conformidade, tendo em vista que no
primeiro consta entrega parcial e no último consta entrega total, dessa forma,
reputo necessário a adequação do texto supracitado, com o fim de sanar a
divergência apontada.

3. CONCLUSÃO

aprovada, desde
precisamente:

que

Ante o exposto, a proposição está em condições de ser
observado o disposto no presente parecer, mais

a) Nos termos da lei 10.520/2002, inciso IV, artigo
30, dever ser procedida a juntada da portaria de designação da
pregoeira e equipe de apoio;

OS}?PARECER jurídico - PROCURADORIA JURÍDICA
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b) Que seja encartado ao procedimento a
autorização para realização da licitação firmada pelo chefe do
poder executivo municipal;

c) Que o presente processo licltatório seja
numerado, nos termos do art. 38, caput, da Lei n. 8.666/93;

d) Como a Administração optou pela utilização do
pregão presencial, o que não foi devidamente justificado, opino
pela tomada de providências a fim de comprovar a inviabilidade
do emprego da forma eletrônica, nos termos do §1° do art. 2° da
Lei no 10.520/2002;

e) Recomendo o encarte da justificativa da
contratação, com exposição da sua motivação e dos benefícios
dela resultantes, nos moldes da fundamentação;

f) Em atendimento à exigência legal, deve ser
juntado nos autos o Termo de Referência afeto à contratação ora
pretendida, devidamente aprovado pela autoridade competente;

g) Seja juntado aos autos do procedimento
administrativo o parecer contábil, com a indicação da dotação
orçamentária;

h) Proceda a adequação dos itens 7.6 e 10 do edital
de licitação, a fim de sanar a divergência apontada.

Registro, por fim, que a análise consignada neste
parecer se ateve às questões jurídicas observadas na instrução processual e no
edital, com seus anexos, nos termos do parágrafo único do art. 38 da Lei n®
8.666/93. Não se incluem no âmbito de análise da Procuradoria os elementos
técnicos pertinentes ao certame, como aqueles de ordem financeira ou
orçamentária, cuja exatidão deverá ser verificada pelos setores responsáveis e
autoridade competente do Município.

Concluída a análise, encaminhem-se os autos ao setor
de origem, para as providências cabíveis.

Após, è consideração superior.

E o Parecer,

PlanaltOrPf., 10 de outubro dí 2017

Drey
Procurador Jurídic0^OAB/PR 'Í0.àp9
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AUTORIZAÇÃO PARA LICITAÇÃO

Planalto-Pr., 11 de outubro de 2017

DE:

PARA:

Inácio José Werle

Pregoeira/ Comissão de Licitações

Considerando as informações e pareceres contidos no presente Processo,
Autorizo a Licitação sob a Modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, pelo
critério de julgamento de MENOR PREÇO POR ITEM, que tem por objeto à
contratação de empresa visando a aquisição de medalhas e troféus sendo
atividades desenvolvidas pela Secretária de Esportes, deste Município de Planalto,
deste Município de Planalto, nos termos da Lei Federal n. ° 10.520 de 17 de julho de
2002 e subsidiariamente a Lei n. " 8.666/93 e suas alterações, LC 123/2006 de 14 de
dezembro de 2006 e LC 147/2014 o Decreto Municipal n.° 2727/2007 de 26/06/2007,
e demais disposições legais.

A Pregoeira e a Equipe de Apoio nomeada pela Portaria 014/2017.

Encaminhe-se ao Departamento de Compras e Licitações para as
providências necessárias.

INÁCIO JOSE WERLE
Prefeito Municipal

0^3
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RESPOSTA AO PARECER JURÍDICO DO PREGÃO PARA TROFÉUS E MEDALHAS

Conforme apresentado no parecer, segue abaixo a indicação das soluções para o
mesmo:

A) A portaria está em anexo no processo;
B) Está em anexo ao processo.
C) O processo será numerado nos termos do art. 38 da lei 8666/93;
D) Devido ao acumulo de licitações e a ausência de plataforma para emprego da

modalidade eletrônica, será realizado na modalidade presencial, por ser
tecnicamente mais viável no momento;

E) A justificativa encontra-se junto com o pedido;
F) Todos os documentos juntados aos autos do processo são parte integrante do termo

de referencia, obstante para tal ser configurado e identificado, mas todos os
documentos pertinentes para o termo estão em anexo no processo;

G) O parecer contábil será anexado ao processo;
H) A divergência será sanada.

Planalto - PR, 16 de outubro de 2017.

ojo
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EDITAL DE LICITAÇÃO N° 096/2017

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL

TIPO: MENOR PREÇO

«EXCLUSIVO ME-EPP"

O Município de Planalto, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica - CNPJ, sob o n° 76.460.526/0001-16, com sede na Praça
São Francisco de Assis, n° 1583, por seu Prefeito Municipal, Senhor Inácio
José Werle, e a Senhora Carla Fatima Mombach Sturm Pregoeira, nomeada
pela Portaria de n'^ 002/2017 de 02/01/2017, tornam público a realização
de licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO

ITEM, objetivando a contratação de empresa visando a aquisição
de medalhas e troféus sendo atividades desenvolvidas pela Secretária
de Esportes, deste Município de Planalto, deste Município de Planalto,
que será regida pela Lei Federal de n° 10.520 de 17 de julho de 2002;
Decreto Municipal de n° 2727/2007 de 26/06/2007 sua alterações, e
subsidiariamente à Lei Federal n° 8.666/93, suas alterações, LC 123/2006
de 14 de dezembro de 2006 e LC 147/2014 demais legislações aplicáveis, a
ser executado pela Comissão designada pela Portaria n° 072/2017 de
18/10/2017 e nas condições fixadas neste edital e seus anexos.

ABERTURA

A abertura da presente licitação se dará em sessão pública, a ser realizada
no dia 09/11/2017, às 09:00 horas, na sala de reuniões da Comissão de
Licitação da Prefeitura Municipal de Planalto, com endereço na Praça São
Francisco de Assis, n° 1583 - Centro, Planalto-Pr.

1- DO OBJETO

1.1- A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta para
contratação de empresa visando a aquisição de medalhas e troféus sendo
atividades desenvolvidas pela Secretária de Esportes, deste Município de
Planalto, conforme condições, especificações, valores e quantidades,

Item .Objeto;' f ^ Quant Unid. Preço
máximo

unitário

Preço
máximo

total
1 Troféus de 88 cm de altura, base formato

triangular, 29 cm de largura, 04 cm de
altura, em madeira na cor preta, acima
destes três tubos de cor azul com anéis
dourados nas pontas, uma base fina de
madeira com duas bolinhas nas laterais,
cone dourado, anel azul no meio, taça azul

10 UN 232,50 2.325,00
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com alças e tampa de cor dourada
medindo 27 cm á partir das alças.
Confeccionado em polímero, estatueta
intercambível.
Troféus de 82 cm de altura, base formato 10
triangular, 29 cm de largura, 04 cm de
altura, em madeira na cor preta, acima
destes três tubos de cor azul com anéis

dourados nas pontas, uma base fina de
madeira com duas bolinhas nas laterais,
cone dourado, anel azul no meio, taça azul
com alças e tampa de cor dourada
medindo 27 cm á partir das alças.
Confeccionado em polímero, estatueta
intercambível.
Troféus de 78 cm de altura, base formato 10
triangular, 29 cm de largura, 04 cm de
altura, em madeira na cor preta, acima
destes três tubos de cor azul com anéis

dourados nas pontas, uma base fina de
madeira com duas bolinhas nas laterais,
cone dourado, anel azul no meio, taça azul
com alças e tampa de cor dourada
medindo 27 cm á partir das alças.
Confeccionado em polímero, estatueta
intercambível.
Medalha fundida 60mm, com resina 400
adesivo e fita personalizada.

TOTAL

222,67 2.226,70

216,17 2.161,70

10,67 4.268,00

10.981,40

2- DA DOTAÇÃO
2.1- Para cobertura das despesas decorrentes desta licitação serão
utilizados recursos próprios do Município de Planalto. Proveniente da
seguinte DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Conta da despesa FTincional progratnática ; Destinação de recurso
1480 I 08.124.27.812.2701-2048 [ 3.3.90.30000000

3- DA PARTICIPAÇÃO
3.1- A presente licitação destina-se EXCLUSIVAMENTE à participação
de MICROEMPRESA - ME e EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP,
qualifícadas como tais nos termos do art. 3°, da Lei Complementar n°
123/2006 e Lei Complementar n° 147/2014.

3.2- Poderão participar da presente licitação toda e qualquer pessoa
jurídica enquadrada nos termos do art. 3° Lei Complementar n°
123/2006 e Lei Complementar n° 147/2014 e que atenda todas as
exigências do presente Edital e seus anexos.

3.3- Os interessados deverão entregar até o dia 09/11/2017 ás 09:00
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horas no Departamento de Licitações desta Prefeitura 02 envelopes lacrados;
envelope I contendo proposta de preços. Envelope 11 contendo documentos
para habilitação, com as seguintes identificações na parte externa:

PREGÃO PRESENCIAL N° 096/2017
ENVELOPE I - PROPOSTA DE PREÇOS
PROPONENTE: (nome da empresa)

PREGÃO PRESENCIAL N° 096/2017
ENVELOPE II - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
PROPONENTE: (nome da empresa)

3.4- É vedada a participação direta ou indireta nesta licitação:
a) pessoa física;
b) pessoa jurídica não enquadrada na Lei Complementar da

MICROEMPRESA - ME e EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP, (LC n°
123/2006 e LC n° 147/2014);

c) empresa em regime de subcontratação, ou ainda, em consórcio;
d) empresa que estiver sob falência, concurso de credores, dissolução,

liquidação;
e) empresa que tenha sido declarada inidônea para contratar com a

Administração Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal;
f) Tenham em seu quadro, empregados menores de 18 (dezoito anos

efetuando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou, ainda, empregados
com idade inferior a 16 (dezesseis) anos, efetuando qualquer trabalho, salvo
na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. Conforme
Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do Artigo 7° da Constituição
Federal (anexo V).

4- DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
4.1- Só poderá deliberar em nome do licitante, formulando ofertas/lances de
preços e praticar os demais atos pertinentes ao certame, um dos seus
dirigentes contratuais ou estatutários, legalmente identificado, ou pessoa
física ou jurídica, habilitada por meio de Procuração, ou Carta de
Credenciamento, conforme modelo do anexo II, ou documento equivalente,
outorgando poderes necessários à formulação de propostas e á prática de
todos os demais atos inerentes ao certame. Caso seja sócio ou titular da
empresa, deverá apresentar documentos que comprovem sua capacidade de
representar a mesma, com poderes para formular ofertas e lances de preços
e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, que deverá ser
entregue a Pregoeira no início ou durante a reunião de abertura, ou enviada
dentro de um terceiro envelope.
4.2- Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único
admitido a intervir nas fases do procedimento licitatório e a responder por
todos os atos e efeitos previsto neste edital, por sua representada.
4.3- A não apresentação do credenciamento, a incorreção do documento
credencial ou ausência do representante, implicará na exclusão da proposta
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no certame.

5- DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
5.1- Decairá do direito de solicitar esclarecimento ou providencia e de
impugnar o Edital, aquele que não o fizer até 02 (dois) dias úteis antes da
data de abertura da sessão do Pregão.

6- DA PRÊ-HABILITAÇÃO
6.1- Os licitantes deverão apresentar Declaração dando ciência de que
cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme modelo no
Anexo IV, diretamente a Pregoeira, no início da sessão. Poderá também ser
enviada ainda em um terceiro envelope.

7- DA PROPOSTA DE PREÇOS
7.1- A proposta de preços - envelope I, devidamente assinada pelo
proponente ou seu representante legal, deverá ser redigida em português,
datilografada ou digitada, de forma clara, sem emendas, rasuras ou
entrelinhas nos campos que envolverem valores, quantidades e prazos, com
indicação do número deste Edital. Deverá ser elaborada considerando as
condições estabelecidas neste edital e seus anexos, discriminando-se
minuciosamente o objeto cotado, observando-se os quantitativos de cotação
de quantidade e o preço máximo unitário e total, validade da proposta
mínima de 60 (sessenta) dias, conforme descrito no Anexo I do presente
Edital, facilitando assim o julgamento. Não deverá ser cotado objeto que
não atenda às especificações mínima prevista no Anexo I, sob pena de
desclassificação.
7.2- Ao assinar a Proposta de Preços - Anexo I, o proponente estará
assumindo automaticamente o cumprimento de todas as condições
estabelecidas na mesma.

7.3- Os preços deverão ser cotados em moeda nacional (não se admitindo
cotação em moeda estrangeira), limitada a 02 (duas) casas após a vírgula,
sendo que os dígitos excedentes serão excluídos pela Pregoeira e pela Equipe
de Apoio sem arredondamento, sendo que o preço máximo unitário e total de
cada item encontra-se indicado no Anexo I do presente Edital.
7.4- Nos preços deverão estar incluídas todas as despesas e encargos
necessários ao fornecimento do objeto licitado.
7.5- A Proposta de Preços, deve ser gerada pelo sistema EQUIPLANO auto
cotação, (conforme link:

http://planalto.pr.gov.br/upload/downloads/esProposta.exe) que deverá ser
apresentada: na forma eletrônica (Pen-Drive) para alimentação do sistema de
apuração;

7.6- Forma de entrega: deverá ser entregue no prazo de 05(cinco) dias úteis
apôs a solicitação de entrega, na Secretaria de Esportes de Planalto.

8- DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOS LANCES
8.1- A Pregoeira declarará aberta a sessão iniciando-se com a fase de
credenciamento dos interessados em participar do certame.

<  ̂ 4
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8.2- Estando de posse da relação das Licitantes Credenciadas a Pregoeira
fará divulgação verbal dos interessados, sendo que, as proponentes
credenciadas poderão ofertar lances durante a sessão do Pregão, dando-se
início ao recebimento dos envelopes "proposta de Preços" e "Documentos de
Habilitação".
8.3- Abertos os envelopes contendo as propostas de preços, será realizada
sua conferência, análise de sua conformidade com as exigências do Edital.
8.4- A Pregoeira procederá à classificação da proposta de menor preço, e
aquelas que tenham valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por
cento), relativamente à de menor preço, para participarem dos lances
verbais.

8.5- Caso não haja pelo menos três propostas nas condições definidas no
item 8.4, serão classificadas as propostas subsequentes que apresentarem
os menores preços, subsequentes, até o máximo de três.
8.6- Cumprindo o item 8.3, serão desclassificadas as propostas de preços
que:

a) forem elaboradas em desacordo com as exigências do Edital e seus
anexos;

b) apresentem valores cotados acima do máximo estipulado no anexo
I;

c) apresentarem preços unitários ou totais simbólicos, irrisórios ou de
valor zero, ou manifestamente inexequíveis, havido assim como aquele
incompatível com os preços praticados no mercado, conforme a Lei 8.666/93
e suas alterações;

d) considerar qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital e
seus anexos.

8.7- Na ocorrência de empate dentre as classificadas para participarem dos
lances verbais, a ordem para esses lances será definida através de sorteio,
onde terá preferência para o lance a licitante sorteada. Às licitantes
proclamadas classificadas, será dada oportunidade para nova disputa, por
meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, em
relação à de menor preço, iniciando-se pelo autor da proposta de maior
valor.

8.8- A cada nova rodada será efetivada a classificação momentânea das
propostas, o que definirá a seqüência dos lances seguintes.
8.9- O lance sempre deverá ser inferior ao anterior ou da proposta de menor
preço.

8.10- A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela
Pregoeira, implicará a exclusão da Licitante da etapa de lances verbais e na
manutenção do último preço por ela apresentado, para efeito de ordenação
das propostas.
8.11- A pregoeira poderá negociar com a licitante excluída da participação
dos lances verbais, na forma do item 8.13, caso a Proponente vencedora seja
inabilitada, observada a ordem de classificação.
8.12- Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o
proponente desistente às penalidades cabíveis.
8.13- Caso não se realize lances verbais, serão verificados a conformidade

OJ.'í
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entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para contratação,
hipótese em que a Pregoeira poderá negociar diretamente com a proponente
para que seja obtido melhor preço.
8.14- Após este ato, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas as
ofertas.

8.15- A Pregoeira examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor
apresentado pela primeira classificada, conforme definido neste Edital e seus
anexos.

8.16- Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, a
Pregoeira examinará o atendimento das condições habilitatórias da licitante
classificada em primeiro lugar.
8-17- Constatado o atendimento pleno às exigências editatícias, será
declarada a proponente vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto deste
Edital pela Pregoeira.
8.18- Se a proponente não atender às exigências habilitatórias, a Pregoeira
negociará diretamente com a Licitante melhor classificada e posteriormente
examinará os seus documentos de habilitação, sendo declarada vencedora e
a ela será adjudicado o objeto deste Pregão.
8.19- Para fins de julgamento das propostas de preços, o Pregoeiro e sua
Equipe de Apoio levarão em consideração o critério MENOR PREÇO POR
ITEM.

9- DA HABILITAÇÃO
9.1- As empresas deverão apresentar no ENVELOPE II, os seguintes
documentos, os quais serão examinados pela Pregoeira e pela Equipe de
Apoio:

a) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS);

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante
apresentação de Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições
Federais, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do
domicilio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma de
lei;

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante
apresentação de Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela
Secretaria de Estado da Fazenda, do domicilio ou sede do
proponente, ou outra equivalente, na forma de lei;

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante
apresentação de Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela
Secretaria de Municipal da Fazenda, do domicilio ou sede do
proponente, ou outra equivalente, na forma de lei;

e) Prova de regularidade para com a Justiça do Trabalho, mediante
apresentação de Certidão de Negativa de Débitos Trabalhistas;

f) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e última alteração;
g) Prova de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CNPJ);
h) Certidão simplificada do seu enquadramento como Microempresa

ou Empresa de Pequeno Porte junto a Junta Comercial do Estado

cSt
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onde se localiza a empresa licitante, expedida em no máximo 90
(noventa) dias anteriores a data de abertura desta licitação;

i) Declaração de Idoneidade (anexo III);
j) Declaração de Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do Artigo

7° da Constituição Federal (anexo V).
k) Declaração de cumprimento aos requisitos legais para qualificação

como micro empresa e empresa de pequeno porte, conforme modelo
do Anexo V deste Edital, assinada pelo representante legal da
licitante;

9.2- Os documentos de habilitação poderão ser autenticados por servidores
da administração conforme determina o Art. 32 da lei n'' 8666/93.
9.3- Em nenhum caso será concedido prazo para a apresentação de
documentos de habilitação que tiverem sido entregues na própria sessão,
sendo que a falta de quaisquer documentos implicará na inabilitação do
licitante.

9.4- Os envelopes com documentos relativos a habilitação das licitantes não
declaradas vencedoras, permanecerão em poder do Pregoeiro, devidamente
lacrados, até que seja formalizada a assinatura do contrato ou homologada a
licitação. Após este fato, ficarão por 20 (vinte) dias correntes à disposição
das licitantes interessadas. Findo este prazo, sem que sejam retirados, serão
destruídos.

10- CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
10.1- O Objeto deverá ser entregue total, no prazo de 05 (cinco) dias,
contados após o recebimento da Solicitação de Entrega da Secretaria de
Esportes.
10.2- A empresa vencedora ficará obrigada a substituir, reparar, corrigir ou
substituir, a suas expensas, o objeto que vier a ser recusado, sendo que o
ato do recebimento não importará na aceitação.
10.3- Independentemente da aceitação, o adjudicatário garantirá a
qualidade do objeto, obrigando~se a reparar, corrigir ou substituir aquele
que apresentar defeito.

11- DO VALOR MÁXIMO
11.1- O valor máximo correspondente ao total do objeto, é de R$ 10.981,40
(dez mil, novecentos e oitenta e um reais e quarenta centavos),
conforme demonstrado no Anexo I, do presente ato convocatório.

12- DAS PENALIDADES

12.1- O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar no fornecimento do objeto adquirido,
comportar-se de modo inidóneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude
fiscal, garantindo o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará
impedido de licitar e contratar com a administração, pelo prazo de até 5
(cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou
até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade.

7
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12.2- Pela inexecução total ou parcial do contrato ou instrumento
equivalente e pelo descumprimento das normas e legislação pertinentes á
execução do objeto contratual que acarrete a rescisão do contrato ou
instrumento equivalente, o Município de Planalto, poderá, ainda, garantida a
prévia defesa, aplicar à empresa contratada as sanções previstas no art. 87
da Lei n° 8.666/93, sendo que em caso de multa esta corresponderá a 10
(dez por cento) sobre o valor do contrato.
12.3- A aplicação das sanções administrativas não exclui a
responsabilização do licitante por eventuais perdas e danos causados ao
Município de Planalto.

13- DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

13.1- Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões
da Pregoeira, poderá faze-lo, manifestando sua intenção com registro da
síntese das suas razões, sendo-lhe facultado juntar memoriais no prazo de
03 (trés) dias. Os interessados íicam, desde logo, intimados a apresentar por
escrito, contra-razões em igual número de dias, que começarão a contar do
término do prazo do recorrente.
13.2- A falta de manifestação imediata e motivada do licitante em interpor
recursos, ao final da sessão, importará a preclusão do direito de recursos e
adjudicação do objeto da licitação pela Pregoeira ao vencedor.
13.3- Os recursos contra decisões da Pregoeira não terão efeitos
suspensivos.
13.4- O acolhimento de recursos importará a invalidação dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.

14- DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
14.1- Inexistindo manifestação recursal, caberá ao Pregoeiro a adjudicação
do objeto da licitação ao licitante vencedor, com a posterior homologação do
resultado pelo Prefeito do Município de Planalto, publicando-se a decisão em
jornal oficial do Município
14.2- Ocorrendo recursos, após sua resolução, caberá ao Prefeito do
Município de Planalto a adjudicação do resultado, com publicação da
decisão em jornal oficial do Município.
14.3- Adjudicado o objeto ao vencedor do certame, poderá a Pregoeira
negociar diretamente com o adjudicatárío, buscando obter um melhor preço.

15-DO PAGAMENTO

15.1- Os pagamentos pertinente a presente licitação serão efetuados em até
15 (quinze) dias após a entrega do objeto, e com apresentação da respectiva
nota fiscal.

16- DOS ANEXOS DO EDITAL

16.1- É facultada a apresentação dos Anexos em modelos próprios do
proponente, desde que não descaracterizem suas finalidades.
16.2- Compõem esta Convocação Geral, além das condições especificas,
constantes do corpo do Edital, os seguintes documentos:
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a) Anexo I - Descrição do objeto a ser adquirido e demais informações;
b) Anexo II - Modelo de Carta de Credenciamento;
c) Anexo III - Modelo de Declaração de Idoneidade;
d) Anexo IV - Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos

de Habilitação;
e) Anexo V - Modelo de Declaração de Observância ao Disposto do

Inciso XXXIII do Artigo 7° da Constituição Federal;
f) Anexo VI - Modelo de declaração de enquadramento de ME ou EPP;
g) Minuta de Contrato.

17- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
17.1- Esta licitação poderá ser revogada por interesse público e anulada por
ilegalidade de oficio ou mediante provocação de terceiros, mediante parecer
por escrito e devidamente fundamentado, aplicando-se os procedimentos
inerentes aos recursos quanto à concessão de prazo para contraditório.
17.2- A Pregoeira e sua Equipe de Apoio, no interesse público, poderão
relevar omissões puramente formais, desde que não reste infringido o
princípio da vinculação ao instrumento convocatório.
17.3- será(ão) lavrada(s) ata(s) do(s) trabalho(s) desenvolvido(s) em ato
público de abertura dos envelopes, a(s) qual(is) será(ão) assinada(s) pela
Pregoeira, pela equipe de apoio e representantes credenciados presentes.
17.4- A licitação não implica da obrigatoriedade de compra por parte do
Município de Planalto. Até a entrega do empenho, poderá o licitante
vencedor ser excluído da licitação, sem direito a indenização ou
ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se a contratante
tiver conhecimento de qualquer fato ou circunstância superveniente,
anterior ou posterior ao julgamento desta licitação, que desabone sua
idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou administrativa.
17.5- Os pedidos de esclarecimentos, impugnações e a apresentação escrita
dos recursos deverão ser protocolizados junto a Prefeitura do Município de
Planalto, na Praça São Francisco de Assis, n° 1583, Centro - CEP
85.750.000 - Planalto, Estado do Paraná, no horário das 8:00 às 11:30 e das
13:30 ás 17:30 horas.

17.6- As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento
deste termo, perante o Foro da Comarca de Capanema-Pr. Não obstante
qualquer mudança de domicilio da CONTRATADA que, em razão disso, é
obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber
notificação, citação inicial e outras medidas em direito permitidas.

Planalto-Pr., 27 de outubro de 2017.

INÁCIO JOSE WERLE

Prefeito Municipal

G3^
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PREGÃO PRESENCIAL N° 096/2017

ANEXO II - CARTA DE CREDENCIAMENTO

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ N°

ENDEREÇO.

MUNICÍPIO:

FONE:_

EST.

Credenciamos o(a) Sr. (a).

portador(a) da cédula de identidade sob n°

e CPF sob n°

A participar do procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO

PRESENCIAL N° 096/2017, instaurado pelo Município de Planalto, na

qualidade de representante legal da empresa, com poderes para representar

a empresa, elaborar a proposta, oferecer lances, assinar atas, interpor de

recurso e praticar todos os demais atos que se fizerem necessários.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente

Local e data

NOME:

RG/CPF

CARGO

10

OVO
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PREGÃO PRESENCIAL N'' 096/2017

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ N°

ENDEREÇO FONE:

município : EST.

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de

proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO

PRESENCIAL N° 096/2017, instaurado pelo Município de Planalto, que não

fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público,

em qualquer de suas esferas.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e data / /

NOME:

RG/CPF

CARGO

11
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PREGÃO PRESENCIAL N° 096/2017

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

(documento obrigatório)

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ N°

ENDEREÇO.

MUNICÍPIO:

FONE:

O representante legal da empresa.

EST.

—  , na qualidade de Proponente do

procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N°

096/2017, instaurado pelo Município de Planalto, declara para fins de

direito que a referida empresa cumpre plenamente os requisitos de

habilitação exigidos no respectivo edital de licitação.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e data

NOME:

RG/CPF

CARGO

12
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PREGÃO PRESENCIAL N® 096/2017

ANEXO V - DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO
DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7'' DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL

PROPONENTE:

CNPJ N°

ENDEREÇO FONE:

MUNICIPIO:_ EST.

A proponente abaixo assinada, participante da licitação

modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N° 096/2017, por seu representante,

declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei n° 8.666/93, de 21 de

junho de 1993 e demais legislação pertinente, que, nos termos do § 6° do

artigo 27 da Lei n° 6.544, de 22 de novembro de 1989, encontra-se em

situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à

observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição

Federal.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e data / /

NOME:

RG/CPF

CARGO

13
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PREGÃO PRESENCIAL N° 096/2017

ANEXO VI - Declaração de enquadramento em regime de
tributação de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte
(na hipótese do licitante ser uma ME ou EPP)

RAZÃO SOCIAL;

CNPJ N°

ENDEREÇO FONE:

MUNICÍPIO: EST.

O representante legal da empresa.

,  na qualidade de Proponente do
procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N°
096/2017, instaurado pelo Município de Planalto, declara para todos os fins
de direito que estou(amos) sob o regime de microempresa ou empresa de
pequeno porte, para efeito do disposto na Lei Complementar 123, de 14 de
dezembro de 2006 LC 147/2014.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e data

NOME:

RG/CPF

CARGO

14

0^^



VX!_12SSW"*í!CV
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DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO
PREGÃO PRESENCIAL N" 096/2017

EMPRESA:

CNPJ N"

INSCRIÇÃO ESTADUAL N<

ENDEREÇO:

CIDADE: ESTADO:

declara o recebimento do Edital PREGÃO PRESENCIAL N°

096/2017 anexos II,III,IV,V,VI, Minuta de Contrato, referente

contratação de empresa visando a aquisição de medalhas e troféus

sendo atividades desenvolvidas pela Secretária de Esportes, deste

Município de Planalto, deste Município de Planalto.

Planalto-Pr. de de

NOME:

RG

ASSINATURA:
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MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° ..../2017
PREGÃO PRESENCIAL N° ...../2017

Conti^ato Administrativo que entre si fazem o Município de Planalto e a
empresa j-ia forma abaixo.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PLANALTO, pessoa jurídica de direito Público
Interno, com sede à Praça São Francisco de Assis, n° 1583, inscrito no CNPJ n"
76.460.526/0001-16, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal,
senhor INÁCIO JOSÉ WERLE, em pleno exercício de seu mandato e funções,
brasileiro, casado, residente e domiciliado neste Município de Planalto, Estado do
Paraná, portador da Cédula de Identidade RG n° 5.846.233-0 e do CPF/MF sob rf
815.418.219-04.

CONTRATADA; ^ devidamente inscrita
no CNPJ sob n." , com sede à ,

Cidade de neste ato representado
pelo Administrador(a) o Sr(a) brasileiro(a), comerciante,
portador(a) do RG n.'^ e do CPF sob n."
residente e domiciliado(a), na Cidade de

CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO DO CONTRATO

O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa visando a
aquisição de medalhas e troféus sendo atividades desenvolvidas pela Secretária de
Esportes, deste Município de Planalto, deste Município de Planalto, tudo conforme a

ITEM QUANT. UNID. OBJETO

Troféus de 88 cm de altura,
base formato triangular, 29
cm de largura, 04 cm de
altura, em madeira na cor

preta, acima destes três tubos
de cor azul com anéis

dourados nas pontas, uma
base fina de madeira com

duas bolinhas nas laterais,
cone dourado, anel azul no

meio, taça azul com alças e
tampa de cor dourada
medindo 27 cm á partir das
alças. Confeccionado em

polímero, estatueta
intercambivel.
Troféus de 82 cm de altura,
base formato triangular, 29

MARCA PREÇO PREÇO
UNIT. TOTAL
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04 400

cm de largura, 04 cm de
altura, em madeira na cor

preta, acima destes três tubos
de cor azul com anéis

dourados nas pontas, uma
base fina de madeira com

duas bolinhas nas laterais,
cone dourado, anel azul no

meio, taça azul com alças e
tampa de cor dourada
medindo 27 cm á partir das
alças. Confeccionado em

polímero, estatueta
intercambivel.

M  Troféus de 78 cm de altura,
base formato triangular, 29
cm de largura, 04 cm de
altura, em madeira na cor

preta, acima destes três tubos
de cor azul com anéis

dourados nas pontas, uma
base fina de madeira com

duas bolinhas nas laterais,
cone dourado, anel azul no

meio, taça azul com alças e

tampa de cor dourada
medindo 27 cm á partir das
alças. Confeccionado em

polímero, estatueta
intercambivel.
Medalha fundida óOmrn,
com resina adesivo e fita

personalizada.

TOTAL

Parágrafo Único - Integram e completam o presente termo Contratual,
para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as
condições expressas no edital PREGÃO PRESENCIAL /2017, juntamente com
seus anexos e a proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA
DO VALOR

Pelo fornecimento do objeto ora conti-atado, a CONTRATANTE pagará
à CONTRATADA o valor total de R$ ( daqui a diante
denominado VALOR CONTRATUAL.

CLÁUSULA TERCEIRA
DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA
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O Objeto deverá ser entregue total, no prazo de até 05 (cinco) dias,
contados após o recebimento da Solicitação de Entrega da Secretaria de Esportes.

CLÁUSULA QUARTA
DA FORMA DE PAGAMENTO

Parágrafo Primeiro - O pagamento pertinente ao presente Contrato
será efetuado em até 15 (quinze) dias após a entrega do objeto, e com apresentação
da respectiva nota fiscal.

Parágrafo Segundo - O pagamento decorrente da aquisição do objeto
correrá por conta dos recursos próprios do Município de Planalto. Proveniente da
seguinte DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso
1480 08.124.27.812.2701-2048 3.3.90.30000000

CLÁUSULA QUINTA
DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

Parágrafo Primeiro - Constituem direitos da CONTRATANTE receber
o objeto deste Conhuto nas condições avençadas e da CONTRATADA perceber o
valor ajustado na forma e prazo convencionados.

Parágrafo Segundo - Constituem obrigações da CONTRATANTE:
a) Efetuar o pagamento ajustado;
b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução

do Contrato.

Parágrafo Terceiro - Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) Prestar o fornecimento na forma ajustada;
b) Em caso de devolução do objeto, por estar em desacordo com as

especificações, todas, as despesas será atribuída a contratada
devendo este providenciar com a máxima urgência a sua
substituição ou adequação;

c) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais decorrentes;

d) A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir ou substituir, as
suas expensas, o objeto do contiuto em que se verificar, defeitos ou
incorreções durante o prazo de garantia.

e) Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade
com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação;

f) Apresentar sempre que solicitado, durante a execução do Contrato,
documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor
quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais

CLÁUSULA SEXTA
DA CESSÃO DO CONTRATO
A CONTRATADA não poderá ceder o presente Conta-ato a nenhuma

pessoa física ou jurídica, sem autorização prévia, por escrito, da CONTRATANTE e
anuência expressa da Contratante.

0^,
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CLÁUSULA SÉTIMA
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL

Parágrafo Primeiro - À CONTRATADA serão aplicadas multas pela
CONTRATANTE a serem apuradas na forma a saber: pela inexecução total ou
parcial do contrato ou instrumento equivalente e pelo descumprimento das normas e
legislação pertinentes à execução do objeto contratual que acarrete a rescisão do
contrato, o Município de Planalto, poderá, ainda, garantida a prévia defesa, aplicar à
empresa contratada as sanções previstas no art. 87 da Lei n*^ 8.666/93, sendo que em
caso de multa esta corresponderá a 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato.

Parágrafo Segundo - Pelo retardamento da execução do contrato,
quando não mantiver a proposta, falhar ou fraudar no fornecimento do objeto
adquirido, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude
fiscal, garantindo o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de
licitar e contratar com a administração, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante o Município de Planalto.

CLÁUSULA OITAVA
DA RESCISÃO

Parágrafo Primeiro: Ficará o presente Contrato rescindido, mediante
formalização, assegurado o contraditório e a defesa, nos seguintes casos:

a) o não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais;
b) a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar

a impossibilidade da conclusão dos serviços nos prazos estipulados;
c) atraso injustificado, a juízo da Administração, na execução dos

serviços/objeto contratado;
d) não entrega do objeto, sem justa causa ou prévia comunicação à

Administração;
e) a subcontratação total do objeto deste Contrato, sem prévia autorização

do CONTRATANTE, associação da CONTRATADA com outrem, a
cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou
incorporação, que afetem a boa execução do presente Contrato;

f) o desatendimento das determinações regulares da autoridade
designada para acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato,
assim como a de seus superiores;

g) cometimento reiterado de faltas na execução do contrato;
h) decretação de falência ou instauração de insolvência civil;
i) dissolução de Sociedade;
j) alteração social e a modificação da finalidade ou da estrutura da

empresa, que, a juízo da Administração, prejudiquem a execução deste
Contrato;

k) razões de interesse público de alta relevância e amplo conliecimento,
justificados e determinados pela máxima autoridade da esfera
administrativa a que está subordinada o CONTRATANTE e exaradas

C/J?
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no processo administrativo a que se refere o contrato amplo
conhecimento Público;

1) ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente
comprovada, impeditiva da execução deste Contrato.
Parágrafo Segundo: O presente Contrato poderá ser rescindido caso

ocorram quaisquer dos fatos elencados no art. 78 e seguintes da Lei n° 8.666/93.
Parágrafo Terceiro - A CONTRATADA reconhece os direitos da

CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei n°
8.666/93.

CLÁUSULA NONA
DA VIGÊNCIA
O prazo de vigência será até 31/12/2017.
CLÁUSULA DÉCIMA
DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes,
com base na legislação em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
DO FORO

As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento
deste termo, perante o Foro da Comarca de Capanema-Pr. Não obstante qualquer
mudança de domicilio da CONTRATADA que, em razão disso, é obrigada a manter
um representante com plenos poderes para receber notificação, citação inicial e
outras medidas em direito permitidas.

Justas e contratadas, firmam as partes este instrumento em 02 (duas)
vias de igual teor, com as testemunhas presentes no ato, a fim de que se produza
efeitos legais.

Planalto-Pr de de

CONTRATANTE CONTRATADA

TESTEMUNHAS:



^p28 de Outubro de 2017'"
ESTADO DO PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DA SERRA DO SUL
PORTARIA 238117 • NOMEIA SERVIDORA PARA CARGO EM

comissão de assessor administrativo
LUCINDA RIBEIRO DE UMA ROSA. Prefeita Municipal de Fior cs

Sena doSul, Estado do Paraná, usando das alríiu çõeslegeisq-je Ihssia
conferidas nos termos da Legislação*rigente'. RESOLVE:

Art. 1° • Nomear a setviíors Sria. MARLI MATIAS DOS SANTOS,
poiedcra da Ct N» 9.394,177-2 - SSP-PR, para o Cargo em Comissão ús
AssessorAdminlsVaín.-o, Símbolo *003', a partirde 02 de ouHyode 0017.
Art ? - Revogadas as disposições em contrário, entrando a presente

Portaria amuiQor na daia de sua publicação, com efeito rslroativoa 02 de
outubro de 2017.

Flor da Serra do Sul • Pr, em 28 de outubro de 2017.
LUCINDA RIBEIRO DE UMA ROSA • Prefeita Municipal \

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DA SERRA DO SUL

PORTARIA N» 239/17

NOMEIA SERVIDOR PWíA CARGO EM COMISSÃO DE
ASSESSOR ADMINISTRATIVO COM FUNÇÃO GRATIFICADA
LUCINDA RIBEIRO DE UMA ROSA, Prefeita Municipal Í8 Fícr da

Serra do Sul, Estado do Paraná, usando das atribuições legais qus ihe são
conferidas nos termos da Legislação vigente; RESOLVE:
Art 1«-Nomear o servidor Sr, LEOMLSO DEMARTINI, por^dcrCa Cl

N» 13^-218.933 • SSP-SC, para o Cargo em Comissão de Assessorl
Administrativo, Simboto "003', ccrm "FGS", a partir de 1S deoukibrode
2017. j
á^rL 2°- Revogadas as disposições etr, contrário, entrando a pfaseníe|

larisemrigornedatade sua publicação, comefeito retroativoalõds,
ato;brods^17. :

Flor da Serra do Sul - Pr, em 26 da outubro de 2017. |
LUCINDA RIBEIRO DE LIMA ROSA - Prafaita Municipal !

ESTADO DO PARANA j
MUNICÍPIO DE PUNALTO ]
AVISO DE LICITAÇÃO j

•*PREGÂOPRESENCiAL"N''099/2017 |
O MUNICÍPIO DE PLANALTO, faz saber aos interessados qus com I

base ra Lei Federal da n' 10.520 de 17 de julho de 2002; Decreto Municlpel í
de n' 2727/2007 de 2S/06/2007 e suas alterações, suosidlalamer.ie à Ld i
Federal n" a666«3. suas alterações. LC123/2006 de 14 de dezembro da'
2003 e demais ledáaçôesa^cávtó.em sua sede^ a Praça Sâo Frandsoa!
dê Assis, 1S83, fará realizar Licitação na Modalidade :'RE3Í0j
PRESENCIAL sob n° 099/2017, confo.-medescrilo aiaiec: |
OBJETO: Aquisição da combustival, tipoGASOLINACCyuV E ÓLEO ̂

DIESa, para use exclusNo da frota deveículos deste Kta-Jc p-q da Pla.nalta,
com viafiáns (Ida/voltá) para s Cidâde de Curitiba.
VALOR TOTAL: 72,909,00 setenta e dois mil e iiovecsn:os résis).
DATADAABERTURA;iOdenovembrodê2017-ès 14:00 horas.

MaioresíiforrráçõêSianio ao Departamento de lotações em. liando da

ESTADO DO PARAN V

MUNICÍPIO DE PLANA .TO
AVISO DE LICITAÇÃ)

"PREGÃOPRESENCIAL"lí» 196/2017

O MUNICÍPIO DE PLANW.ro. faz saber ao; interessados que com
basa na Lei Federal de n' 10.520 de 17 dejulho á 2302; Decreto Mun:cp^
de n' 2727/2007 de 26/06/2007 e suas alteraçõe t. sutaUiariamenle á Lei
Federal n" 8.656/33, suas alteraçCeB,LCl23/20i6d9l4 de dezembro de
2aílSademaislegislEçíes^ticâv^,emajas8ds aloaPfaçaSáoFfa,icisco
de Assis, 1583, fará realizar Licitação na Modalidade PREGÃO
PRESENClALsobn' OSâíair.conlbrme descr to abaiw:
OBJETO; Contratação da emirese visando a squisiçSo de medalhas e

irofóus sendo atividades desenvik'rida8 peta Soe ataria de Esportes, deste
t/uiiicipio Cê Pantllo.cesle Município da Planail >.
VALOR TOTAL; R$ 10.981,40(061 rr.l, nove: Ttos eoitans e um.reais

e cuaren2 santcvos';.
DATA DA ABERTURA: 09 de fw/embro dei liT-às 09:00 hores,

Maiores ínfomiaçiie.s junto ao Daoartsmanto d: LiciLJtjões em horário de
expsdierte.

INÁCIO JOSÉ WÊRLE - Prefefi 3 Municipal

;  1

ESTADO 00 PARA/V
MUNICÍPIO DE PLANA
AVISO DE LICITAÇÃ

"PREGÃO PRESENCLAL"N» 096/2017

O MUNICÍPIO DE PLANALTO, faz sabsr ac
base na Lei Fedarel de rri 10520 de '7 dejuSro di
de n'2727,2007 de 26/35/2007 e suas alleraçõí
Federal n' 8.£66/33. suas alteraçõea, LC 123/2C
20C£. LC 147,'2014 e damsislsgisiaçõas apilcs
Praça Sáo Franástc da Assis. 1583, fará realiza
PREGÃO FRE3E»! Ol.AL sob n'098/2017, con:
OBJETO: CoiiiratacSo de empresa especlall

deaerviçQ de Aulas ds Teatro, destinada a alun
] atvjs, objadvamlo o reserrvoNimento de ações s
' de Cultura, deste Municípc de PíanaSo.
i  VALOR TOTAL RS 29,808,00 (vinte s no\

I  OATADAABERTURA:1Dd6novambrodeíOl7-àsOg:OOhoras. |
i  M^oiesin'orm£ÇõesiuntoeoDepartamnto«Lliiiaçieserahcrário(ie:
1 «epeíienle. I
I  INÁCIO JOSÉ tVERLE • Prefello Municipal •

I  INÁCIO JQSÉIA/ERLE-Prelelta Munidpal .
ESTADO DO PARANA j

MUNICÍPIO DE PLANALTO ]
AVISO DE UCITAÇÃO !

-PREGÃOPRESENClAfN^OST.rtiOl? [
O município de PLANALTO/FUNDO MUNICIPAL DE S.AÚDEj

DE PLANALTO, fsz saber aos Interessados que com base ns Lei Federai de;
^0.5^ de I7dejulho ds 2002; Decfel3Munidp3:dsn'2727,'2e07 de25'!

2007 e suas aiterações, svíjwfiarianente è Le' Federa! n' S.êfiiSS, suas í
a,iefações,LC122í2D'J5 de 14 de dezembro de 2035 sderpalsíegislaçõK;
aplicáveis, em sua sede sito a Praça Sio Francisco de Assis, 1583, fará
realizar Licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL soo n° 097/
2017, conforme dêsaiic abaixo:
OBJETO: Acuisiçãc de combasüvel. tipo 6AS0U,NACOMUM E OL£0

DIESEL, para usoeKMsivoíiafroladeveicuioadessItfeFJcipiooe Fiarato.
VALORTOTAí. RS 162.700,00 (csntD a sesaer.ta edcà rtvl e sstecentos

reais).
DATA DA ABERTURA: 09 de novembro de 2017-ès 14:00 heras, j
Maiores informaçõesjunto so Departamanio ds uidtaçõss em hc.-ái^o ds,

expediente. i
INÁCIO JOSÉ WERLE- Prefeita Municipal |

ESTADO DO PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DEAf.IPÉRE
O Prefeito Municipal ce Ampare, Estada do Paraná, com tese na Le'

Federal8£66/53e ccmplemaitar, toma p/6lco exPBtsd.i .-rrr^
TermoAdltivc referente ao Contrato n°. 196, de26 de seterrbra da 2D15;
PARTES: Município Ce Ampére e GENTE SEGURADORA 5/A. !
ADITIVO: Fica aditívada o valor em mais RS 8.500,00 (oita rnli = ;

^tinheittes reais), tóiailzandoovslofdccontratc em RS17.0i9,flC(dszBssêle I
mil reais)- PRAZO: Fica renovado paigual peridCoo prazo da vgénde de;
presente Contrato ,aC'f mais i2(doze) meses, com inicio para o dia 25 dei
setembrode 2017 e término previslopara o Cia 25 de seismhro da 2C16, 1
podendo ser rescindido a qualquertempo, de forma ur,£aíeral pelo munltíp». !

FOROrComercadeAmpere-PR. Ampére4»R,28ceí8temhfad6 '
2017. DISNEILUQUINI - Prefeito Municipal

[  ÊSTADC DO PARAI
PREFEITURA MUNICIPAL D

I  PORTAR!AN"'233/2C
j  O PREFEITO MUNICIPAL DE AMPÉRE, E
' das atribuições que lhe sJo catfaldas pcrLa, en
63 de Lei Munidpgi n° 495/9C, RESOLVE

DESIGNAR oservldorefetivo.ícemarGc«s c

PR, para s Cheia Ce Divisão de Serviços, par
! íuriçâc di6C% (sêssa.-.la) por cenio sobre o ví
pravãoQuadrc n'3-E - Furiçõea Gr8tifieêdas,|

Esta Portaria entra em vgara paitir deO! de |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPr^

:  outubro de 2017, DÍSNEI LUQUINI-PRÉ
1  Pubflea-sa: Ju:i;ar Sedin - SECRETARÍ

ESTADO DO PArJ
PREFEITURA MUNICIPAL ri

PORTARIAM" 23S/2|
O PREFEfTO I/.UMICIPAL DE AMPÉRE. ̂

J atribuiçõssqueliie são Mnferidaapor La, REá
I  CONCEDERIkençaparatratamentodesj
' Dapicoll RG n' 3.312.4S3-6/PR, a contar dal
dezamfaro de 2017, cor.fccre prevê oartigo82 q

: ccma Camunicaçãe de DacsSo- INSS, Senen
Arensfsísçâj ce-rasponderte ec períodods a

pelo IMSS. I
Esta Portaria entra em vigora partir delfl da

GABINETE DO PRSFaTO MUNKIPA
outubro da 2317. DISNB LUQUINI -RM
PubBca-se: Ju.nior SedLn • SECRETãN

I ESTADO DO PARANA
jO MUNICÍPIO DE PRINCESA
)  Processo UcilatórIo77!2ü17-PM
196/2017 T6madadePrsços08/2D17-PM
; interessados que com OI/anicíwdePRtMCESA/SCtcmepjtllMquessiérêalizandolicj^,
2302; Decreto Munrcp^ na modaMade Tonada os Praçcs, do tipo Mencr .°reço Gfc-oal, cu.io oí^o á
i sutaUiariamenle i Lei -Contralaçáode Pessos juríd^a para execução da obra de AMPLIAÇÃO a
ede14dedezembrotí9 REFORMA dc CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PEQUENOS
alcaPfaçaSáoFf8,icjsco ANJOS" A realização ds sessão pública ocor.-srà na sede da Prefeitura
Modalidade PREGÃO Muniapel, situada na Rua Rio Granais do Sul, 545, Csntro-Prlncesa/SCno
loabâiM: clá16decuUàroi:320T',âí0â'i0'l-rjaCòpâc:oe!Íláemaa.resInfotmeçôes
squisiçSo de medalhas e podem serobtidas no einda-reçocrlsdo, pelotelefona [45) 3541.0059. peto a-
BlárladeEspones.deste mal! comprasgprincesa.sc.gov.br ou no endereço eletrôn.co

wwvjirlncesa.sc.gov.tr.

'najs eoitanta e um reais Princase/SC, 2C de ouiubto de 2017.
Edilson Miguel Vofkwais - Preí^o Municipal

^lltoüec^sem ho^riode í ESTADO DO PARAN.Ã'- PREFE/TÍIRA MUNICIPAL DE AMPÉRE
■  ' ̂  ' PORTAR!AN'234/2017
a Municipal OPREFErrOMUNICIPALDEAMPÉRE.EstadodoParaná.housodas

^  ' I amcurcõesquslhssãoccnfeioaspor Lai, RESOLVE
Ã  ̂ 1 ' CONCEDER licença para trôtemento cie saúde, é servidora Micheli
LTO Scaricte Furlan RQ n" "bzia.ãdS-í/PR, 2 ccntarda I4a29 de outubro
O  de 2017, conforme prevê o arugo 82da Lei r.° 495/90, s ne ecordocom a

Ccmuriicaçâods CscisS:--INSS, Bane/feio n"1831660927.
5 interessados que com' i AiBTuneraç^-cc-nE^qníl^aüper^ododeisnçasarépagatfreiamsnle
i23C2;DecretoMinicip3Í psIoiNSS.
s suisidiariamente á Lai Esta Forlariaentra em vigora psdirce 14 ds outubro de 2017.
b6 de 14 dedezembro de GABINETE DO PREFEITO !«UNICIPAL DE AMPÉRE, 25 de
Uis, OIT. sua sede silo a otrtubro de 2C17. OISNEILUQUINÍ • PREFEITO. Reglstra-sa e
■ Licitação na MoíaLdade Pubilca-se: Jur.ior Bsdi.n - SECRETARIO ADMINISTRATIVO
wme descrito abaixo: , — 1
ada visando a p.resação ESTADO DO PARANA
acom Idadesde Ü7 à 16 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPÉRE
«ecoadas pela Secrslsria EXTR.ftTC 2C CONTRATOnh 211/2017

DATA OEASSÍNATUR a 00 CONTRATO: OS da oultbr3de2017

e mil a eiaxentos e cito PARTES: MUNICPIO DE AV=£RE e SOCIEDADE HÔSPrTALAR
BELTRONENSE LTDA. Pe.«oa Jurídica inscrita ns CNPJ.WF sobon"

'017 -às 09:00 horas. 77.812.S19/OOG1-07,
sLIataçõeseranoráriode OBJETO: A ofesiaçâ: dos serviços objeto de^cantralo, abrangeo

atendimento ao usuário Co sistema SUS rss situações de urgência-
o Municipal emergánoia, em nívaf arr.LuistoriaL até as p-imairas doze (12) horas de

■  ' atendimento. Psraosfrs lesia-xnLreto,oefenoimentoassllueçõesde

IA urgàncié-emergência cinsiste no smpresníimento de manobras de
: AMPÉRE suslsntsçêcdsvd3e&::nccriqiçcescetín:i)ij:'Jaís3sís[stênc:ano!Qcal
17 oj em outro nfal de alanjjimôf.ra rsferencado.
slado dc- Paraná, no vs: VALO.R:H$77.a3,6C ísoia.niBesster.-JcLnhariqasoh.enlaelrésreais
esoeciã! o oxitidc nc artigo | e sessenta ce.iisvos).

I  COTAÇÃOORÇAMEt-ITARfAAsdsspssssdsoorrentesdestolialação
;ümaRGn°a.800.917-7/| correráopOfCor.iadsrscu-sospróprios.ViGÉNCI/vOprasenteCcntrato
:sbendo a g.ratificação da j teiá\r;géhciace03;irãs) mesas.
ndmeniibase, ccr.formej ! FO.RCrCcmarMdeAmnêferPR.
yiexoda Lei iriAgOíSO. I SOCIEOAC-E HOSPiT.ALAS BELTRONENSE LTDA • Contraiada
:Utubrode2G17. j DI5?!5I LUQUINI • CONTRATANTE

íraStalía ^ ESTADO DO PAftVNÃ'-' PREFEÍTURA MUNICIPAL DE AMPÉRF
Simwnvo I EXTRATODOCONTRATOr," 302/2017JADMINISTRAtlVO , i,ssiíiATl..=V,OOCCÍ-lTS.ATC 25 de setembro Ci 2017

JÃ PARTES:/4UM;CÍ=t;CEAVPFlR=eDSNTALSKCW-C0MeRCI0
E AMPÉRE DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPíT.ALAES LTDA, Pessoa
i17 Ju.-:dio3!n5C".t2nsCNPJ/MFso3on"i1 776.334/000't-78.
aco do Paraná, no uso das OBJETO: Cprasa:í:aior.irõictêín?f' cc;6i3ãConLreaçâod3 tmçresa
)j_VE obretlvando Aquisição de maieriais correlatas (tiospítalar e
lide, Bsen-idcra Elizabete {odontolõglco), perEstB.vjs-asnicasiiíacês oa Ssi-ctaria friunic pai da
10 de setembro a 25 (ie 1 Saúde, para fornscimenio par^lado durante a vigência do Ccnfralo, ds
jLsin» 49590,6 de aKrdo jacQtrioccmasconcf.ç-TesHaspscificaçõesn-iInímssexigídasnocriilalde
áo n'ea32958403 ' Pregão Presencial n' 107/2017.
snçaseraçegacjsamen» VALORrRSõf.ieJôôícinEueraaumirltceniceQitentaetrésrBaise

sessenta aseis conteve;)

satemfafade20i7. OOtAÇÃOCRÇ.AMENTÃRAr.AjidespesasdecoiTanlssfiaslsiWtaçflo
.DE AMPÉRE, 25 da correrão por contais •eajrsosprópríos.VIGÈNCfA: O presente Contraio
refTO. Registra-se e ter3vigénolÊds12|cia2sj mssss,
O AOMINISTTÍATIVO "DRO' Comarca ris Ampére/?R

DENT.Al. SKOW - COMÉRCIO DS PRODUTOS

iSiíM^^ií- OOONTQLOGICOS E NOSPfTALAES LTDA - Contratada
|  dismei lucuini - contiutante

SSTADO KO KftBUXS* - mHmtrílílt.V .TfüNKiH.U U£ âMPta» ^ 1
itin»u'r<itr»!awt««r,i -f rjKt V -íAiaijí r.jiiviomií.-v.wrs. síoí

« l(UMCÍI*tò fií <«« 4? « CiJWHia WítA lUWiíft ÃÍB* *•»•*.*» .»rJí*.e ns CSíHJWf Kft •> »• )
9)lCKn<4ll: I
j|J9Sr»e«iMeonyimi'*(« Cui.ttrfjçJu »i'-r.iri.cir<,,=írnH'oe» «""4* w asa^tí

UA

EAMPÉRE
17

alado dc- Paraná, no v-so j
especiã! o oxitidc nc artigs I

LümaRGn°a.800.917-7/|
cabendo a gratificação Sa j
ndmenii base, ccr.forme j
Mexo da l.ein"499'90.

liutubrode2G17.
.DEAMPÉRe,17d8
IfEITO. Regisba-sa a
b AOMINISTRATIV'13 |

tíÃ
Ie AMPÉRE
1)17
laco da Peraná, no uso das
□LVE
iúde, asenidcra Elizabete
10 de setembro a 25 (ie
a Lsi n° 49590, e de aKrdo
:don»e^2958493.
rença seiá çggacjsamen»

setembro de 2Qi7,
LDE AMPÉRE, 25 da
irafTO. Registra-se e
10 ADMINIST7UV71VO

-pgfcCSSPE-^-thAáhTgír'

aerrw ííi íffiçwi^iSHui ju ttwM lUmau*^ aiss» iMote»., tviM pèi a»»u «« kt.u
FCfitl •Knuna.iXr^lfêwPA
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Prefeitura Municipal de Planalto http://www.diariomunicipal.com.br/anip/materia/E97CB2F0

ESTADO DO PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

LICITAÇÃO
PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
"PREGÃO PRESENCIAL" N° 096/2017

O MUNICÍPIO DE PLANALTO, faz saber aos interessados que com
base na Lei Federal de n° 10.520 de 17 de julho de 2002; Decreto
Municipal de n° 2727/2007 de 26/06/2007 e suas alterações,
subsidiariamente à Lei Federal n° 8.666/93, suas alterações, LC
123/2006 de 14 de dezembro de 2006 e demais legislações aplicáveis,
em sua sede sito a Praça São Francisco de Assis, 1583, fará realizar
Licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL sob n" 096/2017,
conforme descrito abaixo:

OBJETO: Contratação de empresa visando a aquisição de medalhas e
troféus sendo atividades desenvolvidas pela Secretária de Esportes,
deste Município de Planalto, deste Município de Planalto.

^  VALOR TOTAL: R$ 10.981,40 (dez mil. novecentos e oitenta c um
reais e quarenta centavos).
DATA DA ABERTURA: 09 de novembro de 2017 - às 09:00 horas.

Maiores informações junto ao Departamento de Licitações em horário
de expediente.

INÁCIO JOSÉ WERLE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carla Fátima Mombach Sturm

Código Identificador:E97CB2F0

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná
no dia 30/10/2017. Edição 1369
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita
informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/amp/

1 cie 1 30/10/2017 08:31
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f>\ORINO MWIIA Kt.'giiUukrf iJo Srvivo Kc^nstro É;
iBUvtb Jt CimvKi (k lulitf <to '.Ultra - PU. aliaiJii .k Ru l>iiiici:.a l%aci.
HA. j pedido da Crcdua Pidiciãrta, a Ctiu EconAonca Vcdcml, per
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IKvidn Krdixiaru. 10 valnt auoiialo «d a d«ni dc !IU'i.7np de R$
DRi.Jlini-winil .litrctH» loiieniictrisreaisciiinuc ijiAimncm.nvji'- m<
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ISi01il^7.E) Oi.vS. i coniiu d» piiiücavân lienc liOU AUniiial «nsiniad.'
lu ipaKlru ac ciban. cu|i iSwti turr«v^ M p««W«ais CT sirua rcIcrciBe
1» ('.mmn. Ifchnjtioal n* » AWWJfiWS-l. feciato cm ü? de ;unb.. dc ,
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.\j<tKia da C AIX A IH'ONlVflL"A PTWíRAl. wi cnUlc ifc Uentcm PR

SaltudoLonirí • PK.2'ds«itulHiide3('l"
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Prefeitura Municipal de Planalto
AVISO OE UCITAÇAo

•PREGÃO Pfl£SENCW.-N*096i20ir
O klUNICIPiO DE nAWTO. lae sabor aos iniarassadas qje ccn tSM na Lei

Fedaniden* l052Qae l7de|uSiode2002: Oaeralo MincásS de n'272"i!:v7 oa
26/0617007 e suas aüefaçèe*. siMdarfenenn d Lei Federá n" B.SSS.^ suas alts-
ia(tes.LC 1230006 de lidadaaenCeo de 2006 b asmsol«gisla;6es Bpiicá««s. em
suasadesitaBPracaSâcFnnQscadeAasls. ISBO. laiA realizar Uciiactens/dcebii-
dada PREGÃO PRESENCIAL scb n* 096/2017, conísmie deseriio abaixo:

OBJETO: ConvaiaçSo da amprasa visando a ediiÚJ;6e de medaítas e irolius sen
do atividades desenvolvidaspela Sacrel&iia de Esportes, oesie Munolpo de PanMio
desta Municipb da RanallD.

VALOR TOTAL RS109S1.4C Idez tiü. noveosriMsoilenlaeuni reaüe CLaierta
centavos)

OATAOAABERTURA OSda notBmbroda2017 • ás 09.00 boras
Malotes irdorma^es juniD ao Dwanamenio de LldlacOes an Itoiáno de expeien-

ta.
INÁCIO JOSÉ WERLE

Prefeito Municsael
AVISO DE LIOTAÇAO

•PREGAOPfESENCIAi- N^OSTiTOlT
OMUNlClPiODE PJVNALTOffJNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PLA,';ALTO, iaí

saber 83! interessados que Mtr base na Lei Federal de n* 10320 de 17 de tuino c«
K)02. OecreiD Muncpal da n* 2727/7007 de 26/06/2007 esuas alie'Bçíes, siosidia-
riamenteâ Lei Federa n' 8 666/93, suas ateraçtes. LC1212006 de 14 de dezembro
da 2006 e demais legisia^ies aplicáveis, em sue sede sito a Praça Sáo Frarclsco
da Assis 1693. fará reacarUdegio na ModatdaCaPREQAOF^SENClALscOnr
097/7017. confcrneOesoiioabaixo

OBJETO: Aciasçâo de ceritAistvel. iço GASOLINA COMU'4 E OLEO DESEl
para usoexdusivo sa frcia ce veioics desle MunCpio de Flandto

VALOR TOTAL: RS 162.700.CO (Cento e sassenis e doe rni e salecenlcis rsasl
OATAOAABERTURA: 09 da novembro de 2017 • ás 14:00 toras
Mdorss Informaçies Jimn ao Dspartamenio da LldlaçOes eu iioráno de espeden-

te
INACIOJOSÉ WERLE

PrefatQ Muniddai

AVISO OELtaTAOAO
•PREGAO PíSSENCIAL" N* 0942017

O MUNICIP1O OE PLANALTO, lez saber aos interessadss que com base na La
Federal de n* 10.520 de 17 de julho da 2002: Oecreto Mtmicipa' de n* 2727/7007 oe
26/06/7007 a suas alteiaçáas, subs/deriemente i lei Federe ri* 6 666/93 suea atera-
;õesLC 1232006 de 14 dodezefribrode2006LC t472014eãemasleólsla;6uap/l-
cáveis, em sua sede &;to a Prau Sèo Frandeoo de Assis. 1563. leá redlzv ücilacãe
na Modalidade PREGÃO PRESENCIALsob n*098/7017. cotloiradescrilD abaixe

OBJETO Comício da empBsa etpecialzadB Msandd a [resüfáo de sarv^
da Adies Oa Teatro, destinaida a eliros ccm idadas de 07 á 1S anos c^ebvandd o
dasamolinmanto de ações eiscusadas peia Seomiaria de Cultuia. deste MurScpo da
Planallo.

VALOR TOTAL RS 29.808,00 (vinie e nove rrl e dlocenlos a ato reai!)
DATA0AA8ERTURA: 10 da no«iTi)rode2D17-ásOSOO heias.
Maiores informaçõesjunto ao Defariamenlo de Ucita^ em horáio de expederv

INÁCIO JOSÉ HC.RLE
Eleita MuKipal !

AVISO DE UCITAÇAO
•PREGAC PRESENCIAL' N' 099/2017

O município de PLANALTO, faz saber aos mterassadjs que com base na Lei
Federal 06 n' !0 520dB t7 dejultiodB2002: Decreto Muftópal de n'27272007 de
26/06/2067 e suss alterações, Siiisldafiamenla i Lei Federal n' 6.666/93, suas alts-
rações. LC l212C'C6de 14 eed>zentin>da2006edematsie9sláções apiòav«B.em
sua seda ia a Pi^ Sáo Francoco deAsss. 1583, lará rettzar Lataoáo na McdaJ-
caoe P^cGaO PftESENCIAt BcO n* 099/2017. eofi^cvmedaaaàOcÉÃiio

OBJETO Aqusição de combustível, npo GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL
para uso uciusiro da lipla oa velciios deste Município de Planalto, com vagens (Ida/
volta) para a Cidade de Cuniba.

VALOR TOTAL: 72.900.00 setenta a dds mU a novecentos reais).
□ATADAABêRT(_ira; tOtlanovecrbrdde20tT- és 14Oúltoms
Meiaes nlcrm^õeslunlo ao Departamenlo da Licitações em itorano de sipai^'

ÂRSS
INACIO JOSÉ AERLE

Prefaio Muriesaal
ASSOCIAÇAO regional de SAÚDE DO SUDOESTE

CNPJ 00.333S78fl001.96 - Fone/Fax (0XX4S) S24-S335
Red ContornofA^oTraiena. 0*501. BairrsAáua Branca,

CEP 85 694-278. Francisco EÍei'já3/FR
/WISO deucitaçAo

EDITAL DO CHAMAMENTO PÚBLICO N* 008,5017
INEXIGlBlUOAOE OE LIClTAÇA00102017

PR0CESS0ADMIN1STRATIVÒN* 106/2017
(Lein.' 8.666fl3, art. 25)

OBJETO: Contratação de pessoajurkáca espedalizada para o fcmecimenls oe bol
ses da coicstdrna. ilástomia a urostcnaa. para os paoaniss do setcr Oriesa e Prótese
oa Assccaçio fTeçonal de Saúde do Sixtesto - ARSS. pela período da 12 idcee)
meses

APRESENTAÇÃO DAS MARCAS E DOS PRODUTOS ACS PACIENTES. As
OShJCWsn lE na 16 OBnova-TiCrada2017.

Os inte/essactos am patccat da presente loiaçáo. podetão cbter o edlai confjeio
e seus anuos. inclusive termo ds relerincia alui projtio t>àslcbp.no a sede da ARSS
no Selor de Linlações. oj anda, scõcilar via e-meli aciiacao@a-ssparana com.br nu

peio Fona:Pax (46) 3524-9624. em ccníormdade ccm o oonsdo o an 40 iV ck Lei
8.665'93

Francisco Belti4n'PR. 27 decuLixode2017
ALEX GOTARDI

Preaoeiio-ARSS
Prefeitura Municipal (de Sào Jorge D'Oeste

Decreto n* 2562/2017
Decrsia Per,to Faculaiivo nas repanições oúdcas municpais oe Sáo Joroe

DOeste. e ca subas cmofritias
Gimat Pauáo Preletsda Sáo Jorge DOesu. Estaooos Perene nou»cesuas

DECRETA
An. 1*. Determna Ponto FacUtalivo nas Repetições Púbicas Munlcpsis de Sáo

Jorge DOeste. Estado da Paraná, no da 03 de novembro de 2017 wltanoo suas
etnõdades normais no da 06 de novembro de 2017

Parágrafo Uníco-Ncsservços essenciais daverèíiaver escalas de çi«i:ies. para
(fie riio preitfdique o aterdmento aos nuntcpes de Sào Jorge DOesla.

An 2*. Rmogam-se as Deposições em ccnlrano
An. 3*. O presente Decretosnia em vigor na dela de sua pubücaçia.
GabirHte do Esecuirvo Murvdpal de Sáo Jorge DOeste, Eslatfa do Parsne. aos

vinte seta das do ritás de outubro cto ano de dois mil e dezessele. 54' ano de eman-
dpaçáo

Gilmar Pauào
Prelello

Portaria n* 1441/7017
Conceda Lcença Melorndede. Prorroeçáo a servdara Aness Batopri
G4mar Paixáo. Prelertode Sáo Jorge D Oeste, Estado dá Paraná no uso (to suas

atribuições legas
RESOLVE.
CONCEDER Licença Majernidade. Prontaeçâo á servidora /INELIZE BALOTIN

maiiiCülaluncbaan'J39-1,ocnador3d3CPFn'OSe.578079-05. ocupante djco-go Efeívd de Cirurgião Dentista (40 horas), loada junto ao Depanarrtonto de Saúde no
periodadeC4dsnovamb(Ode2017aC2itoianam]de291S comSaedaLa Muni-
tipa. 762/2016.

Gatinere do Executvo MuracÇa de Sáo Jc^e D Oeste. Essda do Pa-aná. aos
vinte sete das da más de cv-titro do are de dois mil e dezessete ó4* ano da eman-
cçaçío.

Glmar Peiiáo
Pteieilo

EXTRATO OE INEXISBIUDADE DEUCITAÇÃO
PROCESSO 04Õ20I7, OBJETO: CONTRATAÇÃO DA SOCIEDADE HOSPiTA-

LAR BELTROtCNSE LTDA SITUADA A RUA PORTO ALEGRE 11* M - CENTRO
DE FRANCISCO SaTRÃO -PR, DEVlDAMEríTE CADASTRADA HO CADASTRO
riACIONAL D£ PESSOA JURÍDICA SOB O N" 77 812.5190001.7 BWA REALIZA
ÇÃO OEATENDIMENTO HOSPITALWí, INCLUSIVE INTERNAMENTO, DOS CASOS
DE URGÉNOAS Ê EMERGÊNCIAS, EM REGIME DE PLANTÃO. AOS PACIENTES
ENCAMINHADOS PELA SECRETARA OE SAÚDE 00 MUNICÍPIO DE SÃO JORGE
DOESIE-PR FORNECEDOR. SOCIEDADE HOSPITALAR BaTRCNENSE LTDA,
nscráa no Caoasina Naaoval de Pessoae Jurldcas/MF sob n* 77612 S1S/CflOK'7
eciraíaoenaaiaPor1oA:esre,99cesa-CB»85801«0-9AiiWO (antro CIDADE/
UF: FranciscoBeltrão/F^. CONTRATANTE. Município Sáo Jorge DOasle • Paraná
FUNOAfiiENTOLEGAL art^25.IncisoI,tíaLéFedariB.656fl3 VALORESTIMaI
DO - R$ 150.720.00 (cenlaa anquentamii.selecentoee vina reais). RECONHECI
MENTO: 24/10/2017, por Ivanir da Silva, Secreiáno Gerei de Governo; RADFIC/iiÇÂO:
24/10/2017. pelo Sr. Gilmar Paiiáo. Prefplo de São Jorge D' Oeste - Paraná.

EXTRAIO OE INEXIGIBIUDAOE DE LICITAÇÃO
PROCESSO 046/7017; OB£TO. CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CENTRO CE

ARIES THESHS. SITUADA A RUA PEDRO VOLTA K* 1T77-SALA 03 • BAIRrO
SÃO CRJSTOVAO • MUNClPIO DE FRANCISCO BELTRÃO - Pfi. DEVIDAMEN
TE CADASTRADA NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA SOB C H*
12 712.61CIAW01-05 PARA REAUZAÇÃO DE PEÇA DE TEATRO INFANDL COM
A.TEMÃTICA COMBATE A DENGUE OUE ENVOLVERA OS ALUNOS DA REDE
PUÇLICA DE ENSINO, SENDO PROMOVIDA PEU SECRETARIA MUNICIPAL OE
SAÚDE DO município CE SÃO JORGE D OESTE-PR FORNECEDOR: CENTRO
DE ARTES THESPiS, IrsaCB rp Câ^fo Nacional da Pessoas JuridicaaMF scb n*
t27i2510fl001-C5.coT.e»ienaRP£DROVOLTA 1777SALA03 -CEP S601370
• BAiRRO SÃO CRISTÓVÃO ClDADE/UF Frarwsco BtfiraaiPH CONTRATANTE'
MuncioC de Sèo Jorge D Oesie • Paraná; FUNDAMENTO LEGAL artigo 25 Inciso
I. da Lei Federal a 666/93. VALOR ESTIMADO-R$2.CI(K),00(da5iTvlr$ais), RECO
NHECIMENTO. 24/10/2017, po- Ivanir da SEva. Sectetáno Geri da Govemo; RÀ71R-
CAÇAO'24/10/2617.peoSi GilmerPaíxáo,PrefeiiodeSáoJoigeO' Oasle• Paraná.

CSNMINO A4UMtCIMl Ot
ASSIfTÒVaaSOCIAl-CMAS

tf A-tfWtfoAritftftf Xa*/«Ac eax - WBVM
cíp és.sts-ooa

fM.MiJlS» UM

nsou/cÃoireu/ioi7

SÚMiaA: AproviçJo do bamanuiativa Slmitlcc dc
ZOláparaServitot, Profremn. Pco.etot«160 SUAS.

O CMU- CenMho Municipal daAsiUItnela Soclil de Vetè-Pá, no ms da luas

airbuitSti leiais eut lhe con/are por ui MumUcal n' )2S/}007 da OS da daambra

deMOT, iConildfandairaunlioeodiaZadeMffuerD M17.

«I ralatõfie! do Dcmonitritivo Simáilco Anual da (lecuçio Fiilm-FInancain dai
racurm de Sii-tfma Onko dl AiihUnda Seeial/ SUAS/JQie ipresanlidn pala faufa

Apreaar tm itunUo ordinjni reaJtidi em 27 de outubrg de 2017, d Oemerutretivo
SrWlltc Anual da Exaeuçlo íBico-RnancBir» doa Serviçsi/Ptseramat de SlOame
Único da Aulstinda SMlal ■ SUAS: da Castáo do SHUma Oolcs de AitIiUnoa Sedai •
CO/SUAS e InceitM a Gcttie Oexeniminda de Prcqrama BiAsa Famála - iGti/P8P.
reftrenta » cnercida de 2016.

, Vert, 27 de outuOro da 2017.

árTACAUpUtOTTOCANTON
PraWeata do CMAS da Vará-PO

RESOLUÇÃO N-«1V2»17

SÚMULA: MESIAÇJo O! CONTAS DO PISO
PAUNAiHU Dt ASSSttNClA SOCIAL. PPAS t-
PteiaoQ oi lANC.eo Ajuru-o oe ni'

O CUAS - coreedic Murvopal de Anisiároí Social da V<r*-PR. no vw de
auas aPTMçõos Mgu que JiO confare per Lei Munupii n' 32S'2007 do OS do
doeirbiTi dl 2007. o ccnudotanda, a reunião do dia 27 do cutuoro 2017,

Aprovar a priuiçao dr conU! 03 repaine fundo afunODnepenutfodeOI tfaioiaap aSOde
jutfia da 2017, paraaiecucloduativldaaas pravlnj»noPrai«daAflo3017.

Prefeitura Municipal do Cruzeiro do Iguaçu
EXCLUSIVC PARA FARTICIfWÇÃO DE MICROEMPRESAS EMPHESASOE

PEQUENO PORTE E MICROEMPREENOEOOR iNDIVIDUAL(MEI)
AVISO N'01

PREGÃO PRESENCIAL N* 152®317
A ^leitura MurtKíoal de Cruzeiro cb iguarju/PR. toma púbico i>ue lará realtzar no

local e dala abaixo, lic/taçáo na rreaaliciade Oí Pregáo Presetkla. oeaxrda ccm as
CordçõespafáaáeresiXiEatal (toLem^SSSBflS.suasebaraçõeseaeniatsnarmai
em viéor Cfta regam a rnsléna

OBJETO AtfJsçào de rreior de popa. 15 hp. corfome cresta ra Ansxo i, pa.1e
intente desta Liolaçáo.

DATAE HORA DE ABERTURA 16/11/7017 ás 09 00 (nove noráB)
CI^ITÉRiOS DE JULGAMENTO: Vtenor Prtço por Lotd
ENTREGA OE EDITAL £ INFORMAÇÕES O Edial a seus anexos pedem ser

reirados re sede da Prefeitura nos das uias ces 08:30 as 11 30 a das 13:30 ás
17.00heras cusáavásde «ecpage nitoj/ivnrcruzerodaguacucvgsvcr/edsmats
informações aíaves da te'efone (Ou46) 35":-60!e, lax i0w46) 3572-B3Ct eeraí
irciiacareruzedo^holmaii com.

Cruzeiro da'guaçu/PR. Bm2'ítoouluWoa5 20:7
JOSENILTCN DE SOUZA

PREGCEIRO
Prefeitura Municipal de Salto do Lontra

DECrTETON* lET-TO'?
Simula NomeaMerTtrcsdoCon$e.noUu--i:oalitoii«rTOinrBmenloaCre!míe

Scc^l do FUNDES- d bá outras scovidáncias
MAURÍCIO BAÚ. Prefeito fA.ntípa! de Sano do Lontra, Eslado da Perariá, nc uso

de suas atibuições oua ma sáo contendas em lOi.
D e C R Ê TA
Art 1' • Ficam nomeadas a pata; da presene date os Memcras ÍKidares e rsspec-

i,vo$S4iients3. ebá-xo dariMT-jnaCos oaraccrrccem o Conselho Muncpa deArern-
paniiamanx e Cc(tna-e Sccia' oa FLNDE9 do Vluruc-fio de Salto do Uorea. Estada
da Paraná, pvaobièrvo 06 2917 a 2918 em creiorrrito*ccm alein* 116/2007 de
18flS/2W7.8da Lei n' 068/20-05, de CíflSCKS
rXfPRfrnuhTsa tio notin t xscurNó trumCPÀv 1
yEfir^éiiifnVilinã^fí $iij-rfirü''lç^5*àVi!aivjí

TIMãWHHPlIfarTRIWTSIiÁTSüieBtlílltK/ímT
|T'3uv"T'JaTtir^Tíuir»ka5^4rS:FE'iarTiJ7r,'rr4'RrêrB™ ' j

j Tniia. Ansêüã sfe-o Bóty>fán Siofl.if 'Vci-riur.iBcrvÃãõTjÕM' *
lilHntiitMtCIUiliSfinililisAsMEiHrTrriatlISMi
Tlii'iii: AniÍM Caitf"! WlftfflTníííràtjritritç"Ãir.rTTÃiãrinã'^?!!?!^'*!»""*''

' MNItrtliUi/rnliõi H»Viaá4SHtfa4ea»4l)UiMtie/võiB.! sSZÕUfglHn
Tí^SfEars MortaTí ÍíEt'"Sít»i«. VansfratúíiíiKê

I «Miitiiiij<iástii>sit M azueai íi tóUcÀCa uueiaiMIci:- '

I TfcJm ErlveixcEdS SiBHríe. Gr»>oKo«r B(nei-«oai
MNUillirAKlifUI((7I91ittlia<UiueAõS0i4UeA PuSuCA.
T«i lar- Cijca õõTBwSnymEVõí^^Siiie-tnrArS-rrlá Xtofia ~

[)IHIUimn111UiltlU6ááH'llU'lblrii{ZiUliUKtiiU-UàJU6iJ!n7r
Tosar aiar&VRodalignztr lJõ^açoo» S-u-tonrr. iicaa Oa srvj v t>A«ra

1 Tcua Ariãa*,daUrixi9i.Srs.£]KrxariaKi»noeSoua
[■Wnáiii-vwsm-TarisuTnJÈ-iiÇsiair^^
^TiifJnr. g^r'fl,n"ãfta'Flijp' S'»Lãjnrõ'NôgiSlGStni^ '

AH 2'- Revogadas as (tspssções em contrário, em espeoal dc Decreto Uunicipai
n'IE5/20t5. de 29 cM setemuc de 2015, este Dréreio entrará em vigor na dela de
Sía Pioiicaçáo

Edãao da Prafetipa IAi.niC$ial de Sada do ireba Estada Oo Paraná sm 27 di
outib(ade2917.

MAURÍCIO BAU
Pieteilo Municipal

EXTRATO DC SEGUNDO TERMO AOiTIVC AO CONTRATO N* 12a2016
TS í aniMdefcrce nnenHpotfarKurtvántfvuatfervMtfnotfii Sip»uns»vtrM

Sanado Lonáa.SexlA-FeTa. 27ceOu1tCrode29l7

Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos
Extrato dèpiiilicaçòo de Contrates, Atas de Registro de f^eços. Convánros.

rermosAiStrvos ri= 176/2017
Pnmeiro Termo de Apostiiamerlo ao Contraio n' 056/5013 - Valmaq Caminnôes e

Máquinas LTDA-ME, CNPJ/MF n*07.856.5140991-92
Pnmeiro Termo deAposUamanto ao Contrata n' 063/2913 - Transporta Roaovrános

Boa Váía LTDA - ME. CNPJ n* 95 766 682AXI01.09,
PnmeiraTe(mode4po3tilamertDaaCreiralan'049/20l3-A A D-asTransportes

LIDA-ME,CN?Jn°03 261 B47fli»l-1B
Das Vlzintios. 27 oe oulubrc de 2917

Raul Camilo iseflon
Prelello

08S. Esles dccumenios esiáo disponíveis na Integra no Diária Cfciai Elelrónlco-
sile www (toiSvizinhos [<rguv br

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃ0152«117
Deaeto Iát48/29I7 - Crecede Lcença Masemitiade á seredpa Ana Paiia

WetssZann -26oeoutizaro-de2917
Decreto n' 14145/2017 - Ariia a liütaçào ne modalirtede de Piegáo Piesreoal

fíCíedmsnion* 113/2917 - 26deoutsjioda2017
Decreto n* 1415T/2017 - Concede Licreça por mona em pessoa da lam/lia a sem-

dofsNénsFetnj -27deouluDraito29l7
Decreto n* 14152^C17 - Re-roça Decreto t * 13452/2017 que concedeu Botsa /tuxl-

itoáserv-ittóaTyeiiz FtmeftoáAismmn -27(tecutJ:rsOe20I7
OBereton"l4153/2Cl7- Revoga Dec-eto r ■ i3644/?:t7pje coresoeu

Sdisa AuxiSo » sennocr Everalac Evatsto - 27 de Ouiiixc de 2017
Ponana n* 057/7917 - Concede diára a servidores rrujrúcioais - 27 de cutubvo

de 2017
08S. Estes Documentos esláo dsponiveis na irisgra rn Diáno Oficial Elebònca-

slle tnvw.daisvi2inhos.lv gcv br

CONVERSA COM SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
Mau S^raoo CcreçSo do Jesus em vós depouio tcda mmba confiarvça e e^

rarça. Vó« ctue saods luda. Pai cSenhor co Urtverso.so/soReidas Reis. Vóscfie
fzesie o cego airar. Vós que vedes as minhas ef/ções. as mnruts angussas. bem
stfieu. Orvno coraçáo. como precáo alcançar esto graça (pede-se a graça com tá)

A minha conversa convoseo ma oa ámmj o alqria para viver so da Vós Espero
com tá e confiança [pedese novemenie a graça) FezeI Sagiado Coraçáo da Jesus,
que. antes de te/minar esta creverse. dentro de ruve aas, alcárçe esta láo grande
graça

E. paro vos agracaaer ouo-caraieslágraçápáraejecsrucnensacrenoamálerlê
eeonfiefça em Vós. uj-Tmei as meus passos. Sagra» Coraçáo oe uesus. assm como
eela veia está nos J-jTJnanoo e testemrehanao a rossa creverea. Sagrado Caroção
de Jesus, Bu tenho canfiença em Vós, Se^oa Coraçáo de Jesus aumenlai a minha lé

Nota. Quemdaseier obter graças por meio desta oraçáo. prometa espaina-la. Hcte
I marxB impnmí md dessas dav^Sas em ação de graças par um nrenoe peneficio
recebido



município de planalto

CNPJN" 76.460.526/0001-16
Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: planalto@rline.com.br
Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO - PARANÁ

DECLARAÇAO DE RECEBIMENTO
PREGÃO PRESENCIAL N" 096/2017

EMPRESA; BMP - RELOJOARIA E ÓTICA LIDA - ME

CNPJN°: 81.745.317/0001-59

INSCRIÇÃO ESTADUAL N°: 33400612-32

ENDEREÇO: AV. RIO GRANDE DO SUL, 963

CIDADE: PLANALTO ESTADO: PARANÁ

Declara o recebimento do Edital PREGÃO PRESENCIAL N°

096/2017 anexos II,III,IV,V,VI, Minuta de Contrato, referente

contratação de empresa visando a aquisição de medalhas e troféus

sendo atividades desenvolvidas pela Secretária de Esportes, deste

Município de Planalto, deste Município de Planalto.

Pianaito-Pr, 31 De Outubro De 2017.

NOME: VALDIR PRZYVARA

RG N°: 5.163.031-9

ASSINATURA:

15

0^1



município de planalto

CNP/N" 76M0.526/0001-16
Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: planalto@rline.com.br
Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO - PARANÁ

PREGÃO PRESENCIAL N® 096/2017

ANEXO II - CARTA DE CREDENCIAMENTO

RAZÃO SOCIAL: BMP - RELOJOARIA E ÓTICA LTDA - ME

CNPJ N°: 81.745.317/0001-59

ENDEREÇO: AV. RIO GRANDE DO SUL, 963 FONE: (46) 3555-1389

MUNICÍPIO: PLANALTO EST. PARANÁ

Credenciamos o(a) Sr.(a) BEATRIZ TEREZINHA WERLANG

PRZYVARA, portador(a) da cédula de identidade sob n°: 4.141.687-4 e CPF

sob n°: 581.146.379-00, A participar do procedimento licitatório, sob a

modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N° 096/2017, instaurado pelo Município

de Planalto, na qualidade de representante legal da empresa, com poderes para

representar a empresa, elaborar a proposta, oferecer lances, assinar atas,

interpor de recurso e praticar todos os demais atos que se fizerem necessários.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Planalto, 09/11/2017

NOMErmfcDTR PRZYVARA

RG/CPF; 5.163.031-9 / 603.846.209-06

CARGO: SÓCIO-ADMINISTRADOR
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e Peciuena Empresa cfa Presidência da República
. */.V .r;f SecrMârii ilu Racionalização e Simplificação

fie Registro Empresarial e Integração

NÚMERO nr IDEi i i IRCAÇAO DO REGISTRO D£ EMPRESA. NIRE DA SEÕS

NOME DO EMPRESÁRIO (compleio sem abreviaiuras)
ELIAS RAFAEL FRíTZEN

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO . ,,

NIRE DA FILIAL (preencher somenie se aio referenie a f ii

NACIONALIDADE

BRASILEIRA
ESTADO CIVIL

SOLTEIRO

REGiME DE BENS (sd casado)

FiLKO DE (pai)

JOSÉ LAUREDO FRITZEN CLARICE MARIA WILLERS FRITZEN

NASCIDO EM (daia de nascimento) IDENTIDADE (número)

9.353.355-0

Ôrgâo Emissor

SSP

CPF (numero)

009.815,399-47
02/04/1987

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av. elo.)
Av Brasil

NUMERO

19

MUNICÍPIO

PLANALTO

BAIRRO / DISTRITO

João Zacco
CEP

85750000

UF

IPR
declara

requer á Junta Comercial do Estado do Paraná; registro de empresário, e

080

DESCRIÇÃO DO ATO

INSCRICAO
EVENTO DESCRIÇÃO DO EVENTO

EVENTO DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL

ELIAS RAFAEL FRITZEN

LOGRADOURO (rua, av, etc.)

Av Brasil

COMPLEMENTO
BAIRRO / DISTRITO

João Zacco

NUMERO

19

CEP

85750000
MUNICÍPIO

PLANALTO
UF

PR

PAIS

I BRASIL
CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)

tovo(grline,com.br
VALOR DO CAPITAL - RS

35.000,00
VALOR 00 CAPITAL (por extenso)

TRINTA E CINCO MIL REAIS

CODlGO DE ATIVIDADE
ECONÔMICA

(CNAE Fiscal)
Air«iü*M prncp*!

4781400

4763602

4782201

DESCRIÇÃO DO OBJETO

COMÉRCIO VARÉJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO, ENXOVAIS E UNIFORMES"
COMERCIO VAREJISTA DE CHAPÉUS, CINTOS Ê BIJOUTERIAS"
COMÉRCIO VAREJISTA DE BOLSAS E
COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS: f CONJPPRC nr\A mCOMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPOgTIVOgj'^!^ wUM

DataCS/Jl/Jl.

DATA DE início DAS ATIVIDADES

08/09/2014

NUMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ LDE OUTRA UF JUNTA COMERCIALNIRE anterior

URAOA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo rapresenlanle/assistenie/gôrente)

DATA DA ASSINATURA

27/08/2014

ASSIM I EMPRESÁRIO

PARA USO EXCLUSIVO J^TA COMERCIAL

DEF^De>s^
PUBUQUE-SBlE arqutveíse.

Carla ü.i*.Lucaielli
I  204-4/PR

ELIÃS

MODULO INTEGRADOR: PR1201400197792

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
AGENCIA REGIONAL DE CAPANEMA -
CERTIFICO O REGISTRO EM; 01/09/2014
SOBNÚMERO: 41107665721 /V
Protocolo: 14/505130-7. DE 28/08/201

L ÍRITKEN' "
SEBASTIÃO MOTTA-

' " SECRETARIO GÉRAL

llllllilllillillllllllilllllllllllllllillll
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.JUHTA COHERCIM. DO ESTADO DO PAAAHÂ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EH 27/10/2016 12:16 SOB N" 20166563820.
PROTOCOLO: 166563820 DE 27/10/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602295733. NIRE: 41107665721.
ELIAS RAFAEL FRITZEK - ME

Llbertad Bogus
SBCRETÁRIA-GBRAL

CURITIBA, 27/10/2016
vrww. ampxasafacil .pr.gov.br

A validade deste docunanto, se Impresso, fica sujeito & comprovaç&o de sua autenticidade nos resps
Informando aeus respectivos códigos da verificaçAo

JUNTA COMERCIAL
DO PARANA

vos portais.
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11602295733. NÍRE: 41107665721.
ELIAS RAFAEL FRITZEN - HE fLlbarCad Bogus

SEÇRETÁHIA-GERAL
CURITIBA, 27/10/2016

www.ainpraBafacll .pr .gov.bt

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito L comprovação deInformando seus raspadtivos códigos da verificação
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VÁLIDA EM TOnÒ Q TÉHRÍTbpb NACIONAL

REGISTROGERAL 9.353.355-0 DATA ÜE EXPEDIÇÃO Ü* M PDIT

NOME ELIAS RAFAEL FRITZEN

OATA DE NASCiMENTO 02'04'19e7

FILIAÇÃO JOSE LAüREDO FRITZEN

CLARICE MARIA WIlLERS FRITZEN

NATURALIDADE REBOUÇAS'PR

REPUBUCA FEDERATIVA DO BRASIL J c y,:Of.'^ :-5yc5

SECRfirARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA
E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA

INSTITUTO DF IDENIIFiGAÇAO DO PAHANA

RG: 9.353.355-0

DOC ORIGEM COMARCA=ReBOUÇAS/PR. DASEDE

CNASC=13652 LIVRO=35A FOLHA^??»

CPF 009 815.399-A7

mm
CUR1TIBA'PR

DA CUT* aiCHlLOTTOIIAIieut VMI

ASSINATURA 00 TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

Ê PROIBIDO PLASTIFICARI

í:F' DÊ>>iwTO

( CONFERE COM
O original

OatafflAiJi
51NATURA

065



UNIFORIVIES

ELIAS RAFAEL FRITZEN - ME

RUA OSCAR POMMER, 78, CENTRO, FONE 46 99940-1919

CNPJ N9 20.962.892/0001-19 - CAD/ICMS 90673787-65
85750-000 - PLANALTO PR

Objetiva.uniformes© hotrnail.com

PREGÃO PRESENCIAL N9 096/2017

ANEXO IV

- DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: ELIAS RAFAEL FRITZEN ME CNPJ N? 20.962.892.0001-19 ENDEREÇO RUA

OSCAR POMMER, 78, CENTRO FONE: 46 9940-1919 MUNICIPIO:PLANALTO EST.PARANÁ

O representante lega! da empresa ELIAS RAFAEL FRITZEN ME, na qualidade de Proponente do
procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N- 096/2017, instaurado
pelo Município de Planalto, declara para fins de direito que a referida empresa cumpre

plenamente os requisitos de habilitação exigidos no respectivo edital de licitação.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

PLANALTO/PR 08 DE NOVEMBRO DE 2017

^

ELIAS RAFAEL FRITZ^
RG 9.353.355-0 SSP/PR CPF 009.815.399-47

ADMINISTRADOR

r20.962.892/0001-19^
ELIAS RAFAEL FRITZEN

- WIE -

RUA OSCAR POMMER. 78 - C^TROI  85750-000 - PLANALTO - PR J

066



município de planalto

CNPJN" 76.460.526/0001-16
Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-tnail: planalto@rline.com.br
Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO - PARANÁ

PREGÃO PRESENCIAL N*" 096/2017

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: BMP - RELOJOARIA E ÓTICA LTDA - ME

CNPJ N°; 81.745.317/0001-59

ENDEREÇO: AV. RIO GRANDE DO SUL, 963 FONE: (46) 3555-1389

MUNICÍPIO: PLANALTO EST. PARANÁ

O representante legal da empresa, VALDIR PRZYVARA, na

qualidade de Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade de

PREGÃO PRESENCIAL N° 096/2017, instaurado pelo Município de Planalto,

declara para fins de direito que a referida empresa cumpre plenamente os

requisitos de habilitação exigidos no respectivo edital de licitação.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Planalto, 09/11/2017

NOMETVALDIR PRZYVARA

RG/CPF: 5.163.031-9 / 603.846.209-06

CARGO: SÔCIO-ADMINISTRADOR

12

06?
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CERTIDÃO SIMPLIFICADA
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são v^
na data da sua expedição,

M Páqina:

Nome Empresariai

ELIAS RAFAEL FRIT2EN - ME

Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO

Número de Identificação do Registro de
Empresas - NIRE (Sede)
41 1 0766572-1

CNPJ

20.962.892/0001-19

Data de Arquivamento
do Ato de inscrição

01/09/2014

Data de Inicio

de Atividade

08/09/2014

Endereço Completo {Logradouro. N' e Complemento, Bairro/Distrito, Município, UF, CEP)
„RUÁ_0SÇAR TOMI)^ PR, 85.750-000
Objeto

COM VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, COM VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVn^ rniui
VAREJISTA DE CALCADOS, COIVl VAREJISTA DE PLANTAS E fLoRES NATUlS* S COM VAREJISM DF

^ *RT'<30S recreativos COMaÍacAdI^TA^
DApIct c dI? INDUSTRIAL. PARTES E PECAS, COM ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES

=s=EE«i=HE USO DOMÉSTICO. EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICACAO, COM ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSnRl09 papa
USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO.COM ATACAOrSTA DE CALC^^^
PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR. COM A VAREJO DE PECAS E ACESSÓRIOS

■ VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM, COM ATACADISTA DE BOLSAS MALAS E ARTIGOS DE

: MATERIAIS DE"cSnò%°o7S^^^^
ataÍ Anll"'"^ MERCADORIAS, SEM PREDOMINÂNCIA DE ALIMENTOS OU DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS COM ATACADISTA DE MERCADORIAS, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS A^LIMENTICroS COM

„ AOtSbüRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA COM VAREJISTA FSPFriAi i7Ann nc
^ SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, COM ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA

PERFUMARIA, crA^rAOrs^Am^clSIp^^^F^^l^"^^ - '

írILií? ' ^ BANHO. COM VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOSMUSICAIS E varejista de cosméticos, produtos de perfum^rIa e de higÍene pessoal com
CONSE,vAcfoTM?cfLrAl°'c=o°M%'ív7DrDflifF^RA^^^^^^^^^^^
EARM:?E'N"LOJ^rDE°prplRrMrNToToT^^^^\rN^^^^^

' " CONFERE COM
O ORIGINAL

35.000,00 Capital: R$

(TRINTA E CINCO
Microempresa ou

Empresa de Pequeno Porte MIL REAIS)

Último Arquivamento

Data: 27/10/2016 Número: 201665638^0

Ato: ALTERAÇÃO

Evento (s); ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOMÉ

(Lei n° 123/2006)

Microempresa

5INATURA

Situação da Empresa
REGISTRO ATIVO

Slatus

KXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ̂
Nome do Empresário
ELIAS RAFAEL FRITZEN

Identidade; 93533550,SSP/PR

Estado Civil: Solteiro



DO PARAÍíA
Hff/»í

ntinuaçâo ^-crM iumu oiivirLir-iuAUA Páaina: Í)Q2
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são
na data da sua expedição.

CERTIDÃO SIMPLIFICADA
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)'  Prefeitura Municipal de Planalto

Pregão Presencial 96/2017

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS I SERVIÇOS

CNPJ: 20.962.892/0001-19 Fornecedor: aiAS RAFAEL FRTTZEN

Endereço : RUA OSCAR FOMMB? 78 - CEhfTRO- Ranalto/FR- CEP85750-000

Inscrição Estadual: Contador:

Representante: aiAS RAFAa FRTTZEN CPF: 009.815.399-47 TOÍ

Bidereço representante: RUA OSCAR POMMER78 - CENRO- PLANALTO/PR - CEP85750-000

E-mail representante: OBJEnVA.UNIFORMB@HOTMAIL.COM

Banco: Agência: Conta:

E-mail:

Telefone:

Página 1

Fax: Celular:4699401919

Telefone contador:

Telefone representante: 46 99401919

Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como mícroempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar n° 123/2006).
Lote: 001 Lote 001 ~

N" Item Descrição do Produto / Serviço Qtde. Unid. Preço Máximo Marca Preço Unitário Preço Total

001 Troféus de 88 cm de altura, base formato triangular, 29 cm de largura,

04 cm de altura, em madeira na cor preta, acima destes três tubos de cor azul com anéis

dourados nas pontas, uma base fina de madeira com duas bolinhas nas laterais, cone dourado,
anel azul no meio, taça azul com alças e tampa de cor dourada medindo 27 cm a partir das
alças. Confeccionado em polímero, estatueta Intercambivel.

002 Troféus de 82 cm de altura, base formato triangular, 29 cm de largura,

04 cm de altura, em madeira na cor preta, acima destes três tubos de cor azul com anéis
dourados nas pontas, uma base fina de madeira com duas bolinhas nas laterais, cone dourado,
anei azul no meio, taça azul com alças e tampa de cor dourada medindo 27 cm á partir das
alças. Confeccionado em polímero, estatueta intercambivel.

003 Troféus de 78 cm de altura, base formato triangular, 29 cm de largura,

04 cm de altura, em madeira na cor preta, acima destes três tubos de cor azul com anéis
dourados nas pontas, uma base fina de madeira com duas bolinhas nas laterais, cone dourado,
anel azul no meio, taça azul com alças e tampa de cor dourada medindo 27 cm á partir das
alças. Confeccionado em polímero, estatueta intercambivel.

004 Medalha fundida 60mm, com resina adesivo e fita personalizada.

10.00 UN

10.00 UN

10.00 UN

400.00 UN

232,50 VITORIA

222,67 VITORIA

216,17 VITORIA

10,67 VITORIA

Validade da proposta: 60 dias

R-azo de entrega: 5 dias

225.53

215.99

209,69

10,35

PREÇO TOTAL DO LOTE :

TOTAL DA PROPOSTA:

aiAS RAFAa FRfTZEN

CNPJ: 20.962.892/0001-19

O
'""W esPropcsta - Versão; 1,1.2.1
^

'2O.962.8S2/OOOI-i9l
ELIAS RAFAEL FRITZEN

-ME.

rua OSCAR POMMER. 78 - CFMrpn
05750-000 - planai to r pp j

2.255.30

2-159.90

2.096.90

4.140,00

10.652,10

10.652,10

07/11/2017 15:48:09



) )Prefeitura Municipal de Planalto

Pregão Presencial 96/2017

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CH»J: 81.745.317/0001-59 Fornecedor: B M P-RaOJOARl/^ EÓTICA LTm - ME

Bidereço : AV RO GRANDE DO SUL 963 SALA - CB^TRO - Ranafto/PR- 03^85750-000

Inscrição &tadual: 3340061232 Contador:

E-maíl: PC

Página 1

01ESCPLANALTO@HOTMAIL.COM

Telefone: 3555-1389 Fax: Celular:

Telefone contador:3555-1492

Representante: BEAiraZT0?EZINhV\ WERLANG PRZYVARA CPF: 581.146.379-00

Bidereço representante: RUA PARANA 653 CASA - CENTRO - PLANALTO/FR- CB»85750-000

E-mali representante: przyvara@yahoo.conibr

Banco: 748 - BANSCRBOI Agência: 738- - SCREDICAFWNBVIA - Capanema/PR

RG: 41416874

Conta: 41506-5

Telefone representante: 46 3555-1389

Data de abertura: 09/06/2017

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar n" 123/2006).
Lote: 001 LoteOOl ^

■■ ■ -■ -J-i-kiÉW': ■ ' - l'.. 'N" item Descrição do Produto / Serviço Qtde. Unid. Preço Máximo Marca
001

002

003

004

Troféus de 88 cm de altura, base formato triangular, 29 cm de largura. 10,00 UN
04 cm de altura, em madeira na cor preta, acima destes três tubos de cor azul com anéis
dourados nas pontas, uma base fina de madeira com duas bolinhas nas laterais, cone dourado.
anel azul no meio, taça azul com aiças e tampa de cor dourada medindo 27 cm á partir das
aiças. Confeccionado em potimero. estatueta íntercambivei.

Troféus de 62 cm de altura, base formato triangular. 29 cm de largura, 10,00 UN
04 cm de altura, em madeira na cor preta, acima destes três tubos de cor azul com anéis
dourados nas pontas, uma base fina de madeira com duas bolinhas nas laterais, cone dourado,
anel azul no meio. taça azul com aiças e tampa de cor dourada medindo 27 cm á partir das
aiças. Confeccionado em polímero, estatueta intercambivel.

Troféus de 76 cm de altura, base fonnato triangular, 29 cm de largura, 10,00 UN
04 cm de altura, em madeira na cor preta, acima destes três tubos de cor azul com anéis
dourados nas pontas, uma base fina de madeira com duas bolinhas nas laterais, cone dourado,
anel azul no meio, taça azul com aiças e tampa de cor dourada medindo 27 cm á partir das
aiças. Confeccionado em polímero, estatueta intercambivel.

Medalha fundida 60mm, com resina adesivo e fita personalizada. 400,00 UN

232,50 cod 2036 Jeb'8 Troféus

222,67 cod 2037 Jeb'8 Troféus

216,17 cod 2038 Jeb's Troféus

10,67 Medasul

Validade da proposta; 60 dias
Prazo de entrega: 5 dias

198,00

195,00

190,00

8,70

PREÇO TOTAL DO L01E :

TOTAL DA PROPOSTA:

P- RaOJOARlA EÔTTGA LTDA - ME
CNPJ: 81.745.317/0001-59

^—

Preço Total

1.990,00

1.950,00

1.900,00

3.460,00

9.326,00

9.320.00

jSDAx
esProposta - Versac 1.1.3.7 03/11/2017 ia45:41
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Prefeitura Municipal de Planalto - 2017
Relatório de Lances dos Fornecedores

Pregão 96/2017

BJAS RAfAa FRITZEN

aiAS RAFAEL FRHZEN

P^ira:1

Ob|e(o. aquisição de medal.^âs e troféus

toa pOOf Item CGOi

Forneced? 11326

Rodacia

Laxe Inicial

1

Fanecedcf 2628

Rodada

Larxe Inicial

Lote: 0001 Item 0CO2

Fornscedar 11326

Rodada

Lance Inicial

Forrecedcr 26^

Rodada

Laxe Inicial

tr|8ingiísri29Cf7ideiiar|i^^ .íí;, ;
ELIAS RAFAEL FRITZEN

Valer

225,53

1S8.50

B M P - RELOJOARIA E ÓTICA LTDA - ME

Valer

1S9C0

;28crfTíísiargufa, '

ELIAS RAFAEL FRITZEN

Valor

21599

154 50

8 M P - RELOJOARIA E ÓTICA LTOA- ME

Valer

195 CO

Lote 0101

LdtK 0001

Item 0C03 Trc^l^daTSmidesIfii^t^efonnáotiiarçda^jZdcmde
Fcrnecedor 11326 ' ELIAS RAFAEL FRfTZEN
Rodada Valor

Laixe Irvcial 2CS6S

1  1fâ.5C

Fornecedcr 2628 B M P - RaOJOJtfltAE OTICAL.TDA-ME

Rodada Vala

Lance inidal 193.00

.nem 0004 Meà^ftridl^EGrn(n.ç^.mírBade5lvo|^t||drscndiz^ |
Fornececfcf " '' BM P-RELÓjbÀRlÂÉbTiCALTDA-ME
Rodada Valor

Lance Inicial 8,70

1  8.70

Fornececfcf 11326 ELIAS RAFAEL FRfTZEN

Rodada Valor

Laxeiniciaf 10,35

MarçafModelo:

VITORIA

cod2036JelísTrcíéus

.Qualidade;

^[..il^ii^arèa/Modáo:
VfTORIA

cod 2037 Jeys Troféus

[yi^.MfifÇaAíodeta • ,^il[
" " VTtORÍA

cod2O38Je0sTr<:féus

MárçálMcd^a

Medasul

VITORIA

^í,,';,-íhahed»Jè;

i  Oüáiüdade:

;  10,00

Vencedor

Oedlnou

-

Vmcsdor

Oedlnou

'I íiá®
Vencedor

Oedlnou

40000
. -1 .

Vencedor

Oedlnou

B M P • RELOJOARIA E OnCA LTOA - KE

BEATRIZ TEREZINHA WERLANG PRZYVARA

êlmLn, i-L
JEANE MARIA DE SDUZ/,

Membro

Y.OJ ,Pm Jj
ELIAS RAFAB. FRITZEN 0098153994?

CARLA FATIMA M0M6ACH STURM

Prsgceiro

JEVERSON IVAN PAESE

Emitido por' CARLA na versão. 5517 y•Sq .1517 u ^ 03/11/2017 09:09:38



município de planalto
CNPJ 76.460.526/0001-16

Praça são Francisco de Assis, 1583
Fones: (046)555-8100 -Fax: 555-8101

85750-000 - PLANALTO PARANÁ

PREGÃO PRESENCIAL N^ 096/2017

DATA: 09/11/2017

EMPRESA: BMP RELOJOARIA E ÓTICA LTDA.

DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

- Certidão de Regularidade de Situação CRS-FGTS - Validade até 29/11/2017;

- Certidão Negativa de Tributos Federais - Validade até 02/05/2018;

- Certidão Negativa de Tributos Estaduais - Validade até 03/03/2018;

- Certidão Negativa de Tributos Municipais - Validade até 02/01/2018;

- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - Validade até 01/05/2018;

- Contrato Social da Empresa;

- CNPJ da empresa;

- Anexo III - Declaração de Idoneidade;

- Anexo V - Declaração de Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do
Artigo T da Constituição Federal.
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VOLTAR

CAÊXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 81745317/0001-59
Razão Social: BMP relojoaria e ótica lida me

Endereço: av rio grande do sul sn / CEfftRO / planalto / pr / 85750-
000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos
devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 31/10/2017 a 29/11/2017

Certificação Número: 2017103103590269642200

Informação obtida em 03/11/2017, às 15:00:45.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https://\vww.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Cr£'FgeCFSImprimirPapel.asp?VARPes... 03/11/2017



03/11/2017

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA
DA UNIÃO

Nome: BMP RELOJOARIA E ÓTICA LTDA

CNPJ: 81.745,317/0001-59

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradorla-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas

nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei 0^8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n^ 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 15:09:30 do^a 03/11/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/05/2018.

Código de controle da certidão: FCFD.01AD.32E7.B0DA
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1/1



PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

SMrmrt* Ot FvffndÉ

Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

N® 017155007-05

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 81.745.317/0001-59
Nome: B M P RELOJOARIA E ÓTICA LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não

registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 03/03/2018^Forneclmento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Intemet

www.fazenda.pr.çov.br

Pégina 1 de 1

EmHIdo vfa Internet Pública (03/11/20171S:0ZS9)



03/11/2017 Certidão

Prefeitura Municipal de Planalto
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

NEGATIVA

N® 12401 / 2017

IMPORTANTE;

1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA

FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS
CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO

REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO
NESTA CERTIDÃO.
2. A PRESENT^ERTIDÃO TEM VALIDADE
ATÉ Ol/Ol/IOIS.^SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

REVENDO OS ARQUIVOS E REGISTROS, CERTIFICAMOS QUE: O CONTRIBUINTE NADA
DEVE À FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL RELATIVO A EMPRESA MENCIONADA ABAIXO.

Planalto, 03 de Novembro de 2017

REQUERENTE: bmp • relojoaria e ótica Itda CODIGO DE AUTENTICAÇÃO:
C2HJF2QEMXX442C9AZ

FINALIDADE: CONCORRÊNCIA / LICITAÇÃO

RAZAO SOCIAL: B M P - RELOJOARIA E ÓTICA LTDA - ME

INSCRIÇÃO EMPRESA

2003

CNPJ/CPF

81.745.317/0001-59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

3340061232

ALVARÁ

741

ENDEREÇO

AV RIO GRANDE DO SUL, 963 - SALA - CENTRO CEP: 85750000 Planalto - PR

CNAE / ATIVIDADES

Comércio varejista de artigos de joalheria, Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico nào
especificados anteriormente, Comércio varejista de artigos de óptica, Comércio varejista de artigos de relojoaria.

Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos. Comércio varejista de artigos fotográficos e para
filmagem, Reparação de jóias

http://187.49.128.118:7474/esportal/stmcertidao.view.logic?tdCeitidao=6732
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BMP RELOJOARIA E ÓTICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 81.745.317/0001-59

Certidão n°: 139582749/2017

Expedição: 03/11/201"^ às 15:20:56
Validade: 01/05/2018/- 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que BMP RELOJOARIA E ÓTICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS),

inscrito (a) no CNPJ sob o n° 8X.745.317/0001-59, NÃO CONSTA do Banco

Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias

anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvidas e sugestões: cndt0tst.jus.br



V' ^

"  B M P - BELOJOARU E . ftTIÓA LTDA "

OOHIfíATO SOCIAL

JOÃO CARLOS BORGBSy brasileiro» casado» conercl

axLte» résideate e domiciliado aa Rua Minas Gerais s/n>>» oidads

dtt Capanema» Estado do Paraná» portador da oádula ds idsntids^

ds oivil RO. nfl 1.003.557-PR. CIC 166 989 089-91; GILMAR MÜRA-

RI» brasileiro» solteiro» maior» comerciante» residente e dcaai

oiliado na Bxubl Tamoios» s/n^» cidade de Capanema» Estado do Pa

raná» posrtador da cédula do Identidade civil RG. ns 3«968*291-6

PR.OXC 524 387 799-04 e VALBIR PRZYVAEA» brasileiro» solteiro»

xBaior» comerciante» residente e domioiliado na Av.Rio Grande ■

do ̂ vH fl/nfi» cidade de Planalto» Estado do Paraná» portador da

oédtOa de identidade civil EG. n» 5*163.031-9-^» OIC 603 846.

209-06» resolvem constituir w&a sociedade por q.uotae de respon

sabilidade limitada regida pelas olaiisulas seguintesi

CIAUSULA PRIMEIRA! HCME COMERCIALI- B M P - EELOJOARIA E OTIGA

IdIBA.i SEDE E POROí* Av.Hio Grande do Sul» e/nc Centro» Planri

to» Paraná;^PRAZO BEBURAÇSOt-» Xndetermixiadoi IRICIO BAS AXXVX-

BABES s— Cl .03 *90; ATXVXBABE EC01ÍCMIGAs« Comeroio varejista de

jóias» relogios» artigos de ótica» material fotográiioo e bi «•
jouterias.e serviços de consertos.

CLAUSULA SEQÜELAI CAPITAL SCCIALi- RCrf50.000,00(olnçuenta mil

orusadoB novos) dividido em 5*000(oinoo mil) quotas de KOi 10»

00(deB cruzados novos) cada» assim distribuídos JOXO CARLOS *

BORGES» KCr$17*500»00(d6ze8sete mil e quinhentos oruzados novos)

Integralizadoa em moeda corrente do País neste ato; GIIMAR MU-

BARI» KCr$17«900»00(dezessete mil e quinhentos oruzados novos)*

integralizados sm moeda corrente do País» neste ato e VALBIR*

PRZYVABA» NQ!dl9.000»00(quinze mil cruzados novos) iptegr»! 1

doa em moeda corrente do País» neste ato. A responsabilidade *

dos sóoios é limitada a importância total do oapital social in
tegralizado em moeda corrente do Pala.

■CLAUSULA TERCEIRAS GERENTEi- VALBIR PRZYVARA, ao qual compete*
I

privativa e individualmente o USO BA PIHMA. PEO-LABOEEi- aos •
aóolOB e outros que prestarem serviços k sociedade fixado de
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B :m P - BELOJOAHIA E ÔEICA ITBA

OaiTHAlO SCCIAL Jtl.02

ooKum acordo* OBRICrAÇO^St frolbldos avaXt ondosao» fiança •

caução de favor* CAUÇÃO GKBBNOIAt-* Cispeneado*

OLAUSüIiA QUABgAt BALANÇO GLRALl Anualme&te em 31 de dezembro*

RBSULTABCS s^Atribuidoe proporcionalmente aos aocioe com g.uo-»

taa integraXizadas ou mantidos em reserva na sociedade.

OLaPSULA QUINT^t DBSIMPEDIMIJTgOt Oe aóoios declaram que não

estão inoursoB em nenbina doe orimes previatos em Lei que oa

impedem de ezeroer atividade mercantil.

OLAPaULA SEXÍPAÍ- LELIBERAÇCes SOCIAIS i-Por maioria absoluta •

de votoa* incluaive a de transformação do tipo jvaridioo* oa-»

bendo um voto a cada quota de capital.

OLAUSÜLA S^ZdMAi^-TRARSgKREKCXAS BE QUOIASi - For conaentimen»

to dos demais sócios e decurso de praso do direito de prefe -

renoia de sessenta dias* mediante notificação prévia.

Lavrado em trSs vias de igual teor e forma.
i

Planalto, 07 do foyerolro do 1990
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DO PARANÁB M P - RELOJOARIA E ÓTICA LTDA - ME
SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

CNPJ N° 81.745.317/0001-59

JOÃO CARLOS BORGES, brasileiro, casado em Regime de Comuní
de Bens, empresário, residente e domiciliado à Rua Vereador Roí
Werlang n°. 849, Apto. 702, Centro, na cidade de Francisco Beltrão,
Paraná. CEP 85601-020, portador do CPF n° 166.989.089-91 e
Identidade RG n° 1.003.557, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do
Estado do Paraná, GILMAR MURARI, brasileiro, casado em Regime de
Comunhão Universal de Bens, empresário, residente e domiciliado à Rua XV de
Novembro n°. 1339, Centro, na cidade de Ampére, Estado do Paraná, CEP
85640-000, portador do CPF n° 524.387.759-04 e Cédula de Identidade RG n®
3.968.251-6, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do
Paraná, e VALDIR PRZYVARA, brasileiro, casado em Regime de Comunhão
Parcial de Bens, empresário, residente e domiciliado à Rua Soledade n°. 960, na
cidade de Planalto, Estado do Paraná, CEP 85750-000, portador do CPF n®
603.846.209-06 e Cédula de Identidade n® 5.163.031-9, expedida pela Secretaria
de Segurança Pública do Estado do Paraná, sócios da empresa que gira sob o
nome comercial de "B M P - RELOJOARIA E ÓTICA LTDA - ME", com sede e
foro à Avenida Rio Grande do Sul, n® 963, Centro, Planalto, Estado do Paraná,
CEP 85750-000, inscrita no CNPJ sob número 81.745.317/0001-59, com

Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Paraná sob n° 41202281373,
por despacho em sessão do dia 13 de fevereiro de 1990, e primeira alteração
registrada sob n° 20061768987 de 07/06/2006, RESOLVEM alterar o Contrato
primitivo e posteriores alterações conforme cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Retira-se da sociedade o sócio JOÃO CARLOS
BORGES, que possuía na sociedade R$ 22.750,00 (vinte e dois mil e setecentos
e cinqüenta reais), divididos em 22.750 (vinte e dois mil e setecentos e cinqüenta)
quotas no valor nominal de R$ 1,00 (hum real) cada uma, totalmente
Integralizadas, cedendo e transferindo todas as suas quotas pelo valor nominal à
sócia ingressante BEATRIZ TERE2INHA WERLANG PRZYVARA, brasileira,
casada em Regime de Comunhão Parcial de Bens, empresária, residente e
domiciliada á Rua Soledade, n.° 960, Centro, na cidade de Planalto, Estado do
Paraná, CEP 85750-000, portadora do CPF n.® 581.146.379-00 e Cédula de
Identidade n®. 4.141.687-4, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do
Estado do Paraná.

CLAUSULA SEGUNDA - Retira-se da sociedade o sócio GILMAR MUkaki, que
possuía na sociedade R$ 22.750,00 (vinte e dois mil e setecentos e cinqüenta
reais), divididos em 22.750 (vinte e dois mil e setecentos e cinqüenta) quotas no
valor nominal de R$ 1,00 (hum real) cada uma, totalmente integralizadas,
cedendo e transferindo todas as suas quotas pelo valor nominal nas seguintes
proporções:
- 9.750 (nove mil setecentos e cinqüenta) quotas no valor de R$ 9.750,00 (nove
mil e setecentos e cinqüenta reais) a sócia ingressante BEATRIZ TEREZINHA
WERLANG PRZYVARA.

- 13.000 (treze mil) quotas no valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais) ao sócio
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B M P - RELOJOARIA E ÓTICA LTDA - ME
SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

CNPJ N° 81.745.317/0001-59

JUNTA'^OMERaAk-

DO (^RANÂ

CLÁUSULA TERCEIRA - Em conseqüência da alteração supra, o capit
totalmente subscrito e integraüzado, R$ 65.000,00 (sessenta- e cinco
divididos em 65.000 (sessenta e cinco mil) quotas no valor de R$ 1,0
cada uma, ficou assim distribuído entre os sócios:

SÓCIOS % QUOTAS CAPITAL R$

VALDIR PRZYVARA 50,00 32.500 32.500.00

BEATRIZ T. WERLANG PRZYVARA 50,00 32.500 32.500,00

TOTAL 100,00 65.000 65.000,00

CLÁUSULA QUARTA - A sócia ingressante BEATRIZ TEREZINHA WERLANG
PRZYVARA, declara que não estão Incursa em quaisquer dos crimes previstos
em lei ou nas restrições legais que possam impedi-lo de exercer atividades
mercantis.

CLÁUSULA QUINTA - A sócia ingressante BEATRIZ TEREZINHA WERLANG
PRZYVARA, declara conhecer a situação econômica financeira da sociedade,
ficando desta forma sub-rogada nos direitos e obrigações decorrentes do
presente instrumento.

CLÁUSULA SEXTA - Os sócios JOÃO CARLOS BORGES e GILMAR MURARI,
que cedem e transferem suas quotas pelo valor nominal aos sócios BEATRIZ
TEREZINHA WERLANG PRZYVARA e VALDIR PRZYVARA, dão plena, geral e
rasa quitação da cessão de quotas ora efetuadas.

CLÁUSULA SÉTIMA - Permanecem Inalteradas as demais cláusulas e condições
do contrato primitivo que não colidirem com as disposições da presente alteração.

CLÁUSULA OITAVA - Tendo em vista as alterações acima e afim de adequar o
Contrato Social da sociedade à disciplina jurídica do novo Código Civil Brasileiro,
os sócios RESOLVEM, por este instrumento consolidar o Contrato Social que
passa a ter a seguinte redação:

B M P - RELOJOARIA E ÓTICA LTDA - ME

CNPJ N° 81.745.317/0001-59
CONTRATO SOCIAL

VALDIR PRZYVARA. brasileiro, casado em Regime de Comunhão Parcial de
Bens, empresário, residente e domiciliado à Rua Soledade n°. 960, na cidade de
Planalto, Estado do Paraná, CEP 85750-000, portador do CPF n° 603.846.209-06
e Cédula de Identidade n° 5.163.031-9, expedida pela Secretaria de Segurança
Pública do Estado do Paraná; e BEATRIZ TEREZINHA WERLANG PRZYVARA,
brasileira, casada em Regime de Comunhão Parcial de Bens, empresária,
residente e domiciliada à Rua Soledade, n.° 960, Centro, na cidade de Planalto,
Estado/do Paraná, CEP 85750-000, portadora do CPF n.° 581.146.379-00 e
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DO PARANÁ
B M P - RELOJOARIA E ÓTICA LTDA - ME

SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
CNPJ N° 81.745.317/0001-59

Cédula de Identidade n°. 4.141.687-4, expedida pela Secretaria dei
Pública do Estado do Paraná, sócios da empresa que gira sob o nonil
de "B M P - RELOJOARIA E ÓTICA LTDA - ME", com sede e foro à A^
Grande do Sul, n° 963, Centro, Planalto, Estado do Paraná, CEP
inscrita no CNPJ sob número 81.745.317/0001-59, com Contrato Social arquivado

na Junta Comercial do Paraná sob n° 41202281373^ por despacho em sessão do
dia 13 de fevereiro de 1990, e primeira alteração registrada sob n° 20061768987
de 07/06/2006, RESOLVEM consolidar o Contrato primitivo conforme cláusulas e
condições seguintes;

CLÁUSULA PRIMEIRA - DENOMINAÇÃO
A sociedade girará sob o nome empresarial de B M P - RELOJOARIA E ÓTICA
LTDA - ME.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA SEDE E FORO
A sociedade tem sede e foro na cidade de Planalto - Estado de Paraná, sito na
Avenida Rio Grande do Sul n°. 963, Centro, CEP 85750-000.
Parágrafo Primeiro - A sociedade poderá, por deliberação tomada em reunião da
Diretoria, abrir, transferir e/ou encerrar filiais, sucursais, agências, depósitos e
outras dependências, em qualquer parte do território nacional ou no exterior,
fixando para os fins legais, o capital de cada uma delas, a ser destacado no
capital social.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE DURAÇÃO
O prazo de duração da Sociedade é indeterminado e suas atividades iniciaram-se
em 01 de março de 1990.

CLÁUSULA QUARTA - DO OBJETO SOCIAL
A Sociedade tem por objeto social: 47.83-1-01 - Comércio Varejista de Artigos de
Joalheria; 47.83-1-02 - Comércio Varejista de Artigos de Relojoaria; 47.59-8-99 -
Comércio Varejista de Outros Artigos de uso Pessoal e Doméstico
(eletrodomésticos); 47.74-1-00 - Comércio Varejista de Artigos de Óptica; 47.89-
0-01 - Comércio Varejista de Suvenires, Bijuterias e Artesanatos: 47.89-0-08 -
Comércio Varejista de Artigos Fotográficos e para Filmagem; 95.29-1-06 -
Reparação de Jóias.

CLÁUSULA QUINTA - DO CAPITAL SOCIAL
O capital social inteiramente subscrito e integralizado é de R$ 65.000,00
(sessenta e cinco mil reais) dividido em 65.000 (sessenta e cinco mil) quotas de
R$ 1.00 (um real) cada uma, fica assim distribuído entre os sócios:

SÓCIOS % QUOTAS CAPITAL R$
VALDIR PRZYVARA 50,00 32.500 32.500,00

BEATRIZ T. WERLANG PRZYVARA 50.00 32.500 32.500,00
TOTAL 100,00 65.000 65.000,00

ULA SEXTA - DA CESSÃO DE QUO
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JUNTAVCOMERCÍAL

DO MRANA

B M P - RELOJOARIA E ÓTICA LTDA - ME
SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

CNPJ N° 81.745.317/0001-59
As quotas são livremente negociáveis entre os sócios. As quotas, entre
poderão ser penhoradas, alienadas ou cedidas a qualquer título a
estranhos á sociedade, sem o prévio consentimento dos demais sócios
antes assegurar a preferência para aquisição aos demais sócios.
Parágrafo Primeiro - As quotas representativas do capital social são indivisíveis e
não poderão ser transferidas ou alienadas a qualquer título a terceiros, sem o
consentimento expresso dos sócios que representem 100% (cem por cento) do
capital social, cabendo a estes, direito de preferência na sua aquisição,
na proporção das quotas que possuírem, excetuando-se as cessões e
transferência a cônjuge, ascendente ou descendentes do próprio sócio, hipótese
em que não vigora a preferência.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESPONSABILIDADE
A responsabilidade de cada sócio è restrita ao valor de suas quotas, mas todos
respondem solidariamente pela integrallzação do Capital Social.

CLÁUSULA OITAVA - DA ADMINISTRAÇÃO
A sociedade será administrada pelo sócio VALDIR PRZYVARA, com poderes e
atribuições para executar todos os atos da Administração, decidir sobre todos os
negócios e questões de interesse da sociedade, o qual compete, em conjunto
ou isoladamente, o uso da firma e a representação ativa e passiva, judicial e
extrajudicial da sociedade em todos os atos de sua vida civil e comercial,
dispensado da prestação de caução.
Parágrafo Único - É vedado ao Sócio Administrador, sócios ou procuradores, sob
pena de nulidade ao ato, sob qualquer pretexto ou modalidade, as concessões de
garantias em favor de terceiros, tais como fiança, avais, endossos ou outras
garantias quaisquer, em nome próprio ou da sociedade, em operações ou
negócios estranhos ao objeto social; salvo na hipótese de concessão de garantias
as empresas subsidiárias, controladas, coligadas, ou empresas do mesmo grupo
de sócios, aprovadas em reunião de sócios especificamente para este fim.

CLÁUSULA NONA - DO EXERCÍCIO SOCIAL
Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o Administrador
prestará contas justificadas de sua administração, procedendo á elaboração do
inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado, cabendo aos sócios,
na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA REMUNERAÇÃO
Pelos serviços que prestarem à Sociedade, perceberão os Administradores, a
título de remuneração "pro-labore", quantia mensal fixada em ata de reunião do
sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FALECIMENTO
O falecimento, incapacidade, insolvência, falência ou extinção de qualquer sócio
não dissolve a Sociedade, ficando os herdeiros e sucessores sub-rogados nos
direitos e obrigações do "de cujos", podendo fazerem-se representar na
Sociedade enquanto indiviso o quinhão respectivo, por um dentre eles
devidarhente credenciado pelos demais. Os haveres do sócio fajecido serão
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DO PARANÁ

B M P - RELOJOARIA E ÓTICA LTDA - ME

SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
CNPJ N° 81.745.317/0001-59

apurados em "Balanço Especial de Determinação", que deve
necessariamente, o valor patrimonial real de cada uma das partici
outras empresas, bem como dos demais bens que a Sociedade possua.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO
Em caso de dissolução e liquidação, os sócios que representem a maioria
absoluta do Capital Social nomearão, dentre os sócios, um llquldante, com as
atribuições previstas em lei, ficando estabelecido que o acervo social, após
liquidado o passivo, será distribuído entre os sócios na proporção das quotas que
possuírem.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - APURAÇÃO E PAGAMENTO DOS HAVERES
É facultado ao sócio que discordar de deliberações sociais exercer o direito de
retirada, ou do sócio que discordar da alteração de Contrato Social exercer o
direito de recesso, casos em que não se dissolverá a Sociedade e o sócio
retirante receberá seus haveres conforme determinado nos parágrafos abaixo.
Parágrafo Primeiro - O sócio que desejar exercer seu direito de retirada ou direito
de recesso deverá comunicar sua Intenção á Sociedade, por meio escrito de
recebimento idôneo, com 30 (trinta) dias de antecedência.
Parágrafo Segundo - Os haveres do sócio retirante serão apurados em Balanço
Especial, especialmente levantado para este fim, com observância dos critérios
de valor patrimonial prescritos na Cláusula Nona.
Parágrafo Terceiro - Os balanços de determinação dos haveres levantados para
os fins determinado nesta Cláusula, serão necessariamente acompanhados de
parecer do Conselho Fiscal.
Parágrafo Quarto - Uma vez que o balanço de determinação seja aprovado por
todos os interessados, os haveres do sócio retirante serão pagos em 24 (vinte
quatro) parcelas mensais, iguais e sucessivas reajustadas mensalmente na
proporção da variação do IGPM, da Fundação Getúlio Vargas ou na ausência
destes, pelos índices oficiais que os substituírem, os reajustes vigorarão a partir
da data do levantamento do Balanço Especial.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA DECLARAÇÃO DE DESiMPEDIMENTO
O Sócio-Administrador declara, sob as penas da lei. de que não está incurso em
nenhum dos crimes previstos em lei que a Impeça de exercer a administração da
sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se
encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o
acesso a cargos públicos; ou por crime faiimentar. de prevaricação, peita
ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema
financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações
de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FÓRUM
Fica eleito o fórum da Comarca de Capanema, Estado do Paraná, para
exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.
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B M P - RELOJOARIA E ÓTICA LTDA - ME

JUNTAVCOMERCIAU

DO MRAhlÂ

SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
CNPJ N° 81.745.317/0001-59

E, por estarem justos e contratados, assinam é Ipre
instrumento em 03 vias de igual e teor, na presença das testemunhas ai
obrigando-se por si, seus herdeiros e sucessores.

Planalto - PR, 11 de Setembro de 2013.

GILMAR MURAJOAG-CARLOS BORGES

VALDIR PRZYVARA
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BEATRIZ T. WERLANG PRZYVARA
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JUNTA COMERCIAL DO PARANA
AGENCIA REGIONAL DE CAPANEMA
CERTIFICO O REGISTRO EM; 24/09/2013
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Protocolo; 13/558730-1, DE 19/09/2013 .
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03/11/2017 Corrprouonte de Inscrição e de Situação Cadastral

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houwr qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

nümerodeinscriçAo /

81.745.317/0001-59 '

MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇAO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

13/02/1990

NOME EMPRESARIAL

BMP RB.OJOARIA E ÓTICA LTDA

TiTULO DO ESTABELECIMENTO {NOME DE FANTASIA)

RB.OJOARIA E ÓTICA QUARTZ

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

47.83-1-01 - Comércio varejista de artigos de joalheria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

95.29-1-06 - Reparação de jóias
47.89-0-01 - Comércio varejista de suveníres, bijuterías e artesanatos
47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem

47.74-1-OD - Comércio varejista de artigos de óptica
47.83-1-02 - Comércio varejista de artigos de relojoarla

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURiDiCA

206-2 - Sociedade Em presária Lim Itada

LOGRADOURO

AV RIO GRANDE DO SUL

NUMERO

963

COMPLEMENTO

CEP

85.750-000

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

MUNICiRO

PLANALTO

UF

PR

ENDEREÇO ELETRCwICO TELEFONE

(46) 3555-1389

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇAO CADASTRAL

01/07/2001

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇAO ESreCIAL

Aprovado pela Instrução Normatl\a RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 03/11/2017 às 15:51:10 (data e hora de Brasília).

fconsulta QSA / (Capital Social |

https:/A(vww.receitafiazenda.govbr/pessoajuridica/cnpj/cnRireva/Cnqreva_Comproiante.asp

Voltar

Página: 1/1

1  l Preparar Página
L □ para ImpreMáo

gZI-

1/2



03/11/2017 Compros/ante de Inscrição ede Situação Cadastral

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
AtiiaÜTa Rua página

rs

hUps:/AMvw.rece(tateenda.govcbr/pesso^uridica/cn|::q/cnpjreva/Cnpjreve_Comprovante.asp 2/2



GOVERNO DO PARANA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
SISTEMA INTEGRADO DE AUTOMAÇÃO DO REGISTRO MERCANTIL - SIARCO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA Páaina; 001/ 001
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes
na data da sua expedição.

Nome Empresarial

B M P - RELOJOARiA E ÓTICA LTDA - ME

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

NLimero de Identificação do Registro de CNPJ
Empresas - NIRE (Sede)

41 2 0228137-3 81.745.317/0001-59

Data de Arquivamento do
Ato Constitutivo

XXXXXXXXXX

Data de Inicio

de Atividade

01/03/1990

Endereço Completo (Logradouro, N^ e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP)
AV RIO GRANDE DO SUL, 963, CENTRO, PLANALTO, PR, 85.750-000

Objeto Social
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE RELOJOARiA E JOALHERIA;
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ÓTICA

COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE BIJUTERIAS

COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS

COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS

REPARAÇAO DE JÓIAS E RELOGIOS;

Capital: R$ 65.000,00

(SESSENTA E CINCO MIL REAIS)

Capital integraiizado: R$ 65.000,00

(SESSENTA E CINCO MIL REAIS)

Mlcroempresa ou
Empresa de Pequeno Porte

(Lei n» 123/2006)

Mlcroempresa

Prazo de Duração

indeterminado

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato Término do
Nome/CPF ou CNPJ Partidoação no caoltal (RS1 Esoécíe de Sédo Administrador Mandato

VALDIR PRZYVARA 32.500,00 SOC10 Administrador XXXXXXXXXX

603.846.209-06

BEATRIZ TEREZÍNHA WERLANG PRZYVARA 32.500,00 SOCIO XXXXXXXXXX

581.146.379-00

Último Arquivamento

Data: 24/09/2013 Número: 20135587301

Ato: ALTERAÇAO

Evento (s): ALTERAÇAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO

Situação

REGISTRO ATIVO

Status

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

CURITIBA - PR, 07 de novembro de 2017
17/709813-9

1770981-
LIBERTAD BOGUS

SECRETARIA GERAL

Para verificar a autenticidade acesse www.juntacomercia1.pr.gov.br

e informe o número 177098139 na Ccmsuíta de Autenticidade

Consulta disponível por 30 dias

Ce*tni^• Gvtdkartva

petoiftcaaa d»l><Miiiaiiu

Pmkttncli ds República '
CwChhl

Medida Piovltúiia K»2.2<X>-Z
de 24 de «gosto de 2001.

'

Documento Assi Digitalmente07/11/2017 OAC'
Junta Comerciaí^Paraná t-''—
CNPJ:77.968.170/0001-99

Você deve instalar o certificado da JUCEPAR
www.juntacomercial.pr.gov.br/certificado
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município de planalto

CNP}N° 76.460,526/0001-16
Praça São Francisco deAssis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: planalto@rline.com.br
Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO - PARANÁ

PREGÃO PRESENCIAL N® 096/2017

ANEXO in - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

RAZÃO SOCIAL: BMP - RELOJOARIA E ÓTICA LTDA - ME

CNPJ N°: 81.745.317/0001-59

ENDEREÇO: AV. RIO GRANDE DO SUL, 963 FONE: (46) 3555-1389

MUNICÍPIO: PLANALTO EST. PARANÁ

Declaramos para os fms de direito, na qualidade de

proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO

PRESENCIAL N° 096/2017, instaurado pelo Município de Planalto, que não

fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público,

em qualquer de suas esferas.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Planalto, 09/11/2017

NQMEPo^LDIR PRZYVARA

RG/CPF: 5.163.031-9 / 603.846.209-06

CARGO: SÓCIO-ADMINISTRADOR
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município de planalto

CNPJN" 76.460.526/0001-16
Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: planalto@rline.com.hr
Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO - PARANÁ

PREGÃO PRESENCIAL N® 096/2017

ANEXO V - DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO
DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7° DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL

PROPONENTE: BMP - RELOJOARIA E ÓTICA LTDA - ME

CNPJ N°: 81.745.317/0001-59

ENDEREÇO: AV. RIO GRANDE DO SUL, 963 FONE: (46) 3555-1389

MUNICÍPIO: PLANALTO EST. PARANÁ

A proponente abaixo assinada, participante da licitação

modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N° 096/2017, por seu representante,

declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei n° 8.666/93, de 21 de

junho de 1993 e demais legislação pertinente, que, nos termos do § 6° do

artigo 27 da Lei n° 6.544, de 22 de novembro de 1989, encontra-se em

situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à

observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição

Federal.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Planalto, 09/11/2017

'TTOMÉ: VALDIR PRZYVARA

RG/CPF: 5.163.031-9 / 603.846.209-06

CARGO: SÕCIO-ADMINISTRADOR



município de planalto

CNP/N" 76.460.526/0001-16
Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: planalto@rline.com.br
Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO - PARANÁ

PREGÃO PRESENCIAL N® 096/2017

ANEXO VI - Declaração de enquadramento em regime de
tributação de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte

RAZÃO SOCIAL; BMP - RELOJOARIA E ÓTICA LTDA - ME

CNPJ N°: 81.745.317/0001-59

ENDEREÇO: AV. RIO GRANDE DO SUL, 963 FONE: (46) 3555-1389

MUNICÍPIO: PLANALTO EST. PARANÁ

O representante legal da empresa, VALDIR PRZYVARA, na

qualidade de Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade de

PREGÃO PRESENCIAL N° 096/2017, instaurado pelo Município de Planalto,

declara para todos os fins de direito que estou(amos) sob o regime de

microempresa ou empresa de pequeno porte, para efeito do disposto na Lei

Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 LC 147/2014.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Planalto, 09/11/2017

NOME: VALDIR PRZYVARA

RG/CPF: 5.163.031-9 / 603.846.209-06

CARGO: SÓCIO-ADMINISTRADOR



município de planalto
CNPJ 76.460.526/0001-16

Praça são Francisco de Assis, 1583
Fones: (046) 555-8100 -Fax: 555-8101

85750-000 - PLANALTO PARANA

PREGÃO PRESENCIAL N® 096/2017

DATA: 09/11/2017

EMPRESA: ELIAS RAFAEL FRITZEN.

DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

- Certidão de Regularidade de Situação CRS-FGTS - Validade até 11/11/2017;

^ - Certidão Negativa de Tributos Federais — Validade até 02/04/2018;
^ - Certidão Negativa de Tributos Estaduais - Validade até 01/12/2017;
^ - Certidão Negativa de Tributos Municipais - Validade até 03/12/2017;
^ - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - Validade até 12/01/2018;
^ - Contrato Social da Empresa;
^ - CNPJ da empresa;
^ - Anexo III - Declaração de Idoneidade;
^ - Anexo V - Declaração de Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do
Artigo 7° da Constituição Federal.



25/10/2017 https;//www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp?VARP0SSoaMatri2=2199O261&VARPessoa-2iy9U2bi&VAKur.

CAÊ^A
CAIXA. ECONOMiC.A FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 20962892/0001-19
Razão Social: elias Rafael fritzen me

Endereço: av brasil 19 / 30A0 zacco / planalto / pr / 85750-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7,
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes
das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/10/2017 a 11/11/2017 /

Certificação Número: 2017101305452529117057

Informação obtida em 25/10/2017, às 08:15:35.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

0^3
https://www.sifge.caixa.gov,br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSlmprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=21990261 &VARPessoa=21990261 &VARUf=PR&V... 1/1
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Legislação I Canais

CERTIDÃO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federai do Brasil

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA
DA UNIÃO

Nome; ELIAS RAFAEL FRITZEN - ME

CNPJ; 20.962.892/0001-19

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do
sujeito passiw acima Identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam
pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em DMda Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais'e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange Inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a "d" do parágrafo único do art. 11 da Lei n^ 8.212. de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet nos
endereços <http://wvw.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN 1.751, de 02/10/2014
Emitida às 07:57:06 do dia 04/10/2017 <hora e data de Brasília>
Válida até 02I04I20^8/
Código de controle da certidão: 8139.36F5.9E28.6FCC
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta Preparar pigina
llllll para impressão





PARANÁ
GOVERNO DD ESTADO

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

,  N° 016690203-40

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 20.962.892/0001-19
Nome: ELIAS RAFAEL FRITZEN - ME

r.si«r,a» "«to. „3o
« ̂aa. oa„.a,.„a. 1

Válida até 01/12/2017 ̂Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
WWW.fa7finHf^.Dr.nr>v hr

Pigina 1 da 1
Emitido via Internei Pública (03A)B/2017 08:53:42) ■ 0S5



24- ''26- Certidão

Prefeitura Municipal de Planalto
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

NEGATIVA

N*» 12257 / 2017

1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA

FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS
CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO

IMPORTANTE; REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO
NESTA CERTIDÃO.
2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE
ATÉ 03/12/2017, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

REVENDO OS ARQUIVOS E REGISTROS, CERTIFICAMOS QUE: O CONTRIBUINTE NADA
DEVE À FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL RELATIVO A EMPRESA MENCIONADA ABAIXO.

Planalto, 04 de Outubro de 2017

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:
C2HJF2QEMC44422E92

REQUERENTE: SERAFIM TOVO

FINALIDADE: CADASTRO E/OU CONCORRÊNCIA E/OU LICITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: ELIAS RAFAEL FRITZEN - ME

INSCRIÇÃO EMPRESA

11851

CNPJ/CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL

20.962.892/0001-19

ENDEREÇO

ALVARA

RUA OSCAR POMMER, 78 - CENTRO CEP: 85750000 Planalto - PR
CNAE/ATIVIDADES

Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios. Impressão de material para uso publicitário. Impressão de
material para outros usos. Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, Comércio a
varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não
especificados anteriormente. Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banlio. Comércio atacadista de

artigos de armarinho, Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de
segurança. Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, Comércio

atacadista de calçados, Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem, Comércio atacadista de
cosméticos e produtos de perflimaria, Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal, Comércio atacadista de
artigos de escritório e de papelaria, Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico,

Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico, Comércio atacadista de móveis e artigos
de colchoaria. Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados

anteriormente, Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e pe^, Comércio
atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças. Comércio atacadist^e bombas e

compressores; partes e peças, Comércio atacadista de mármores e granitos. Comércio atacadista@ embalagens.
Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários,
Lojas de departamentos ou magazines, Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhanle.s, Comércio

http://187.49.120,118:7474/esportal/BtmcertÍdao.view.logic?ldCeftidao=6584 ' 1/2
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^ 24/ '^2017^
Certidão

varejista de tmtas e matenais para pintura, Comércio varejista de material elétrico, Comércio varejista de vidros
Comercio varejista de ferrapns e ferramentas. Comércio varejista de madeira e artefatos. Comércio varejista de
matenais hidráulicos. Comercio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente, Comércio

varejista de matenais de construção em geral, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e
equipamentos de audio e vídeo. Comércio varejista de móveis. Comércio varejista de artigos de iluminação

Comercio varejista de tecidos. Comercio varejista de artigos de armarinho, Comercio varejista de artigos de cama
mesa e ba^o, Comercio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios. Comércio varejista '

especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e
comunicaça^ Comercio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas. Comércio varejista de artigos de
papelana. Comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos. Comércio varejista de artigos espSs

Comercio varejiste de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal. Comércio varejista de calçados
Comercio varejista de artigos de viagem, Comércio varejista de plantas e flores naturais. Comércio varejista de
pedias para revestimento. Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

http;//ia7.49.128.118;7474/esportal/stmc0rtidao.view.logic?idCertidao=6584
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f-ODER

rUSTTrA lC trabalho

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ELIAS RAFAEL FRITZEN - ME

certidão n": 12898887™ ' 20-962.892/0001-19
Expedição: 17/05/2017, às 15:35:32

de sua expedição^"" ~ (cento e oitenta) dias, contados da data

Certifica-se que elias rafael fritzen - me
20.962.892/0001-19 NÃtT^cONST^^ri''^'R mscrito (a) no CNPJ sob o n°
Trabalhistas. ^ Nacional de Devedores
Certidão emitida com base no art 642-A rr-^ i • ,0
Trabalho, acrescentado pela Lei n» Í2 Í40 Leis dona Resolução Ad.inistrLiva n= l^/O/SOií Í l l "
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. Tribunal Superior do

Tribunais do iTa^b^lhl^^r es responsabilidade dos
anteriores à data da sua ^

a todos os Lus estabelecimento"^'"'^^° atesta a empresa em relação
A aceitação desta cert^ agencias ou filiais,
autenticidade no portal ̂ do ^ verificação de sua
Internet (http://„„„.tst jus hr) Superior do Trabalho na
certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO importante
Do Banco Nacional de Devedores Trahaiv, - .
necessários à identificação da,, abalhistas constara os dados
inadimplentes perante a Justiça doTabTlh ^ jurídicas
estabelecidas em sentença condLaSna t ■ obrigações
acordos judiciais trabalhistas
recolhimentos previdenciários' a ^""'^^rnente aos
emolumentos ou a recolhimentos determinador °® ^ custas, 5
e execução de acordos firmados oera t decorrentes

Trabalho ou Comissão de CoLÍ Lção P^^.ra

""■jí-n-C.e.c;:

0^3



aÂTBisjAacai: botissu eü oaua-^oí-^

'•• ' — I O 0L •. 2'< ^ —

3b: í43í;TI,'í3 •'fiO!'

•  ír''''A;3I3 3
ri03' ̂''888^33: :"'ri o.4b.t:j:£e>j)

I- c--- ^■'■ oóaiínoo I.Í.

c: . P£ . .- •' '.,1 tcâ^íibeqv^
■. .■- • ■ --r- »" \ r f •. í- ^ :5b^bi:ii^T

,  c.vne:; i ^ - --•- • - " —
.cáO-b0qKS i-;.'?;

2^ - J:dA3AH &AIJ3 ^ P
:: , r.:,;-) !s)oiiuo8a- > (8iAXJ.x-a a s.hs.®!

: A ^ G áy :j i ̂  ■"• ■ •• ^ -• ^ ^ ■" '
ATsaoD o.iK

— -S A i 3 X :i A 0

;  ( :í ' íxi.

r;. A ;.; ■■ A

.st-iQQOXSso.ssa.o
. S £ 4 C X rí I 0 d X X

•  ̂ -- --•:- '-A -n •.-if.d rnco .Ebxd xr.ie CBOX^ x?r:rj '^'niiU.ÂÀ "A. :e.I sisq òb£jneASxxoí:
-■' ■ ■'"' ■■ . ^ : . : -,:-.íi f-,í.".{' iG í^V-

.liOX i?G i.-ÍBOuã 3Í. í'~ ,Gu..=>G. ^
, . «,'. £,-',Ã.r? 8SJrie3efio:- Bob»cebí-Gx! lG£2:i;qís:. í^r- t:-!--- ■ -■ ■■• ^ ^ -r. siüiiijcíiv

:,,ehl - èxq gHxgs . : ...xibeán.
-, i -, - r - '"A-; s XAX -A-' ■- ;

,  • ":' A' X.;-, . , , r:- : x:.:- âOXGSG :íb OSbO Çb
.1;: -s BÍO--W ^ A": ,_, -„,.£3s5, SO eooo;

.e. r-xxií bO f,6XG. ;^vb -A"::',' ^ gígí-x iígs
oÃbabXJ :xs.x,A. Ar.XvA'--:A." ..X ■■■b-pG og i,faGbxGx::GGGüq

,x:.qG:i :r x.q-rn bsnxa- a,  , ; OAÍACÍ:
xíb x:ix í

. eAn0nAA: A:.-X£ip stix-AA ü

ü.Paa-á;i'J í

A ''X

,;-. --

:;._. x X-; X ..t A x. :.' A :■-> TI

OXAAAP

.bxoXui: ;n0 xb^AÃpAíx

aálãlxaíx ^

OiUbvPAXX ob —
.í.-íÒÁ£AAb:iC

aa:? e íÃíódíxxx
! A X

- ■ - -

-í .;'b0X0'.' Xf;.AOx::.0x •-.■ ■-■ •■'-
,„ .. ... •- ".- : -; ■, >~, '' fi A C i -q S --i ~ -i

O i- ■■ •' . • *

'  q.jA A rxnpxpq 2 0.:iri3dqiTíxCP
j t; A/ X O 01S Q B .7 3

A ■" X ' ^

:'i;0 :A ■■

q,::: A •AirnanxBPiA.x on i-, ^ ^ ^
i A £ A O f' •'*• fi •- ^ - -

i: V i. 2:. ■> X n -■

G-- • t •"; ;- \ S. O

 A X ô X O X b B r, ■"•' '■■■ -^ ^'■' ~''
--■ *- '": 3. O J 0 0 m — -' X >J w ex

dX

oCJ

en

■I. I.-. .j ^

-  r-q.í .Hc- Xv;iA3i X AG. i, - •■■ 3-'j, A O O 0 b A-' '-■ ^
fXX0b xxjnAA . ;qXobiG = soSnan-IprríS

" ~: A, ;-• *' 3' Xi 3 O 0 3 ■'' A.
- x Axnxc 6 0 o 6 'ê.rPJPP-xxA 0b

:.ox ícxrjX o L'í X 3 e X A ...G-t •• . r .,. . •,- ••-,
•/Ã .6X'^Px3 a 33 5 i-a.-i. X : • ■-

oS?.2lnioO üo oál. sdfbxT



1' ® Pequena Empresa da Presidência da República, ,,? Secfhtarii ilu :{aclonalizaçâo e SImpilfIcaçâo
' "̂Pa"8nicnto de Registro Empresarial e Integração

MÚMERO Df- iDL;iiiii'ICAÇAO DOREGICTRO D£ EMPRESA-NIRE OASEDE

REQUERIMENTO DE EMPRESáRIO

NOME DC' EMPRESÁRIO (compieio sem abreviaiuras)
ELIAS RAFAEL FRITZEN

NIRE DA FILIAL (preencher somenle se alo referente a

NACIONALIDADE

BRASILEIRA
ESTAIX) CIVIL

SOLTEIRO

REGIME DE BENS (se casado)

FiLKO DE (pai)

JOSÉ LAUREDO FRITZEN CLARICE MARIA WILLERS FRITZEN

Orgâo Emissor

SSP

IDENTIDADE (número)

9.353.355-0

NASCIDO EM (daia da nascimento)

02/04/1987
CPF (número)

009,815.399-47
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)

DOMlCiLlADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.)
Av Brasil

NUMERO

19

MUNICÍPIO

PLANALTO

BAIRRO/DISTRITO

João Zacco
CEP

85750000

UF

IPR

reqtràyun.ycTe;il1 dt Es,°ad" d"'gnà:° ^
ATO

080

EVENTO

DESCRIÇÃO DO ATO

INSCRíCAO
EVENTO DESCRIÇÃO DO EVENTO

EVENTO DESCRIÇÃO 00 EVENTO

NOME EMPRESARIAL

ELIAS RAFAEL FRITZEN

LOGRADOURO (rua, av, eic)

Av Brasil
NUMERO

19

BAIRRO/DISTRITO

João Zacco
CEP

85750000

município

PLANALTO
UF

PR

PAIS

I BRASIL
CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)

tovoigriine.com.br
VALOR DO CAPITAL • R$

35,000,00
VALOR 00 CAPITAL (por exienso)

TRINTA E CINCO MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE
ECONÔMICA

(CNAE Fiscal)
AtiwidAOi pmcvi«l

4781400

Aiivid^M» s»eundiri*>

4763602

4782201

DESCRIÇÃO DO OBJETO

COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRinja>i1cn\/fli<; p | ifviiFOPtuicQ'
COMÉRCIO VAREJISTA DE CHAPÉUS, CINTOS E Bljfeurai^&-r-r>»..
COMERCIO VAREJISTA DE BOLSAS E SACOLAS' L/OM
COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS;
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS,

O ORIGINAL

SINATURA

DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES

08/09/2014

NUMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF
NIRE anteriDr

JUNTA COMERCIAL
1 -SIM

2-NÃO
N^URA^ FIRMA PELO EMPRESÁRIO

DATA DA ASSINATURA

27/08/2014

1?/
ASSINXTURA DO EMPI

(

,,

ASSIfWURA DO EMPR

Ou pelo representante/assistente/gerenie)

ESÁRIO

PARA USO EXCLUSIVO ^MERCIAL
DEF^De^
PU^QUE-SSaE AÍQLÍIVE

Caria t- f. Lucaiélu
áM 204-41 PR

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
i, AGENCIA REGIONAL DE CAPANEMA
01 CERTIFICO O REGISTRO EM: 01/09/2014
i'í SOB NÚMERO: •4110?665'/21 //
I  Protocolo: 14/505130-7, DE 28/08/2014^^^^^-

(ELIAS RAFAEL FfíITFEH
sebastiAo motta •

SECRETARIO GERAL . ,

MÓDULO INTEGRADOR: PR1201400197792 Hl llilllllliiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiii
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JUNTA COMERCIAL
DO PARANA

JUNTA COMERCIAI. DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/10/2016 12:16 SOB N° 20166563020,
PROTOCOLO: 166563820 DE 27/10/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602295733. NIRE: 41107665721.
ELIAS RAFAEL FRITZEN - HE

Libartad Bogus
SECRETÁRIA-OBRAL

CURITIBA, 27/10/2016
wvrw. ainpreBafacil.pr.gov.br

A validada deste documento, se impresso, fica sujeito á comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos da verificação
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CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

01/09/2014

NOME EMPRESARIAL

ELIAS RAFAEL FRITZEN - ME

TITULO do ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
OBJETIVA UNIFORMES

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.81-4-00 ■ Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS —
de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico

47.43-1-00-Comercio varejista de Vidros •
atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria

47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos

^  ̂«^idade de

Ír ÍqSÍS ■ varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
46 gstIfl ■ ^ aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
ígrope;uários mercadorias em gerai, sem predominância da alimentos ou de insumos
47.44-0-02 ■ Comércio varejista de madeira e artefatos

tllllg : i~âot mafe^ifpa^r produtos aiimentioios
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumátlcos e câmaras-de-ar
46.79-6-02 - Comércio atacadista de mármores e granitos

°  eietroeietrénicos para uso
46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados
47.59-8-01 ■ Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e oersian^^^.

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURiDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO

R OSCAR POMMER NUMERO

78
COMPLEMENTO

CEP

85.750-000
BAIRRO/DISTRITO

CENTRO
MUNICÍPIO

PLANALTO

ENDEREÇO ELETRÔNICO

UF

PR

TELEFONE

(46) 9940-1919

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO CADASTflAL

01/09/2014

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SfTUAÇAO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 24/10/2017 às 20:51:55 (data e hora de Brasília),
Página: 1/3

l«p://www.rsceíta.fazBnda.gov.br/PessnaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpireva Solicitaoao.asa
ros



24/io/20r; Receita Federal do Brasil

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

20.962.892/0001-19

MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇAO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

01/09/2014

NOME EMPRESARIAL

ELIAS RAFAEL FRIT2EN • ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONOwICAS SECUNDARIAS

46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
46.49-4-99 • Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados
anteriormente

47.89-0-02 • Comércio varejista de plantas e flores naturais
46.49-4-04 • Comércio atacadista de móveis e artigos de coichoaría
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em gerai
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.54-7-03 ■ Comércio varejista de artigos de iluminação
46.42-7-02 • Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
46.43-5-02 - Comércio atacadista de boisas, malas e artigos de viagem
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e video
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos

CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURlOICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO

R OSCAR POiWMER
NUMERO

78

COMPLEMENTO

CEP

85.750-000

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

MUNICÍPIO

PLANALTO

UP

PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE

(46) 9940-1919

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
iHe***

SITUAÇAO CADASTRAL

ATIVA
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

01/09/2014

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇAO ESPECIAL DATA DA SmjAÇAO ESPECIAL
********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n® 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 24/10/2017 às 20:51:55 (data e hora de Brasília). Página: 2/3

http;//www.r8ceita.fazenda.gov.br/PessoaJuridíca/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp
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2*i/10/20r.v Receita Federai do Brasil

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
20.962.892/0001-19

MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

01/09/2014

NOME EMPRESARIAL

ELIAS RAFAEL FRITZEN • ME

47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
47.13-0-01 - Lojas de departamentos ou magazines
46.69-9-01 • Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças
47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens
47.44-0-06 - Comércio varejista de pedras para revestimento
46.46-0-02 • Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
47.44-0-03 • Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-01 • Comércio varejista de ferragens e ferramentas
46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
46.65-6-00 • Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados,
mercearias e armazéns
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO

R OSCAR POMMER

NUMERO

78

COMPLEMENTO

CEP

85.750-000

8AJRRO/DISTRJTO

CENTRO

MUNICÍPIO

PLANALTO

UF

PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE

(46) 9940-1919

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (ÊFR)

SITUAÇAO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇAO CADASTRAL

01/09/2014

MOTIVO DE SITUAÇAO CADASTRAL

SITUAÇAO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

http://www.r8ceita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp 3/3
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CERTIDÃO SIMPLIFICADA Páaina:

nal'irdTsir8';^^,ir/?r^'®®'' arquivados nesta Junta Comercial e são vig
u

na data da sua expedição

Data de Arquivamento
do Ato de inscrição

01/09/2014

Data de inicio

de Atividade

08/09/2014

.

Nome Empresariai

ELIAS RAFAEL FRITZEN - ME

Natureza Juridica: EMPRESÁRiO

Número de Identificação do Registro de
Empresas - NiRE (Sede)
41 1 0766572-1

CNPJ

20.962.892/0001-19

Endereço Completo (Logradouro, N° e Complemento, Bairro/Distrito. Municipio, Üf", CEP)
■^^AQSCAR POMIVIER, 78, CENTRO, PLANALTO, PR, 85.750-000
Objeto ~
COM VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, COM VAREJISTA DE ARTIGOS FSPORTIvncí rr^M

CALCADOS, COM VAREJISTA DE PLANTAS E f/orES NATURAIS, COM
ihn VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, COM ATACADISTA DE MAQUINAS E "^°^STRIAL, PARTES E PECAS, COM ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES

USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICACAO, COM ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORins PARA
USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO,COM ATACAdPsTA DE CALC^D^^^^

^ CAMARAS-DE-AR, COM A VAREJO DE PECAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM, COM ATACADISTA DE BOLSAS MALA^^ DE ATACADISTA DE EMBALAGENS, COM VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO COM VAREJISTA
ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO TdE PAPELAm^íoM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, COM VAREJISTA DE VIDROS, COM VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS roM

aÍaÍ arIcIa IVERCADORIAS, sem PREDOMINÂNCIA DE AUMENTOS OU DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS COM ATACADISTA DE MERCADORIAS, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS COM ATACAOISTa np
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL, PARTES E PEcL COM aS

ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. COM ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO, COM ATACADISTA DE ART^OS DF
ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO, COM ATACADISTA DE ARTIGOSDn
VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA, COM VAREJISTA ESPECIALIZADO DF
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA. COM ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA

PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COM ATACADISTA DE COSMÉTICO^ PERFUMARIA, COM ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO COM
S^AO OF^mTfr^IP^ ^^ACADISTA de ARTIGOS DE CaÍa^M^ BANHO, IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO, IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS roM
VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, COM VAREJISTA DE MOVEIS, COM VAREJISTA DE ARTIGOS DE

VAREJISTA DE TECIDOS, COM VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARmShO ÍoM VaLjIsTA DE mesa E BANHO, COM VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E
í VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL COM
níiKiccnwíír? MÉDICOS E ORTOPEDICOS, COM ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA E

f DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS
DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES, COM VAREJISTA DE DOCES BALAS BOMBONS E

--ADISTA DE PrS^uTIo^
Capital: R$

(TRINTA E CINCO MIL REAIS)

35.000,00Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte

(Lei n" 123/2006)

Microempresa

CONFERE COM
O ORIGINAL

último Arquivamento
Data: 27/10/2016

Situação da Empresa
REGISTRO ATIVO Número: 20166563820

Ato: ALTERAÇAO
Evento (s): ALTERAÇAO DE DADOS (EXCETO NOME EMSlatus

íCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Imatura
Nome do Empresário
ELiAS RAFAEL FRiTZEN

identidade: 93533550,SSP/PR

Estado Civil: Soiteiro
CPF: 009.815.399-47

Regime de Bens: Não Informado

mmm
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DO PARANIA '

'"'i""açã0 CERTIDÃO SIMPLIFICADA Páqina: ^C|2\o

SdairdTslrexpSdiçSr''"" arquivados nasta Junta Comercial e sao vk
>

17/762732-8
SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE - PR, 30 de outubro de 2017

LIBERTAD BOGUS.
SECRETARIA GERAL

i'O/VKDOC

CONFERE COM
O ORIGINAL

nJMLIL

JUNTA COMERCIAL

PARANÁ



UlSriFORlVIES

ELIAS RAFAEL FRIT2EN - ME

RUA OSCAR POMMER, 78, CENTRO, FONE 46 99940-1919

CNPJ Ne 20.962.892/0001-19 - CAD/ICMS 90673787-65
85750-000 - PLANALTO PR

Objetiva.uníformes{5)hotmail.com

PREGÃO PRESENCIAL N? 096/2017

ANEXOU!

- DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

RAZÃO SOCIAL: ELIAS RAFAEL FRIT2EN ME CNPJ Ne 20.962.892.0001-19 ENDEREÇO RUA

OSCAR POMMER, 78, CENTRO F0NE:46 9940-1919 MUNICÍPIO: PLANALTO EST. PARANÁ

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório,
sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Ne 096/2017, Instaurado pelo Município de

Planalto, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público,
em qualquer de suas esferas.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

PLANALTO PR 08 DE NOVEMBRO DE 2017

ELIAS RAFAEL FRITZEPT

RG 9.353.355-0 SSP/PR CPF 009.815.399-47

ADMINISTRADOR

10.962.882/0001-19^
ELIAS RAFAEL FRITZEN

-ÍViE-

RUA OííCAR POMMER. 78 - CENTRO
85760-UÜ0 - PLANALTO - PR J



UISriFORlVIES

ELIAS RAFAEL FRITZEN - ME

RUA OSCAR POMMER, 78, CENTRO, FONE 46 99940-1919

CNPJ Ne 20.962.892/0001-19 - CAD/ICMS 90673787-65

85750-000 - PLANALTO PR

Objetiva.uniformes@hotmaiLcQnf)

PREGÃO PRESENCIAL NS 096/2017

ANEXO V

- DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO DO INCISO XXXIil DO ARTIGO 7e DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL

PROPONENTE: ELIAS RAFAEL FRITZEN ME CNPJ N9 20.962.892.0001-19 ENDEREÇO RUA

OSCAR POMMER, 78, CENTRO F0NE:46 9940-1919 MUNICÍPIO: PLANALTO EST.PARANÁ

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade de PREGÃO PRESENCIAL
N9 096/2017, por seu representante, declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei ne
8.666/93, de 21 de junho de 1993 e demais legislação pertinente, que, nos termos do § 6e do
artigo 27 da Lei n® 6.544, de 22 de novembro de 1989, encontra-se em situação regular
perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIIl
do artigo 72 da Constituição Federal.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

PLANALTO/PR 08 DE NOVEMBRO DE 2017

ELIAS RAFAEL FRITZEN'

RG 9.353.355-0 SSP/PR CPF 009.815.399-47
ADMINISTRADOR

20.962.892/0001-19^
ELIAS RARívEL FRITZEN

-ME-

RUAOSCAR POMMER.78-CENTRO
I  85750-000 - PLANALTO - PR

/-fi/



UNIFORMES

ELIAS RAFAEL FRITZEN - ME

RUA OSCAR POMMER, 78, CENTRO, FONE 46 99940-1919

CNPJ N9 20.962.892/0001-19 - CAD/ICMS 90673787-65
85750-000 - PLANALTO PR

Obietiva.unlforrnes@hotmall.com

PREGÃO PRESENCIAL N^ 096/2017

ANEXO VI-

Declaração de enquadramento em regime de tributação de Micro Empresa ou Empresa de

Pequeno Porte (na hipótese do iicitante ser uma ME ou EPP)

RAZÃO SOCIAL: ELIAS RAFAEL FRITZEN ME CNPJ N? 20.962.892.0001-19 ENDEREÇO RUA

OSCAR POMMER, 78, CENTRO,FONE: 46 9940-1919 MUNICÍPIO: PLANALTO EST. PARANÁ O
representante legal da empresa ELIAS RAFAEL FRITZEN na qualidade de Proponente do
procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Ns 096/2017, instaurado
pelo Município de Planalto, declara para todos os fins de direito que estou(amos) sob o regime
de microempresa ou empresa de pequeno porte, para efeito do disposto na Lei Complementar
123, de 14 de dezembro de 2006 LC 147/2014.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

PLANALTO/PR 08 DE NOVEMBRO DE 2017

ELIAS RAFAEL FRITZEN </

RG 9.353.355-0 SSP/PR CPF 009.815.399-47
ADMINISTRADOR

r20.862.892/0001-1sn
ELIAS FRITZEN

-ME-

RUA OSCAR POMMeR. 78 - CENTRO

85750-000 - PLANALTO - PR

ffS



Prefeitura Municipal de Planalto -2017
Classificação por Fornecedor

Pregão 96/2017

Paginai

Item Produto/Serviço

Fornecedor: 2628-0 B M P-RELOJOARIAEÓTICALTDA-ME

R^resentante: 3142-6 BEATRETEREZINHAWERLANGPRZWARA

LoteOOi-Lote 001

004 16300 MedalhafundidaeOnim, com resmaaüesiioefi

Quantidade Status Marca

UN

CNPJ: 81.74&317AM01-66 Telefone: 3S5S-1389

400,00 Classificado Medasul

Preço Unitário Preço Total Sei

Statu»: Ctasstficado

8,70

a48aoo

3.480,00

3480,00 •

Fornecedor 11326-3 ELIASR^^íAEL FRITZEN

R^iesmtante: S5S5-7 ELUe, RAFAEL Í:RI1ZS<1
LoteOOi - LoteOOi

001 15297 Trofèusde88cm0ea!tura taseformatotria

QCS 15298 TroféijsdeeScmOeallura, basefamaiolria

GCS 15293 Troféus de 78 cm oe altura, b^e forma» Cia

Status: Classificado

UN

UN

UN

10.CO Classificado VITORIA

10,00 Classificado VITORIA

10,CO Classificado VITORIA

196,50

194,50

16S,50

5.825,00

1,985.00

1 945,C0

1.895,00

VALOR TOTAL: S.305.00

Emitido por CARÍA na \e"são: 5517 y :9/* 1/201 !• 0910 14



^ Prefeitura Municipal de Planalto - 20% .í
Mapa da Licitação

Pregão 96/2017

Página!

Data atjertura: 09/11/2017 Data julgamento: 09/11/2017 Data homologação:

Produto UN- QiaMidade

CNPJ: 81.745.317/0001-59

Preço Marca

CNPJ; 20,962.892«)01-19

Preço Marca

Lote 001-Lote 001

C01 TroléusdeSScmdeatlura.basefo

002 Trofáis de 82 cni de altiva, base fo

0(X3 Tfoféusde78ctndeâtura. baseio

004 Medalha (Lrdida60rnTi.com resina ad

TOTAL GERAL DO FORNECEDOR

TOTAL GANHO PELO FORNECEDOR

UN 10,00 199,00 cod2036Jeb's Troféus 198,50* VFTORIA

UN 1000 195,00 cod 2037 Jeb's Trcféus 194,50* VITORIA

UN 10.00 190.00 ccxl 2038 Jeb's T roféus 189,50* VITORIA

UN 400.00 8.70* Modasii 10.35 VITORIA

3.460,00 5.625,00

CNPJ. 81 745317/0001-59 - B M P - RELOJOARfA E ÓTICA LIDA-ME CNPJ: 20962.892/0001-19 - ELIAS RAFAEL FRITZEN

' FRU-Frifitrado OES-Deserto EMP-Empate EME - EnraieME

09/1T/2017 09 1009Emitidopcr CARLA na versão 5517y

§



ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO, NA FORMA

PRESENCIAL, TIPO MENOR PREÇO POR ITEM.

PREGÃO PRESENCIAL N° 096/2017

Aos nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete às 09:00, na

sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Planalto, Estado do Paraná,
reuniram-se em sessão pública a Pregoeira Senhora CARLA FATIMA
MOMBACH STURM e equipe de apoio: CEZAR AUGUSTO SOARES E
JEANE MARIA DE SOUZA, designados conforme Portaria n^^ 072/2017, de 10
de outubro de 2017, para a realização dos atos pertinentes ao PREGÃO
PRESENCIAL N° 096/2017, DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, que temÇ
por objeto a seleção de proposta visando a contratação de empresa visando a
aquisição de medalhas e troféus sendo atividades desenvolvidas pela
Secretária de Esportes, deste Município de Planalto, tendo como valor máximo
a importância de R$ 10.981,40 (dez mil, novecentos e oitenta e um reais e
quarenta centavos). Abertos os trabalhos, foram credenciados os
representantes das empresas: BMP RELOJOARIA E ÓTICA LTDA SRA
BEATRIZ TEREZINHA UTRLANG PRZYVARA E ELIAS RAFAEL

FRITZEN SR ELIAS RAFAEL ELIAS FRITZEN. A Pregoeira ressaltou que a
ausência quando da lavratura da ata, ao final da sessão pública, implicaria na
preclusão do direito a recurso e na submissão ao disposto na mesma. Ato
contínuo, foram abertos os envelopes contendo as propostas e, com a
colaboração dos membros da equipe de apoio, foram devidamente
examinadas, com a análise da compatibilidade dos objetos, prazos e condições
de fornecimento. Prosseguindo os trabalhos, fez-se a leitura dos preços
ofertados. Em seguida foi realizada a classificação das propostas, onde
constatou-se que consagraram-se vencedoras e posteriormente serão
fornecedoras as empresas subsequentes:
BMP- RELOJOARIA E ÓTICA LTDA - ME
Lote Item JF Ó^étO::! i , :.|iMarca Unid.

,í\'
Quant Preço

unit.

Preço

total

1 4 Medallia fundida óOmm, com

resina adesivo e fita

personalizada.

Medasul UN 400,00 8,70 3.480,00

TOTAL 3.480,00

ELIAS RAFAEL FRITZEN

o

.^tercj '  oííjíl»' /Marca" fjnid. Quant Preço
unit.

Preço

total

1 1 Troféus de 88 cm de altura, base

formato triangular, 29 an de
largura, 04 cm de altura, em
madeira na cor preta, acima
destes três tubos de cor azul com

anéis dourados nas pontas, uma
base fina de madeira com duas

bolinhas nas laterais, cone

VITORIA UN 10,00 198,50 1.985,00

fíí



dourado, anel azul no meio, taça
azul com alças e tampa de cor
dourada medindo 27 cm á partir
das alças. Confeccionado em
polímero, estatueta
intercambiável.

Troféus de 82 cm de altura, base
formato triangular, 29 cm de
largura, 04 cm de altura, em
madeira na cor preta, acima
destes ti"ês tubos de cor azul com

anéis dourados nas pontas, uma
base fina de madeira com duas

bolinhas nas laterais, cone

dourado, anel azul no meio, taça
azul com alças e tampa de cor
dourada medindo 27 cm á partir
das alças. Confeccionado em

polímero, estatueta
intercambiável.

VITORIA

Troféus de 78 cm de altura, base

formato triangular, 29 cm de
largura, 04 cm de altura, em
madeira na cor preta, acima
lestes três tubos de cor azul com

anéis dourados nas pontas, uma
aase fina de madeira com duas

Dolinhas nas laterais, cone

dourado, anel azul no meio, taça
azul com alças e tampa de cor
dourada medindo 27 cm á partir
das alças. Confeccionado em

aolímero, estatueta

[intercambiável.

VITORIA

UN

UN

10,00 194,50 1.945,00

10,00 189,50

TOTAL

1.895,00

5.825,00

Conforme histórico do Pregão em anexo, e negociação direta com as licitantes
obteve-se o resultado acima descrito. Dando-se continuidade ao certame

licitatório foi solicitado as empresas participantes e consideradas vencedoras;
BMP RELOJOARIA E ÓTICA LTDA E ELIAS RAFAEL FRITZEN, em
conformidade com o constante acima, conforme critérios estabelecidos no

Edital para apresentar os envelopes de n" 02 (dois) - contendo os documentos
de Habilitação. Que após terem sido rubricados pela pregoeira, equipe de
apoio e licitantes participantes, foi constatado que as mesmas estavam em
consonância com o estabelecido no Edital deste procedimento licitatório e por
conseqüência, as referidas empresas foram consideradas HABILITADAS. No
curso do Presente procedimento licitatório não foi apresentado nenhuma
impugnação ou recurso quanto a resultado, havendo renúncia expressa de
prazo por parte dos licitantes participantes. A pregoeira em decorrência do
resultado, ADJUDICA os objetos deste procedimento licitatório, em favor das
empresas BMP RELOJOARIA E ÓTICA LTDA., pessoa jurídica, com
inscrição no CNPJ n° 81.745.317/0001-59, com sua sede social na Av. Rio



Grande do Sul, 963, Sala, Município de Planalto, Estado do Paraná,. ELIAS
RAFAEL FRITZEN, pessoa jurídica, com inscrição no CNPJ n^'
20.962.892/0001-19, com sua sede social na Rua Oscar Pommer, n" 78, Centro,
Município de Planalto, Estado do Paraná, classificada em 1" lugar para o
fornecimento dos objetos em sua totalidade, pertinente a contratação de
empresa visando a aquisição de medalhas e troféus sendo atividades
desenvolvidas pela Secretária de Esportes, deste Município de Planalto,
conforme edital de licitação e proposta de preços das licitantes. Pela pregoeira
foi informado aos interessados que o presente processo será encaminhado ao
Senhor Prefeito Municipal para HOMOLOGAÇÃO, e demais atos inerentes a
esta licitação.
Nada mais havendo a tratar, foi encerada a sessão, cuja ata vai assinada pela
're^oeira, pe\<^s membros d^Equipj?i de Ajpip^e represeijOtantes dos licitantes

ÃÀI-
CARLA FATIMA

MOMBACH STURM

Pregoeira
027.056-719-43

BEATRIZ TEREZINH;

WERLANG PRZYVAR.-^

BMP Relojoaria e ótica Ltda.

ÜCqSTO SOARES
Presidente

066.452.549-03

JEANE MARIA DE 50U2,
Membro

675.443.399-04

svvny
50UZk V

IAS Ri\FAEL FRITZE

Elias Rafael fritzen.

ritzeíT

/or
I íA. ̂
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CNPJN" 76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: planalto@rline.com.br
Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO - PARANÁ

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO
LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 090/2017

OBJETO: Aquisição de medalhas e troféus sendo atividades desenvolvidas pela
Secretária de Esportes, deste Município de Planalto, deste Município de Planalto,

B M P - RELOJOARIA E ÓT CA LTDA - ME

Classificação Lote Iteni 1  M ti íH íõí^eiíofL : ■ i : Valor do item

1 1 4 Medalha fundida 60mm, com resina adesivo e
fita personalizada.

3.480,00

2 1 1 Troféus de 88 cm de altura, base formato
triangular, 29 cm de largura, 04 cm de altura
em madeira na cor preta, acima destes três
tubos de cor azul com anéis dourados nas

pontas, uma base fina de madeira com duas

bolinhas nas laterais, cone dourado, anel azul
no meio, taça azul com alças e tampa de cor
dourada medindo 27 cm á partir das alças.
Confeccionado em polímero, estatueta
intercambiável.

1.990,00

2 1 2 Troféus de 82 cm de altura, base formato
triangular, 29 cm de largura, 04 cm de altura,
em madeira na cor preta, acima destes três
tubos de cor azul com anéis dourados nas

pontas, uma base fina de madeira com duas

bolinhas nas laterais, cone dourado, anel azul
no meio, taça azul com alças e tampa de cor
dourada medindo 27 cm á partir das alças.
Confeccionado em polímero, estatueta
intercambiável.

1.950,00

2 1 3 Troféus de 78 cm de altura, base formato
triangular, 29 cm de largura, 04 cm de altura,
em madeira na cor preta, acima destes três
tubos de cor azul com anéis dourados nas

Dontas, uma base fina de madeira com duas

Dolinhas nas laterais, cone dourado, anel azul
no meio, taça azul com alças e tampa de cor
dourada medindo 27 cm á partir das alças.
Confeccionado em polímero, estatueta
ntercambiável.

1.900,00

ELIAS RAFAEL FRITZEN

Cíassificaçâo Lote Iteihii; ;i,' 1 i ! i iÓ8Íeto , ; ; Valor do item

1 1 1 Troféus de 88 cm de altura, base formato 1.985.00
triangular, 29 cm de largura, 04 cm de altura,j
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em madeira na cor preta, acima destes três
tubos de cor azul com anéis dourados nas
pontas, uma base fina de madeira com duas
bolinhas nas laterais, cone dourado, anel azu
no meio, taça azul com alças e tampa de cor
dourada medindo 27 cm á partir das alças.
Confeccionado em polímero, estatueta
intercambiável.

1 1 2 Troféus de 82 cm de altura, base formato
triangular, 29 cm de largura. 04 cm de altura,
em madeira na cor preta, acima destes três
tubos de cor azul com anéis dourados nas
pontas, uma base fina de madeira com duas

bolinhas nas laterais, cone dourado, anel azul
no meio, taça azu! com alças e tampa de cor
dourada medindo 27 cm á partir das alças.
Confeccionado em polímero, estatueta
intercambiável.

1.945,00

1 1 3 Troféus de 78 cm de altura, base formato
triangular, 29 cm de largura, 04 cm de altura,
em madeira na cor preta, acima destes três
tubos de cor azul com anéis dourados nas

Dontas, uma base fina de madeira com duas

Doiinhas nas laterais, cone dourado, anel azul
no meio, taça azul com alças e tampa de cor
dourada medindo 27 cm á partir das alças.
Confeccionado em polímero, estatueta
nte.rcambiável.

1.895,00

2 1 4 Medalha fundida 60mm, com resina adesivo e
fita personalizada.

4.140,00

Planalto-Pr., 09 de novembro de 2017.

'AT.^^MBACH S
Pregoeira

027.056.719-43

)EaiAR ALTGLJSTC SOARES

ibro

066,452.549-03

/lARIA DE SOUZA^/lEANE MARIA DE SOU

Membro

675.443.399-04



MUNICÍPIO DE PLANALTO
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O Prefeito Municipal de Planalto, Estado do Paraná, no uso de suas

atribuições legais e considerando a decisão da comissão julgadora; segundo o

parecer da Assessoria Jurídica que o processo tramitou e seguiu os ditames da

legislação pertinente, HOMOLOGA o resultado da licitação na modalidade de

Pregão Presencial n° 097/2017, cujo objeto é a aquisição de medalhas e troféus

sendo atividades desenvolvidas pela Secretária de Esportes, deste Município de

Planalto, deste Município de Planalto, em favor das empresas BMP RELOJOARIA E

ÓTICA LIDA E ELIAS RAFAEL FRITZEN, e em conseqüência ADJUDICA

ratificando os objetos em favor das mesmas para que produza seus efeitos legais.

Planalto-Pr., 13 de novembro de 2017.

INÁCIO JOSE WERLE

PREFEITO MUNICIPAL
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CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 29:^2017
PREGÃO PRESENCIAL N'' 096/2017

Contrato Administrativo que entre si fazem o Município de Planalto e a
empresa B M P Relojoaria e Ótica Ltda.^ na forma abaixo.
CONTRATANTE; MUNICÍPIO DE PLANALTO, pessoa jurídica de direito Público
Interno, com sede à Praça São Francisco de Assis, xf 1583, inscrito no CNPJ n°
76.460.526/0001-16, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal,
senhor INÁCIO JOSÉ WERLE, em pleno exercício de seu mandato e funções,
brasileiro, casado, residente e domiciliado neste Município de Planalto, Estado do
Paraná, portador da Cédula de Identidade RG n° 5.846.233-0 e do CPF/MF sob n*"
815.418.219-04.

CONTRATADA: B M P RELOJOARIA E ÓTICA LTDA., inscrita no CNPJ sob n°.
81.745.317/0001-59, com sede social à A^^ Rio Grande do Sul, if 963, Sala, Centro,
Município de Planalto, Estado do Paraná, neste ato representado por seu
Administrador Sr. VALDIR PRZYVARA, brasileiro, casado, empresário, portador
do RG n". 5.163.031-9 SSP/PR e do CPF n°. 603.846.209-06, residente e domiciliado à
Rua Soledade, n° 960, Centro, Município de Planalto, Estado do Paraná.

CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO DO CONTRATO

O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa visando a
aquisição de medalhas e troféus sendo atividades desenvolvidas pela Secretária de
Esportes, deste Município de Planalto, deste Município de Planalto, tudo conforme a

ITEM QUANT. UNID. OBJETO MARCA PREÇO
UNIT.

PREÇO
TOTAL

01 400 UN Medallia fundida óOmm,

com resina adesivo e fita

personalizada.

MEDASUL 8,70 3.480,00

TOTAL 3.480,00

Parágrafo Ünico - Integram e completam o presente termo Contratual,
para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as
condições expressas no edital PREGÃO PRESENCIAL 096/2017, juntamente com
seus anexos e a proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA
DO VALOR

Pelo fornecimento do objeto ora contratado, a CONTRATANTE pagará
à CONTRATADA o valor total de R$ 3.480,00 (três mil e quatrocentos e oitenta
reais), daqui a diante denominado VALOR CONTRATUAL.

CLÁUSULA TERCEIRA
DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREG.

Ó- 1
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O Objeto deverá ser entregue total, no prazo de até 05 (cinco) dias,
contados após o recebimento da Solicitação de Entrega da Secretaria de Esportes.

CLÁUSULA QUARTA
DA FORMA DE PAGAMENTO

Parágrafo Primeiro - O pagamento pertinente ao presente Contrato
será efetuado em até 15 (quinze) dias após a entrega do objeto, e com apresentação
da respectiva nota fiscal.

Parágrafo Segundo - O pagamento decorrente da aquisição do objeto
correrá por conta dos recursos próprios do Município de Planalto. Proveniente da
seguinte DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso

1480 08.124.27.812.2701-2048 3.3.90.30000000

CLAUSULA QUINTA
DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

Parágrafo Primeiro - Constituem direitos da CONTRATANTE receber
o objeto deste Contrato nas condições avençadas e da CONTRATADA perceber o
valor ajustado na forma e prazo convencionados.

Parágrafo Segundo - Constituem obrigações da CONTRATANTE:
a) Efetuar o pagamento ajustado;
b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução

do Contrato.

Parágrafo Terceiro - Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) Prestar o fornecimento na forma ajustada;
b) Em caso de devolução do objeto, por estar em desacordo com as

especificações, todas, as despesas será atribuída a contratada
devendo este providenciar com a máxima urgência a sua
substituição ou adequação;

c) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais decorrentes;

d) A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir ou substituir, as
suas expensas, o objeto do contrato em que se verificar, defeitos ou
incorreções durante o prazo de garantia.

e) Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade
com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação;

f) Apresentar sempre que solicitado, durante a execução do Contrato,
documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor
quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais.

CLÁUSULA SEXTA
DA CESSÃO DO CONTRATO

A CONTRATADA não poderá ceder o presente Contrato a nenhuma
pessoa física ou jurídica, sem autorização prévia, por esmtç, da CONTRATANTE e
anuência expressa da Contratante.
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CLÁUSULA SÉTIMA
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL

Parágrafo Primeiro - À CONTRATADA serão aplicadas multas pela
CONTRATANTE a serem apuradas na forma a saber: pela inexecução total ou
parcial do contrato ou instrumento equivalente e pelo descumprimento das normas e
legislação pertinentes à execução do objeto contratual que acarrete a rescisão do
contrato^ o Município de Planalto, poderá, ainda, garantida a prévia defesa, aplicar à
empresa contratada as sanções previstas no art. 87 da Lei n° 8.666/93, sendo que em
caso de multa esta corresponderá a 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato.

Parágrafo Segundo - Pelo retardamento da execução do contrato,
quando não mantiver a proposta, falhar ou fraudar no fornecimento do objeto
adquirido, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude
fiscal, garantindo o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de
licitar e contratar com a administi-ação, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante o Município de Planalto.

CLÁUSULA OITAVA
DA RESCISÃO

Parágrafo Primeiro: Ficará o presente Contrato rescindido, mediante
formalização, assegurado o conti-aditório e a defesa, nos seguintes casos:

a) o não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais;
b) a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar

a impossibilidade da conclusão dos serviços nos prazos estipulados;
c) atraso injustificado, a juízo da Administração, na execução dos

serviços/objeto contratado;
d) não entrega do objeto, sem justa causa ou prévia comunicação à

Administração;
e) a subcontratação total do objeto deste Contrato, sem prévia autorização

do CONTRATANTE, associação da CONTRATADA com outrem, a
cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou
incorporação, que afetem a boa execução do presente Contrato;

f) o desatendimento das determinações regulares da autoridade
designada para acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato,
assim como a de seus superiores;

g) cometimento reiterado de faltas na execução do contrato;
h) decretação de falência ou instauração de insolvência civil;
i) dissolução de Sociedade;
j) alteração social e a modificação da finalidade ou da estrutura da

empresa, que, a juízo da Administração, prejudiquem a execução deste
Contrato;

k) razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento,
justificados e determinados pela máxima autoridade da esfera
administrativa a que está subordinada o CONTRATANTE e exaradas
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no processo administrativo a que se refere o contrato amplo
conhecimento Público;

1) ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente
comprovada, impeditiva da execução deste Contrato.
Parágrafo Segundo: O presente Contrato poderá ser rescindido caso

ocorram quaisquer dos fatos elencados no art. 78 e seguintes da Lei n° 8.666/93.
Parágrafo Terceiro - A CONTRATADA reconhece os direitos da

CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei n°
8.666/93.

CLÁUSULA NONA
DA VIGÊNCIA
O prazo de vigência será até 31/12/2017.
CLÁUSULA DÉCIMA
DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes,
com base na legislação em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
DO FORO

As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento
deste termo, perante o Foro da Comarca de Capanema-Pr. Não obstante qualquer
mudança de domicilio da CONTRATADA que, em razão disso, é obrigada a manter
um representante com plenos poderes para receber notificação, citação inicial e
outras medidas em direito permitidas.

Justas e contratadas, firmam as partes este instrumento em 02 (duas)
vias de igual teor, com as testemunhas presentes iro ato, a fim de que se produza
efeitos legais.

CONTRATANTE

Planalto-Pr. 13 de novembro de 2017.

)NTRATADA

TESTEMUNHAS:

/Í-?



município de planalto
CNP]N° 76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000
e-mail: planalto@rline.com.br

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
PLANALTO - PARANÁ

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 293/2017
PREGÃO PRESENCIAL N° 096/2017

Contrato Administrativo que entre si fazem o Município de Planalto e a
empresa Elias Rafael Fritzen, na forma abaixo.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PLANALTO^ pessoa jurídica de direito Público
Interno, com sede à Praça São Francisco de Assis, n° 1583, inscrito no CNPJ n°
76.460.526/0001-16, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal,
senhor INÁCIO JOSÉ WERLE, em pleno exercício de seu mandato e funções,
brasileiro, casado, residente e domiciliado neste Município de Planalto, Estado do
Paraná, portador da Cédula de Identidade RG n° 5.846.233-0 e do CPF/MF sob if
815.418.219-04.

CONTRATADA: ELIAS RAFAEL FRITZEN, inscrita no CNPJ sob n°.
20.962.892/0001-19, com sede social à Rua Oscar Pommer, n" 78, Centro, Município
de Planalto, Estado do Paraná, neste ato representado por seu Administrador Sr.
ELIAS RAFAEL FRITZEN, brasileiro, casado, empresário, portador do RG n°.
9.353.355-0 SSP/PR e do CPF n"^. 009.815.399-47, residente e domiciliado à Rua Oscar
Pommer, n° 78, Centro, Município de Planalto, Estado do Paraná.

CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO DO CONTRATO

O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa visando a
aquisição de medalhas e troféus sendo atividades desenvolvidas pela Secretária de
Esportes, deste Município de Planalto, deste Município de Planalto, tudo conforme a
seguir:
ITEM QUANT. UNID. OBJETO MARCA PREÇO

UNIT.

PREÇO
TOTAL

01 10 UN

02 10

Troféus de 88 cm de altura,
base formato triangular, 29
cm de largura, 04 cm de
altura, em madeira na cor

preta, acima destes três tubos
de cor azul com anéis

dourados nas pontas, uma
base fina de madeira com

duas bolinhas nas laterais,

cone dourado, anel azul no

meio, taça azul com alças e
tampa de cor dourada
medindo 27 cm á partir das
alças. Confeccionado em

polímero, estatueta
intercambivel.

VITORIA 198,50 1.985,00

UN Troféus de 82 cm de altura,
base formato triangular, 29
cm de largura, 04 cm de

VITORIA 194,50 1.945,00

{Qt
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altura, em madeira na cor

preta, acima destes três tubos
de cor azul com anéis

dourados nas pontas, uma
base fina de madeira com

duas bolinhas nas laterais,

cone dourado, anel azul no

meio, taça azul com alças e
tampa de cor dourada
medindo 27 cm á partir das
alças. Confeccionado em
polímero, estatueta
intercambivel.

03 10 UN Troféus de 78 cm de altura,

base formato triangular, 29
cm de largura, 04 cm de
altura, em madeira na cor

preta, acima destes três tubos
de cor azul com anéis

dourados nas pontas, uma
base fina de madeira com

duas bolinhas nas laterais,

cone dourado, anel azul no

meio, taça azul com alças e

tampa de cor dourada
medindo 27 cm á partir das
alças. Confeccionado em

polímero, estatueta
intercambivel.

VITORIA 189,50 1.895,00

TOTAL 5.825,00

Parágrafo Único - Integram e completam o presente termo Contratual,
para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as
condições expressas no edital PREGÃO PRESENCIAL N° 096/2017, juntamente com
seus anexos e a proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA
DO VALOR

Pelo fornecimento do objeto ora contratado, a CONTRATANTE pagará
à CONTRATADA o valor total de R$ 5.825,00 (cinco mil e oitocentos e vinte e cinco
reais), daqui a diante denominado VALOR CONTRATUAL.

CLÁUSULA TERCEIRA
DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA
O Objeto deverá ser entregue total, no prazo de até 05 (cinco) dias,

contados após o recebimento da Solicitação de Entrega da Secretaria de Esportes.
CLÁUSULA QUARTA
DA FORMA DE PAGAMENTO
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Parágrafo Primeiro - O pagamento pertinente ao presente Contrato
será efetuado em até Ia (quinze) dias após a entrega do objeto^ e com apresentação
da respectiva nota fiscal.

Parágrafo Segundo - O pagamento decorrente da aquisição do objeto
correrá por conta_dos recursos próprios do Município de Planalto. Proveniente da

Conta da despesa Funcional programática Destínaçâo de recrnso
1480 08.124.27.812.2701-2048 3.3.90.30000000

DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES
Parágrafo Primeiro - Constituem direitos da CONTRATANTE receber

o objeto deste Contrato nas condições avençadas e da CONTRATADA perceber o
valor ajustado na forma e prazo convencionados.

Parágrafo Segundo - Constituem obrigações da CONTRATANTE:
a) Efetuar o pagamento ajustado;
b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução

do Contrato.

Parágrafo Terceiro - Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) Prestar o fornecimento na forma ajustada;
b) Em caso de devolução do objeto, por estar em desacordo com as

especificações, todas, as despesas será atribuída a contratada
devendo este providenciar coiu a máxima urgência a sua
substituição ou adequação;

c) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais decorrentes;

d) A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir ou substituir, as
suas expensas, o objeto do contrato em que se verificar, defeitos ou
incorreções durante o prazo de garcintia.

e) Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade
com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação;

f) Apresentar sempre que solicitado, durante a execução do Contrato,
documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor
quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais.

CLÁUSULA SEXTA
DA CESSÃO DO CONTRATO
A CONTRATADA não poderá ceder o presente Contrato a nenhuma

pessoa física ou jurídica, sem autorização prévia, por escrito, da CONTRATANTE e
anuência expressa da Contratante.

CLÁUSULA SÉTIMA
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL

Jí-
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Parágrafo Primeiro - À CONTRATADA serão aplicadas multas pela
CONTRATANTE a serem apuradas na forma a saber: pela inexecução total ou
parcial do contrato ou instrumento equivalente e pelo descumprimento das normas e
legislação pertinentes à execução do objeto contratual que acarrete a rescisão do
contrato, o Município de Planalto, poderá, ainda, garantida a prévia defesa, aplicar à
empresa contratada as sanções previstas no art. 87 da Lei n° 8.666/93, sendo que em
caso de multa esta corresponderá a 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato.

Parágrafo Segundo - Pelo retardamento da execução do contrato,
quando não mantiver a proposta, falhar ou fraudar no fornecimento do objeto
adquirido, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fi^aude
fiscal, garantindo o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de
licitar e contratar com a administração, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto

^  perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante o Município de Planalto.

CLÁUSULA OITAVA
DA RESCISÃO

Parágrafo Primeiro: Ficará o presente Contrato rescindido, mediante
formalização, assegurado o contraditório e a defesa, nos seguintes casos:

a) o não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais;
b) a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar

a impossibilidade da conclusão dos serviços nos prazos estipulados;
c) atraso injustificado, a juízo da Administração, na execução dos

serviços/objeto contratado;
d) não entrega do objeto, sem justa causa ou prévia comunicação à

Administração;
e) a subcontratação total do objeto deste Contrato, sem prévia autorização

do CONTRATANTE, associação da CONTRATADA com outrem, a
^  cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou

incorporação, que afetem a boa execução do presente Contrato;
f) o desatendimento das determinações regulares da autoridade

designada para acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato,
assim como a de seus superiores;

g) cometimento reiterado de faltas na execução do contrato;
h) decretação de falência ou instauração de insolvência civil;
i) dissolução de Sociedade;
j) alteração social e a modificação da finalidade ou da estrutura da

empresa, que, a juízo da Adminishação, prejudiquem a execução deste
Contrato;

k) razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento,
justificados e determinados pela máxima autoridade da esfera
administrativa a que está subordinada o CONTRATANTE e exaradas
no processo administrativo a que se refere o contrato amplo
conhecimento Público;

(òi
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1) ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente
comprovada, impeditiva da execução deste Contrato.
Parágrafo Segundo; O presente Contrato poderá ser rescindido caso

ocorram quaisquer dos fatos elencados no art. 78 e seguintes da Lei n° 8.666/93.
Parágrafo Terceiro - A CONTRATADA reconhece os direitos da

CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei n°
8.666/93.

CLÁUSULA NONA
DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência será até 31/12/2017.
CLÁUSULA DÉCIMA
DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes,
com base na legislação em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
DO FORO

As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento
deste termo, perante o Foro da Comarca de Capanema-Pr. Não obstante qualquer
mudança de domicilio da CONTRATADA que, em razão disso, é obrigada a manter
um representante com plenos poderes para receber notificação, citação inicial e
outras medidas em direito permitidas.

Justas e contratadas, firmam as partes este instrumento em 02 (duas)
vias de igual teor, com as testemunhas presentes no ato, a fim de que se produza
efeitos legais.

Planalto-Pr. 13 de novembro de 2017.

CONTRATANTE

d
CONTRATADA cf

TESTEMUNHAS:
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ESTADO 00 PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

LICITAÇÃO
CONTRATO

Praça São Francisco de Assis. 1583
85.750-000 - Planalto - Paraná

EXTRATO DE CONTRATO N° 292/2017

PREGÃO PRESENCIAL N° 096/2017

DATA DA ASSINATURA: 13 de novembro de 2017

CONTRATANTE: Município de Planalto
CONTRATADA: B M P Relojoaria e Ótica Ltda.
OBJETO: Aquisição de medalhas e troféus sendo atividades
desenvolvidas pela Secretária de Esportes, deste Município de
Planalto.

1TEN:01

VALOR TOTAL: R$ 3.480,00 (três mil e quatrocentos e oitenta reais).
VIGÊNCIA: 31/12/2017

INÁaO JOSÉ WERLE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carla Fátima Mombach Sturm
Código Identificador: 1308956D

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná
no dia 14/11/2017. Edição 1379
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita
informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/amp/
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ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

LICITAÇÃO
CONTRATO

EDITAL DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 096/2017 DE 27 DE OUTUBRO DE
2017

CARLA FATIMA MOMBACH STURM. na qualidade de Pregoeira
do Município de Planalto. Estado do Paraná, nomeada pela Portaria n°
002/2017. de 02 de janeiro de 2017, em cumprimento à Lei Federal de
rf 10.520 de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal de n° 2727/2007
de 26/06/2007 e subsidiariamente pela Lei n° 8666 de 21 de junho de
1993 e suas posteriores alterações e legislação correlata. TORNA
PÚBLICO, o resultado Público de Licitação na modalidade
PREGÃO PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO POR ITEM.
referente:

EDITAL DE LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO
PRESENCIAL N° 097/2017

1. Objeto da Licitação
Aquisição de medalhas e troféus sendo atividades desenvolvidas pela
Secretária de Esportes, deste Município de Planalto, deste Município
de Planalto.

2. Empresa Participante:
2.1 B M P - RELOJOARIA E ÓTICA LTDA.
Situação: Classificada
2.2 ELIAS RAFAEL FRITZEN.

Situação: Classificada
3. Empresa Vencedora:
3.1 B M P - RELOJOARIA E ÓTICA LTDA. pessoa jurídica, com
inscrição no CNPJ n° 81.745.317/0001-59, com sua sede social na Av.
Rio Grande do Sul, n° 963, Sala, Centro, Município de Planalto,
Estado do Paraná, para o fornecimento do item: 04. totalizando a
importância de RS 3.480,00 (três mil e quatrocentos e oitenta reais).
3.2 ELIAS RAFAEL FRITZEN, pessoa jurídica, com inscrição no
CNPJ n° 20.962.892/0001-19. com sua sede social na Rua Oscar

Pommer, n° 78, Centro, Município de Planalto, Estado do Paraná, para
o fornecimento do itens: 01.02,03, totalizando a importância de RS
5.825,00 (cinco mil e oitocentos e vinte e cinco reais).
4. Data da Abertura:

4.1 A Licitação Pregão Presencial n" 096/2017 de 27 de outubro de
2017. teve sua abertura em reunião realizada pela Pregoeira no dia 09
de novembro de 2017 às 09:00 horas, na sala de reuniões da Prefeitura
Municipal de Planalto, Estado do Paraná, na Praça São Francisco de
Assis, 1583, Centro.

Planalto, Estado do Paraná, em 09 de novembro de 2017.

CARLA FATIMA MOMBACH STURM

Pregoeira

Publicado por:
Carla Fátima Mombach Sturm

Código Identificador:55C18434

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná
no dia 14/11/2017. Edição 1379
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita
informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/amp/
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ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

LICIT.4ÇÂO
CONTRATO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N" 096/2017

O Prefeito do Município de Planalto. Estado do Paraná, considerando
o parecer da Pregoeira e equipe de apoio, de conformidade com a ATA
de Sessão Pública de Pregão Presencial n°. 096/2017, lavrada em 09
de novembro de 2017, HOMOLOGO o resultado final do Processo

Licitatório, na modalidade Pregão Presencial, Tipo Menor Preço por
Item de acordo com o abaixo descrito:

OBJETO: Aquisição de medalhas e troféus sendo atividades
desenvolvidas pela Secretária de Esportes, deste Municipio de
Planalto, deste Município de Planalto.
EMPRESA: B M P Relojoaria e Ótica Ltda.
ITEM: 04.

VALOR TOTAL: R$ 3.480,00 (três mil e quatrocentos e oitenta reais).
EMPRESA: Elias Rafael Fritzen.

ITENS: 04,02,03.

VALOR TOTAL: R$ 5.825,00 (cinco mil e oitocentos e vinte e cinco
reais).
VALOR GERAL: R$ 9.305,00 (nove mil e trezentos e cinco reais).
DATA: 13 de novembro de 2017.

INÁCIO JOSÉ WERLE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carla Fátima Mombach Sturm

Código Identificador:93363AE8

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná
no dia 14/11/2017. Edição 1379
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita
informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/amp/
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ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

LICITAÇÃO

CONTRATOS

Praça São Francisco de Assis. 1583
85.750-000 - Planalto - Paraná

EXTRATO DE CONTRATO N° 293/2017

PREGÃO PRESENCIAL N° 096/2017

DATA DA ASSINATURA: 13 dc novembro de 2017
CONTRATANTE: Município de Planalto
CONTRATADA: Elias Rafael Fritzen.

OBJETO: Aquisição de medalhas e troféus sendo atividades
desenvolvidas pela Secretária de Esportes, deste Município de
Planalto.

ITENS: 01.02,03
VALOR TOTAL: R$ 5.825.00 (cinco mil e oitocentos e vinte e cinco
reais).

VIGÊNCIA: 31/12/2017

INÁCIO JOSE WERLE

Prefeito Municipal

Publicado por:
Carla Fátima Mombach Sturm

Código Identificador:DB58C7A7

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná
no dia 14/11/2017. Edição 1379
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita
informando o código identificador no site:
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