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município DE PLANALTO

CNPJ NV6A6Q.526/0001-16
Praça São Francisco ãe Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

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

—PLANALTO - PARANÁ

RELAÇÃO DE PREGO MÉDIO

■  ' Objeto Quant. Preço
máximo

unitário

Preço máximo
total

01 ARMAÇÃO COM ESTRUTURA DE
MADEIRA DE PINUS COM ESPESSURA

DE 3X5 CM

400 M^ 16,16| 6.464,00

02 IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA 3M EM
ALTA RESOLUÇÃO

300 M^ 66,66 19.998,00

03 IMPRESSÃO DIGITAL EM PAPEL 115G 600 M= 29,33 17.598,00

04 IMPRESSÃO DIGITAL EM VINIL 3M EM
ALTA RESOLUÇÃO

300 M= 68,33 20.499,00

05 IMPRESSÃO DIGITAL EM VINIL
PERFURADO 3M EM ALTA

RESOLUÇÃO

150

H
86,66 12.999,00

TOTAL R$ 77.558,00 i



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ 76.460.526/0001-16

Praça são Francisco de Assis, 1583
Fones: (46)3555-1331 -Fax:3555-1272

85750-000 - PLANALTO PARANA

PORTARIA N° 02 DE 02 DE JANEIRO DE 2017.

INÁCIO JOSÉ WERLE, PREFEITO
PLANALTO, Estado do Paraná, no uso de suas airibuições legais

MUNICIPAL

RJ^QL VE

Fica Designado como Pregoei
para realizações de Licitações na Modalidade Pn
STURM, portadora da cédula de identidade RG i
servidores efetivos do município, tendo cor
ZANCHET, portadora da cédula de identidade '
ROGÉRIO DE OLIVEIRA, portador da cédula
terão como atribuições prestar todo o auxilio nec'
na modalidade pregão, até o dia 31 de dezembro

ra do Município de Planalto, Estado do Paraná,
:gão, a senhora CARLA FATIMA MOMBACH
l" 6.772.151-9 SSPPR, pertencente ao quadro de
10 equipe de apoio CRISTIANE LIBARDI
IG rf 6.478.230-4 SSPPR, e o senhor PAULO
de identidade RG n° 4.750.717-0 SSPPR, , que
íssário ao Pregoeiro na realizações das licitações
le2017.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PLANALTO, aos dois dias do
mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete.

INÁCIO J(
PREFEITO

</

ÍE WERLE

lUNICIPAL



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PLANALTO

85750-000

CNPJ 76.4601526/0001-16

Praça são Francisco de Assis, 1583
Fones: (46)3553-1331 -Fax: 3555-1272

PLANALTO PARANÁ

PORTARIA N" 72 DF 18 DE OUTUBRO DE 2017.

INÁCIO JOSÉ WERLE, PREFEITO MUNICIPAL DE
PLANALTO, Estado do Paraná, no uso de suas a tribuiçôes legais

RESC^L VE

Art. 1° - Designar o senhor C
de identidade RG n° 9.849.923-7 SSPPR, a sei
portadora da cédula de identidade RG n° 6.772
SOUZA, portadora da cédula de identidade RG,
primeiro comporem a Comissão de Licitação, p£
licitação.

Art. 2° - Fica designado o ;
identidade RG n° 3.674.161-9 SSPPR, e a se:
portadora da cédula de identidade RG n"* 10.03é
ausência e/ou impedimento de membro titular fai

^ZAR AUGUSTO SOARES, portador da cédula
hora CARLA FATIMA MOMBACH STURM,
151-9 SSPPR, e a senhora JEANE MARIA DE
1° 4.298.101-0 SSPPR, para sob a presidência do
ra apreciar propostas referentes aos processos de

lenhor IVO BAGGIO, portador da cédula de
ihora CARLA SABRINA RECH MALINSKI,
.363-1 SSPPR, como suplentes para em caso de
rer parte da Comissão de Licitação.

GABINETE DO PREFEITO h
do mês de outubro do ano de dois mil e dezessetè.

íICIPAL DE PLANALTO, aos dezoito dias

INÁCIO JC SÉ WERLE
PREFEITO MUNICIPAL



«nalTO

município DE PLANALTO
CNPj N^^JôAeo.sis/oooi-ie

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

PROPOSTA DE PREÇOS

EMPRESA: Lo
—'

ENDEREÇOü cqXq o fVp ^ ^

CNPJ: y; 1. M:3 í^-^oc^i- 7 V

CIDADE: ESTADO: PR

OBJETO: Contratação de Empresa visando a aquisição de mão de obra
especializada para a prestação de serviço de confecção de banners, destinado ao
desenvolvimento de ações executadas pela Secretaria de Administração deste
Município de Planalto, conforme abaixo seque:

Item Objeto Quant. Unid. Preço
máximo

unitário

Preço
máximo total

01 ARMAÇÃO COM ESTRUTURA DE
MADEIRA DE PINUS COM

ESPESSURA DE 3X5 CM

400 M^

30 CO
Ji.0D3.OO

02 IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA 3M
EM ALTA RESOLUÇÃO

300 M=^ qooo aj 030 00

03 IMPRESSÃO DIGITAL EM PAPEL
115G

600 M=
30vCo )'2Ccso Oo

04 IMPRESSÃO DIGITAL EM VINIL 3M
EM ALTA RESOLUÇÃO

300 M^
^oo

ajooo.oo

05 ÍMPÍÍESSÃO DIGITAL EM VINIL

PERFURADO 3M EM ALTA

RESOLUÇÃO

150 M^
ioooo JS GOO OO

TOTAL R$

VALOR TOTAL: R$

DATA: ,2S..Oj.^9.nll^ .

OBS: Este documento é um modelo fornecido pelo setor de compras do
Município de Planalto, podendo ser usado para preenchimento. Pedimos
preferencialmente que seja usado modelo próprio timbrado pela empresa.

Í^OSUZINME
23/0001-74

ASSINATURA eOM CARIMBO

coi



município DE PLANALTO

CNPJ NV6A60.526/Q001-16
Praça São Francisco de Assis^ 1583 - CEP: 85.750-000

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

PI.AN AT TO _ PARANÁ

PROPOSTA DE PREÇOS

EMPRESA: AO eA lYTrJ

ENDEREÇO: W/l ̂

CNPJ:

CIDADE: ̂ (.AaJA/To ESTADO: PR
OBJETO: Contratação de Empresa visando a aquisição de mão de obra
especializada para a prestação de serviço de confecção de banners, destinado ao
desenvolvimento de ações executadas pela Secretaria de Administração deste

Item Objeto Quant. Unid. Preço

máximo

unitário

Preço
máximo total

01 ARMAÇÃO COM ESTRUTURA DE
MADEIRA DE PINUS COM

ESPESSURA DE 3X5 CM

400 M^

/, ̂oo.oO
02 IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA 3M

EM ALTA RESOLUÇÃO
300 M^

/70rOC>
03 IMPRESSÃO DIGITAL EM PAPEL

115G

600 M2

foSo^.ér>c>
04 IMPRESSÃO DIGITAL EM VINIL 3M

EM ALTA RESOLUÇÃO
300 M^

éo,(y=>
05 IMPRESSÃO DIGITAL EM VINIL

PERFURADO 3M EM ALTA

RESOLUÇÃO

150 M^

TOTAL

VALOR TOTAL: R$ f.nA..nC>

A
DATA: //0^

OBS; Este documento é um modelo fornecido pelo setor de compras do
Município de Planalto, podendo ser usado para preenchimento. Pedimos
preferencialmente que seja usado modelo próprio timbrado pela empresa.

ASSIN^URA iqOpÜÀRIMBO



município DE PLANALTO

CNPJ NV6.460,526/0001'16
Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

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

PROPOSTA DE PREÇOS

EMPRESA: P
ENDEREÇO: ?AafL€ CÁív^'ua , /êép^
CNPJ: /r. 9-^-o~â'/o/wo^- Sd

CIDADE:CIDADE: ESTADO:PR

OBJETO: Contratação de Empresa visando a aquisição de mão de obra
especializada para a prestação de serviço de confecção de banners, destinado ao
desenvolvimento de ações executadas pela Secretaria de Administração deste
Município de Planalto, conforme abaixo segue:
Item Objeto Quant. Unid. Preço Preço

máximo máximo total

unitário

01 ARMAÇÃO COM ESTRUTURA DE 400
MADEIRA DE PINUS COM

ESPESSURA DE 3X5 CM
02 IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA 3M 300

EM ALTA RESOLUÇÃO
03 IMPRESSÃO DIGITAL EM PAPEL 600

115G
04 IMPRESSÃO DIGITAL EM VINIL 3M 300

EM ALTA RESOLUÇÃO
05 IMPRESSÃO DIGITAL EM VINIL 150

PERFURADO 3M EM ALTAPERFURADO

RESOLUÇÃO

TOTAL

/s:,0O éoVOicr<0

;?/,e-TO,dro

- îdO Z2-3X>,0O

00

R$âr.soo.oc

VALOR TOTAL: R$_

DATA: oy/oR/loJ^.

OBS: Este documento é um modelo fornecido pelo setor de compras do
Município de Planalto, podendo ser usado para preenchimento. Pedimos
preferencialmente que seja usado modelo próprio timbrado pela empresa.

Dahmer &
CNPJ 15.740.81010001-51

ASSINATURA COlírCARIMBÒ,



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

TERMO DE REFERÊNCIA

1. ORGÂO INTERESSADO

1.1. Todas as Secretarias do Município de Planalto - PR.

1. OBJETO:

1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
CONFECÇÃO DE BANNERS PARA O MUNICÍPIO DE PLANALTO - PR, para
aquisição parcelada, durante a vigência do contrato, conforme necessidade destas
Secretarias, observadas as características e demais condições definidas neste edital e seus
anexos.

2. RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA
2.1. Cezar Augusto Soares.

3. JUSTIFICATIVA PARA A AQUISIÇÃO

3.1. A divulgação das campanhas, ações, projetos e atividades que as diversas secretarias
desenvolvem necessitam de ampla divulgação. Nem todos possuem redes sociais e uma das
formas de alcançar o publico alvo é fazendo a divulgação através de banners e outdoors em
pontos estratégicos, nos pontos de grande circulação publica, nas praças, comércios e afins.
Com isso, a aquisição do serviço objeto deste certame se justifica pela necessidade supra
citada.

3.2. O valor máximo para o item foi definido através do preço médio obtido entre três
orçamentos solicitados pela Administração a empresas distintas, que seguem em anexo ao
Termo de Referência.

4. DEFINIÇÃO E QUANTIDADE DO OBJETO:
LOTE: 1 ~ ~~
Item Objeto Quant. Unid. ̂ Preço = Preço^

máximo máximo

Unitário total

1  ARMAÇAO COM ESTRUTURA DE 400
MADEIRA DE PINUS COM
ESPESSURA DE 3X5 CM

2  IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA 3M 300 M^
EM ALTA RESOLUÇÃO

3  IMPRESSÃO DIGITAL EM PAPEL 600 M^
115G EM ALTA RESOLUÇÃO

16,16 6.464,00

66,66 19.998,00

29,33 17.598.00



município de planalto
CNPJN" 76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000
e-maih planalto@rline.com.hr

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

4  IMPRESSÃO DIGITAL EM VINIL 3M| 300 | | 68,33| 20 499 00
EM ALTA RESOLUÇÃO

5  IMPRESSÃO DIGITAL EM VINIL 150 M^ 86,66 12.999,00
PERFURADO 3M EM ALTA

[RESOLUÇÃO J
total 77.558,00

Valor total para a contratação no valor de R$77.558,00 (Setenta e sete mil quinhentos
e cinqüenta e oito Reais).

5. CONDIÇÕES DE AQUISIÇÃO E DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
5.1. A empresa vencedora do cename deverá entregar os produtos solicitados em até 5

(cinco) dias após a solicitação formal do Departamento de Compras do Município de Planalto, a
qual somente poderá ocorrer posteriormente à elaboração de requerimento de compra pela
Secretaria Municipal solicitante, nos termos do subitem seguinte.

5.2. O requerimento mencionado no subitem anterior deverá conter as seguintes
informações:

a) Identificação da Secretaria Municipal solicitante;

b) Discriminação dos peças a serem adquiridas;

c) Local onde serão entregues os peças;

d) Prazo para entrega dos peças;

e) Quantidade e medidas do peças, quando for o caso;

í) Assinatura da(o) Secretária(o) Municipal solicitante.

5.3. O requerimento deverá ser enviado ao Departamento de Compras do Município que
verificará a possibilidade da aquisição e encaminhará o respectivo pedido à empresa vencedora do
certame, jmitamente com a respectiva nota ou requisição de empenho.

5.4. A empresa licitante deve negar o fornecimento dos produtos e a prestação dos serviços
caso estes sejam solicitados sem a elaboração do requerimento e as informações previstas no
subitem 5.2.

5.4.1. A recusa fiindamentada neste subitem não gera responsabilidade ou penalização
para a empresa vencedora do certame.

5.5. O não cumprimento do disposto neste item enseja a nulidade da contratação e
responsabilização do ordenador de despesa por improbidade administrativa.

5.6.AS solicitações deverão ser carimbadas e assinadas pela comissão de recebimento,
para fins de recebimento definitivo dos produtos.

5.8.As solicitações provenientes da Secretaria, após o recebimento definitivo dos bens,
deverão ser armazenados em arquivo próprio no Controle Interno ou no Departamento de

OOS



município de planalto
CNPJN" 76A60.526/0001-16

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

Compras do Município ou na própria Secretaria Solicitante. permitindo a fiscalização de
órgão interno e externos.

6. GERÊNCIA E FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
6.1, A Ata de Registro de Preços será aconipanliada. controlada, fiscalizada, gerenciada e
avaliada pela Secretaria de Administração desta municipalidade.

Planalto - PR, 20 de Outubro de 2017

SecretárWMunicipa/de Planejamento e Supervisão



a
município de planalto

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

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

PLANALTO - PARANÁ

\

Planalto-Pr., 30 de outubro de 2017

DE: Rudinei Paulo Marques Corrêa - Gabinete do Prefeito

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 materiais
gráficos impresso, conforme especificações constantes neste edital e anexos,
destinados ao desenvolvimento de ações executadas pela Secretaria de

j item V- 'm ; l.'OI|>jeto ■" Vt j-i;"/ ■ : Quant. Urád.

1

Preço
Jurütário i

Preço
. total ip

01 ARMAÇÃO COM ESTRUTURA DE
MADEIRA DE PINUS COM ESPESSURA DE
3X5 CM

400 M2 16,16 6.464,00

02 IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA 3M EM
ALTA RESOLUÇÃO

300 M2 66,66 19.998,00

03 IMPRESSÃO DIGITAL EM PAPEL 115G EM
ALTA RESOLUÇÃO

600 M2 29,33 17.598,00

04 IMPRESSÃO DIGITAL EM VINIL 3M EM
ALTA RESOLUÇÃO

300 M2 68,33 20.499,00

05 IMPRESSÃO DIGITAL EM VINIL
PERFURADO 3M EM ALTA RESOLUÇÃO

150 M2 86,66 12.999,00

TOTAL 77.558,00

O custo total estimado do objeto solicitado, importa no
valor aproximado de R$ 77.558,00 (setenta e sete mil e quinhentosd e cinqüenta e
oito reais,).

RUDINEI PAXJg0 MARQUES CORRÊA
Gabinete do Prefeito



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

Planalto-Pr., 31 de outubro de 2017

DE: Inácio José Werie - Prefeito Municipal

Preliminarmente para a autorização solicitada para a
contratação de empresa visando a aquisição materiais gráficos impresso, conforme
especificações constantes neste edital e anexos, destinados ao desenvolvimento de
ações executadas pela Secretaria de Administração, 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.

co6



município de planalto
CNPJ 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

Planalto-Pr.^ 01 de novembro de 2017

DE:

PARA:

Secretaria de Finanças

Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

Em atenção á solicitação visando à contratação de empresa visando a
aquisição de materiais gráficos impresso, conforme especificações constantes neste
edital e anexos, destinados ao desenvolvimento de ações executadas pela Secretaria
de Administração, deste Município de Planalto, expedido por Vossa Excelência na
data de 31/10/2017, informamos a existência de previsão de recursos orçamentários
para assegurar o pagamento das obrigações decorrentes da solicitação supra, sendo
que ^ 1

DOTAÇÕES
Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso

190 02.103.04.122.0402-2004 3.3.90.39.00000

960 07.121.12.361.1201-2034 3.3.90.39.00000

1940 09.126.10.301.1001-2061 3.3.90.39.00000

2570 10.144.08.244.0801-2078 3.3.90.39.00000

3020 13.136.18.541.1801-2095 3.3.90.39.00000

3120 14.138.13.392.1301-2099 3.3.90.39.00000

Cordialmente,

,FABIO MICHEL MIpííELON

SecretáriojdeEínanças

OCR



a«4»

município de planalto
CNPJN° 76.460.526/0001-16

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

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
PLANALTO - PARANÁ y

AUTORIZAÇÃO PARA LICITAÇÃO

Planalto-Pr., 06 de novembro de 2017

F>E: Inácio José Werle

PARA: Pregoeira/Comissão de Licitações

Considerando as informações e pai^eceres 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 materiais gráficos impresso,
conforme especificações constantes neste edital e anexos, destinados ao
desenvolvimento de ações executadas pela Secretaria de Administração, 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 LC 147/2014 e o Decreto Municipal n.° 2727/2007 de 26/06/2007,
e demais disposições legais.

A Pregoeira e a Equipe de Apoio nomeada pela Portaria 072/2017.

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

INÁCIO JOSE WERLE
Prefeito Municipal



município de planalto

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

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

PLANALTO - PARANÁ

MINUTA DE EDITAL DE LICITAÇÃO fT /2017

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

''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 melhor proposta com a finalidade de
Confecção de placas banners, outdoors e aquisição de materiais gráficos
impresso, conforme especificações constantes neste edital e anexos,
destinados ao desenvolvimento de ações executadas pela Secretaria de
Administração, 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 suas alterações, e subsidiariamente á Lei
Federal n° 8.666/93, suas alterações, LC 123/2006 de 14 de dezembro de
2006 LC 147/2014 e 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 / / , às : horas, na sala de reuniões da Comissão de
Licitação da Prefeitura Municipal de Planalto, com endereço na Praça São
Francisco de Assis, 1583 - Centro, Planalto-Pr.

1- DO OBJETO

A presente licitação tem por objeto a melhor proposta com a finalidade de
Confecção de placas banners, outdoors e aquisição de materiais gráficos
impresso, conforme especificações constantes neste edital e anexos,
destinado ao desenvolvimentos de ações executadas peça Secretaria de
Administração, deste Município de Planalto, conforme condições,
especificações, valores e quantidades, constante no Anexo I e nos termos
deste edital.

LOTE: 1

ou



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) 3555-6101

PLANALTO - PARANÁ

Item Objeto Quant. Unid Preço máximo
Unitário

Preço máximo,
total'

1 ARMAÇÃO COM ESTRUTURA DE
MADEIRA DE PINUS COM

ESPESSURA DE 3X5 CM

400 M^ 16,16 6.464,00

2 IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA

3M EM ALTA RESOLUÇÃO
300 M= 66,66 19.998,00

3 IMPRESSÃO DIGITAL EM PAPEL

115G EM ALTA RESOLUÇÃO
600 29,33 17.598,00

4 IMPRESSÃO DIGITAL EM VINIL

3M EM ALTA RESOLUÇÃO
300 M= 68,33 20.499,00

5 IMPRESSÃO DIGITAL EM VINIL

PERFURADO 3M EM ALTA

RESOLUÇÃO

150 86,66 12.999,00

TOTAL 77.558,00

2- DA DOTAÇAO
2.1- Para cobertura das despesas decorrentes desta licitação serão
utilizados recursos próprios do Município de Planalto. Proveniente das

Conta da despesa Funcional programática Destinação de
recurso

190 02.103.04.122.0402-2004 3.3.90.39.00000

960 07.121.12.361.1201-2034 3.3.90.39.00000

1940 09.126.10.301.1001-2061 3.3.90.39.00000

2570 10.144.08.244.0801-2078 3.3.90.39.00000

3020 13.136.18.541.1801-2095 3.3.90.39.00000

3120 14.138.13.392.1301-2099 3.3.90.39.00000

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 / / ãs :
horas no Departamento de Licitações desta Prefeitura 02 envelopes lacrados;
envelope I contendo proposta de preços. Envelope II contendo documentos
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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) empresa em regime de subcontratação, ou ainda, em consórcio;
c) empresa que estiver sob falência, concurso de credores, dissolução,

liquidação;
d) empresa que tenha sido declarada inidõnea para contratar com a

Administração Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal;
e) 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 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
no certame.

5- DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
5.1- Decairá do direito de solicitar esclarecimento ou providencia e de

3
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impugnar o Edital, aquele que não o fizer 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 os objetos cotados, observando-se os quantitativos de
cotação de quantidades e os preços máximos unitários e totais, validade da
proposta mínima de 60 (sessenta) dias, conforme descrito no Anexo I do
presente Edital, facilitando assim o julgamento. Não deverão ser cotados
objetos que não atendam às especifícações mínimas 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- Na apresentação da proposta de preços pelos licitantes devem estar
inclusos todos os custos necessários para o atendimento do objeto desta
licitação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de
pessoal, prestação de assistência técnica, garantia e quaisquer outros que
incidam ou venham a incidir sobre o 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: 0(s) objeto(s) será(ão) entregue parcial, ou seja,
conforme a necessidade de consumo do Município de Planalto.

8- DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOS LANCES

8.1- A Pregoeira declarará aberta a sessão iniciando-se com a fase de
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credenciamento dos interessados em participar do certame.
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 trés.
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
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proponente desistente às penalidades cabíveis.
8.13- Caso não se realize lances verbais, serão verificados a conformidade
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 editatícias, será
declarada a proponente vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto deste
Edital pela Pregoeira.
8.18- Se a proponente não atender ás 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 Pregáo.
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);
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h) Certidão simplificada do seu enquadramento como Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte junto a Junta Comercial do Estado 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 VI deste Edital, assinada pelo representante legal da iicitante.

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
Iicitante.

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- A forma de entrega do(s) objeto(s) será parcial, ou seja, conforme a
necessidade de consumo do Município de Planalto.
10.2- 0(s) objeto(s) deverá(ão) ser entregue(s) na Secretaria de Administração
deste Município de Planalto, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados
após o recebimento da Ordem de Fornecimento, conforme a necessidade.

10.2.1 - os materiais devem estar acompanhados da fatura ou nota
fiscal - fatura, bem como da cópia reprográfica da ordem de fornecimento,
dentro do prazo estabelecido no item 10.2 deste Edital;

10.2.2 - o prazo previsto no item 10.2 admite prorrogação, desde que
plenamente justificado, atendendo aos interesses e conveniência da
administração;

10.2.3 - a contratada deverá fazer a reposição dos materiais que não
preencham as especificações, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito)
horas, a contar da data da devolução, sendo que em caso de não aceitação
dos materiais, a devolução (frete) será por conta da contratada;

10.2.4 - o Contratante se reserva o direito de não receber os materiais

que estiverem em desacordo com o previsto neste instrumento convocatório,
podendo aplicar as sanções cabíveis, nos termos da legislação vigente;

10.2.5 - o recebimento definitivo ocorrerá após a verificação da
qualidade, quantidade, respectivos prazos e consequentemente aceitação, e
que o recebimento, provisório ou definitivo, não exclui a responsabilidade da
Contratada pelos padrões adequados de qualidade e garantia dos materiais
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fornecidos, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas;
10.2.6 - A Ordem de Fornecimento deverá conter a identificação da

unidade requisitante, indicação expressa do número do certame, do
contrato, do processo, identificação da Contratada, as especificações do
objeto, quantidade, data, horário e endereço de entrega, sendo expedida por
qualquer meio de comunicação que possibilite a comprovação do respectivo
recebimento por parte da Contratada, inclusive fac-símile e correio
eletrônico;

10.2.7 - a eventual reprovação dos materiais, em qualquer fase de sua
entrega, não eximirá a Contratada da aplicação de multas a que está sujeita.
10.3- A empresa vencedora ficará obrigada a substituir, a suas expensas,
o(s) objeto(s) que vier a ser recusado, sendo que o ato do recebimento não
importará na aceitação.
10.4- Independentemente da aceitação, o adjudicatário garantirá a
qualidade do(s) objeto(s), obrigando-se a substituir aquele que apresentar
defeito.

10.5- O prazo de vigência do instrumento de contrato será de até
31/12/2018.

11- DO VALOR MÁXIMO
11.1- O valor máximo correspondente ao total dos objetos, é de R$
77.558,00 (setenta e sete mil e quinhentos e cinqüenta e oito reais),
conforme demonstrado no Anexo 1, 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.
12.2- 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 ou
instrumento equivalente, a Prefeitura do 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

8
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da Pregoeira, poderá faze-lo, manifestando sua intenção com registro da
síntese das suas razões, sendo-lhe facultado juntar memoriais no prazo de
03 (três) 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 a Pregoeira 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- 0(s) pagamento(s) pertinente(s) a presente licitação será(ão) efetuado(s)
em até 15 (quinze) dias após a entrega do(s) objeto(s) e com apresentação
da(s) respectiva(s) nota(s) fisca(is).

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:

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
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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, 1583, Centro - CEP 85.750.000 -
Planalto, Estado do Paraná, no horário das 8:00 ás 11:30 e das 13:30 às
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 JOSE WERLE

Prefeito Municipal

10
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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 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: , devidamente inscrita

no CNPJ sob n.° com sede à
N° , na 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
Confecção de placas barmers, outdoors e aquisição de materiais gráficos impresso,
conforme especificações constantes neste edital e anexos, destinados ao
desenvolvimento de ações executadas pela Secretaria de Administração, deste

ITEM QUANT. UNID. OBJETO MARCA PREÇO
UNIT.

PREÇO
TOTAL

01 400 M2 ARMAÇAO COM ESTRUTURA

DE MADEIRA DE PINUS COM

ESPESSURA DE 3X5 CM

02 300 M2 IMPRESSÃO DIGITAL EM

LONA 3M EM ALTA

RESOLUÇÃO
03 600 M2 IMPRESSÃO DIGITAL EM

PAPEL 115G EM ALTA

RESOLUÇÃO
04 300 M2 IMPRESSÃO DIGITAL EM

VINIL 3M EM ALTA

RESOLUÇÃO
05 150 M2 IMPRESSÃO DIGITAL EM

VINIL PERFURADO 3M EM

ALTA RESOLUÇÃO
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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(s) objeto(s) ora contratados, a CONTRATANTE
pagará à CONTRATADA o valor total de I^ ( ) daqui
por diante denominado "VALOR CONTRATUAL".

CLÁUSULA TERCEIRA

DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA
Parágrafo Primeiro: A entrega correspondente ao(s) objeto(s) acima

mencionado(s) será efetuada em parcelas, ou seja, conforme a necessidade deste
Município de Planalto.

Parágrafo Segundo: 0(s) objeto(s) deverá(ão) ser entregue(s) na
Secretaria de Administração, no prazo de até 02 (dois) dias úteis, contados após o
recebimento da solicitação de entrega.

CLÁUSULA QUARTA
DA FORMA DE PAGAMENTO

Os pagamentos serão efetuados em até 15 (quinze) dias após a entrega
do(s) objeto(s) e com apresentação da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is).

Parágrafo Único
Os pagamentos decorrentes desta contratação correrão por conta dos

recursos da Prefeitura Municipal de Planalto, proveniente das seguintes DOTAÇÕES
ORÇAMENTÁRIAS;

Conta da despesa Funcional programática Oestinação de recurso^
190 02.103.04.122.0402-2004 3.3.90.39.00000

960 07.121.12.361.1201-2034 3.3.90.39.00000

1940 09.126.10.301.1001-2061 3.3.90.39.00000

2570 10.144.08.244.0801-2078 3.3.90.39.00000

3020 13.136.18.541.1801-2095 3.3.90.39.00000

3120 14.138.13.392.1301-2099 3.3.90.39.00000

CLAUSULA QUINTA

DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

Parágrafo Primeiro - Constituem direitos da CONTRATANTE receber
os objetos 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.

c) A contratante se reserva o direito de não receber os materiais que

aw/
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estiverem em desacordo com o previsto neste instrumento
convocatório, podendo aplicar as sanções cabíveis, nos termos da
legislação vigente;

Parágrafo Terceiro - Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) Prestar o fornecimento na forma ajustada;
b) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e

comerciais decorrentes.

c) A CONTRATADA é obrigada a substituir as suas expensas, no total
ou em parte, dos objetos do contrato em que se verificarem defeitos
ou incorreções.

d) 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;

e) 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.

f) Os materiais devem estar acompanhados da fatura ou nota fiscal -
fatura, bem como da cópia reprográfica da ordem de fornecimento,
dentro do prazo estabelecido no item

g) A contratada deverá fazer a reposição dos materiais que não
preencham as especificações, no prazo máximo de 48 (quarenta e
oito) horas, a contar da data da devolução, sendo que em caso de
não aceitação dos materiais, a devolução (frete) será por conta da
contratada;

h) O recebimento definitivo ocorrerá após a verificação da qualidade,
quantidade, respectivos prazos e consequentemente aceitação, e que
o  recebimento, provisório ou definitivo, não exclui a
responsabilidade da Contratada pelos padrões adequados de
qualidade e garantia dos materiais fornecidos, cabendo-lhe sanar
quaisquer irregularidades detectadas;

i) A ordem de Fornecimento deverá conter a identificação da unidade
requisitante, indicação expressa do número do certame, do contrato,
do processo, identificação da Contratada, as especificações do
objeto, quantidade, data, horário e endereço de entrega, sendo
expedida por qualquer meio de comunicação que possibilite a
comprovação do respectivo recebimento por parte da Contratada,
inclusive fac-símile e correio eletrônico;

j) A eventual reprovação dos materiais, em qualquer fase de sua
entrega, não eximirá a Contratada da aplicação de multas a que está
sujeita.

k) A empresa vencedora ficará obrigada a substituir, a suas expensas,
o(s) objeto(s) que vier a ser recusado, sendo que o ato do
recebimento não importará na aceitação.
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1) Independentemente da aceitação, o adjudicatário garantirá a
qualidade do(s) objeto(s), obrigando-se a substituir aquele que
apresentar defeito.

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

Parágrafo Primeiro - A contratada quando ensejar o retardamento da
execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do
objeto, 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 05 (cinco) anos, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

Parágrafo Segundo - Pela inexecução total ou parcial do contrato e
pelo descumprimento das normas e legislação pertinentes à 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.

Parágrafo Terceiro - A aplicação das sanções administrativas não exclui
a responsabilização da CONTRATADA por eventuais perdas e danos causados à
Prefeitura do 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;

.-í-
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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
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 do presente contrato será até 31/12/2018, podendo
ser prorrogado na forma da Lei.

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:
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PARECER jurídico

DE: Procuradoria Jurídica

PARA: Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

1- Relatório

À  apreciação deste Setor Jurídico do processo
administrativo objetivando a contratação de empresa visando a aquisição de mão de
obra para a prestação de serviço de confecção de banners, destinado ao
desenvolvimentos de ações executadas peça Secretaria de Administração, deste
Município de Planalto.

De acordo com as informações contida na relação de preço
médio e pesquisa de preços feita pelo Departamento de Compras, o preço
máximo dos objetos importa em 77,558,00 (setenta e sete mil, quinhentos e
cinqüenta e oito reais).

A Secretaria de Finanças informa a existência de
previsão de recursos de ordem orçamentária para fazer face às obrigações
decorrentes da contratação, esclarecendo que o pagamento será efetuado através
das Dotações Orçamentárias:

Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso

190 02.103.04.122.0402-2004 3.3.90.39.00000

960 07.121.12.361.1201-2034 3.3.90.39.00000

1940 09.126.10.301.1001-2061 3.3.90.39.00000

2570 10.144.08.244.0801-2078 3.3.90.39.00000

3020 13.136.18.541.1801-2095 3.3.90.39.00000

3120 14,138.13.392.1301-2099 3.3.90.39.00000

PARECER JURÍDICO - PROCURADORIA JURÍDICA
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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.

Ao processo licitatório encontra-se as minutas do edital de
licitação, contrato administrativo, relação de preço médio e pesquisa de preços.

Contudo, não fora juntado ao procedimento solicitação para
aquisição, os anexos ao editai, o termo de referência e justificativa pela secretária
requerente, autorização pelo chefe do poder executivo para abertura da licitação e a
indicação de recursos de ordem orçamentária, merecendo que o departamento
competente proceda a juntada, tendo em vista que se tratam de documentos cujo o
encarte é exigido pela legislação em regência.

2 - ANALISE jurídica

2.1 Da modalidade eleita

descrição do objeto
- Necessidade de melhor

Primeiramente, deve a área técnica realizar a adequação da
descrição do objeto do presente certame. A descrição "contratação de empresa visando
a aquisição de mão de obra para a prestação de serviço de confecção de banners, destinado
ao desenvolvimentos de ações executadas peça Secretaria de Administração", tenho a
impressão, encontra-se inadequada devido a necessidade de fornecimento de materiais pelas
participantes.

Sugiro o seguinte enunciado: "O presente pregão tem
como objeto o Registro de Preços para obtenção da melhor proposta com a
finalidade de Confecção placas banners, outdoors e aquisição de materiais gráficos
impresso, conforme especificações constantes neste Edital e seus Anexos."

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, pelo
critério de julgamento de MENOR PREÇO por item, regido pela Lei Federal n.° 10.520
de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente a Lei n.o 8.665/93 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, 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.

PARECER JURÍDICO - PROCURADORIA JURÍDICA
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Importante ressaltar que esta Procuradoria Jurídica se
atém, tão-somente, a questões relativas à legalidade do processo, ressalvando,
portanto, que todo o procedimento deverá observar a legislação supracitada,
principalmente no tocante a prazos e atos essenciais, não nos competindo nenhuma
consideração acerca do mérito da presente contratação e da discricionariedade da
administração pública ao traçar os parâmetros da contratação entendida como
necessária, bem como a forma de execução.

Compulsando os autos, verifica-se a existência de
estimativa de preços por item em obediência ao contido no art. 7°, § 2°, II, da Lei n®
8.666, de 21 de junho de 1993.

A Lei n.o 10.520/02 que dispõe sobre o pregão e a Lei n.®
8.666/93 estabelecem condições para habilitação nas licitações a serem realizadas.
Nesse aspecto o edital contempla a habilitação jurídica, regularidade fiscal,
regularidade econômica e regularidade trabalhista no item 9.1, estando, portanto,
contempladas as exigências do inc. XIII, do art. 4° da Lei n.° 10.520/02 e art. 27 da
Lei de Licitações.

Por oportuno, proponho a alteração da redação da cláusula
7.4, sugerindo-se o seguinte enunciado:

7.4 - Na apresentação da proposta de preços pelos iidtantes devem estar
inclusos todos os custos necessários para o atendimento do objeto desta
licitação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de
pessoal, prestação de assistência técnica, garantia e quaisquer outros que
incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado;

Em razão das especificidades do objeto do presente
certame, pontuo necessário o acréscimo das seguintes cláusulas contratuais no item
10 do edital:

a) Os materiais deverão ser entregues de forma parcelada
no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados a partir do recebimento da Ordem
de Fornecimento expedida pela Secretaria Municipal de Administração, conforme a
necessidade; b) que os materiais estejam acompanhados da fatura ou nota fiscal-
fatura, bem como da cópia reprográfica da ordem de fornecimento, dentro do prazo
estabelecido no item 10.2 deste Edital, com a alteração para entrega em cinco dias
da alínea anterior; c) que prazo previsto no item 10.2 admite prorrogação, desde
que plenamente justificado, atendendo aos interesses e conveniência da
administração, d) que a Contratada deverá fazer a reposição dos materiais que não
preencham as especificações, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a
contar da data da devolução, sendo que em caso de não aceitação dos materiais, a
devolução (frete) será por conta da contratada, e) o Contratante se reserva o direito
de não receber os materiais que estiverem em desacordo com o previsto neste
instrumento convocatório, podendo aplicar as sanções cabíveis, nos termos da
legislação vigente, f) que o recebimento definitivo ocorrerá após a verificação da
qualidade, quantidade, respectivos prazos e consequentemente aceitação, e que o

PARECER jurídico - PROCURADORIA JURÍDICA
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recebimento, provisório ou definitivo, não exclui a responsabilidade da Contratada
pelos padrões adequados de qualidade e garantia dos materiais fornecidos, cabendo-
lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas, g) que a Ordem de Fornecimento
deverá conter a identificação da unidade requisitante, indicação expressa dos
números do Pregão Eletrônico, do contrato, do processo, identificação da Contratada,
as especificações do objeto, quantidade, data, horário e endereço de entrega, h) que
a ordem de fornecimento será expedida por qualquer meio de comunicação que
possibilite a comprovação do respectivo recebimento por parte da Contratada,
inclusive fac-símile e correio eletrônico, i) que a eventual reprovação dos materiais,
em qualquer fase de sua entrega, não eximirá a Contratada da aplicação das multas
a que está sujeita.

Assim, a modalidade eleita para a contratação está correta,
uma vez se trata da modalidade que confere maior celeridade, resguarda a ampla
competitividade, a isonomia, reduzindo despesas burocráticas atinentes aos demais
procedimentos licitatórios.

A minuta do edital relaciona as condições para participação
do certame conforme o inc. VI, do art. 40 do Estatuto das Licitações. O critério de
julgamento é o de menor preço unitário do item, estando contemplado no item 8.19
do edital, como determina o inciso X, do art. 4° da Lei n.® 10.520/02.

Com as adequações acima expostas, em relação à minuta
do contrato, verifica-se que guarda legalidade com o disposto na Lei 8.666/93,
contemplando as previsões do art. 55, visto que presentes as cláusulas essenciais, e
ausentes quaisquer condições que possam tipificar preferências ou discriminações.

Contudo, a realização de pregão exige a prévia
manifestação da autoridade competente, no sentido de declarar que o objeto da
aquisição enquadra-se no conceito de bem ou serviço comum, o que deverá ser
providenciado.

Considere-se ainda, no que concerne especificamente ao
Sistema de Registro de Preços-SRP, que, a par do objeto a ser licitado estabelece:

Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão:

II - ser processadas através de sistema de registro de
preços;

Importante ressaltar que o Decreto n° 7.892/2013, que
regulamenta o SRP, em seu art. 3°, caput, fez previsão de maneira que se pode
concluir que a utilização do pregão para registro de preços de bens comuns é a
modalidade licitatória compatível com a legislação pertinente, bem como elencou (de
forma exemplificativa) as hipóteses em que deve ser adotado preferencialmente:

a) quando houver necessidade de compra habituais;
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b) quando a característica do bem ou serviço
recomendarem contratações freqüentes, como por
exemplo: medicamentos, produtos perecíveis (como
hortifrutigranjeiros), serviços de manutenção, etc;

c) quando a estocagem dos produtos não for
recomendável quer peio caráter perecível quer pela
dificuldade no armazenamento;

d) quando for inviável a entrega parcelada;
e) quando não for possível definir previamente a

quantidade exta demanda; e
f) quando for conveniente a mais de um órgão da

Administração;

Nessa seara, considerando as disposições legais,
recomenda-se que o Ente Público diligencie a fim de verificar se o objeto em epígrafe
não enquadra-se nas hipóteses de realização de pregão para registro de preços.

2.2. Da justificativa da contratação

Sobre a justificativa da necessidade da contratação, extrai-
se da legislação 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)S 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 chancela 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
metodologicamente.

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 edital e do contrato administrativo.

' Lei n° 10.520/2002, art. 3°, I; Decreto tf 3.555/2000, art. 8% III a.
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2.3. 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.

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.

2.4. 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.
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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 n®
4.561/2010-ia Câmara).

Para fins de documentação, devem ser acostados nos
autos:

a) A identificação do servidor responsável pela cotação (AC-0909-
10/07-1);
b) A caracterização completa das empresas consultadas, com menção
ao endereço e números de telefones (AC-3889-25/09-1);
c) Indicação dos valores praticados (AC-2602-36/10-P) de maneira
fundamentada e detalhada (AC-1330-27/08-P);
d) 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 visando o balizamento do preço inicial acerca da
prestação do serviço que se pretende.

2.5. Das Exigências de Habilitação

A Lei no 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), todos os requisitos estão presentes.

2.6. 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 licitantes (art.
3°, I).

Do exame da minuta de edital, verifica-se satisfeita a
recomendação tocante aos critérios de aceitação das propostas.

2.7. Da Previsão de existência de recursos
orçamentários

An. 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

03«2/



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

A Lei no 8.666/93, aplicável subsídiariamente 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.

2.8. 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 n^ 3.555/2000.

No presente caso, tal exigência não foi cumprida.

Considerando as Informações constantes no processo
administrativo em epígrafe até a presente data, me manifesto pela continuidade do
certame, apenas recomendando, em atendimento à exigência legal, que deve ser
juntado nos autos o Termo de Referência afeto à contratação ora pretendida,
devidamente aprovado pela autoridade competente.

3. CONCLUSÃO

Ante o exposto, a proposição está em condições de ser
aprovada, desde que observado o disposto no presente parecer, mais precisamente:

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

f) Como a Administração optou pela utilização do
pregão presencial, opino pela tomada de providências a fim de justificar a
inviabilidade do emprego da forma eletrônica, nos termos do §1° do art. 2° da Lei n°
10.520/2002;

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

h) Devem ser juntados os anexos ao edital, a
justificativa pela secretaria requerente, com exposição da sua motivação e dos
benefícios dela resultantes, autorização pelo chefe do poder executivo para abertura
da licitação e a Indicação de recursos de ordem orçamentária, tendo em vista que se
tratam de documentos cujo o encarte é exigido pela legislação em regência;

I) As minutas do Edital de Licitação Pregão Presencial e
do Contrato Administrativo anexos ao Processo Administrativo encontram-se em

consonância com a Lei Federal n. ° 10.520 de 17 de julho de 2002 e
subsídiariamente a Lei n. o 8.666/93 e suas alterações, LC 123/2006 de 14

^
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dezembro de 2006 e o Decreto Municipal n.® 2727/2007 de 26/06/2007, e demais
disposições legais, e demais disposições legais, com as ressalvas indicadas nos itens
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 e 2.8 do presente parecer;

j) Recomenda-se que o Ente Público diligencie a fim de
verificar se o objeto em epígrafe não enquadra-se nas hipóteses de realização de
pregão para registro de preços, bem como promova as alterações editalícias acima
descritas (melhor descrição do objeto e condições de recebimento).

Por derradeiro, cumpre realçar que, caso a área técnica
competente discorde das orientações emanadas neste pronunciamento, deverá
carrear aos autos as justificativas necessárias para embasar a celebração da
pretendida avença, sem a necessidade de retorno do feito a esta Procuradoria
Jurídica, consoante entendimento do Tribunal de Contas da União.

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 autori^ade-eoTrrpetente dcrMuj^jcípio.

Concluída a acvá1Tse7^caminhem-se os autos ao setor de
origem, para as providências cabíyel^Após, à^onsideração superior.

E o Parec^,
Planalto-Pr. e 201^

Patriqu
OABr juriciic
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mesmo:

RESPOSTA AO PARECER JURÍDICO DO PREGÃO PARA AQÜISIÇÂO DE BANNERS

Conforme apresentado no parecer, segue abaixo a Indicação das soluções para o

A) O processo será numerado cfe art 38 caput da lei 8666/93;
B) Será realizado na forma presencial por não haver suporte técnico e equipe treinada

no momento, sendo um serviço de extrema urgência, conforme sinalizado pela
secretaria solicitante, não obstante tempo hábil para tal procedimento eletrônico.

C) Foi juntado ao processo o Termo de Referência, juntamente com 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;

D) A justificativa encontra-se em anexo ao processo, junto ao TR;
E) Foi verificado junto ao setor de licitações sobre a possibilidade do Registro de Preços,

onde não é viável pelo prazo de vigência do certame que passa de 12 meses;

Planalto — PR, 07 de novembro de 2017.
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EDITAL DE LICITAÇÃO N° 106/2017

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

"EXCLUSIVO ME-EPP"

o Município de Planalto, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica - CNPJ, sob o n" 75.450.526/0001-16, com sede na Praça
Sao Francisco de Assis, n° 1583, por seu Prefeito Municipal, Senhor Inácio
Jose Werle, e a Senhora Carla Fatíma Mombach Sturm Pregoeira, nomeada
pela Portaria de n° 002/2017 de 02/01/2017, tornam público a realização

modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO
OR ITEM objetivando a melhor proposta com a finalidade de

Confecção de placas banners, outdoors e aquisição de materiais gráficos
impresso, conforme especificações constantes neste edital e anexos,
destinados ao desenvolvimento de ações executadas pela Secretaria de
Administração, deste Município de Planalto, que será regida pela Lei

2727flm7 Decreto Municiparde n"
1 ü alterações, e subsidiariamente à Lei

2005 LC 147/9014 T® ' LC 123/2006 de 14 de dezembro deP  i - , i ® demais legislações aplicáveis, a ser executado pelaComissão designada pela Portaria n" 072/2017 de 18/10/2017 e nas
condições fixadas neste edital e seus anexos.

ABERTURA

Ucifacãn P ? > ^ reuniões da Comissão deLicitaçao da Prefeitura Municipal de Planalto, com endereço na Praça São
Francisco de Assis, 1583 - Centro, Planalto-Pr

1- DO OBJETO

Confenraí,'' tem por objeto a melhor proposta com a finalidade deConfecção de placas banners, outdoors e aquisição de materiais gráficos
impresso, conforme especificações constantes neste edital e anexos
destinado ao desenvolvimentos de ações executadas peça Secretaria dé
Administração, deste Município de Planalto, conforme condições
especificações, valores e quantidades, constante no Anexo I e nos termos

edital.

IlOTE: 1
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Item-

íL
if .
't ,. ->
t ' .|3

ji,' '' ■■ ■ OtyetQ L" ; V; O^aánt

• ^ i . ^; •

Unid Preço máximo
Unitário

Preço máximo
total:

1 ARMAÇÃO COM ESTRUTURA DE
MADEIRA DE PINUS COM

ESPESSURA DE 3X5 CM

400 M^ 16,16 6.464,00

2 IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA
3M EM ALTA RESOLUÇÃO

300 M^ 66,66 19.998,00

3 IMPRESSÃO DIGITAL EM PAPEL
115G EM ALTA RESOLUÇÃO

600 M^ 29,33 17.598,00

4 IMPRESSÃO DIGITAL EM VINIL
3M EM ALTA RESOLUÇÃO

300 M^ 68,33 20.499,00

5 IMPRESSÃO DIGITAL EM VINIL
PERFURADO 3M EM ALTA

RESOLUÇÃO

150 M^ 86,66 12.999,00

TOTAL 77.558,00
2- DA DOTAÇÃO
2.1- Para cobertura das despesas decorrentes desta licitação serão
utilizados recursos próprios do Município de Planalto. Proveniente das

' Coritã dÃidespes^' • FÜáciojpál prjDgramãticá : Destinaçâo dè ;
i  recurso^ '1

190 02.103.04.122.0402-2004 3.3.90.39.00000

960 07.121.12.361.1201-2034 3.3.90.39.00000

1940 09.126.10.301.1001-2061 3.3.90.39.00000
2570 10.144.08.244.0801-2078 3.3.90.39.00000
3020 13.136.18.541.1801-2095 3.3.90.39.00000

3120 14.138.13.392.1301-2099 3.3.90.39.00000

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 27/11/2017 às 14:00
horas no Departamento de Licitações desta Prefeitura 02 envelopes lacrados;
envelope I contendo proposta de preços. Envelope II contendo documentos
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para habilitação, com as seguintes identificações na parte externa;

PREGÃO PRESENCIAL N° 106/2017
ENVELOPE I - PROPOSTA DE PREÇOS
PROPONENTE: {nome da empresa)

PREGÃO PRESENCIAL N° 106/2017
ENVELOPE II - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
PROPONENTE: (nome da empresa)

3.4- É vedada a participação direta ou indireta nesta licitação:
a) pessoa física;
b) empresa em regime de subcontratação, ou ainda, em consórcio;
c) empresa que estiver sob falência, concurso de credores, dissolução,

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

Administração Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal;
e) 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 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 a.tos e efeitos previsto neste edital, por sua representada.

não apresentação do credenciamento, a incorreção do documento
credencial ou ausência do representante, implicará na exclusão da proposta
no certame.

5- DA IMPÜGNAÇÃO DO EDITAL
5.1- Decairá do direito de solicitar esclarecimento ou providencia e de
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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 os objetos cotados, observando-se os quantitativos de
cotação de quantidades e os preços máximos unitários e totais, constando
ainda á marca do(s) objeto(s) ofertado(s) nos itens (01,02,03,04,09,10,11,12)
e validade da proposta mínima de 60 (sessenta) dias, conforme descrito no
Anexo I do presente Edital, facilitando assim o julgamento. Não deverão ser
cotados objetos que não atendam âs especificações mínimas prevista no
Anexo I, sob pena de desclassificação.
7.2- A.O 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- Na apresentação da proposta de preços pelos licitantes devem estar
inclusos todos os custos necessários para o atendimento do objeto desta
licitação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de
pessoal, prestação de assistência técnica, garantia e quaisquer outros que
incidam ou venham a incidir sobre o 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: 0(s) objeto(s) será(ão) entregue parcial, ou seja,
conforme a necessidade de consumo do Município de Planalto.

8- DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOS LANCES

X

039



<ê

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

8,1- A Pregoeira declarará aberta a sessão iniciando-se com a fase de
credenciamento dos interessados em participar do certame.

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
inicio 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

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. 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
regoeira, 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 l^ces verbais, na forma do item 8.13, caso a Proponente vencedora seja
inabilitada, observada a ordem de classificação.

04o
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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
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 ás 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;'

TlHA©Ae®f) uu7rAÍÇèZ®A5®®cTn|
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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 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 VI).
k) Declaração de cumprimento aos requisitos legais para qualificação
como micro empresa e empresa de pequeno porte, conforme modelo do

o o àeste Edital, assinada pelo representante legal da licitante9.2- 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 habilitaçao que üverem sido entregues na própria sessão,

licitante^^ ^ quaisquer documentos implicará na inabilitaçáo do
9.4- Os envelopes com documentos relativos a habilitação das licitantes não

wiT permanecerão em poder do Pregoeiro, devidamenteacrados, ate que seja formalizada a assinatura do contrato ou homologada a
licitaçao. Apos este fato, ficarão por 20 (vinte) dias correntes ã disposição das

d^stmídL'^ retirados, serão
10- CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

objeto(s) será parcial, ou seja, conforme a
necessidade de consumo do Município de Planalto.

objeto(s) deverá(ão) ser entregue(s) na Secretaria de Administração
deste Município de Planalto, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados
apos o recebimento da Ordem de Fornecimento, conforme a necessidade

fí. 1 r . ~ 'ievem estar acompanhados da fatura ou notabem como da copia reprográfica da ordem de fornecimento,
aentro do prazo estabelecido no item 10.2 deste Edital;

10.2.2 - o prazo previsto no item 10.2 admite prorrogação, desde que

SfnTtraçãor' atendendo aos interesses e conveniência da
...... ~ ̂  contratada deverá fazer a reposição dos materiais que nãopreencham as especificações, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito)

da devolução, sendo que em caso de não aceitaçãodos materiais, a devolução (frete) será por conta da contratada;
0.2.4 - o Contratante se reserva o direito de não receber os materiais

que estiverem em desacordo com o previsto neste instrumento convocatório
podendo aplicar as sanções cabíveis, nos termos da legislação vigente-

~ o recebimento definitivo ocorrerá após a verificação daqualidade, quanUdade, respectivos prazos e consequentemente aceitação e
que o recebimento, provisório ou definitivo, não exclui a responsabilidade da

íIito
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Contratada pelos padrões adequados de qualidade e garantia dos materiais
fornecidos, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas;

10.2.6 - A Ordem de Fornecimento deverá conter a identificação da
unidade requisitante, indicação expressa do número do certame, do
contrato, do processo, identificação da Contratada, as especificações do
objeto, quantidade, data, horário e endereço de entrega, sendo expedida por
qualquer meio de comunicação que possibilite a comprovação do respectivo
recebimento por parte da Contratada, inclusive fac-símile e correio
eletrônico;

10.2.7 - a eventual reprovação dos materiais, em qualquer fase de sua
entrega, não eximirá a Contratada da aplicação de multas a que está sujeita.
10.3- A empresa vencedora ficará obrigada a substituir, a suas expensas,
o(s) objeto{s) que vier a ser recusado, sendo que o ato do recebimento não
importará na aceitação.
10.4- Independentemente da aceitação, o adjudicatário garantirá a
qualidade do(s) objeto(s), obrigando-se a substituir aquele que apresentar
defeito.

10.5- O prazo de vigência do instrumento de contrato será de até
31/12/2018.

11- DO VALOR MÁXIMO
11.1- O valor máximo correspondente ao total dos objetos, é de R$
77.558,00 (setenta e sete mil e quinhentos e cinqüenta e oito reais),
conforme demonstrado no Anexo í, 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.
12.2- 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 ou
instrumento equivalente, a Prefeitura do Município de Planalto, poderá,
ainda, garantida a prévia defesa, aplicar ã 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
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13.1- Ao fmal da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões
da Pregoeira, poderá faze-lo, manifestando sua intenção com registro da

razões, sendo-lhe facultado juntar memoriais no prazo de
Ud (tres) dias. Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar por
escrito, contra-razões em igual número de dias, que começarão a contar do
termino 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- Iriexistmdo manifestação recursal, caberá a Pregoeira 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

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- 0(s^pagamento(s) pertinente(s) a presente licitação será(ão) efetuado(s)
em ate Io (quinze) dias após a entrega do(s) objeto(s) e com apresentação
da(s) respectiva(s) nota(s) fisca(is).

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;

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;

de HaMteção° ~ Declaração de Cumprimento dos Requisitos
T  • ^ ~ Modelo de Declaração de Observância ao Disposto doInciso 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

Oi^
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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.

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.
^7,4- 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, 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.ó- 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., 07 de novembro de 2017.

INÁCIO JOSÉ WERLE
Prefeito Municipal
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PREGÃO PRESENCIAL N° 106/2017

ANEXO II - CARTA DE CREDENCIAMENTO

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ N°

ENDEREÇO_ FONE-

MUNICÍPIO: ^

Sr. (a).

Credenciamos

, portador(a) da cédula de identidade sob n°

e CPF sob n°
~~ y

A participar do procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO
PRESENCIAL N° 105/2017, 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

11
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PREGÃO PRESENCIAL N° 106/2017

ANEXO ÍII - 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° 106/2017, 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

12

04^
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PREGÃO PRESENCIAL N° 106/2017

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

(documento obrigatório)

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ N°

ENDEREÇO,

MUNICÍPIO;,

empresa

FONE:

EST.

O representante legal da

,  na

qualidade de Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade de

PREGÃO PRESENCIAL N° 106/2017, 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

e
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PREGÃO PRESENCIAL N° 106/2017

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

PROPONENTE:

CNPJ N°

ENDEREÇO FONE:

município .* EST

A proponente abaixo assinada, participante da licitação

modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N° 106/2017, 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 XXXIIl do artigo 7° da Constituição
Federal.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e data

NOME:

RG/CPF

CARGO

14

0/<?
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PREGÃO PRESENCIAL N° 106/2017

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.

MUNICÍPIO:

FONE:

EST.

O

empresa.

representante legal da

na

qualidade de Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade de

PREGÃO PRESENCIAL N° 106/2017, instaurado pelo Município de Planalto,

declara para todos os fíns 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 e LC 147/2014.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e data 7- 7.

NOME:

RG/CPF

CARGO

15

050
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DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO
PREGÃO PRESENCIAL N" 106/2017

EMPRESA:

CNPJN"

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO:

CIDADE: ESTADO:

declara o recebimento do Edital PREGÃO PRESENCIAL N°
106/2017 anexos I,II,III,IV,V,VI, Minuta de Contrato, referente
contratação de empresa visando a confecção de placas banners,
outdoors e aquisição de materiais gráficos impresso, conforme
especificações constantes neste edital e anexos, destinados ao
desenvolvimento de ações executadas pela Secretaria de
Administração, deste Município de Planalto.

Planalto-Pr. de de

NOME:

RGN°

ASSINATURA:

16
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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
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 if 5.846.233-0 e do CPF/MF sob n"
815.418.219-04.

devidamente inscritano CNPJ sob n ^ com sede à ^
^  ' Cidade de neste ato representado
pelo Admmistrador(a) o Sr(a)

brasileiro(a), comerciante,
portador(a) do RG n.° 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

Coiüecçao de placas barmers, outdoors e aquisição de materiais gráficos impresso
conforme especificações constantes neste edital e anexos, destinados ao
desenvolvimento de ações executadas pela Secretaria de Administração, deste

ITEM QUANT. UNID. OBJETO MARCA PREÇO
UNIT.

PREÇO
TOTAL

01 400 M2 ARMAÇÃO COM ESTRUTURA
DE MADEIRA DE PINUS COM
ESPESSURA DE 3X5 CM

02 300 M2 IMPRESSÃO DIGITAL EM
LONA 3M EM ALTA
RESOLUÇÃO

03 600 M2 IMPRESSÃO DIGITAL EM
PAPEL 115G EM ALTA
RESOLUÇÃO

04 300 M2 IMPRESSÃO DIGITAL EM
VINIL 3M EM ALTA
RESOLUÇÃO

05 150 M2 IMPRESSÃO DIGITAL EM
VINIL PERFURADO 3M EM
ALTA RESOLUÇÃO |

17
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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(s) objeto(s) ora contratados, a CONTRATANTE
pagará à CONTRATADA o valor total de R$ ( \ daqui
por diante denominado "VALOR CONTRATUAL".

CLÁUSULA TERCEIRA
DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA
Parágrafo Primeiro: A entrega correspondente ao(s) objeto(s) acima

mencionado(s) será efetuada em parcelas, ou seja, conforme a necessidade deste
Município de Planalto.

Parágrafo Segundo: 0(s) objeto(s) deverá(ão) ser entregue(s) na
Secretaria de Administração, no prazo de até 02 (dois) dias úteis, contados após o
recebimento da solicitação de entrega.

CLÁUSULA QUARTA
DA FORMA DE PAGAMENTO
Os pagamentos serão efetuados em até 15 (quinze) dias após a entrega

do(s) obieto(s) e com apresentação da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is).
Parágrafo Único
Os pagamentos decorrentes desta contratação correrão por conta dos

recursos da Prefeitura Municipal de Planalto, proveniente das segumtes DOTAÇÕES
A A/frrMT-A DT A í-' ®

i  da despesa í, |i j i {pui;]diortM prográináfica : Destinaçao de recurso
190 02.103.04.122.0402-2004 3.3.90.39.00000
960 07.121.12.361.1201-2034 3.3.90.39.00000
1940 09.126.10.301.1001-2061 3.3.90.39.00000
2570 10.144.08.244.0801-2078 3.3.90.39.00000
3020 13.136.18.541.1801-2095 3.3.90.39.00000
3120 14.138.13.392.1301-2099 3.3.90.39.00000

©

DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES
Parágrafo Primeiro - Constituem direitos da CONTRATANTE receber

os objetos 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.

c) A contratante se reserva o direito de não receber os materiais que

TOTAL

053
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estiverem em desacordo com o previsto neste instrumento
convocatório, podendo aplicar as sanções cabíveis, nos termos da
legislação vigente;

Parágrafo Terceiro - Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) Prestar o fornecimento na forma ajustada;
b) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e

comerciais decorrentes.

c) A CONTRATADA é obrigada a substituir as suas expensas, no total
ou em parte, dos objetos do contrato em que se verificarem defeitos
ou incorreções.

d) 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;

e) 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.

f) Os materiais devem estar acompanhados da fatura ou nota fiscal -
fatura, bem como da cópia reprográfica da ordem de fornecimento,
dentro do prazo estabelecido no item

g) A contratada deverá fazer a reposição dos materiais que não
preencham as especificações, no prazo máximo de 48 (quarenta e
oito) horas, a contar da data da devolução, sendo que em caso de
não aceitação dos materiais, a devolução (frete) será por conta da
contratada;

h) O recebimento definitivo ocoiTerá após a verificação da qualidade,
quantidade, respectivos prazos e consequentemente aceitação, e que
o  recebimento, provisório ou definitivo, não exclui a
responsabilidade da Contratada pelos padrões adequados de
qualidade e garantia dos materiais fornecidos, cabendo-lhe sanar
quaisquer irregularidades detectadas;

i) A ordem de Fornecimento deverá conter a identificação da unidade
requisitante, indicação expressa do número do certame, do contrato,
do processo, identificação da Contratada, as especificações do
objeto, quantidade, data, horário e endereço de entrega, sendo
expedida por qualquer meio de comunicação que possibilite a
comprovação do respectivo recebimento por parte da Contratada,
inclusive fac-símile e correio eletrônico;

j) A eventual reprovação dos materiais, em qualquer fase de sua
entrega, não eximirá a Contratada da aplicação de multas a que está
sujeita.

k) A empresa vencedora ficará obrigada a substituir, a suas expensas,
o(s) objeto(s) que vier a ser recusado, sendo que o ato do
recebimento não importará na aceitação.
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1) Independentemente da aceitação, o adjudicatário garantirá a
qualidade do(s) objeto(s), obrigando-se a substituir aquele que
apresentar defeito.

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

Parágrafo Primeiro - A contratada quando ensejar o retardamento da
execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do
objeto, 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 05 (cinco) anos, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

Parágrafo Segundo - Pela inexecução total ou parcial do contrato e
pelo descumprimento das normas e legislação pertinentes à 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.

Parágrafo Terceiro - A aplicação das sanções administrativas não exclui
a responsabilização da CONTRATADA por eventuais perdas e danos causados à
Prefeitura do 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;

è
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f) o desatendimento das determinações regalares 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
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 do presente contrato será até 31/12/2018, podendo

ser prorrogado na forma da Lei.

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:

JL
21



09 de Novembro de 2017

ESTADO 00 PARANÁ
PREFEITURA UUNICIPAL DE BARRACÃO I

EXTRATO DE CONTRATO i
INEXIOIUBIDADE DE UCITAÇÁO N'006/2017.

CONTRATO: N" 121/2017.

CONTRATANTE: Município de Ba/racáaPR.
CGNTRATAOA. HospItaIMunIcipalcleCitinIsnCefqueiíâ.
OBJETO: Atendimenio médico hospíaiare ambuiaicíial 24

(vitits B QUâIro) horas, com alsnaimento fle urgência e emergência, bem j
(»moaexftnerwdemédia compleiedade aobufaional 8ho^jilâlar. outcssim
tom prestaçãode serviços médwsdeobsletrida/ginêcafogia. pediatria.
aneslesicicgBta.dlnicamêdicsgBralean^àageiai.p^tadPsosmunicpes/
usuários residenles no Município de Barracáo/PR
VALOR: RS 1.915.859,99 (um rtiiifiào, otótanios egurvce mi. aáxsnícs;

e cinqüenta e neve reais, ncvenia e novecenlavos). j
ViGÊNClA- Doüe meses. I

I  ESTADO 00 PARANA
j  PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACÃO
I  EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL N' 044/2017. ,
I  CONTRATO: N°i24/2C17. '
!  CONTRATANTE: MunicipiodôBamacàoPR.
'  CONTRATADA: R3|ú indústria eComércoUoa-EPP. :
I  OBJETO' ConfscçciodecariiisctasparaasFesliviaãdesNalalinasdessal
Municndidade. I

j  VALOR: RS 1.575.00 (um ni a qulnhentcs e seienu e dnco reais).
I  VIGÊNCIA: Dozs meses. ;

'  I ESTADO DO PARÁNÃ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACÃO

:  EXTRATO DE CONTRATO • PREGÃO PRESENCIAL N' 044/2017.
I  COtJTRATO. N'123/2017,

CONTRATANTE" Município ceBarracàn PR.
CONTRATADA FiàvioLuciano Rodrigues.

I  OBJETO: Locação de brinquedos inllái.^is para as Festividades Naiafirtas'
'díssa Municipaüdaae.

VAXOR. R$ 1.690,00 (um mii e seisceitos s noventa reais;. '
VIGÊNCIA: Doze meses. |

^  ESTADO DO PARANÁ i
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACÃO I

EXTRATO DE CONTRATO ■ TOMADA DE PREÇOS N» 023/2017.'
CONTRATO: N" 122/2017. 1
CONTRATANTE: M.mcbiooe Earracác/PR.
CONTRATADA XFzíPreFabncadose'•.latenaisdsCcflsíruçáoEIRÊLl'

- ME. OBJETO. Fomecimentci e instalação de portas, pprtôes, teias para |
I abeituras, cercas e rKuperaçãode tcídos, para manulençáo e melhcria das|
Escolas Uunidpais.
VALOR: Ri 25.267,25 (vinte e cmco mil e duzentos e sessenta e seiôi

reaisevmteecincocentsvcs). [
VIGÊNCIA' Ssis meses.

.  ESTADO DO PARÁIÍÃ ,
I  PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRiNÕPOUS |

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO !
:  ftetêto l.'fcnidoal de Vamrincpolis, Esladc Jo .^aãrta, TORNA PlJBUCO,.
I comCflsenaLei Fsccíi n' g.666/93eIegislaçao comçlemenlar, EXTRATO
I DO TERMO ADITIVO DE CONTRATO. j
I  1''TERUOADI"IVOAOCONTRATON'66/2ai6 |
i  CONTRATANTE;'.lunlcipijdeUanfrinóoclls
' , CONTRATADA: GILMAR L SCHERER & CIA LTDA

'  CLAUSULA PRIMEIRA

'  VALOR passa 3 tei a seginle redação.
A contrato líca adilivadar>avslprR$12.617,45(dozen)i[ oitocenlos a'

dezessete raaisequarentaeclnco centavos), conlciredescnmmadonoi
Prorssso de Lici'.âçáo na Modalidade Pregão N'50.'2016. i
CLAUSULA SEGUNDA; Permaneçam inslic^adÊsas demais cláusulas

' acondiçôes do amtraic cismai.
I  Manfrindpolls.em 02/02/2017
j  Caetano IlairÁlIevi • Prefeita Municipal I

I  üTjüPÕDÕSÃHiiiÃ ;
I  PNaeeituNiiiMUwc*'*! aeMANFWNOroi.iu i
I  Tcnwo Lit lUTirBiAicAo Muwoi 1X1*0An r *OJii|iii::*C<i.o Da {

PffOCeSSAlICItAlORIO . iZrZSIT '
O  Ws, M Ctuii 9 r«<i '

mf»n. 4 %«r.*4 a»^i:rs Ll>*'nAaB »m '

Lrf»t*;aí» Ji» t*t Ir« WiM*c-p»3 tUt ««ri «!*«**■ «pNi-jfi rt * 1
fur«ü*>sUfiLji.aj »> 2* uit/vu Ü lu I* I I

HAT^A:.An I; M u-KÃrnim n» |
TWtaMA* ^ vfcmrTM « Ccneiesç*» àm
MSieiwa s*f* /n an l*(p «mnl ^ tf i cw» |
fiMiAemw» 9mnúu ÊaciFli Cwllls ÉMMfea*. |
tàaniBíitM tCA ám •Qi^iriai. bm^ Hunlclpa»! * eilltfl - ,
Cwinii W^iHÉiinní d«« rzhicacM Hrtarrflt Itfblpido ff nr —intii «i? M '

jj^a^LtitVt f.g. 1*. f^r?.v rj • ]'

o» «em» 9* u»a:Ac. r«aivíu •» ewwni.Ch-v ««'' i
jiacasizeiiisiiAUvcevvuo^r 1
.mtnMm UooiriiiMs
ManrmgonH (WKTPir CamnoaHrruvvi anrrcirowimc^Au

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOUS

EXTRATO PARA PU6UCAÇÃ0 ATUALI2AD0 APÓS
j  RECLASSIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES DA LICITAÇÃO
1  A Prefeiliira Municipal de Manfnnépoirs, Estado do Paraná, TORNA
i PÚBLICO, atn base na uei Federal n'8.S66/93 e ^Islaçâo comtíemantar.
'extrato DE CONTRATO.

I  ATA REGISTRO DE PRSÇ30 FP 10 de 07/11/2017.
I  OBJETO CLÁUSULA PRIMEIRA - 00 OBJETO
I  Registro de preços para eventual aquisição de medicamentoe de
' distribuição gratuita emalerlaie hospitalares a serem utilizadce nos |
latendlmenios a pacientes nas Unidades Básicas de Saúde de
Manfrinópoils/Pr.conbmieprocsssocB Pregão n° 40/2015.

'  DETENTOR DA ATA. DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE
iMEDiCAMENTOS LTDA.
I  VALOR REüISTRATO DAATA: RS 1S0.19C.38 (Cento e Gitaiita Mil,
I Cento a Noventa e Seis Reais elnnta e OltoCeiitavos).
'  DATAOAASSINATURA:C7l1/2017.RECURSOS:próon£>s.

PAGAMENTO: O pagamenic será efetuado 36 dias após emissão de
j notas fiscais. |
'  PRAZO DE EXECUÇÃO; 12 Meses após aas^naiuiada ata IndividuaL I

Marfrínòçük. 07/11/2017. CAETANO ILAIR AUEVI • Prefeita Munidial'
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ESTADO DO PÁRÃNÃ "
PREFQTURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL N° OJ/2017/PHSF |
I  MODALIDADE' TOMADA DÊ PREÇOS I
I  ENTIDADE PROMOTORA' MUNICÍPIO DE SALGADO FILHO-PR'
I  RECURSOS: MlristériodasCidadês. aIrevesdoConiratode Repasse'
in° 837779.'20i6,Procô8Jon'' 103503245/2016ePfópriosdoMunlcipiodej
Salgado Rho. |

APrafeitiF^ Mumdpal de Saigaáo Filio tomapubtoque fará reaSzar, às ■
09h30mlndo dia 28 denovembro de 2017, emsuasedenaRuaFlorianajFranciscoAratern' 50 em Salgado Filio, Paraná, Tomada de Preços n° 03/1
201 r para ersLUçáodeFecapeamenloasfátiioocorr; CBUQ e consTução de,

, passeios nas ruas Augusto Cechim e Imc Rapriael Defazart no munbpiode
Salgado Rhc, sob regime de empreitada global, ipo mancr preço por Lote,de j
acordo corn ctaelos.orçamenio, oronograma lisiOD-linanceiroe mems.iai'
descfrtivooue xmpòemopfo.eiobásiaidoprooessaWaTW'em epígrafe.'

j A Pasta Técn câ cem o iimeiro teo' do edital e ieus respectivos modelos,
j adendos e anexos, poderá ser examinada cu retirada roendateçoadma
I Inaicaúo a pariir oa dia 10 de novembro de 201 ? no siiedo Uur.icloiode
j Segado FEho no segumíÉ: anaerap. AW.^SadoÊho^v.gov w sem rertwm
I ousa adicMial, ou peto e-mai talaçSasfggmail.ccm Infcuroç^aainonais'
I e esdarecimeniM daverãc ser dirigidos à Comissão de Licitações - Fone/ i
[ Fax(46-3K412021146-35&;1203).
j  S3[gadoFlllio,08denovembrode2017. r
I  JESSIKA LUFT • Presidente da Comissão da LIeltaçôet ;

mj .«''l üí SiiOvítj- .-t
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PREFEITURA MUNICIPAL OS BOM JESUS 00 SUL
ESTADO DO PARANÃ j

UCITAÇÃO • PREGÃO PRESENCIAL K° 112/2017 i
Regido pela Lei mlC'.'5iO'ij2esuos,d'3namente pela Lein°8.Ôò6/93
OBJETO: Aquisiçáoae tratores agncoia s caminhões.
RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: Contendo a proposta de preçose

os documentos de nabl tação e a acenurada sessão piKiãca do pregão, car-
1 sfrá as 081X1 horas, do dia 24'11/2Q17 na Prefeitura Municiai, àAv. Ipiranga,
172, na cidade de Bom Jesus do Sul:
'  INÍCIO DA SESSÃO OE DISPUTA DE PREÇOS: ás 08:15 horas do
iía24,'11;2017.

EDITAL O edital devera ser retirado dlretameme no site do Município.
Informaçòés aira'.'és do e-ma1: líótatoesgljofrijesusdpsií.pr.gov.br ou pelo
fbr.e:46 3548-2000.

I  Bom Jesus do Sul, 88 da nov«nbro de 2017.
I  ORASIL CEZAR BUENO DA SILVA • Prefeito Municipal

êstâõõõóparanA
j  PrefeíturaMunIcipaldeBcmJesusdoSuí
!  Edital n" S/2017.
I  Mod^Klaoe: Tomada de Preço 1

Tipo da Uctaçâo: MencvPreço
I  EniKíacle Promotora: Prefeitura .Municbal de Bom Jesus do Sul.
I  A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO SUL, ESTADO
'DOPARANÃ,inscrilanot:X4PJn°016l244ÍtjOOI-04 .cornsedesAxienidel
i|pirangan'72,Bem Jesus doSul-Paranà lamapúbücoeparaconhetirTírío

I dos irteressadosqua realizará Tomada de Preço, as 38.00 horas do dia 27 de,
■ novembro de 2017, na forma da Lei n» 8686 de 21 de junho de 1993 e suasi
aHersçces ocstercrea f-ara RevIlaTização do Fundo de Vüie, cempieendendo-!
Revitalização co campo de fulebtri socaty. da ciciOLiâ/pists de cooper e
aquisição e msiaiaçáo de lixeiras. Cópia oo Editai poderá serretiraoa nc sitS;
do Municipic. infoiTTiaçies complemeniares podernserobtidas na Preleitura'
através do 9-maí bSçôesi§tomiesusdosa pr.gcv. Br ou pelo leSsfooê (46)3548-
20Ü0.

I  Bom Jesus do Sul - PR, 88 de novembro de 2017.
I  ORASIL CEZAR BUENO DA SILVA - Prefeito Municipal

EstadodoParaná
i  Prefeitura Municipal de Flor da Serra do Sul

Aviso de Licitação Exclusiva ME/EPP
Pregão Presencial N= 35/2017

I  A PREFEITURA MUNICIPAL DE ?LOR DA SERRA DO SUL. Estado
I do Paraná, mscnta no CNPJn" 95.539.271/0001-30, com sedeaRua João
Ansi. lis,em fkrda Sena do sji P&rana. '.uma púüi» e parao coiineomerJo ■

; dos interessados que reai'Z3iá certame i^oiaiório, ne modalidade - Pregão
IPresaniúal paraa Contratação de Empresa Produtora de Eventos paraj
Iviabilizar artistas, estruturas e coordenar atividades festivas do.
munlc^io. Às 09:00 inc-ve horasr gp dia jj de tjovembro de 2'3'7. ru

I formada!ein'8.656i93oÊ2i dejunhode IBSSesuas alterações pcsianores!
I elein" 10.520da I7de julhr, fl e 2002 Lei Complemonlarn'. I23.de 14 dai
j dezembro de 2006 comAltéraçõesdaLéiCcvniXemeniar 147(2017. Cópia do'
■Eoitade.erâserrelíaüa.iumsaoDepartameniodeüdtaçâssiij.Mun-íípo.j; no hijfano normal fle expeoienle da Prefeitura, oi através do sto da preleilute: [
'www.fssul.pr.gov.br. t

Flor da Serra do Sul, 08 de Novembro de 2017. .
I  Ucínda Ribeiro de Uma Rosa • Prefeita Municipal |
I  ISTAOO DÕ PÃRÃNÁ "
i  MUNICÍPIO DE PLANALTO

AVISO DE LICITAÇÃO
i  "PREGÃO PRESENCIAL" N" 106/2017
I  O MUNICÍPIO DE PLANALTO-PR.. faz satsf aos imaressados quei
jcom bassita Lei Faderai de n' 10.520 de 17 de julho de 2002: Decreto
I Misiicipa! fie rV 2727/2K17 fie 26-TOr2007 e suas alterações, subsiáartamenta
13 Lei Fedê.*al n® 8.665íi3, suas alterações. LC123/2006 de U dedazamlyo
I de 2005 e demais legislações aolicáveis. am sua sede sito a Praça São
Francisco de Assis, 1583, fará resdizar Liotação n.a Mok'ü!'iíade PREG.ÃO

■ PRESENCIAL 50b n= 106/2017, conforme descnlo abaixo:
OBJETO: Aquisição ds maienais gráficos impresso, conforme

espedncaçóes ccnstanies neste ednal e anaxos. destiladas ao
I desffitvofVmento de ações exeo/iadas pela Secretaria de Adm rustração,
I deste Munícl^ de Piana/to.
I  VALORTOTALR$77.5Sâ.OO(3eteRi3eseffimjlequính6nlos6Cinciuena
e oito reais).

,  OATAOAABERTURA;27denovembrode201?-às141U)hora3.

INAcIO JOSÉ WEW.E • Prefeito Municipal



Classificados/Atos Oficiais
i  si .\U LA DE LIC ENCA !

a.\ibientaIvSIMI'ijfic:ada

ELOI .lOSÉ CIAREllON E 01 IROS,
tornam público que irào requerer ao lAP liccn-l
ca ambiciual iiniplilkada para cmpiceiuiimciuo |
avicuiiura cone situado no lote rural pane B re-j
manesccnte dos lotes n° 45 c 52. da gleba Barra'
do Marmelciro. localizado na linha Ba'rrinlia. mu-l
nicipio de Renascença - PR,

SÉMI LADE LtCENÇA
AMBIENTAL SIMPLIFICADA i

DE REGI LARIZAÇ.ÂO
I  ELIZANDRO LANFREDI E OI TROS. tomam'
I público que irão requerer ao lAi^ licença ambiental i
simplificada de regularização para empreendimeiuoi
avicuiiura corte situado no lote n. 15 da gleba n.77-]
l-í-B. localizado na linha Bela Uniào. município dei
I l-néas Marques. PR. j

í  SIMLLA DE LICENCÃ
AMBIENTAL SIMPLIFICADA

DE REGI LARIZAÇÂO
FLAMO ROBERTO Kr.NZ E OI TROS, tomam;

público que irão requerer ao lAP licença ambiental
simplificada de reguiaiização para empreendimento
avicuiiura corte situado no lote n 16-Rem. da gleba
n. 57-F.B, localizado na linha Km 08 Santa Rosa no

[município de Prancisco Beltrão. PR.

SI .Ml LA DE LICENCA
AMBIENTAL SIMPLIFICADA

DE REGI LARIZAÇÂO
NOEl.l PEDROSO DIAS DACROCE E 01!-

TROS. tornam público que irão requerer ao lAP li
cença amluenlal simplificada de regularização para
empreendimento avicuiiura cone situado no lote n. 59-

I Rem. Area n. I da gleba n. 30 F.B. localizado na linha
; Rio Macaco, no município de Francisco Beltrão. PR.

j  Sl .Ml LADE LICENflA
j  A.MBIENTALSIMPIJFICADA
I  DE REGULARIZAÇÃO
VALDE.MIRIO MOSCHE.N E OI TROS. tomam

público que irào reqtierer ao lAP licença ambientai
simplificada de regularização paia empreendimento
avicultura corte situado no lote n 22 da gleba n. 54-
!F.B. localizado na linha Barra Grande ' .Moscben, no
■município de liapejaru do Oeste. PR.

1  SIMULA DE PEDIDO DE LICENÇA
AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO j

CLAUDEMIR PAULO ROSSONI tornai
público que irá requerer junto ao lAP a licençal

.ambientai dc instalação para empreendimentoI
avicultura dc corte que será instalado no lotes n°s. '

^65 e 66 ambos da gleba 89-FB localizado na
linha Rio Saudade, município de Francisco Bel-
irflo- PR.

I  SÚMULA DE REC EBIMEM O
DE LICENÇA AMBIENTAL PRÉVIA

i  CLAUDL.MIR PAULO RONSONI torna pú-
|blico que recebeu do lAP a licença ambiemal pré
via para empreendimento avictiiiura de corte ins
talado no lutes [fs. 65 e 66 ambos da gleba n° 89-

!Í''B localizado na linha Rio .Saudade, numicipio'
|dc Franci.sco Beltrão - PR. Validade 28/08/20 ! 8. |

SÚ.MULA DE REQUERIMENTO i
DE LICENÇA DE OPER.AÇ.ÃO

LIXO CELESTINO CAPPEI.LESSO. ins
crito no CPF: 224.810.369-72. torna público que

1 irá requerer ao lAR a Licença de Operação para i
Atividade dc .-\vicultura de Corte instalada noi
Município de Dois Vizinhos - Paraná, 07 de No-]
vcmbro dc 2017.

PKIMEiROOnaDOEREGsfRO UEUIÚVOS
ComMca dc Frurim Britriu - Pamj

i  SI MULA DE RECEBIMEMO i
i  DE LICENÇA DE INSTAALAÇÃO
!  LINO C ELESTINO CAPPELl.ESSO. ins-;
iCrilo no CPF. 224.810.369-72. torna público quej
[recebeu do lAP. a íJcençadc instalação paraAti-l
ividade de .Avicultura de Cone a ser implantadaj
;no Município de Dois Vizinhos - Paraná. 07 dei
ÍNovembrode20I7. I

ãuarta feira. 8.11.2017- N° 6.323 JORN.VLDE BEI.TR.ÃO 3A

Câmara de Vereadores de São Jorge D'0e3te
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[Ms Vionhoí. nousoaasiaífflnl>jtcôBs,escac:«mBnt9 0sarl 35 XXIV alínea V
sn. 140 a 143 «ftl e an. 36 da LOU.

CONVOCA
(- Os Vweaacrs! stmsssanu nesa Casa oe Leu para 5ESSÀ0 EXTRAOaONA-

RiAcasu Seguro PedoAstag^slslvs se 2Gt7 erec^--tanscenoveijsnoverers
do eno d» dxs rrf. e iteesaie, ts 6 rttst e Í0 irá-icss para vxtzii ds sea jnie
iTiBlÊrla:

ai SiíeilVliro ao Projaio de L«i » Siseutva ri ■ OSriKlt • Aulcíiza o Chele Oo
Poder Eisculvo a ccniraiar cperaçlo de crédto com » Agéndeds Pcmanio do Parana
5A.cvoidra IrMtiuigteFfSSncsliB

PgráródaGiraratBVEmadcmsdeO^VLLnds-^^STBRá t».s»norremaoae
du rú a sedssseia. õã*airan;ca;&3 rruicipti

Antiano Síerama-n Santap
Preslft-Te

Reg:sir('Ui
inuraecs no 510.

Câmara Municipal de Vereadores de
Salto do Lontra - Estado do Paraná
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Prefeitura Municipal de Planalto
AVISO DE üCiTAÇiO

•pSEGiO PRESENCIAL'N' 1CÕI20T7
O MUMGir.O CE =l AHiLTQ/PUNDD 'JUN^CPAi OESAUDE CS PJVNAuTC te

saceraos ."le-ossaoosa* aombaseraLei ^edea oe n' lOEJj M 17 aa ui-o ae
20v7 Deca'0 lA-ncoâ ds n* líl 2âD6/ZjC7 e suas a'tdraç6es gi^.tSa.
na-neniesLai -eooral n*86á6.$3. suasaaregies, LC :2323J3d8 Mito^zerrora
ds 2i:0ã 6 csmais legislsçies api.oèves, em sua sede sita a Ptks Sfto risnoisco
da AsS!S, 1533, lará isaiea.- JcilaçVo na Modu.osdo PREGÃO PRÉSENCíAl sce n'
165(2017. acnioíma aesate ataisa

C3-ET0 Ai;u:s;giodeccrTt>.siiuei LficOLECDIESEL,oa'a jsosrolusNcdalrala
ds «rolciA-»-. -as dasle I.Vní pc Js Ranaís

VSl-Ofl TOiAi P5 326.4X'00íire2srtcss5HaesesnIe9.8trKsnSírea5)
DATA CAAsERTuRA 24 dâ rovsrím 3e2017 - es 14 OC noras.
Uacrss Inlormagõe: >jnto ao Depanarrsnlo de Liciiaçces em hd^io ds sxpedsn-

l^iACIO JOSE WERlE • Prefeio Munsí»)
AVISO CEUCirAÇiO

•PREGÃO presencial- N' IKZíOi?
O VUNlCiP.O CE F_ANaL70-PR te sataraai misressaoos aua cwn oa» ns

L» Jedoralds.i" i0 520de 17delu/i\5ae2(K2. Dccrsio Hunitijalclsn' 2727(2Mr
de ESflSiSOOT c suas alxregfiss, suSsdansmenlo ã Lsi Fodaral n* 9655(93. suas
aJt^ag6es. IC 12;^D06 ds 14 dsdezerroro da 20C6 s Serras U^PScEes aplrcarsis.
em Sua seae s lo e praça Sio Pranes» Oi Asas. 'K3, Iara rsaiaa- Uciia^ rs l.lo-
âa'lcade PREGÃO nRrSíiDALsec n* ICfilZOi'', cylpTtf Ostciio abaxar

OauETO Aqüi5'çàotSnBlÉna.S!í.-al«5in-S'8í$3 ccnfcma íSfeolicaçÔM rons-
taniBs resie sdiiai e ansios. dssilnedca ao dessiiucivrren'p se a^s esecuiaaat
EWia Secreiaria m Admnstraçâe, dssie Municipio os Planalto

VAIOK TOTAi RS 77.555,00 jselenia e sete mi e Quinfisníce e cinausna e oiia
laalsj.

DA"nADAA£S-'uSA 2' Joncvarror3oe2C17-a$ lAOOlwae
Vaic<Kk-lc'n-ê?:-asi.iH)aúCe!»iaT«fnoi>jUíi>çíeiemlK)r»noaeejFa*9n-

INÃCiOJOSEWERLE-PrelaloMurJipel

ASCBLINOLEAL SANTOS. As«flt(DalrSft4j in EnuseUn Servisa KaeiiesJãaCottiruda
FrasdHO Diluiu, LittUeduTuani. iis í«ics ia Lei, rte,

FAZ SaSCF. sL-intiM InmuaA-.i quE n |«nraa FúMai virm nlElEiBeaMa
eidacinati, qs ea quAtMiate t L5I FEUKIlaI. A' S IMnv (lai ut
UsEraalíi). ii LEI SílTTCIFAU N* JJFJ/J»: HE IMSe-', < do CECKETO
MVMCITaL o'<ed da JLWZnr, oesieScaAo i(t|iiuiL VoaiiaCo a AnaUa Faru
Akgrt •* 745, wsts ddadc[ dcbao-M dEseiiUdOi ^ ciane dur irucioteci, oe
diEnmtmoi ELisid.li ;«lu Ali IS dl uiall Ui lldttal. pui < ^ca^Mio do DatdUu do
LoUEinaiiodEr.oEiirjdodE•1.01 EAMONTOJAfnA Fn.lfin.nr.ii- a«iBq.iami4u
Mios, El de».ii,riato 'LOTE URBAI» CíT-E (0.»«Et SaeE) daa úUSA S' ji-f B.
l«E;.ai£ V fEi-nfl-d UitpaT» íi iiilJe Jc faieiuo Bfloij. Mmííjh e Ccxinii dr
fran.-üon Ifck.i. da 1'Clicjticneto. Emioii Pifisa. ,-uri Lm.» I'aiHOml. -jo
M femiEE eE.ríiffTijnaí.V? ón<nat na SlATRIfn.A ET K.SK dn^GluiC' e*ç« iaic-*i«
«p.-wsdaMdiEmoFtaa-WTTA.ME.-íTOSÜSSOA^KlU-DA, p».tui/iaH,BÍdEl1iiEiin
Privai-, líitiliEooCNPJAIf »• i3,Jj|«5W("-5i. OLOTE.AMENTO SA.NTA
FEL1CIUADF!*U, potEii rro loa roeziaESo 'o (qumiry <X*ite* aaiim —
isij. isís, líi;.. i.i'i uu, !}ir, uai issj, i:m, ur mj. uai. i,<o}
e  idS; pairB/sod- a eaa u-ui ic 4&.76£,D5ai2. uaia o-i i^a: ^ 133 Lúlaa
Urbanos.- viasSTIBLICaS?. Camml.-»alrUil dc ;]j:S.lSa-i, cemunmldE 17

HDC.ÍíaC-
Am df brHElEEln pEnia-pm <0(n LlSUdus] . - im Iau1i.,-„».l a Hamum,

im> PLMsai a LminiEioM ie^ iin la'n ao Maouqu do Fmiau BrbfePK. ia aindo
EM a DECRETO HUyiCPAt ») * JI.-SMli;. 0_Et«aii_Ed|iaL4fMri_aEr

cBT-aiera-LaniidH? cr.co.' oi

PORTARIA n- Ji-EdIT

DiseipUM o norlno de AinoldnamsnM e
sapedisnls da Cimva HunkKial ds SIs
Jorge 0'0st». a pardrdt ST ds neusmbra ds
»17.

Jevandlt Tesasro, PfEMqnK ila Carnars MuniróJi de
Vsteeaw» do filio Joige DOcutr - no M das alrbJiçfle» taga» que»*
si'j ccntn-dst i>slo Rugjiremo Intemc neüa Casa ds Luís s Lm Orginca
Aluncqiii

CONSIDERANDO 3 cuinuiOade ns sulos4mins(ra«Ao a
' eutonerni» ou CAmara de Vnfiiidnnrs. barr como o que pnoeílus o R^vaenTo

Ir.ier.io r a Lei 61^4-^.0 Mumcioai. aioiuet.e no que tenge so pnrfoon legmsnui
os rsceaao -ograLtoao

CCNiSIOERANOO que «urro» «gftos s amoros da aommiairsvaa
PCisi«a Mur-ioçDii adeUni Horário se sioeoenie dderunaeda. oordornv Decrwo
Mjrwcqnrn' ZÍS4ÍM17-.

CONSIOeflANOO «-a u ani,'4plB do e>aedisn)cdm lurrsi ürkos
imntsrruEiu 'riu se prsjuouar as aüvTd»su9 da Case de Laís a aterdunarrlo o
dSDulitCdne-Edresdoiss, ectuIbuindCparieislMScanomndSsascaesasi

A/t t' - Fc« aniadse '>eia''0 de s^xtisnleds CAnan Murorinal
dn Veraeoeroí de doe >m}n Eatedo ri o PoioiiS uua uaaes a asr daa
SiKX) II IJWKsipodarritt uit»), ds tsrgi 1 aeda-lelis, Ir.iniKUi e<n (IT ds

.  IWíímil-o de 201" B «naunsiiiJi, srn 07 ds í rrSfríS Ã Kl7

M  I ParSgrsfo Onreo - Opreisris KsrSni: da snpedenspaoem an
•omM ravealooquslnuèf morremo senrlrlocaAdnvruKrasôDSoCIliouTU JuVorssrloros
lATi j ucfopririsvaixiosncairadarsaluorntsressani^liCO
ja/ An2*-NoidiasdasSe«sSnO-ntflariasi*eg<iAss-ftira;tCtr«sit

seVere^toMonmsnstsrirwmorwariodisiM-íOMM !1.30Híd«13Xi(,
SM o ormarertanio dA SsaUo qus Si riüCES as 19O0II

A'L 3*. Em CMO ce cs">ixuplo du Scsslu iúdisoidinans 'ori so
nsrar^SeeqitdwfflaileMEanncaii <° «Cámwjaenvntssisbsiueoni 30(l"n(nj
ntnules iM aiaioedtriaa on <vh*'o prSMiu pata Sssate.

^ ̂  Art 4'. Ou üuivdu» trietuua s camissiGflSdot Soam ocngiados
ao cmiiprrrmrKtn ua tnmide ne tr^Hiha no nerdiis asma |)iRt4sta, rde aizermo fus
30racepitnenlo4«horas«nraonanarisK nocatodecmocagSopiraT^iaewem
nannooriararrodc sm la-soua assatea oMnlPas a sisrserdnSnas

agres da Parágrafo urfieo. Sn rasto <ts siasradki de norai« ua
alínea'3', tunconimemndeoueHnisooitige ", l<9 SiUahalseida a IfsalIBfabllidide tabiial,

s«|a oura n-enor em cauda teducáa s«)airt8$a, KfB para maior «n cnu oa

«OflDNA '«lotní a jo-nada d» tm»»>o irrrisíw
noverero
3 sagjnia An. S° • Esra Psnsna erva «m «igar rt dsia eo sua suMcaqSo,

suranao «riqrroí 3 Eranu do dia C? de rcremiug de 3017 revcganso-ee aa
Chafe So ^uoosNôno s-rn coiunlnu

deParana

gg 'Jairuvw so Pteidenie dn legrstffl vo VLnicaial, 06 tia* de
nowm?'5 ao anooe d^ mii e sesaau/te

Jovardlr Teasaro
Presidenta do Leglslaavo Municipal

[ Prefeitura Municipal de Salto do Lontra
Arsc DE LICITAÇÃO

I  PREGÃO PRESENCIAL N' SV2C17 PS-XESSO 165/2317
!  OMUNiCÍPODESALTODClONTRA estado D-DPARANA üma olCIiOJ qub
tais raaloar, ásCSOC horas do dia 22 de Novemcra da 2617 nas dependerei da
Prateilura Uunropa]. siia a Rua Rio Granoa do Sul, 97o pm Salto ^ Lonóa, Para
ná. Biasa, PREGÃO PRESENCIAL para Adus:;ág deCl(unta} raVcescausEeIrasOl
(una) crdhsdo.-a da Istusm conforroe ccrtrato de repassa OGU n* $47244/2017
diWBçéd n' 10427^99 Ppij-b™ PRCSeSA «Aíft cma-io ds Juçaneiio Llsrxr
Pmço Pot i-am A Pssia Tèencí. com o iraero Bcf« Éittai a sau» iBspaoa-íos msas-
Ias. Sdend» a s/iaxss, pcdsra se axannasa no encareço acima ndcada a parar do
da 07 de Novembro da 2017, no noráng coinaiiMl.lniarrnaçdea adcisnais, dúvrsas a I
peòscs da asrdaiBcrneiio daveiio ser dngldss i CoTésaSo da Llciiaçáono endareço
acima rranonnaoa ou puo enail tetacaasanddonVB^mail eom

Salio de Lonn. 07 de Nouarcro da20t7
rdisnsRenign
PrasrdarsaC^

DECRETO IP lS7/ai7,
SUMULA' -Nmiaia UarTcrdsparsimagrarBComteèadeAvaiiaçEodisTituiosdB

fscmsçkdosProíssityiaitdoOuadredaMagisládedaredaMura^dBEnsro o
dá dulras proridàneias

MAURÍCIO BAu, Prafai» MurKisi OS S«!o<» Iznsm. Estado da Psaná ne uso
^aVbuiçâat que ina sáo oeníerkte an l^, am ««ecial nas normas rrseras r«a Lai
lituniSpa! n" 103(2005.

DECRETA'
Ari 1' - Fitam rgmaados 3 padir da prasania data. para rntagiBr a Csnustáo oe

AvaiaçSs ros Tiiiiias de Pomaçáa oosFVcEjsnRadai Ouadnoo MRjielBdD da itoce
fSimsdpai de Ensno. 03 sagumlas Sarvidaru íiliinieaaÉs:

Nri^ KaXriii9in-Re(sesantarr!ecaSec«jaRaVli£»cipddiEdi>:^.
I  BsmeCriitnaRzeso-Reprasenta.nieda SeorewiaMuriidcsIdaEaieéiAe,

Evamt do SiNo Fnjo - Represetitame 00 Conietr» Munlclpá da Educ^éo:
Painoa Marca Toscan - E^resemania o Dapsnamento da Raeuraos Hursissaa

Pralatura Munlcip^.
Zenaioa da &va Cantfo - Rtcveientanta da AF^IZL,

I  AiívaC Scrvj5r=aras-Ri(ifesefi!En!adaA=£ML.
Parágrafo Unes - rca delegada a Piasdena ca Contssáo a esnvocaçâc de rxiaP

tear memBro. em caráler oe urgência, para compor a mesma eampra qjs la W
neceesárto

Ari 2" • AmPüir B Comissáo ora aasignaaa. pooerss cara
I - Dnaniar t Depanamer.io oe Resasas Humanos Mnio a aphoaçlo 33 La lAu-

; íKçan* líWKâ.oeSFaeagMSoíKví
li - Ar£:sor e 9,ai>a- os ovurne-n-ps ep-ste-lates sara a Progiaesá: Funecnal

pof limos ds Oufl !ra'.a a itiios 1 a iVcx An. 22 da L» MunaiíMi n" 103r2i)08.
ili - Avaliar acenmárti.s ne tjiulações quanioa ssllca&ilidaoe dessa tilulaçSsao

cargo a lunçio te (a) servida' (3) que estiver anexada para a Progres^ Funcionai
por Títulos

IV-Encam-naracDecanamentaOeSaojrsssHjrria.-B» retaiorolí-âiocoiocw-
so, pa funr& a cor cturq. com a ra-açã/ ra seiMteves 3(t^ a EVsmoçéc

I  Par^l: uneo - hnro o p-ocessc. a Ccmniáo devovara a dxumeniaçac ao
Departamento de Rkuisos Kurnancs. p^ Uns de ragtsiro a arquivamante em tua
pasta lunqoriai e ncs sisieinas «ircpriados a conespondanies

An 3* - A tJtu'zçio avesaniada psioia) eervtStxtal davara estar em consoninoa
tem o cargo o lu*,^ ocupeoot

Art 4' - O Dader.ariert« de Racuctes Nunwos daa c^xcis dc resJtadc Enil
Rxesenieite -«la Comrssfa oa A.gS3çá3

Ari 5' - Cs casos amisics a: prroasso Ss ayaieçãe pravriios neste Decreto seis
lesoividoáiuccs Ler MuniopainT1C3(2008

Art 6' • Revogadas as aspcsrçeãs em ccmiano, asie Decrete entrará em «gor rs
da sua puCilcação

Edfioo da Pníeiara Mmcost oa Ssio do Lontra. Estado oo Parati em 07 de
tvMn«node2C'17

«AUFBOlOBAI.'
Prefeiio Municipal ' r***' 1



Prefeitura Municipal de Planalto littp://wwvv.diariomunicipal.com.br/amp/materia/78D627D2

de I

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

LICITAÇÃO
PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
"PREGÃO PRESENCIAL" N" 106/2017
O MUNICÍPIO DE PLANALTO-PR.. faz saber aos interessados que
com base na Lei Federai 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" 106/2017.
conforme descrito abaixo:
OBJETO: Aquisição de materiais gráficos impresso, conforme
especificações constantes neste edital e anexos, destinados ao
desenvolvimento de ações executadas pela Secretaria de
Administração, deste Município de Planalto.
^ÃLOR TOIAL RS 77.558.00 (setenta e sete mil e quinhentos e
cinqüenta e oito reais).
DAT.A DA ABERTURA: 27 de novembro de 2017 - às 14:00 horas.
Maiores informações junto ao Depanamento de Licitações em horário
de expediente.

INÁCIO JOSÉ WERLE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carla Fátima Mombach Sturm

Código Identificador:78D627D2

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná
no dia 08/11/2017. Edição 1375
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita
informando o código identificador no site:
http://\vvvw.diariomunicipal.com.br/amp/

08/11/2017 16:31



ligue 41 3453 6770 cJrlitorol@gmQiLconi

Ooniel Rogério do Rocha Mí
Av. Curitiba, 3333 - Sertãozinho

Motínhos - Paraná - CEP: 83.260-000
CNPJ 19.008.104/0001-70 INSC ESTADUAL: 90644425-94 INSCMUNIC. 41.659

Prefeitura Municipal de Planalto

Comissão Municipal de Licitação

Pregão Presencial n® 106/2017

ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade de PREGÃO PRESENCIAL

106/2017, por seu representante, declara O recebimento do Edital PREGÃO PRESENCIAL

N 106/2017 anexos 1,I1,I11,1V,V,V1, Minuta de Contrato, referente contratação de

empresa visando a confecção de placas banners, outdoors e aquisição de materiais

gráficos impresso, conforme especificações constantes neste edital e anexos,

destinados ao desenvolvimento de ações executadas pela Secretaria de

Administração, deste Município de Planalto.

o que declaramos acima é Verdade e por isso damos fé.

MATINHOS, 24 DE NOVEMBRO DE 2017.

DANIEL R0CTRIO DA ROCHA - ME
EMERSON DA SILVA ALVES

ROCURADOR

CPF 13295273804

RG 223790898

19.008.104/0001-:
DANIEL ROGÉRIO D

ROCHA-ME

SÊRT402INH0 . C£P: 83.2604)00Lum MATINHOS • MRANA

OíflO i



000-OoyX8 '• G»srr'D'i -

(vírVf .■'MMIK./; !-■;■ ■■:' . W. I .-^V .:. • :

■ '

5  -
r

\  i ü^K/;; -v;. ' •. ' 'i --

::.l. ''i\ A \. tí, -•

'  V

r, •■)Xií^:^ ■ ' ; 'O: ; i'

,= V- :v.- • ;

i ; ; . -■-•J --• >.; ! i ü:Vi

. 'V-

.  : - r •

; j- n

y yiqri^i o^- '. . : ... -áí

-bb • ;L /:JV ci; : .oí.-:

.-.J ■ ■;. ,>Í; "v:!;

. ■• , ':■■■!

Uv^.ioaiAKM .&i;C-ei
ACí 3?^VAHD0^t

if ao!í« 3va

{  f\thi\/W-- ■ cÍ.Mív^HAM ^ J

r  i . - • / > ■

■'■«i : - '\;;



Z'

V

município de planalto

CNPIN" 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

X

y

DECLARAÇAO DE RECEBIMENTO
PREGÃO PRESENCIAL N° 106/2017

EMPRESA: MfomxAH. nii . CcíÀyPi

cNPjN° ^y.Ã/oool -5-Ã-

INSCRIÇÃO ESTADUAL ° D'nomha
ENDEREÇO: .0

CIDADE: \)S)nmnÜfj _ESTADO:J g M n r(\(CÍ

declara o recebimento do Edital PREGÃO PRESENCIAL N®

106/2017 anexos I,II,III,IV,V,VI, Minuta de Contrato, referente

contratação de empresa visando a confecção de placas banners,

outdoors e aquisição de materiais gráficos impresso, conforme

especificações constantes neste edital e anexos, destinados ao

desenvolvimento de ações executadas pela Secretaria de

Administração, deste Município de Planalto.

Planalto-Pr. de M o de <2.0

NOME: AkõrmQK dj. CüAxjQ

RGN°

ASSINATURA:

061



V

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

\

PREGÃO PRESENCIAL N® 106/2017

V

ANEXO II - CARTA DE CREDENCIAMENTO

RAZÃO SOCIAL: .A\urroA>i Al
cNPj N°

ENDEREÇO fanmg) Amr\\l.AKlcí)ffllo '^ FONE: ^S56- fò IS

EST. Pn M rvífuQlMUNICÍPIO:

Credenciamos o(a)

Sr.(auK koiVOniH dii Crivj"nP)
,  portador(a) da cédula de identidade sob n°

e CPF sob n° ^.IQ ,
A participar do procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO

PRESENCIAL N° 106/2017, 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 ixyvYxxjb / .Sn

NOME: J\iarvTuaK1ík- Ccvstxje
RG/CPF^. 43^.

CARGO .
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Certificado da Condição de
Microempreendedor individual

Identificação

Nome Empresarial

ALGEMAR DE CASTRO 21957678801

Nome do Empresário

ALGEMAR DE CASTRO

Nome Fantasia

ALGEMAR DESIGNER GOMUNIGAGAO VISUAL

Capital Social

20.000,00

Número Identidade Órgão Emissor

84349917 ESTADO

UF Emissor

PR

CPF

219.576.788-01

Condição de Microempreendedor Individual

Situação Cadastral Vigente

ATIVO

Data de Início da Situação Cadastral Vigente

27/07/2016

Números de Registro

CNPJ

25.302.283/0001-57

NIRE

41-8-0446331-3

Endereço Comercial

CEP

85750-000

Bairro

INDUSTRIAL

Logradouro

RUA QUATRO - SALA 05

Município

PLANALTO

Atividades

Número

940

UF

PR

30NF£Rê com
-CrORIGINAir

Forma de Atuação

Estabelecimento fixo

Data de Início de Atividades

27/07/2016

Ocupação Principal

Fabricante de painéis e letreiros luminosos, sob encomenda ou não

Atividade Principal (CNAE)

32.99-0/04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos

DatILâLM-

SINATURA

Ocupações Secundárias

Fabricante de letreiros, placas e
painéis não luminosos, sob
encomenda ou não

Serigrafista
Serigrafista publicitário

Atividades Secundárias (CNAE)

32.99-0/03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto
luminosos

18.13-0/99 - impressão de material para outros usos

18.13-0/01 - Impressão de material para uso publicitário

Instalador(a) de painéis publicitários 43.29-1/01 - Instalação de painéis publicitários

Glicherista 18.21-1/00 - Serviços de pré-impressào

Fabricante de esquadrias metálicas
sob encomenda ou não

25.12-8/00 - Fabricação de esquadrias de metal

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Alvará de Licenca e Funcionamento
Provisório - declaração prestada no momento da inscrição:
Declaro, sob as penas da Lei, que conheço e atendo os requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do
Município para emissão do Alvará de Licença e Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários,
ambientais,tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restriçõe^o uso de
espaços públicos. O não-atendimento a esses requisitos acarretará o cancelamento deste Alvará d^LIcença e
Funcionamento Provisório.

o^í /



Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor individual. A
, aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: http://www.portaldoempreendedor.gov.br/ Certificado emitido

,m base na Resolução no 16. de 17 de dezembro de 2009, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de
empresas e Negócios - REDESIM. ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. Para pesquisar a inscrição estadual e/ou municipal
(quando convenentes do cadastro sincronizado nacional), informe os elementos abaixo no endereço eietrônico
htto://www.receita.fazenda.qov.br/PessoaJurÍdica/CNPJ/fcoi/consulta.asp

Número do Recibo

ME14285971

Número do Identificador

25302283000157

Data de Emissão

21/11/2017

COM FERE COM
O ORIGINAL

ÂSmATURA

065



Daniel Rogério da Rocha ME

ligue 413453 6770 élitorol@gmiil.m
Av. Curitiba, 3333 - Sertãozinho

Matinhos - Paraná - CEP: 83.260-000

CNPJ 19.008.104/0001-70 INSC ESTADUAL: 90644425-94 INSC MUNIC. 41.659

Procuração

Extrajudicial Para Participação em Licitação Pública.

OUTORGANTE: DANIEL ROGÉRIO DA ROCHA ME,

Inscrita no CNPJ (M.F.) sob n° 19.008.104/0001-70

^Representante legalmente e Constituído Contrato Social: Daniel Rogério da Rocha me,
Brasileiro. Comerciante, portador da Cédula de Identidade sob n® 3.604.025-4- PR e CPF sob n® 491.534.049-04.

Residente a Av. Curitiba 333, Bairro Bom retiro Matinhos Paraná,

%

OUTORGADO: EMERSON DA SILVA ALVES

Analista Comercial Morador na Cidade de Colombo, Paraná Portador do RG n" 223.790.89SSP/SP e CPF sob n"
132.952.738.04.

Pelo presente instrumento particular de procuração e pela melhor forma de direito, o outorgante constitui e
nomeia seu bastante procurador o outorgado, para o fim especial de promover a participação do outorgante em

licitações públicas, concordar com todos os seus termos, assistir a abertura de propostas: podendo formular lances,

negociar preços, fazer impugnações, redamações, assinar, desí^i^ia..QBtirJtr«Jedes*^s atos necessários ao
cumprimento do presente mandato.

Esta proucracao tem validade ate 30/12^017.

CONFERE COM \
O ORIGINAL

MATÍNHO de 2017

atura
yj - 3isao op o^JS_i ojuos

DANIEL ROGÉRIO DA ROCHA ME OUTORGANTE

CNPJ: 19.008.104/0001-70

OUTORGADO

EMERSON DA SILVA ALVES

RG Tf 223.790.89SSP/SP

CPF sob tf 132.952.738.04.
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TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIREU

ALTERAÇÃO CONTRATUAL N" 07
JB CARD INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME

CNPJ: 07.253.397/0001-72

Pelo presente instrumento do Ato Constitutivo de transformação de Sociedade Limitada para EIRELI:

LUCIANO BERTONCELLI, brasileiro, solteiro, nascido em 06 de Novembro de 1984 no município de

Cascavel/PR, empresário, portador da cédula de identidade civil RG. 7.809.715-5, expedida por SSP/PR em
30/11/2007, e do CPF 040.997.559-16, residente e domiciliado na cidade de Cascavel/PR à Rua Siqueira
Campos, 1411, Bairro São Cristóvão, CEP: 85813-190,

Único sócio da sociedade empresária limitada JB CARD INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME, com
sede na cidade de Cascavel, Paraná, à Rua Erechim, 1495, Sala 02, Centro, CEP: 85812-260, registrada na
Junta Comercial do Estado do Estado do Paraná sob o NIRE tf. 41205424922 em 09/03/2005, inscrita no

C.N.P.J. sob n° 07.253.397/0001-72, ora transforma seu registro de Sociedade Limitada em EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI, que passará a ter um novo NIRE

após o registro na Junta Comercial do Paraná, a qual se regerá, doravante, pelo ato Constitutivo, consoante a
faculdade prevista no parágrafo único, do artigo 1033 e 980A da Lei n® 10406/02, resolve:

c

</

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO TIPO JURÍDICO

Fica Transformada esta sociedade em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE
LIMITADA - EIRELI, sob o nome empresarial de: JB CARD INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI -
ME, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO CAPITAL SOCIAL

O capital social da empresa que era de R$ 50.000,00 (Cinqüenta Mil Reais ), em razão da transformação,
passa a ser alterado para o valor de R$ 90.000,00 (Noventa Mil Reais ), totalmente inlegralizados em
moeda nacional, que nesta data de tal, passa a constituir o capital social da empresa JB CARD
INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - ME.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO ATO CONSTITUTIVO - EIRELI

Para tanto, passa a transcrever, na integra, o ato constitutivo da referida EIRELI, o teor a seguir
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INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI
ALTEFLIÇÃO CONTRATUAL N' 07

JB CARD INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTT)A - ME
CNPJ: 07.253.397/0001-72

PARAGRAFO PRIMEIRO - DA RAZÃO SOCIAL

A presente EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI, girará sob o
nome empresarial de JB ÇARD INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - ME, com sede à Rua Erechim,
1495, Sala 02, Centro, CEP: 85812-260, Cascavel/PR, com inscrição no C.N.P.J. sob n° 07.253.397/0001-
72, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais, em qualquer parte do
território nacional.

PARÁGRAFO SEGUNDO - DO OBJETO SOCIAL

O objeto social da EIRELI é o ramo de: Serviços gráficos, comércio varejista de artigos de papelaria,
cartões, postais, livros, materiais de papelaria, etiquetas de papel, plástico, blocosf adesiyos^artefatos
de papel, chapas, revestimento em acm, filmes, caixas de papel é papelão, papéis, produtos químicos
para impressão, impressão de material para uso industrial, comercial e publicitário, fabricação de
formulários impressos, notas fiscais, recibos fiscais, impressos para escritório, calèndários, faixas e
cartazes de propaganda, banners, outdoors, placas, comercialização e locação de produtos para
eventos, gráfica e editora, edição e impressão de produtos gráficos, em papel, plásticos, pvc, acm,
cortes e recortes a laser, a plasma, guilhotina, papelão, adesivos, metais, madeiras, placas em geral,
comunicação visual, serviços de plotagem, estamparia, edição e distribuição de livros, jornais,^
revistas e periódicos, matrizes para impressão, certificados, agendas, brindes, apostilas, digitaçã
sistemas digitais, serviços de copias, locação, compra e venda de maquinas gráficas, confecção de
uniformes, carimbos, cardápios, embalagens, encadernação, plastificação, envemizamento,
serígrafía, livros de escrituração contábil fiscal, agenciamento de publicidade, pintura, construção e
reformas, serviços de artes gráficas através de computação, impressão a laser, e heliográfias, jato,
copias, serviço de xerocopias, digitalização de documentos, impressão de dados fixoS e variáveis,
corte e vinco, acabamento gráfico.

PARÁGRAFO TERCEIRO - DO PRAZO DE DURAÇÃO
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TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI

ALTERAÇÃO CONTRATUAL N"» 07
JB CARD INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME

CNPJ: 07.253.397/0001-72

A empresa iniciou suas atividades em 21 de Fevereiro de 2005 e seu prazo de duração é indetenninado. E
garantida a continuidade da pessoa Juridica diante do impedimento por força maior ou impedimento
temporário ou permanente do tituiar, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situaçao.

PARÁGRAFO QUARTO - DO CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 90.000.00 (Noventa Mil Reais), o qual está totalmente integraiizado em moeda
corrente nacional do País.

PARÁGRAFO QUINTO - DA ADMINISTRAÇÃO

A empresa será administrada pelo titular LUCIANO BERTONCELLI, a quem caberá dentre outras
atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial dês EIRELI, sendo a
responsabilidade do titular, limitado ao capital integralizado. ^

PARÁGRAFO SEXTO - DO EXERCÍCIO SOCIAL

O término de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a
apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

PARÁGRAFO SÉTIMO - DA DECLARAÇÃO

Declara o titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de
nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

ATO CONSTITUTIVO CONSOLIDADO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA, DENOMINADA

JB CARD INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - ME

LUCIANO BERTONCELLI, brasileiro, solteiro, nascido em 06 de Novembro de 1984 no município de
Cascavel/PR, empresário, portador da cédula de identidade civil RG. 7.809.715-5, expedida por SSP/PR em
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TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI

ALTERAÇÃO CONTRATUAL N" 07
JB CARD INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME

CNPJ: 07.253.397/0001-72

30/11/2007, e do CPF 040.997.559-16, residente e domiciliado na cidade de Cascavel/PR à Rua Siqueira
Campos, 1411, Bairro São Cristóvão, CEP: 85813-190,

Na condição de titular da Empresa individual de Responsabilidade Limitada-EIRELIJB CARD
INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - ME, com sede à Rua Erechim, 1495, Sala 02, Centro,
CEP: 85812-260, Cascavel/PR, com inscrição no C.N.P.J. sob n° 07.253.397/0001-72, promove a
Consolidação Contratual, conforme as cláusulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO TIPO JURÍDICO E RAZÃO SOCIAL

O Tipo jurídico da empresa será: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA - ^
ELRELl, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes e girará sob a razão social de JB
CARD INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - ME, com sede à Rua Érechim, 1495, Sala 02,
Centro, CEP: 85812-260, Cascavel/PR, com inscrição no C.N.P.J. sob n° 07.253.397/0001-72.

Podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais em qualquer parte do território
nacional.

ti
CLAUSULA SEGUNDA - DO CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 90.000,00 (Noventa Mil Reais ), o qual está totalmente integralizado em moeda
corrente nacional do País.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO OBJETO SOCIAL

O objeto social da EIRELI é o ramo de Serviços gráficos, comércio varejista de artigos de papelaria,
cartões, postais, livros, materiais de papelaria, etiquetas de papel, plástico, blocos, adesivos, artefatos
de papel, chapas, revestimento em acm, filmes, caixas de papel e papelão, papéis, produtos químicos
para impressão, impressão de material para uso industrial, comercial e publicitário, fabricação de
formulários impressos, notas íiscâls, recibos fiscais, impressos píara escritório, calendários, faixas e
cartazes de propaganda, banners, outdoors, placas, comercialização e locação de produtos para
eventos, gráfica e editora, edição e impressão de produtos gráficos, em papel, plásticos, pvc, acm,
cortes e recortes a laser, a plasma, guilhotina, papelão, adesivos, metais, madeiras, placas em geral.
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TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI

ALTERAÇÃO CONTRATUAL N" 07
JB CARD INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME

CNPJ: 07.253.397/0001-72

comunicação visual, serviços de plotagem, estamparia, edição e distribuição de livros, jornais,
revistas e periódicos, matrizes para impressão, certificados, agendas, brindes, apostilas, digitação,
sistemas digitais, serviços de copias, locação, compra e venda de maquinas gráficas, confecção de
uniformes, carimbos, cardápios, embalagens, encadernação, plastificação, envernizaraento,
serigrafia, livros de escrituração contábil fiscal, agenciamento de publicidade, pintura, construção e
reformas, serviços de artes gráficas através de computação, impressão a laser, e heliográfias. Jato,
copias, serviço de xerocopias, digitalização de documentos, impressão de dados fixos c variáveis,
corte e vinco, acabamento gráfico.

CLÁUSULA QUARTA - DA DURAÇÃO

A empresa iniciou suas atividades em 21 de Fevereiro de 2005 e seu prazo de duração é indeterminado. É
garantida a continuidade da pessoa Jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento
temporário ou permanente da titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

CLÁUSULA QUINTA - DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade será exercida pelo titular LUCIANO BERTONCELLI, a quem caberá,
dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da empresa ElRELl. A
responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado e a empresa será regida pelo regime jurídico
da empresa limitada e supletivamente pelas leis das Sociedades Anônimas.

CLÁUSULA SEXTA - DO EXERCÍCIO SOCIAL

O término de cada exercício social será encerrado em 31 de Dezembro do ano civil, com a
apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO
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encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administraçãp desta EIRELI, bem

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito â comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.

062



TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI

ALTERAÇÃO CONTRATUAL N» 07
JB CARDINDÚSTRU E COMÉRCIO LTDA - ME

CNPJ: 07.253.397/0001-72

como não está impedido, ou em virtude de condenação criminai, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a
pena que vede, ainda que teinporariamènte, o acesso a cargos públicos ou crime ialinièntar, dé
prevaricação, peita ou suborno, concussãò, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema
financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública
ou a propriedade. (Ait 1.011, § 1°, GG/2002).

CLÁUSULA OITAVA - Declara o titular da ElRELl, para os devidos fins e efeitos de direito, que o
mesmo não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA NONA - DO FORO
Fica eleito o foro tal da Cidade de Cascavel, Estado do Paraná, para resolver quaisquer litígios oriundos
do presente Ato Constitutivo dé EIRELI.

E por estar assim justo e contratado, lavra, data e assina o presente instrumento particular de
constituição de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, EIRELI, elaborado em via única, de
igual teor e forma para o mesmo fím, na presença de 02 (duas) testemunhas, para que valha na melhor
forma do direito, sendo destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do
Paraná, obrigando se fielmente púr si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Cascavel, 21 de Outubro de 2016.

Testemunhas:

Sandro LuízFeyh

RG: 7.096.632-8 SSP/PR

CRC: PR-064960/0-3
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10/02/2017 Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - impressão

Certificado da Condição de Microempreendedor individuai

Identificação

Nome Empresarial
JEAN RODRIGUES DA SILVA 05279752908
Nome do Empresário
JEAN RODRIGUES DA SILVA

Nome Fantasia

VISION COMUNICACAO VISUAL

Capital Social

6.000,00

N*» da Identidade Órgão Emissor UF Emissor CPF
89002389 SESP RR 052.797.529-08

Condição de Microempreendedor individuai

Situação Cadastral Vigente Data de Início da Situação Cadastrai Vigente
ATIVO 24/05/2016

Números de Registro

CNPJ NIRE

24.869.170/0001-75 41-8-0428812-1

[Endereço Comercial

CEP

85750-000

Bairro

CENTRO

Município UF
PLANALTO PR

Logradouro Número
AVENIDA RIO GRANDE DO SUL 800

Atividades

® OHlGlNfy]

Data de Início de Atividades

24/05/2016

Código da Atividade Principal
25.32-2/01

Código da Atividade
^  Secundária
^  13.40-5/01

2  82.99-7/99

3  47.89-0/99

4  47.59-8/99

Descrição da Atividade Principal
Produção de artefatos estampados de metal

Descrição da Atividade Secundária

32.99-0/04
18.13-0/99
25.12-8/00
45.20-0/02
32.99-0/99

-Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário
Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não
especificadas anteriormente
Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

ant^enSmente^'''^'"^ outros artigos de uso pessoal e doméstico não especi ^cados
Fabricação de painéis e íetreiros luminosos
Impressão de material para outros usos
Fabricação de esquadrias de metal
Serviços^de ianternagem ou funiiaria e pintura de veículos automotores
Fabncaçao de produtos diversos não especificados anteriormente

momenl: da rnícriçã"''"'''""'"' Aiva^ de Lfcença . Funcionamento PrnvisT^i^^ded^^^
Declaro, sob as penas da Lei, que conheço e atendo os requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do

tn^butTrL^ de ® Funcionamento, compreendidos cs aspectos sanitários, ambientais,
oúhlirn^ n ~ "so e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaçosProvisório ^ requisitos acarretará o cancelame^ deste Alvará de Licença e F^í^^amento
Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de eno
Individual. A sua aceitação está condicionada á verificação
http ://www.porta ldoempreendedor.gov.br/
Certificado emitido com base na Resolução n" 16, de 17 de dezembro de 2009
Registro e da Legalização de Empresas e Negócios - REDESIM.

do empresário na condição de MiciDempreendedor
sua autenticidade na Internet, no endereço:

;omitê para C^stâo_Ja Rede Nacional para a Simplificação do

1/2
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Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - Impressão

, /ÃO; qualquer rasura ou emenda invalidará este documenfo.
pesquisar a inscrição estadual e/ou municipal (quando convenenles do cadastro sincronizado nacional), informe os elementos abaixo no

jereço eletrônico http://www.receita.fa2enda.Qov.br/PessoaJuridica/CNPJ/fcDi/consuJta.asD

Número do Recibo: ME04958383

Número do Identificador: 24869170000175

Data de Emissão:

10/02/2017

(iM-h I \j , O{ 2'E}
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HEPÜ8UCA FEDERATIVA DO BRASIL

SECRETARIA OE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ

RG: 14.413.316-1

. ' [ .:^'í^uívV"

•iSt-. -.

VAUDA EM TOOO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL: 14.413.316-1

NOME; ELOYEVERLING

DATA DE EXPED1ÇÃO:08/MI2015

FUAÇÃO:ARNO EVERLING

EDÍTEVERLING

NATURALIDADE: CAIBATE/RS DATA DE NASCIMENTO: 15105/1970

DOC. ORIGEM;

ASSfNATURA 00 TITULAR OT,
ãSaa-^^TAHTEIRA DE IDENTIDADE

'4g autenticação
§ g .rf r.Rilirico fjuC: a fatorOpia é
5 -1 ,r \ roproduçào fiol do ̂^:ino£.-ol£) ntiyiiv"''

qun ni.) fnj '

Uumei^XI 2017
i?

COMARCA=CAJBATE/RS. DA SEDE

C.NASC=9341, LIVR0=16A, FOLHA=69

CPF: 595.779.750-20

CURITIBA/PR
IMi^DA 0AARE7T>

ASSJNATURA DO QlRgTQH
LEI Ns 7.116 DE 29/03/83

6 fROTJIOO

Irarato

ií OF.ONlSI(f. I J I.Mi/l I..//TL/'V'.-"" v-M.-p ...

' iílO!//jE CAf-lOLINc GIEKL \
& 5 /U JOO V.TLLMBRlflt'. MAJ-CHiOTTl ]

' Cr

■'T ■

UkCl CEO«>5IO «tÉ«L
NCTíKiO

/  • F.SC-Í.Í"-'" ,
ÍFLH93440- «9

. PAf

CONFERE COA/J
O ORIGINAI
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Página Ide3

COMERCIAL EVERLING LTDA - ME

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
NIRE 41208198150

CNPJ 21.969.537/0001-34

Por este instrumento particular o Sr. ELOY EVERLING, brasileiro,

solteiro, nascido dia 15/05/1970. natural de Caibaté - RS,

empresário, residente e domiciliado na Rua João Paulo I n° 284,
Bairro Loteamento Birck I da Cidade de Missal - PR CEP 85.890-

000, devidamente inscrito no CPF/MF sob n°. 595.779.750-20 e
portador da Cédula de Identidade Civil RG sob n°. 1038329619
SSP/RS expedida em 13/08/1996 e o Srto. WILLIAN DAHMER
EVERLING, brasileiro, solteiro, menor, nascido dia 10/07/2001,

natural de Missal - PR, residente e domiciliado na Rua João

Paulo I n°. 284, Bairro Loteamento Birck I da Cidade de Missal -

PR CEP 85.890-000, devidamente inscrito no CPF/MF
090.782.149-96 e portador da Cédula de Identidade Civil RG sob
n°. 12.535.018-6 SSP/PR expedida em 26/05/2008 representado
por sua mãe Sra. ADRIANE DAHMER, brasileira, solteira,
nascida em 03/03/1973, natural de Caibaté - RS, residente e

domiciliada na Rua João Paulo 1 n°. 284, Bairro Loteamento Birck
I da Cidade de Missal - PR CEP 85.890-000, devidamente inscrito

no CPF/MF 908.988.260-04 e portadora da Cédula de Identidade
Civil RG sob n°. 14.452.076-9 expedida em 06/05/2015, sócios
componentes sociedade empresária limitada que gira sob nome
de COMERCIAL EVERLING LTDA - ME, devidamente inscrita no

CNPJ 21.969.537/0001-34, registrada na Junta Comerciai do
Paraná sob n°. 412,0819815-0 em 24/02/2015, com sede na Rua
João Paulo I n° 284 Bairro Loteamento Birck da Cidade de Missal
- PR CEP 85.890-000. resolvem efetuar a seguinte alteração
mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CERTIFICO O REGISTRO BK 05/05/2017 10:50 SOB N* 41208198150,
PROTOCOLO: 172167310 DE 17/04/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701639587. NIRE: 41208198150.
COMERCIAL EVERLING LTDA - ME

JUNTA COMERCIAL
DO PARANA

Libertaâ Bogus
SECRETÁRIA-GERAL

CURITIBA, 05/05/2017
www.empresafácil.pr.gov.br

CLÁUSULA PRIMEIRA: O sócio Sr. ELOY EVERLING passou a portar a Cédula de
Identidade 14.413.316-1 SSP/PR expedida em 08/04/2015.

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,
Informando seus respectivos códigos de verificação

oee



Página 2 de 3

COMERCIAL EVERLING LTDA - ME

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
NIRE 41208198150

CNPJ 21.969.537/0001-34

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica acrescido ao objeto social da empresa as atividades
COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS; COMÉRCIO VAREJISTA DE
PRODUTOS ALIMETÍCIOS; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO EM
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE
ELETROMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; COMÉRCIO
VAREJISTA DE UTILIDADES DOMÉSTICAS.

CLÁUSULA TERCEIRA; O objeto social passa a ser: COMERCIO VAREJISTA DE
artigos de PAPELARIA; IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO;
IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS; COMERCIO A VAREJO DE
PECAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMERCIO A
VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR; COMERCIO ATACADISTA DE
ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO
TRABALHO: COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS;
COMERCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES; COMERCIO VAREJISTA DE
TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL
ELETRICO; COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS; RECARGA DE
CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; COMERCIO VAREJISTA
DE LIVROS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMERCIO
VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS; FABRICACAO DE
FORMULÁRIOS CONTÍNUOS; PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS
RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM
GERAL; COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS; COMÉRCIO VAREJISTA DE
PRODUTOS ALIMETÍCIOS; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO EM
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE
ELETROMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; COMÉRCIO
VAREJISTA DE UTILIDADES DOMÉSTICAS.

lUNTA COMERCIAL
OO PARANA

CERTIFICO O REGIsfrRO EM 05/05/2017 10:50 SOB N» 41200198150,
PROTOCOLO: 172167310 DE 17/04/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701639587. NIRE: 41208198150.
COMERCIAL EVERLING LTDA - ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL

CURITIBA, 05/05/2017
www.enpresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito ã comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

G8Q
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COMERCIAL EVERLING LTDA - ME

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
NIRE 41208198150

CNPJ 21.969.537/0001-34

CLÁUSULA QUARTA; Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não
colidirem com as disposições do presente instrumento.

E, por assim terem justos e contratados, lavram, datam e assinam, juntamente com
duas testemunhas o presente instrumento, em uma via de igual teor e forma
devidamente rubricados pelos sócios, a margem de suas folhas, que se obrigam
fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Missa! - PR. 07 de Abril de 2017.

Sr. ELOY EVERLING

Sócio Administrador

Srto. VÍ/ILLIAN DAHMER EVERLING - Sócio
Representado pela Mãe Sra. ADRIANE DAHMER

Testemunh

Graciele Màhsá Laísmann Muller
RG: 8.258.038-7/SSP/PR

Gilson l\jíz Muller
R^G:'5.891.775-3-SSP/PR

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/05/2017 10:50 SOB K° 41200198150.
PROTOCOLO: 172167310 DE 17/04/2017. CODIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701639587. NIRE: 41208198150.
COMERCIAL EVERLING LTDA - ME

Libertad Bogxis /
SECRETÁRIA-GERAL

CURITIBA. 05/05/2017

Libertad Bogxie
SECRETÁRIA-GERAL

CURITIBA. 05/05/2017

JUNTA COMERCIAL
DO PARANA

/

www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

o^n



município de planalto

CNFIN"" 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

N

y

PREGÃO PRESENCIAL N° 106/2017

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

(documento obrigatório)

RAZÃO SOCIAL: OH. .Al GarS^kfí

CNPJ N°

ENDEREÇO 'ihrvi-AHjP) \nAiJiA)Úrll,ki)íl<^ FONE: jU(n )
MUNICÍPIO:, nmn est. mcv

legalo  representante da

empresa KkjfYVMlLX. -cAiL CQfòlXg' na

qualidade de Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade de

PREGÃO PRESENCIAL N° 106/2017, instaurado pelo Município de Planalto,

declara para íins 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 / .JT\ C^d)rr-fv)C\Hj^ /

NOME: jKKrrmX udUL (jQXÍ>ue
RG/CPF

CARGO üCClrrCXiyrOc^i^ÒjST.

13
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^oÍM^e^
Daniel Rogério da Rochüftl

ligue 41 3453 6770 clílitorol@gmQiLcom
Av. CuriHba, 3333 - Sertãozlnho

Matinhos - Paraná - CEP: 83,260-000
CNPJ 19.008.104/0001-70 INSC ESTADUAL; 90644425-94 INSC MUNtC. 41.659

Prefeitura Municipal de Planalto

Comissão Municipal de Licitação

Pregão Presencial n° 106/2017

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

DANIEL ROGÉRIO DA ROCHA ME inscrita no CNPJ n°19.008.104/0001-70, através seu representante
legal, EMERSON DA SILVA ALVES, RG; 223790898 e CPF: 13295273804, na qualidade de Proponente
do procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL m 106/2017, 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.

MATINHOS, 24 DE NOVEMBRO DE 2017.

DANIE OGERIO DA ROCHA - ME

RSON DA SILVA ALVES

PROCURADOR

CPF 13295273804

RG 223790898 fr9.008.104/0001-7Cn
DANIEL ROGÉRIO DA

ROCHA-ME
AVENIDA CURITIBA, 3333

,  SERTAOZINHO • CEP:83.26ÍWOO
I  MATINHOS • PARANÁ J



Ê À ■:

. LB •• : : > ! ;J'' i - ■ '; ií J A''^

"  •*,

Br éi
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JB
CARD

JB CARD INDÚSTRIA E COMÉRCIO LIDA.

Rua Erechim, 1495 - Sala 02 - Fone/Fax (45) 3223-2214
CEP 85812-260 - Cascavel - PR - E-mail: graficajb@graficajb.com.br

CNPJ 07.253.397/0001-72- Inscr. Est, 903.31297-15

ANEXO IV - DECURAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL; JB CARD IND E COM EIRELI-ME
CNPJ N° 07.253.397/0001-72

ENDEREÇO: RUA ERECHIM 1495 - CENTRO - CASCAVEL/PR FONE: 45-
32232214

O representante legal da empresa JB CARD IND E COM EIRELÍ-ME,

na qualidade de Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade de

PREGÃO PRESENCIAL N° 106/2017, 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.

Cascavel, 27 de novembro de 2017

JB CARD IND E COM EIRELI-ME

LUCIANO BERTONCELLI

RG n°. 7.809.717-5 SSP/PR

CPF/MF n°. 040.997.559-16

^ 07.253.397/0001-72
JB CARD indústria E

_  1 ̂  nAE

n

COMÉRCIO ESREU - ME
fone ('<513225.01M

Upa«c«vo'
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COMERCIAL EVERLIHQ LTDA

CNPJ 21.969.537-0001-34

RUA JOÃO PAULO 1 2è4, BAIRRO BIRCK, MISSAL PR

FONE (45) 3244-1Ô12(45)30113610 (45)9^239560

EMAIL. COMERCIALEVERUNS@HOTMAlL.COM

ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE

HABILITAÇÃO

(documento obrigatório)

PROPONENTE: COMERCIAL EVERLING LTDA CNPJ 21.969.537-0001-34

FONE 45-3244-1812- 45-8811-3618, SEDIADA NA RUA JOÃO PAULO I 284,

BAIRRO BIRCK, MISSAL PR.

O representante legal da Empresa COMERCIAL EVERLING LTDA, na qualidade

de Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO

PRESENCIAL 106/2017, instaurado pelo Município de PLANALTO PR,

declara para os fins de direitos 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 27 DE NOVEMBRO DE 2017

VERLING

CPF 595.779.750-20

SOCIO GERENTE

,.969.537/0001-34
C.ri^ERCIAL EVERLING LTDA

-  . «n Paulo 1 - Loteamenlo Birck I890-000-Missal-Par^

21
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I  JBCARD INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
^ U* Rua Ercchim, 1495 - Sala 02 - Fone/Fax (45) 3223-22 14

CARD CEP 8581 2-260 - Cascavel - PR - E-maii: graficajb@graficaib.com.biCNPJ 07.253.397/0001 -72 - Inscr. Est. 903.31297-15

ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE
TRIBUTAÇÃO DE MICROEMPRESA

RAZÃO SOCIAL: JB CARD IND E COM EIRELI-ME
CNPJ N° 07.253.397/0001-72

ENDEREÇO: RUA ERECHIM 1495 - CENTRO - CASCAVEL/PR FONE: 45-
32232214

O representante legal da empresa JB CARD IND E COM EIRELI-ME,

na qualidade de Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade de

PREGÃO PRESENCIAL N° 106/2017, 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 e LC 147/2014.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Cascavel, 27 de novembro de 2017

JB CARCriND E COM EIRELI-ME

LUCIANO BERTONCELLI

RG n°. 7.809.717-5 SSP/PR

CPF/MRn°. 040.997.559-16

Titular

''07.K3.M7I0001-72

Paran* \

l^.ascav»'

0^5
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GOVERNO DO PARANÁ
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 Comerciai e são vigentes
na data da sua expedição.

Nome Empresarial
JB CARD INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME

Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA

Número de Identificação do Registro de
Empresas - NIRE (Sede)

CNPJ Data de Arquivamento do
Ato Constitutivo

Data de Início

de Atividade

41 6 0050601-4 07.253.397/0001-72 09/03/2005 21/02/2005

Endereço Completo (Logradouro, N< e Complemento, Bairro/Distito, Município, UF, CEP)
RUA ERECHIM, 1495-SALA 02, CENTRO, CASCAVEL, PR, 85.812-260

Objeto
Serviços gráficos, comércio varejista de artigos de papelaria, cartões, postais, livros, materiais de papelaria, etiquetas de
papel, plástico, blocos, adesivos, artefatos de papel, chapas, revestimento em acm, filmes, caixas de papel e papelão,
papéis, produtos químicos para impressão, impressão de material para uso industrial, comercial e publicitário, fabricação de
formulários impressos, notas fiscais, recibos fiscais, impressos para escritório, calendários, faixas e cartazes de
propaganda, banners, outdoors, placas, comercialização e locação de produtos para eventos, gráfica e editora, edição e
impressão de produtos gráficos, em papel, plásticos, pvc, acm, cortes e recortes a laser, a plasma, guilhotina, papelão,
adesivos, metais, madeiras, placas em geral, comunicação visual, serviço de plotagem, estamparia, edição e distribuição de
livros. Jornais, revistas e periódicos, matrizes para Impressão, certificados, agendas, brindes, apostilas, digitação , sistemas
digitais, serviços de copias, locação, compra e venda de maquinas gráficas, confecção de uniformes, carimbos, cardápios,
embalagens, encadernação, plastificação, envernizamento, serigrafia, livros de escrituração contábil fiscal, agencíamento
de publicidade, pintura, construção e reformas, serviços de artes gráficas através de computação, impressão a laser, e
heliográficas, jato, copias , serviço de xerocopias, digitalização de documentos, impressão de dados fixos e variáveis,
corte e vinco, acabamento gráfico.

Capital: R$ 90.000,00

(NOVENTA MIL REAIS)

Capital Integralizado; R$
(NOVENTA MIL REAIS)

90.000,00

Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte

(Lei n^ 123/2006)

Microempresa

Prazo de Duração

Indeterminado

Titular

Nome/CPF

LUCIANO BERTONCELLI

040.997.559-16

Administrador

Sim

lnlg'9
Mandato

14/02/2005

Término do

Mandato

xxxxxxxxxx

Último Arquivamento

Data: 01/11/2016 Número: 20166537420

Ato: ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

Situação

REGISTRO ATIVO

Evento (s): ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA xxxxxxxxxxxxxxxxxx

CURITIBA - PR, 08 de novembro de 2017
17/710040-0

LIBERTAD BOGÜS

SECRETARIA GERAL

Para verificar a autenticidade acesse www.juntacomercla1.pr.gov.br

e informe o número 177100400 na Consulta de Autenticidade

Consulta disponível por 30 dias

T»CTeioj4deWerFi*aci

Presidência 0» República
Casa Civil

Medida Provisdria N* 2.200-2.

de 24 de agosto de 2O01.

Documento Assinado Digilalmenle 08/11/2017
Junta Comercial do Paraná
CNPJ:77.968.17C/0001-99

Você deve instalar o certificado da JUCEPAR
www.liintannmRrr.lal.nr.nnv hr/cRdifinarin

09^



COMERCIAL EVERLINO LTDA

CNPJ 21.969.537-0001-34

RUA JOÃO PAULO l 204, BAIRRO BIR.CK., MISSAL PR

FONE (45) 3244-lál2 (45) 60113610 (45)90239560

EMAIL. C0MERCIALEVERUNQ@H0TMAIL.COM

ANEXO X

MODELO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE MICRO

EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (NA HIPÓTESE DO

LICITANTE SER UM ME OU EPP)

COMERCIAL EVERLING LTDA CNPJ 21.969.537-0001-34 FONE 45-3244-

1812-45-8811-3618. SEDIADA NA RUA JOÃO PAULO 1 284. BAIRRO BIRCK,

MISSAL PR Declaro(amos) para todos os fins de direito, especificamente para

participação de licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL n.°106/2017,

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.

PLANALTO 27 DE NOVEMBRO DE 2017

OY EVERLING

CPF 595.779.750-20

SOCIO GERENTE

21.969.537/0001-34
"C MERCIAL EVERLING LTDA

Dir

inãn Paulo 1 - LoteamentD Birck I
^EP 85.890-000 - Missal - Parana



li
ém

1
i

CERTIDÃO SIMPLIFICADA Páaina: 001/ 0011
Certificamos que as Informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes i
na data da sua expedição. j

Nome Empresarial
COMERCIAL EVERLING LTDA - ME

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Número de Identificação do Registro de
Empresas - NIRE (Sede)

41 2 0819815-0

CNPJ

21.989.537/0001-34

Data de Arquivamento do
Ato Constitutivo

24/02/2016

Data de Inicio

de Atividade

24/02/2015

Endereço Completo (Logradouro, N** e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP)
RUA JOÃO PAULO I, 284, LOTEAMENTO BIRCK I, MISSAL, PR, 85.890-000

Objeto Social
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO;

IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS; COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA

VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR; COMERCIO ATACADISTA DE j
ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO; COMERCIO ATACADISTA DE
PRODUTOS ODONTOLOGICOS; COMERCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES; COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E
MATERIAIS PARA PINTURA; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO; COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E
ARTEFATOS; RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; COMERCIO VAREJISTA DE
LIVROS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES
DOMISSANITARIOS; FABRICACAO DE FORMULÁRIOS CONTÍNUOS; PINTURA PARA SINALI2yVCA0 EM PISTAS
RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; COMÉRCIO ATACADISTA DE
EMBALAGENS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMETÍCIOS; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO EM
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ELETROMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E
VÍDEO; COMÉRCIO VAREJISTA DE UTILIDADES DOMÉSTICAS.

Prazo de DuraçãoCapital: R$ 100.000,00 Microempresa ou
(CEM MIL REAIS) Empresa de Pequeno Porte

(Lei n" 123/2006)

ndeterminado
Capital Integrallzado: R$
(CEM MIL REAIS)

100.000,00 Microempresa

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sóclo/Administrador/Térmlno do Mandato
Nome/CPF ou CNPJ Partlcloacao no capital IRS) Espéclo de Sócio Administrador

ELOY EVERLING 99.000,00 ,SOCIO Administrador

595.779.750-20

WILLIAN DAHMER EVERLING ; V 1.000,00 SOCIO
090.782.149-96 . '

ADRIANE DAHMER

908.988.260-04

0,00 MAE/REPRESENTAt

Término do

Mandato

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX);

XXXXXXXXX

Ultimo Arquivamento

Data: 05/05/2017

Situação

REGISTRO ATIVONúmero: 20172167310

Ato: ALTERAÇAO

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

Status

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

MEDIANEIRA- PR. 16 de outubro de 2017
17/766183-1

fâtífi/ie B. S. MarquS^
RG; 9.157.874-3

LIBERTAD BOGUS

SECRETARIA GERAL

COMFHRecojWO OR/gimai

JUNTA COMERCIAL
I



j  Prefeitura Municipal de Planalto J
Pregão Presencial 106/2017

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS I SERVIÇOS

CNPJ; 21,969.537/0001-34 Fornecedor: COMERCIAL EVERLING LTDA

Endereço : RUA JOÃO PAULO 1284 SALA - BIRCK - Missal/PR- CEP85890-000

Inscrição Estadual: C

E-mail:

Telefone:

ontador:

Fax: Celular:

Telefone contador:

Página 1

Representante: ELOY EVERLING CPF: 595.779.750-20

Endereço representante: RUA JOÃO PAULO I 284 - - MISSAL/FR-CEP85890-000

E-mall representante:

Banco: Agência: /

RG:

Conta:

Telefone representante:

Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar n° 123/2006).
Lote: 001 Lote 00 í - . .

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

001 ARMAÇAO COM ESTRUTURA DE MADEIRA DE PINÜS COM ESPESSURA DE 3X5 CM 400,00 M' 16.16 CE 16,15 6.460,00

002 IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA 3M EM ALTA RESOLUÇÃO 300,00 M' 66.66 CE 66,50 19.950,00

003 IMPRESSÃO DIGITAL EM PAPEL 115G EM ALTA RESOLUÇÃO 600.00 M' 29.33 CE 29,30 17.580,00

004 IMPRESSÃO DIGITAL EM VINIL 3M EM ALTA RESOLUÇÃO 300.00 M» 68,33 CE 68,30 20.490,00

005 IMPRESSÃO DIGITAL EM VINIL PERFURADO 3M EM ALTA RESOLUÇÃO 150.00 M» 86,66 CE 86,50

PREÇO TOTAL DO LOTE :

TOTAL DA PROPOSTA:

12.975,00

77.466,00

77.455,00

Validade da proposta; 60 dias

FYazo de entrega: 5 dias

CNPJ: 21.969.537/0001-34

21.969.537/0001-34
COftSERCIALEVERUNGLTDA

Rua João Paulo I - Loteamento Birck I
CEP 85.890-000 - Missal - Parana

esPfoposla - Versão: 1.1.3.4 26/11/2017 09:37:37



Daniel Rogério àHochaUí
CNPJ 19.008.104/0001-70

ligue 41 3453 6770 álitorQl@gmQÍl.com
Av. Curií-iba, 3333 - Sertãozinho

Matinhos - Paraná - CEP: 83.260-000

INSC ESTADUAL: 90644425-94 INSC MUNIC.41.659

Prefeitura Municipal de Planalto

Comissão Municipal de Licitação

Pregão Presencial n® 106/2017

PROPOSTA COMERCIAL

Ao Senhor Pregoeíro:

Empresa DANIEL ROGÉRIO DA ROCHA ME com sede na cidade MATINHOS, inscrita no CNPJ/MF sob n° 19 008 104 0001-
^70, neste ato representado pelo Sr. EMERSON DA SILVA ALVES, abaixo assinado, apresenta sua proposta conforme
planilha em anexo.

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. PR. UNIT. PR.TOTAL MARCA

1

ARMAÇAO COM ESTRUTURA
DE MADEIRA DE PINUS COM
ESPESSURA DE 3X5 CM

m2 400 DRR

2

IMPRESSÃO DIGITAL EM
LONA 3M EM ALTA
RESOLUÇÃO

m2 300 R$ 66,66 RS 19.998,00 DRR

3

IMPRESSÃO DIGITAL EM
PAPEL 115G EM ALTA

RESOLUÇÃO
m2 600 R$ 29,33 RS 17.598,00 DRR

IMPRESSÃO DIGITAL EM
VINIL 3M EM ALTA
RESOLUÇÃO

in2 300 R$ 68,33 RS 20.499,00 DRR

5

IMPRESSÃO DIGITAL EM
VINIL PERFURADO 3M EM
ALTA RESOLUÇÃO

m2 150 R$ 86,66 RS 12.999,00 DRR

TOTAL DOS ITENS COTADOS »» R$ 71.094,00

Total por extenso: SETENTA E HUM MIL E NOVENTA E QUATRO REAIS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL

PRAZO DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL

PRAZO DE VIGÊNCIA: CONFORME EDITAL

DADOS BANCÁRIOS: AG 3164 OP:003, CC 0001309-4 CAIXA.

fr9.008.104/0001-7Õl
DANIEL ROGÉRIO DA

ROCHA-ME
AVENIDA CURITIBA, 3333LSERTAOZINHO-CEP: 83.260000 ■
MATINHOS - RARANA J

JcD
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^oCtvpeeò'
Daniel Rogério da KochüMí

ligue 41 3453 6770 drlitoral@gmQiLcom
Av. Curitiba, 3333 - Sertaozinho

Motinhos - Paraná - CEP: 83.260-000
CNPJ 19.008.104/0001-70 INSC ESTADUAL: 90644425-94 INSC MUNIC. 41.659

PRAZO DE GARANTIA: CONFORME LEI 8078/90 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Declaramos que no valor proposto deverão estão computados todos os valores necessários para o atendimento do

objeto da presente licitação, tais como tributos, encargos diretos e indiretos, encargos trabalhistas, previdenciários,

fiscais, comerciais, taxas e tarifes, fretes, seguro, custos inerentes à aquisição, transporte, armazenamento e utilização
de materiais a serem empregados na execução do objeto.

Declaramos que concordamos com todas as exigências propostas no edital.

DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO:

EMERSON SILVA ALVES

""CARGO: REPRESENTANTE - PROCURADOR

CPF 132952738-04///RG 223790898

END: RUA RUI PUPPI, 272 - SÃO GABRIEL - CEP 83407-160 - C( ÔMBO - PR

TEL: 41-999707611 /// E-MAIL: cmcrsonalves nsg^riihotmail.com

MATINHOS, 24 DE NOVEMBRO DE 2017.

DANI

EMERSON

IGERIO DA ROCHA - ME

.VA ALVES PROCURADOR

CPF 13295273804

RG 223790898

fr9.008.104/0001-7Õl
DANIEL ROGÉRIO DA

ROCHA-ME
AVENIDA CURITIBA, 3333Lsertaozinho - CEP: 83.26íWX)0 ■
MATINHOS • PARANÁ J
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) )Prefeitura Municipal de Planalto

Pregão Presencial 106/2017

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS I SERVIÇOS

Página: 1

CNPJ: 25.302.283/0001-57 Fornecedor: ALGEMAR DE CASTRO 21957678801

Endereço : RUA QUATRO 940 - AREA INDUSTRIAL - Planalto/PR - CEP 85750-000

Inscrição Estadual: ISENTO Contador:

E-mail: al_ce_mardecastro@hotnnail.conn

Telefone: 2555-1515 Fax: Celular:

Telefone contador:

99924-8936

Representante: ALCEMAR DE CASTRO CPF: 219.576.788-01

Endereço representante: RUA BRASIL 245 CASA - JOÃO ZACCO - PLANALTO/PR - CEP 85750-000

E-mall representante: ad_alcemar@outlook.com

Banco: 756 - BANCOOB Agência: 4342-7 - Sicoob - Francisco Bettrâo/PR

RG: 84349917

Conta: 12217-3

Telefone representante:

Data de abertura:

(46)99924-8936

16/05/2017

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

Lote: 001 Lote 001

N^ltem Descrição do Produto/Serviço Qtde. Unld. Preço Máximo Marca Preço Unitário Preço Total

001 ARMAÇÃO COM ESTRUTURA DE MADEIRA DE PÍNUS COM ESPESSURA DE 3X5 CM 400,00 M» 16,16 PÍNUS 15,30 6.120,00

002 IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA 3M EM ALTA RESOLUÇÃO 300,00 M» ^  66,66 3M 65,00 19.500,00

003 IMPRESSÃO DIGITAL EM PAPEL 115G EM ALTA RESOLUÇÃO 600,00 NP // 29,33 COATED 115G 23.00 13.800,00

004 IMPRESSÃO DIGITAL EM VINIL 3M EM ALTA RESOLUÇÃO 300,00 W // 68,33 3M 66,00 19.800,00

005 IMPRESSÃO DIGITAL EM V5NIL PERFURADO 3M EM ALTA RESOLUÇÃO 150,00 NP // 86,66 3M 85,00 12.750,00

PREÇO TOTAL DO LOTE: 71.970,00

- TOTAL DA PROPOSTA: 71.970,00

Validade da proposta: 60 dias

Prazo de entrega: 5 dias

ALCEMAR DE CASTRO 21957678801

CNPJ: 25.302.283/0001-57

esProposta -Vei^o: 1.1.3,4 23/11/2017 14:51:33



) )Prefeitura Municipal de Planalto

Pregão Presencial 106/2017

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS I SERVIÇOS

Página 1

CNPJ: 07.253.397/0001-72 Fornecedor: JBCARDIND ECOM BRB.I-ME

Bidereço : RUA B^ECHIM 1495 SALA 02 - CEmKO-Cascavel/PR-CEP85812-260

Inscrição Estadual: Contador:

E-mail; GRAFICAJB@GRAFICAJB.COIVlBR

Telefone: Fax: Celular:

Telefone contador:

Representante: LÜCIANOBERTONCB.LI CPF: 040.997.559-16

Endereço representante: RUA BRECHM1495 SALA 02 - - Cascavel/PR-00^85812-260

E-mail representante:

Banco: Agência: - - - /

RG:

Conta: -

Telefone representante:

Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar n** 123/2006).
Ii1Lota : 001 LoteiOOlv

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

001 ARMAÇÃO COM ESTRUTURA DE MADEiRA DE PiNUS COM ESPESSURA DE 400,00 M» 16,16 JB JB 16,18 6.464,00

002 ÍMPRESSÁO digital EM LONA 3M EM ALTA RESOLUÇÃO 300,00 M» 66,66 JB JB 66,60 19.980,00

004 IMPRESSÃO DIGITAL EM VINIL 3M EM ALTA RESOLUÇÃO 300,00 M' 68,33 JB JB 68,30 20.490,00

005 IMPRESSÃO DIGITAL EM VINIL PERFURADO 3M EM ALTA RESOLUÇÃO 150,00 M» 86,66 JB JB 86,60 12.990,00

PREÇO TOTAL DO LOTE : 69.924,00

TOTAL DAPROPOSTA: 69.924,00

Validade da proposta: 60 dias

Prazo de entrega: 5 dias

JB CARO IND E COM BRB.1-ME

CNPJ: 07.253.397/0001-72

C7.253.397/0001-72

JB CARD INDÚSTRIA E
,CGMÉRCIO EIRELI - ME

n

^ Cascava!

FONE (45) 3225-0192
RUA ERECHIM. 1495 - SALA 02
CENTRO-CEP 85812-260

Paraná \

esPrcposta - Versão 114,3 26/11/2017 23 2928



Prefeitura Municipal de Planalto - 2017
Relatório de Lances dos Fornecedores

Pregão 106/2017

Paginai

Objeto: Confecção de placas banners

Ults OOOl: ttent 0001 ARMAÇ.|^COME^RM|yRA OEMAOEIRApEPjNUSÇ<::*4jESP|^R|AOE3X5CM
Forneceda 12S32

Rodada

Laxe Inicial

1

Fornecedor 10787

Rodada

Larxte Imciâ

Fanacedo- 11650

Rodada

Lance Inciâ

ALGEMAR DE CASTRO 21957678S01

Valor

15.30

15,30

JB CARD IND E COM EIREU-ME

Vala

16.16

COMERCIAL EVERLING LTDA

Vala

16,15

MarcaiModsid:

PINUS

JBVIB

ÇÍLsn&date

Vencedor

Declinou

LoIf CXiqi Hent 0002 : WPRESSA0DIGrrALEML0NA3M EM ALTAREgÒLUÇÃO I
Faneceda 10787

Rodada

Loca Inicial

1

2

Faneceda 11650

Rodada

Lance Inicial

Faneceda 12632

Rodada

Lance Inicial

1

Faneceda 14326

Rodada

Lance Inicial

JB CARD IND E COM EIRELFME

Vàa

68,60

64,50

62.50

COMERCIAL EVERLING LTOA

Vsía

66.50

ALGEMAR DE CASTRO 21957678801

Vala

65,00

63,00

DANIEL ROGERÍODAROCHAME

V^a

66,66

m.'

CE

Marc^odslo:

JBLIB

CE

3M

DOR

Ute OOOI ^0003 IMPRfêiaiU30IGITALEMPAPEL115GEMALT/^R^LUÇ^!
F 12632 ALGomeceda

Rodada

Laxe Inicial

1

Faneceda

Rodada

Laxe Inicial

Faneceda

Rodada

Larxeinclal

11650

14328

EMAR DE CASTRO 21957678801

Vâa

23.00

23.00

COMERCIAL EVERLING LTDA

Vala

29,30

DANIEL ROGÉRIO DAROCHA ME

Vala ;

29,33

MárcalMo^a

CÒATED 115G

CE

lfll| 000!l teót;flÇ04 lMPRESiSAQDll3lTÁLEMV1NfL3MEMiiy.TARÉSOÍUÇtó H'|
14328Faneceda DANIEL ROGÉRIO D

Rodada

Lance Inclal

1

2

Faneceda lOraT

Rodada

Lance Inicial

Faneceda 11650

Rodada

Lance Inicial

1

Faneceda

Rodada

Lance Inicial

1

12632

A ROCHA ME

Vala

68.33

65,90

64,90

JB CARD IND E COM EIREU-ME

Vala

68,X

COMERCIAL EVERLING LTDA ■

Vaa

68.x

65,85

ALGEMAR DE CASTRO 21957678801

Vala

66,X

55,X

L^OO^ Rafn','!^ i, IMW^AOpIGrr^^VINlLPERFURAOdSMEM/itTAR^OLUÇ^O
Faneceda 12632 ALGEMAR DE CASTRO 21957678801

Rodada Vala

Lance Inicial 85,X

1  63.x

2  62,X

3  X,X

DOR

^'MarcáiMod^'
~ ' DDR

JBUB

CE

3M

MarcaA^odeia

3M

Declinou

Quantidade; SGaoo

Vencedor

Dedinou

Declinou

Dedinou

CUrlidade: BOpOO

Vencedor

Dedinou

Dedinou

Quanédader 30Q>Òã

Vencedor

Dedinou

Dedinou

Dedinou

Ouaniidade: ,1X00

Vencedor

EmitiOopa: CARLA na versão 5517z
27/11/201714:37 47

m



Prefeitura Municipal de Planalto - 2017

Relatório de Lances dos Fornecedores

Pregão 106/2017

Página:2

Obiao Confecção de placas banners

Fcrnecedof 10787

Rodada

Lance Iniciai

1

2

3

Fornecedor 116S0

Rodada

Lance Inicial

Fanecedor 14328

Rodada

Larx;e Iricial

JB IND E com EIREU-ME

Valor

86,60

84,00

83,00

82,00

COMERCIAL EVERUNG LTDA

Valer

66,50

DANIEL ROGÉRIO DAROCHAME

Valor

86,66

JBUB

CE

DOR

Declinou

Dedlnou

Dectinoü

CEAR AUGUSrO SOARES JEANE MARIA DÊflDUZA

Mem

COMERCIAL EVERUNG LTDA
ELOY EVERUNG

ALCEMWL&E OASTRO 21957678801

ALCEMARDE CASTRO

DANiaT?0GERIO DA ROCHA ME
N DA SILVA LOPES

JB QfiftBaND E COM QREU-ME
LUCIANO BERTONCaU

p. fo .'SiíAnri
CARU FATlMA MOMBACH STURM

Pregoeiro

JEAN RODRIGUB DA SILVA 05279752908

Emitido por: CARLA, na \«rsão: 55172
27/11/20171437:47

M



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" 106/2017

DATA: 27/11/2017

EMPRESA: ALCEMAR DE CASTRO.

DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

- Certidão de Regularidade de Situação CRS-FGTS - Validade até 11/12/2017;

^ ~ Certidão Negativa de Tributos Federais - Validade até 20/05/2018;
^ - Certidão Negativa de Tributos Estaduais - Validade até 21/03/2018;
^ - Certidão Negativa de Tributos Municipais - Validade até 16/01/2018;
^ - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - Validade até 19/05/2018;
^ - Contrato Social da Empresa;
^ - CNPJ da empresa;
^ - Anexo III — Declaração de Idoneidade;
^ - Anexo V - Declaração de Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do
Artigo 7° da Constituição Federal.



CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 25302283/0001-57
Razão Social: algemar de castro 21957678801

Nome FantasiaiALCEMAR designer comunicacao visual

Endereço: RUA quatro 940 sala os / industrial / planalto / pr / 85750-
ooo

A Caixa Econômica Federai, 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: 12/11/2017 a 11/12/2017

Certificação Número: 2017111203564549798839

Informação obtida em 21/11/2017, às 15:52:18.

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Gerai da Fazenda Nacional

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

Nome: ALGEMAR DE CASTRO 21957678801

CNPJ: 25.302.283/0001-57

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 peia Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida 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://wvvw.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 08:33:46 do/dia 21/11/2017 <hora e data de Brasilia>.
Válida até 20/05/2018.^
Código de controle da certidão: BDA7.A1B1.A796.5849
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Í7?



PARANA
GOVERNO DO HSTAOO

$«crclftnii d* Pazer(l«

Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

N°017231040-67

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 25.302.283/0001-57
Nome: ALGEMAR DE CASTRO 21957678801

Estabelecimento sem registro no Cadastro de Contribuintes do ICMS/PR

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 21/03/2018 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet

www.fazenda.pr.gov.br

Página 1 de 1

Emitido via Internet Pública (21/11/2017 08:41:31)
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Prefeitura Municipal de Planalto
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

NEGATIVA

N® 12484 / 2017

IMPORTANTE:

1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA

FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS
CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO

REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO
NESTA CERTIDÃO.
2. A PRESENT^CERTIDÃO TEM VALIDADE
ATÉ 16/01/2018, 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, 17 de Novembro de 2017

REQUERENTE: CARLA PATIMA MOMBAH
STURM

CODIGO DE AUTENTICAÇÃO:
C2HJF2QETMX442CBPT

FINALIDADE: CONCORRÊNCIA / LICITAÇÃO

RAZAO SOCIAL: ALCEMAR DE CASTRO 21957678801

INSCRIÇÃO EMPRESA

12111

CNPJ/CPF

25.302.283/0001-57

INSCRIÇÃO ESTADUAL ALVARA

1696

ENDEREÇO

RUA QUATRO, 940 - AREA INDUSTRIAL CEP: 85750000 Planalto - PR

CNAE / ATIVIDADES

Fabricação de painéis e letreiros luminosos, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio
administrativo não especificados anteriomiente, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo,

Impressão de material para uso publicitário, Impressão de material para outros usos, Serviços de pré-impressão,^
Fabricação de esquadrias de metal, Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos.

Instalação de painéis publicitários
?

lof
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ALGEMAR DE CASTRO 21957678801

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 25.302.283/0001-57

Certidão n°: 140376293/2017

Expedição: 21/11/2017^ às 08:38:09
Validade: 19/05/2018 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que ALGEMAR DE CASTRO 21957678801

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o n°

25.302.283/0001-57, 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 Conciliaç o Prévia.

Dúviass e cugtr



Certificado da Condição de
Microempreendedor individual

Identificação

Nome Empresarial

ALGEMAR DE CASTRO 21957678801

Nome do Empresário

ALGEMAR DE CASTRO

Nome Fantasia

ALGEMAR DESIGNER GOMUNIGAGAO VISUAL

Capitai Social

20.000,00

Número identidade Órgão Emissor

84349917 ESTADO

UF Emissor

PR

CPF

219.576.788-01

Condição de Microempreendedor Individual

Situação Cadastrai Vigente

^^TIVO

Números de Registro

CNPJ

25.302.283/0001-57

Endereço Comercial

Data de início da Situação Cadastrai Vigente
27/07/2016

NIRE

41-8-0446331-3

CEP

85750-000

Bairro

INDUSTRIAL

Atividades

Logradouro

RUA QUATRO - SALA 05

Município

PLANALTO

Número

940

UF

PR

Forma de Atuação

Estabelecimento fixo

Data de inicio de Atividades

27/07/2016

Ocupação Principal

fabricante de painéis e letreiros luminosos, sob encomenda ou não
atividade Principal (CNAE)
32.99-0/04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos

Ocupações Secundárias

Fabricante de letreiros, placas e
painéis não luminosos, sob
encomenda ou não

Serigrafista

Serigrafista publicitário

Atividades Secundárias (CNAE)

32.99-0/03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer rr ̂ terial, exceto
luminosos

18.13-0/99 - Impressão de material para outros usos
18.13-0/01 - Impressão de material para uso publicitário

Instalador(a) de painéis publicitários 43.29-1/01 - Instalação de painéis publicitários
Glicherista 18.21-1/00 - Serviços de pré-ímpressâo
Fabricante de esquadrias metálicas
sob encomenda ou não 25.12-8/00 - Fabricação de esquadrias de metal

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Alvará de Úx^ca e Fimoionamento
Provisório - declaração prestada no momento da inscrição:
Declaro, sob as penas da Lei, que conheço e atendo os requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do
Município para emissão do Alvará de Licença e Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários,
ambientais.trlbutários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de
espaços públicos. O não-atendimento a esses requisitos acarretará o cancelamento íleste Alvará de Licença e
Funcionamento Provisório.

JJJ



Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor individual. A
. aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço; http;//www.porta!doempreendedor.gov.br/ Certificado emitido
.m base na Resolução no 16, de 17 de dezembro de 2009, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de
empresas e Negócios - REDESiM. ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. Para pesquisar a inscrição estadual e/ou municipal
(quando convenentes do cadastro sincronizado nacional), informe os elementos abaixo no endereço eletrônico
httD://www.receita.fa2enda.QOv.br/PessoaJüridica/CNPJ/fcDl/consulta.asD

Número do Recibo

ME14285971

Número do Identificador

25302283000157

Data de Emissão

21/11/2017

liã,



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO ^7^
25.302.283/0001-57

MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇAO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

27/07/2016

NOME EMPRESARIAL

ALGEMAR DE CASTRO 21957678801

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

ALGEMAR DESIGNER COMUNIGAGAO VISUAL

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
32.99-0-04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS
43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários
32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos
25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal
18.13-0-99 • Impressão de material para outros usos
18.13-0-01 • Impressão de material para uso publicitário
18.21 -1 -00 • Serviços de pré-impressão

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURiDICA
213-5 - Empresário (individual)

LOGRADOURO

R QUATRO - SALA 05

NUMERO

940

COMPLEMENTO

CEP

85.750-000

BAIRRO/DISTRITO

INDUSTRIAL

MUNICÍPIO

PLANALTO

ÜF

PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

ad_alcemar@outlQok.com
TELEFONE

(46) 2555-1515

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

27/07/2016

MOTIVO DE SITUAÇAO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
********

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
*•*»««**

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 21/11/2017 às 08:46:03 (data e hora de Bras

Consulta QSA/ Capital Social Voltar

Página: 1/1

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre polítrca de privaci (ade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

Preparar Página
para Impressão

J13 /



V

município de planalto

CNPJN" 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

\

y

PREGÃO PRESENCIAL N° 106/2017

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

RAZÃO SOCIAL:  fXkoívnnx. Asi Qx/rm

CNPJN"

ENDERECO*^\K)fRAr(\(\jJ)cà)uní) FONE:

MUNICÍPIO: EST.,

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de

proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO

PRESENCIAL N° 106/2017, 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 Ç. //^À> /y^O /

NOME: COLKá^XÔ

RG/CPF

CARGO LOílmxjiJTuJüLAoàuSi.

m
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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.br
Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO - PARANÁ y

PREGÃO PRESENCIAL N® 106/2017

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

PROPONENTE

CNPJ N° .

ENDEREÇO !\OTÍu,4l;rnO, r\ FONE:

MUNICÍPIO:, nmn^tjfí EST. A"

A proponente abaixo assinada, participante da licitação

modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N° 106/2017, 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, ̂  /.TlCMfYY\hx/a /■O.o\^

NOME: IJOoCiLHÊ)
RG/CPF

CARGO



município de planalto

CNFIN"" 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 y

PREGÃO PRESENCIAL N° 106/2017

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

RAZÃO SOCIAL: (j/P rrmx ' Hí_q_ rr>_>oV\aq

CNPJ N° 0.9^7^lnnn\ -5'^
ENDEREÇO *0:1 \^'ftfíAroAl\)4jlinQ.l^iln '7 FONE:

MUNICÍPIO: EST.Pnknpnn

O  representante

empresa, AinrrTiAK
legal da

na

qualidade de Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade de

PREGÃO PRESENCIAL N° 106/2017, 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 e LC 147/2014.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e data^I^ / /_SDÜ

NOME: GCX)d5jOÔ
RG/CPF

CARGO UOÒsrfíVvUAXxJKO ÒüÊ^.

15
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'CERTIDÃO SÍMPLIFÍCADA PARA EMPRESÁRIO ENQUADRADO COMO
Página: 001/ 001MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e/ou de arquivos
eletrônicos recebidos do Portal do Empreendedor e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: ALCEMAR DE CASTRO 21957678801

Nome de Fantasia : ALCEMAR DESIGNER COMUNICACAO VISUAL

Natureza Jurídica : EMPRESÁRIO

CNPJ Data de Arquivamento do

Ato Constitutivo

27/07/2016

Data de Inicio

de Atividade

27/07/2016

Número de Identificação do Registro de ,
Empresas - NIRE (Sede) |
41 8 0446331-3 ^ 26.302.283/0001-57 _

I Endereço Comercial Completo (Logradouro, N° e Complemento, Bairro, Município, UF, CEP)
[rua QUATRO, 940-SALA 05, INDUSTRIAL, PLANALTO, PR. 8^7^^^^^
Ocupações:

FABRICAÇÃO DE PAINÉIS E LETREIROS LUMINOSOS
INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS
FABRICAÇÃO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS
FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL
IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS

IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO

Principal:
Secundárias;

Objeto:

- FABRICACAO DE PAINÉIS E LETREIROS LUMINOSOS;
■ INSTALACAO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS;
■ FABRICACAO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER
MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS;
- FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL

- IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS;
- IMPRESSÃO DE MATERIAIS PARA USO PUBLICITÁRIO; E
- SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSAp;

Capital: R$ 20000,00

(VINTE MIL REAIS)

Microempreendedor Individual - MÈI
SIM

o empresário será desenquadrado da condição
de MEI a partir de I I

(Lei complementar n' 123/06)

Mícroempresa
SIM

(Lei Complementar n" 123/06)

Último Arquivamento:
Data: Número: 41804463313

Ato: INSCRIÇÃO
Evento (s): ENQUADRAMENTO DE MÍCROEMPRESA

INSCRIÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL
(1) Data a partir da qual o evento produz efeito.

Forma de Atuação:

Data Efeito:

Data Efeito;

XXDCX/XXXX

XX/XX/XXXX

(1)

Situação
REGISTRO ATIVO

Status

xxxxxxxxxx
Estabelecimento Fixo

CAPANEMA - PR. 24 de novembro de 2017
17/820280-0

LIBERTAD BOGUS

SECRETARIA GERAL

CO.V!
o OR/GINAL

assinatura

i/V



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" 106/2017

DATA: 27/11/2017

EMPRESA: JB CARD INDUSTRIA E COMERCIO ElRELl.

DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

- Certidão de Regularidade de Situação CRS-FGTS - Validade até 28/11/2017;

^ - Certidão Negativa de Tributos Federais - Validade até 03/02/2018;
^ - Certidão Negativa de Tributos Estaduais — Validade até 05/12/2017;
^ - Certidão Negativa de Tributos Municipais — Validade até 22/02/2018;
^ - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - Validade até 30/11/2017;

- 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.



IfAPRINUR

CAiXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07253397/0001-72
Razão Social: 3B card industria e comercio eireli me

Nome Fantasla:JB card distribuidora

Endereço: R ERECHIM 1495 sala 02 / centro / cascavel / PR / 85812-260

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: 30/10/2017 a 28/11/201?/
Certificação Número: 2017103001230561536476

Informação obtida em 06/11/2017, às 21:54:44.

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



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: JB CARO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME
CNPJ: 07.253.397/0001-72

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 Procuradoria-
Gerai 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 n2 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 gratuit^ente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n^ 1.751, de 02/10/2014.
Emitida ás 08:58;08 dq/oia 07/08/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/02/2018.
Código de controle da certidão: D6B5.DC28.A9A0.94B4
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

JjD



PARANA
GOVERNO 00 ESTADO

Stc/vun* Fai*nd4

Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Divida Ativa Estadual

N° 016703860-83

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 07.253.397/0001-72'^
Nome: JB CARD INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME

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 05/12/2017 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet

www.fazenda.pr gnv br
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Emitido via Internet Pública (07/08/2017 09:13:09)
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ESTADO DO PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITOS DE NEGATIVA
N" 75536/2017

}C/(noA presente Certidão é VÁLIDA POR 90^noventa) DIAS a contar da data de emissão da mesma.

[CONTRIBUINTE]

[ REQUERENTE]

[ FINALIDADE]

Licitação

Código:

Nome/Razão: JB CARD INDUSTRIA E COMERCIO LIDA - ME

CNPJ/CPF: 07.253.397/0001-72

384232

Nome :

CNPJ/CPF:

Endereço:

Complemento:

Bairro:

Cidade:

384232 ■ JB CARD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME

07.253.397/0001-72

RUA ERECHIM, 1495

SALA02

CENTRO

Cascavel

CEP: 85.812-260

Estado: Paraná

[ INFORMAÇÕES ADICIONAIS ]

Certificamos que até a presente data existem débitos tributários vincendos

A presente Certidão Positiva tem efeito Negativo nos termos do ari. 206 do Código Tributário Nacional, que dão o
direito de suspensão de exigibilidade até que se conclua o Parcelamento.

Com a localização acima descrita, fica ressalvado o direito da fazenda Pública Municipal de cobrar débitos
posteriormente constativos, mesmo referente ao período nesta certidão compreendido.

Cascavel, 22 de novembro de 201

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Prefeitura:
https://ca5cavel.alende.net^!/tipo/servico/valor/31/padrao/1/load/0
Código de Autenticidade: WGT221202-000-BXMDOU-249081273

Rua Paraná. 5000 - Fone/Fax (45) 3321-2020 - CEP 85.810-011 - Cascavel-PR
Home-page: http://www.cascavel.pr.gov.br
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JB CARD INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME

(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 07.253.397/0001-72

Certidão n": 129959317/2017

Expedição: 04/06/2017y às 21:55:20
Validade: 30/11/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

MECertifica-se que JB CARD INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n^

07 . 253 .397/0001-72, 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 ã 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

Trabalho ou

Dúvidas e sugestões: cndtwtsc.jus.br
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TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI

ALTERAÇÃO CONTRATUAL 07
JB CARD INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME

CNPJ: 07.253.397/0001-72

Pelo presente instrumento do Ato Constitutivo de transformação de Sociedade Limitada para EIRELI:

LUCIANO BERTONCELLL brasileiro, solteiro, nascido em 06 de Novembro de 1984 no município de
Cascavel/PR, empresário, portador da cédula de identidade civil RG. 7.809.715-5, expedida por SSP/PR em
30/11/2007, e do CPF 040.997.559-16, residente e domiciliado na cidade de Cascavel/PR à Rua Siqueira
Campos, 1411, Bairro São Cristóvão, CEP: 85813-190,

Único sócio da sociedade empresária limitada JB CARD INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME, com
sede na cidade de Cascavel, Paraná, à Rua Erechim, 1495, Sala 02, Centro, CEP: 85812-260, registrada na
Junta Comercial do Estado do Estado do Paraná sob o NIRE 41205424922 em 09/03/2005, inscrita no
C.N.P.J. sob n° 07.253.397/0001-72, ora transforma seu registro de Sociedade Limitada em EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI, que passará a ter um novo NIRE
após o registro na Junta Comercial do Paraná, a qual se regerá, doravante, pelo ato Constitutivo, consoante a
faculdade prevista no parágrafo único, do artigo 1033 e 980A da Lei n® 10406/02, resolve:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO TIPO JURÍDICO

Fica Transformada esta sociedade em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE
LIMITADA - EIRELI, sob o nome empresarial de: JB CARD INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI
ME, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO CAPITAL SOCIAL

O capital social da empresa que era de R$ 50.000,00 (Cinqüenta Mil Reais ), em razão da transformação,
passa a ser alterado para o valor de R$ 90.000,00 (Noventa Mil Reais ), totalmente integralizados em
moeda nacional, que nesta data de tal, passa a constituir o capital social da empresa JB CARD
INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - ME.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO ATO CONSTITUTIVO - EIRELI

Para tanto, passa a transcrever, na integra, o ato constitutivo da referida EIRELI, com o teor a seguir.
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JUhnA COMEf«:iAl
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANA - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/11/2016 16:34 SOB N' 20166537361.
PROTOCOLO: 166537381 DE 01/11/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602352642. NIRE: 41600506014.

JB CARD INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL

CURITIBA, 01/11/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

(/

A validade deate documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.



TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI

ALTERAÇÃO CONTRATUAL N' 07
JB CARD INDÚSTRIA E COMÉRaO LIDA - ME

CNPJ: 07.253.397/0001-72

PARÁGRAFO PRIMEIRO- DA RAZÃO SOCIAL

A presente EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EERELI, girará sob o
nome empresarial de JB CARD INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - ME, com sede à Rua Erechim,
1495, Sala 02, Centro, CEP: 85812-260, Cascavel/PR, com inscrição no C.N.P.J. sob n° 07,253.397/0001-
72, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais, em qualquer parte do
território nacionál.

PARÁGRAFO SEGUNDO - DO OBJETO SOCIAL ^
//O objeto social da EIRELI é p ramo de: Serviços gráficos, comércio varejista de artigos de papelaria, L

cartões, postais, livros, materiais de papelaria, etiquetas de papel, plástico, blocos, adesivos, artefatos
de papel, chapas, revestimento em acm, filmes, caixas de papel e papelão, papéis, produtos químicos
para impressão, impressão de material para uso industrial, comercial e publicitário, fabricação de

formulários impressos, notas fiscais, recibos fiscais, impressos para escritório, calendários, faixas e
cartazes de propaganda, banners, outdoors, placas, comercialização e locação de produtos para

eventos, gráfica e editora, edição e impressão de produtos gráficos, em papel, plásticos, pvc, acm,
cortes e recortes a laser, a plasma, guilhotina, papelão, adesivos, metais, madeiras, placas em geral,

comunicação visual, serviços de plotagem, estamparia, edição e distribuição de livros, jornais,^
revistas e periódicos, matrizes para impressão, certificados, agendas, brindes, apostilas, digítaçã
sistemas digitais, serviços de copias, locação, compra e venda de maquinas gráficas, confecção de
uniformes, carimbos, cardápios, embalagens, encadernação, plastificação, envernizamento,

serigrafia, livros de escrituração contábil fiscal, agenciamento de publicidade, pintura, construção e
reformas, serviços de artes gráficas através de computação, impressão a laser, e heliográfias, jato,

copias, serviço de xerocopias, digitalização de documentos, impressão de dados fixos e varíáveis,
corte e vinco, acabamento gráfico.

PARÁGRAFO TERCEIRO - DO PRAZO DE DURAÇÃO
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JUNTA COMERCIAL
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANA - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/11/2016 16:34 SOB N° 20166537381.
PROTOCOLO: 166537381 DE 01/11/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602352842. NIRE: 41600506014.

JB CARD INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL

CURITIBA, 01/11/2016
www. empresa iEacil. pr. gov. br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito â comprovaçSo de sua autenticidade nos respectivos portais.



TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI

ALTERAÇÃO CONTRATUAL N" 07
.IB CARD INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME

CNPJ: 07.253.397/0001-72

A empresa iniciou suas atividades em 21 de Fevereiro de 2005 e seu prazo de duração é indeterminado. É
garantida a continuidade da pessoa Jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento
temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

PARÁGRAFO QUARTO - DO CAPITAL SOCIAL

O capital social é de RS 90.000,00 (Noventa Mil Reais), o qual está totalmente integralizado em moeda
corrente nacional do País.

PARÁGRAFO QUINTO - DA ADMINISTRAÇÃO

A empresa será administrada pelo titular LüCIANO BERTONCELLI, a quem caberá dentre outras
atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial dês EIRELI, sendo a
responsabilidade do titular, limitado ao capital integralizado. M

PARÁGRAFO SEXTO - DO EXERCÍCIO SOCIAL

O término de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a
apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

PARÁGRAFO SÉTIMO - DA DECLARAÇÃO

Declara o titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de
nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

ATO CONSTITUTIVO CONSOLIDADO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA, DENOMINADA

JB CARD INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - ME

LUCIANO BERTONCELLI, brasileiro, solteiro, nascido em 06 de Novembro de 1984 no município de
Cascave!/PR, empresário, portador da cédula de identidade civil RG. 7.809.715-5, expedida por SSP/PR em
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CERTIFICO O REGISTRO EM 01/11/2016 16:34 SOB N° 2016653^81.
PROTOCOLO: 166537381 DE 01/11/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602352842. MIRE: 41600506014.

JB CARD INDUSTRIA B COMERCIO EIRELI

Libertad Bogus
SECRBTÃRIA-GERAL

CURITIBA. 01/11/2016
wvrw.empresafacil .pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivas portais.
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TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI

ALTERAÇÃO CONTRATUAL N® 07
JB CARD INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME

CNPJ: 07.253.397/0001-72

30/1 1/2007, e do CPF 040,997.559-16, residente e domiciliado na cidade de Cascavel/PR à Rua Siqueira
Campos, 1411, Bairro São Cristóvão, CEP: 85813-190,
Na condição de titular da Empresa individual de Responsabilidade Limitada - EIRELIJB CARD
INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME, com sede à Rua Erechim, 1495, Sala 02, Centro,
CEP: 85812-260, Cascavel/PR, com inscrição no C.N.P.J. sob n° 07.253.397/0001-72, promove a
Consolidação Contratual, conforme as cláusulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO TIPO JURÍDICO E RAZÃO SOCIAL

O Tipo jurídico da empresa será: EMPRESA rNDIYIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA -

ELRELl, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes e girará sob a razão social de JB
CARD INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - ME, com sede à Rua Erechim, 1495, Sala 02,
Centro, CEP: 85812-260, Çascavel/PR, com inscrição no C.N.P.J. sob n® 07.253.397/0001-72.

Podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais em qualquer parte do território 9
nacional. • ̂

CLÁUSULA SEGUNDA-DO CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 90.000,00 (Noventa Mil Reais ), o qual está totalmente integralizado em moeda
corrente nacional do País.

CLÁUSULA TERCEIRA-DO OBJETO SOCIAL

O objeto social da EIRELI é o ramo de Serviços gráficos, comércio varejista de artigos de papelaria,

cartões, postais, livros, materiais de papelaria, etiquetas de papel, plástico, blocos, adesivos, artefatos
de papel, chapas, revestimento em acm, filmes, caixas de papel e papelão, papéis, produtos químicos

para impressão, impressão de material para uso industrial, comercial e publicitário, fabricação de

formulários impressos, notas fiscais, recibos fiscais, impressos para escritório, calendários, faixas e
cartazes de propaganda, banners, outdoors, placas, comercialização e locação de produtos para

eventos, gráfica e editora, edição e impressão de produtos gráficos, em papel, plásticos, pvc, acm,

cortes e recortes a laser, a plasma, guilhotina, papelão, adesivos, metais, madeiras, placas em geral.
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CERTIFICO O REGISTRO EM 01/11/2016 16:34 SOB N" 20166537381.
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A validade deste documento, se impresso, £ica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
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TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI

ALTERAÇÃO CONTRATUAL N" 07
.IB CARD INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME

CNPJ: 07.253.397/0001-72

comunicação visual, serviços de plotagem, estamparia, edição e distribuição de livros, jornais,
revistas e periódicos, matrizes para impressão, certificados, agendas, brindes, apostilas, digitaçao,
sistemas digitais, serviços de copias, locação, compra e venda de maquinas gráficas, confecção de
uniformes, carimbos, cardápios, embalagens, encadernação, plastificação, envernizamento,
scrigrafia, livros de escrituração contábil fiscal, agenciameiito de publicidade, pintura, construção e
reformas, serviços de artes gráficas através de computação, impressão a laser, e heliográfias, jato,
copias, serviço de xerocopias, digitalização de documentos, impressão de dados fixos e variáveis,
corte e vinco, acabamento gráfico.

CLÁUSULA QUARTA - DA DURAÇÃO

A empresa iniciou suas atividades em 21 de Fevereiro de 2005 e seu prazo de duração é indeterminado. É
garantida a continuidade da pessoa Jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento
temporário ou permanente da titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

CLÁUSULA QUINTA - DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade será exercida pelo titular LUCIANO BERTONCELLI, a quem caberá,
dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva. Judicial e extrajudicial da empresa ElRELl. A
responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado e a empresa será regida pelo regime jurídico
da empresa limitada e supletivamente pelas leis das Sociedades Anônimas.

CLÁUSULA SEXTA - DO EXERCÍCIO SOCIAL

O término de cada exercício social será encerrado em 31 de Dezembro do ano civil, com a
apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO

O titular declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se
encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta ElRELl, bem

/
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TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI

ALTERAÇÃO CONTRATUAL N® 07
JB CARDINDÚSTRU E COMÉRCIO LTDA - ME

CNPJ: 07.253.397/0001-72

como não está impedido, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a
pena que vede, ainda qiie temporariamente, o acesso a cargos públicos ou crime iaiirhentar, de
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra á economia pòpular, contra o sistema
financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública
ou a propriedade. (Art 1.011, § 1°, CC/2002).

CLÁUSULA OITAVA — Declara o titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o
mesmo não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA NONA - DO FORO
Mca eleito o foro tal da Cidade de Cascavel, Estado do Paraná, para resolver quaisquer litígios oriundos
do presente Ato Constitutivo dé EIRELI.

E por estar assim justo e contratado, lavra, data e assina o presente instrumento particular de
constituição de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, EIRELI, elaborado em via única, de
igual teor e forma para o mesmo fim, na presença de 02 (duas) testemunhas, para que valha na melhor
fonna do direito, sendo destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do
Paraná, obrigando se fielmente pôr si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Cascavel, 21 de Outubro de 2016

Testemunhas:

ío P,
Sandro Luiz Feyh

RG: 7.096.632-8 SSP/PR

CRC: PR-064960/0-3
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE inscrição
07.253.397/0001-72

MATRIZ

f COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇAO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

09/03/2005

NOME EMPRESARIAL

JB CARD INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

GRAFICA JB

CODIGO E descrição DAATMDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

47.61-0-03 ■ Comércio varejista de artigos de papelaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS
18.13-0-99 • Impressão de material para outros usos
18.13-0-01 • Impressão de material para uso publicitário
18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas
18.21-1-00 - Serviços de pré-impressão
17.41-9-01 - Fabricação de formulários contínuos
47.61-0-02 - Comércio varejista de Jornais e revistas
32.99-0-02 - Fabricação de canetas, lápis e outros artigos para escritório
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURiDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO

RERECHIN

NUMERO

1495

COMPLEMENTO

SALA 02

CEP

85.812-260

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

MUNICÍPIO

CASCAVEL

UF

PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

GRAFICA@GRAFICAJB.COM.BR
TELEFONE

(45) 3223-2214

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇAO CADASTRAL

ATIVA
DATA DA SITUAÇAO CADASTRAL
09/03/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇAO ESPECIAL
««A*****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n® 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 09/11/2017 ás 20:20:00 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social Voltar

Preparar Página
Ç- para Impressâi

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



RECElUBT/ym PARANÁ

Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS

90331297-15

Inscrição CNPJ

07.253.397/0001-72

Início das Atividades

03/2005

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial JB CARD INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI • ME

Título do Estabelecimento GRAFICA JB

Endereço do Estabelecimento RUA ERECHIM, 1495, SALA 02 - CENTRO - CEP 85812-260
FONE: (45) 3222-6384 - FAX: (45) 3222-6384

Município de Instalação CASCAVEL • PR, DESDE 03/2005

( Estabelecimento Matriz)

Qualificação

Situação Atual ' SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE

Natureza Jurídica 230-5 - EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI)

Atividade Econômica Principal do 4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
Estabelecimento

1813-0/01 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO

SecundârSl'StfbeS - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
4761-0/02 - COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS

Quadro Societário

Tipo Inscrição Nome Completo / Nome Empresarial

CPF 040.997.559-16 LUCIANO BERTONCELLI

Qualificação

TITULAR PESSOA FÍSICA

Este CICAD tem validade até 06/12/2017.

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via
Internet www.fazenda.Dr.Qov.br

/RI Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

CAD/ICMS NO 90331297-15

Emitido Eletronicamente via Internet

06/11/2017 21:57:45

«Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR



GOVERNO DO PARANÁ
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA

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

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

Nome Empresarial
JB CARD INDUSTRIA E COMERCIO EIRELi * ME

Natureza Jurídica; EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA

Número de Identificação do Registro de
Empresas - NIRE (Sede)

41 6 0050601-4

CNPJ

07.253.397/0001-72

Data de Arquivamento do
Ato Constitutivo

09/03/2005

Data de Início

de Atividade

21/02/2005

Endereço Completo (Logradouro, e Complemento, Bairro/DIstito, Município, UF, CEP)
RUA ERECHIM, 1495-SALA 02, CEfTTRO, CASCAVEL, PR, 85.612-260

Objeto
Serviços gráficos, comércio varejista de artigos de papelaria, cartões, postais, livros, materiais de papelaria, etiquetas de
papel, plástico, blocos, adesivos, artefatos de papel, chapas, revestimento em acm, filmes, caixas de papel e papelão,
papéis, produtos químicos para impressão, impressão de material para uso industrial, comercial e publicitário, fabricação de
formulários impressos, notas fiscais, recibos fiscais. Impressos para escritório, calendários, faixas e cartazes de
propaganda, banners, outdoors, placas, comercialização e locação de produtos para eventos, gráfica e editora, edição e
Impressão de produtos gráficos, em papel, plásticos, pvc, acm, cortes e recortes a laser, a plasma, guilhotina, papelão,
adesivos, metais, madeiras, placas em geral, comunicação visual, serviço de plotagem, estamparia, edição e distribuição de
livros, jornais, revistas e periódicos, matrizes para impressão, certificados, agendas, brindes, apostilas, digitação , sistemas
digitais, serviços de copias, locação, compra e venda de maquinas gráficas, confecção de uniformes, carimbos, cardápios,
embalagens, encadernação, plastificação, envernizamento, serigrafia, livros de escrituração contábil fiscal, agenciamento
de publicidade, pintura, construção e reformas, serviços de artes gráficas através de computação, impressão a laser, e
heliográficas, jato, copias , serviço de xerocopias, digitalização de documentos, impressão de dados fixos e variáveis,
corte e vinco, acabamento gráfico.

Capital; R$ 90.000,00

(NOVENTA MIL REAIS)

Capitai Integrallzado: R$ 90.000,00
(NOVENTA MIL REAIS)

Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte

(Lei n» 123/2006)

Microempresa

Prazo de Duração

Indeterminado

Titular inicio do Término do
Nome/CPF Administrador Mandato Mandato

LUCIANO BERTONCELLI Sim 14/02/2005 XXXXXXXXXX

040.997.559-16

Ultimo Arquivamento

Data: 01/11/2016 Número: 20166537420

Ato: ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

Situação

REGISTRO ATIVO

-Status-

Evento (s): ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA xxxxxxxxxxxxxxxxxx

CURITIBA - PR, 08 de novembro de 2017
17/710040-0

LIBERTAD BOGUS

SECRETARIA GERAL

Para verificar a autenticidade acesse www.juntacomerciai.pr.gov.br
e informe o número 177100400 na Consulta de Autenticidade

Consulta disponível por 30 dias

Documento Assinado Digitalmenie 08/11/2017
CertnCMa o*Ia iMTMutâNMiMAlâ» ^ ^ .

Junta Comercial do Paraná
CNPJ:77.988.170/0001-99

Você deve instalar o certificado da JUCEPAR
www.iiintarnmftmial.nr.nnv.hr/rertifir.ndo

PieikUnclí Repgblloi
Cau CMt

Mfidida Provisória N" 2.200-2.
de 24 de agosto de 2001.

J30
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JB CARD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Rua Erechim. 1495 - Sala 02 - Fone/Fax (45) 3223-2214

CEP 85812-260 - Cascavel - PR - E-mail: graficajb@graíicaib.com.bt

CNPj 07.253.397/0001-72- Inscr. Est. 903.31297-15

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

PREGÃO PRESENCIAL N2 106/2017

RAZAO SOCIAL: JB CARD IND E COM EIRELI-ME

CNPJ N° 07.253.397/0001-72

ENDEREÇO: RUA ERECHIM 1495 - CENTRO - CASCAVEL/PR FONE: 45-
32232214

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do
procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N° 106/2017,
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.

Cascavel, 27 de novembro de 2017

JB CARD IND E COM EIRELI-ME

LUCIANO BERTONCELLI

RG n°. 7.809.717-5 SSP/PR

CPF/MF n°. 040.997.559-16

Titular

07.253.397/0001-72
JB CARD INDÚSTRIA E
COMÉRCIO EIREUl - ME

1

j^ascavel

J3l
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CARD

JB CARD INDÚSTRIA E COMERCIO LIDA.

Rua Erechim, 1495 - Sala 02 - Fone/Fax (45) 3223-2214

CEP 85812-260 - Cascavel - PR - E-mail; graficajb@graficajb-com.bi

CNPJ 07.253.397/0001 -72 - inscr. Est, 903.31297-15

ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE
TRIBUTAÇÃO DE MICROEMPRESA

RAZAO SOCIAL: JB CARD IND E COM EIRELI-ME

CNPJ N® 07.253.397/0001-72

ENDEREÇO: RUA ERECHIM 1495 - CENTRO - CASCAVEL/PR FONE: 45-
32232214

O representante legal da empresa JB CARD IND E COM EIRELf-ME,

na qualidade de Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade de

PREGÃO PRESENCIAL N° 106/2017, 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 e LC 147/2014.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Cascavel, 27 de novembro de 2017

JB CARD IND E COM EIRELI-ME

LUCIANO BERTONCELLI

RG n°. 7.809.717-5 SSP/PR

CPF/MF n°. 040.997.559-16

Titular

'^07.253.397/0001-72
JB CARD INDÚSTRIA E
COMÉRCIO EIRELI ■ ME

FONE (45) 3225-0192
RUA ERECHIM, 1495 - SALA 02
CENTRO-CEP 85812-260

I  Cascavel Paraná |
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JB CARD INDÚSTRIA E COMÉRCIO LIDA.

Rua Erechim, 1495 - Sala 02 - Fone/Fax (45) 3223-2214

CEP 85812-260 - Cascavel - PR - E-mail: graíicajb@graficajb.com.bt

CNPJ 07,253.397/0001-72 - Inscr. Est. 903.31297-15

ANEXO V - DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO DO INCISO XXXIII DO
ARTIGO 75 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

RAZÃO SOCIAL: JB CARD IND E COM EIRELI-ME
CNPJ N° 07.253.397/0001-72

ENDEREÇO: RUA ERECHIM 1495 - CENTRO - CASCAVEUPR FONE: 45-
32232214

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade

de PREGÃO PRESENCIAL N° 106/2017, 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.

Cascavel. 27 de novembro de 2017

JB CARD IND E COM EIRELI-ME

LÜCIANO BERTONCELLI

RG n°. 7.809.717-5 SSP/PR

CPF/MF n°. 040.997.559-16

Titular

07.253.397/0001-72
JB CARO INDÚSTRIA E
COMÉRCIO EIREU - ME

Cascavat
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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" 106/2017

DATA: 27/11/2017

EMPRESA: DANIEL ROGÉRIO DA ROCHA,

DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

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

^ - Certidão Negativa de Tributos Federais - Validade até 02/04/2018;
^ - Certidão Negativa de Tributos Estaduais - Validade até 05/03/2018;
^ - Certidão Negativa de Tributos Municipais - Validade até 05/12/2017;
^ - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - Validade até 23/02/2018;
^ - 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.
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Certificado de R^ularídade do FGTS - CRF

Inscrição: 19008104/0001-70
Razão SociaIrDANiB. rogerio da rocha me

Endereço- av Curitiba 3333/sanAOZiHHO/MATiNHOS/PR/83260-
000

A Caixa Econômica Federa!, no uso da atribuição que lhe confere
o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, ne^
data, a empresa adma 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 conWIjuições e/ou encargos
devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

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

Certificação Número: 2017103107364696508400

Informação obtida em 12/11/2017, às 16:40:24.

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

littnQ*//www.Rifffe.caixa,eov.br/Empresa/Crfi'Crf/FgeCFSImprmurPapel.asp7VARPes... 12/11/2017
i35
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Procuradoria-Geral da Fazer>da Nacional

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

Nome: DANIEL ROGÉRIO DA ROCHA - ME
CNPJ: 19.008.104/0001-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
nâo constam pendências em seu nome. relativas a créditos tributários administrados pela Secretaia
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto á 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 p^ivo 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 n2 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*7/www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com Ijase na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 15:45:11 do 04/10/2017 <horae data de Brasília>.

Válida até'02/04/2018. '
Código de controle da certidão: 8E26,8418.4B75.20FF
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

04/10/2017 15:45

J^Cd
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Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

N° 017157364-17

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 19.008.104/0001-70
Nome: DANIEL ROGÉRIO DA ROCHA

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 descumprimenío de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 05/03/2018 -'^rneclmento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet

Pé^na 1 de I

bmaido via internei PuOliea (05/11/2Q17 tõ 39-21}



SiJWATy^osestado do PARANÁ

Número/Ano "^-376-2017

°n- fins— —e. Sííáaí-Í-^^- -IS S.-JÍ
•^Acin a ser

ROGÉRIO m RO

P®P"x da data da -Certidãosua emissão. tem -^lidade de 30'dias/

"atinhos, 05 da Novembro de 2017/

Autenticidade 5751831
°0575ia

pr.gov.br:
:90so/cidadao/

J36
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DAHIEL ROGÉRIO DA ROCHA - ME

Certidão n': 13614605^2^17 ̂  19-008.104/0001-70
^edição: 28/08/2017/ às 18:15:15
Validade: 23/02/2018'- 180 (centr,
de sua expedição. oitenta) dias, contados da data

Certifica-se que daniki. rogerio da rocha . «
19.008.104/0001-70, nxT«nSTa'"To^'b CNPJ sob o n =
Trabalhistas. Banco Nacional de Devedores
Certidão emitida com base no art 642-a h
Trabalho, acrescentado pela Lei n» 12 44n^ Consolidação das Leis do
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 T ' ®
Trabalho, de 24 de agosto de 201! Tribunal Superior do
Os dados constantes desta Cert-iHs^ - .
Tribunais do Trabalho e estão st- ^®sponsabilidade dos

a todos os :s^Li?:cLn\o:"an° ^ - -^-ao
A aceitação desta certidârconH^ filiais,
autenticidade no portal do Tribunarsu^ ^ verificação de sua
Internet (http://„„„. jus br) Trabalho na
certidão emitida gratuitamenL "

informação importante
Do Banco Nacional de Devedores Trabal5-
necessários à identificação das <=°nstam os dados
inadimplentes perante a Justiça do Traba^lh ® jurídicas
estabelecidas em sentença condenatõria obrigações
acordos judiciais trabalhistas ir, em julgado ou em
recolhimentos previdenciários ooncernente aos
emolumentos ou a recolhir.entos a^ter^inlT ''^°^- ^ '^"«tas, a
Íab^rn''^^" firmados perante o-rabalho ou Comissão de Conciliação do.
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral
Contribuinte,

à RFB a sua atualizaçâo^ra^íraf^ Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto

federativa do brasilCADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
fNUMERODEtfJSCRICÂO / 1
119^8 104/0001-70 /

I  CADASTRAL
DATA DE ABERTURA
17/09/2013

^^0(.IE EMPRESARIAL

DANIEL ROGERro DA ROCHA - MF

I ra «°i!íSf^r'!f - "V™"® ECONÔMICÃÍmõPÃ:
e dB outros oirvl.an.

ae jogos ele&õntcos

i2|ij:pa5í5S£SKir^"^
i S.22-S21 ® manutenção elétrica
VAni^ ' máqutnÍrí^íiTpa^Sütos e refrigeração81.30-3-00 - Atividades paisagísticas construção sem operador, exceto andaimes

i  mÍÍS ' SÍuLIh praças e calçadas

S  embalagens de papel
«1IÍSÍ f ® luminosos

' ía terraplenagem
«  publicitário
17,41 Ío2 ̂ SíS^ntf Pneumáticos e câmaras-de^r

exceto formulará coíltínuf e Papelào ondulado para uso comercial e de

;  , £ descrição da NATL«£2A jurioíca
j 213-5 - Empresário (Individuan

logradouro

AV CURITIBA NUMERO

3333
CC»i1R£ME^^■0
loja 002

BAIRROADISTRITO
SERTAOZINHO MUNICÍPIO

MATfNHOS

n»nagraf@bfturbo.com-br TELEFONE
(41) 3453-42581 (41) 3453-2275

®mjAÇAO CADASTRAL
ATIVA DATA DA SmjAÇÃO CADASTRAL

17/09/2013

J5i



motivo de SfTUACAO CADASTRAL

STrUAÇAO ESPECIAL

DATADA SITUAÇÃO ESPECIAL

Página: 1/4

federativa do brasilCADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
' NUMERO DE INSCRIÇÃO
19.008.104/0001-70
MATRIZ

COMPROVANTE DeInsCRIÇÃÕYdÊSITUACÂO
CADASTRAL

NOME EMPRESARIAL

I 1 DANIEL ROGÉRIO DA ROCHA - mf

DATA DE ABERTURA

17/09/2013

i \

47lí^? hortífrutigrargeiros
73 ■ oT! de móveis

. 58.i1:?^1 especificadas anteHom.ente
' S'0?9Ís de alimentação
«  sonorização e de iluminação

m9:SS:Ar„TuTdfo°„rS,^^^
^  <íe edificios

w.13-1-00 - Edição de revistas

42'íílí? ' áSl^rei^MiIí^ndítw ® suprimentos de infomiática
47.W94JO I sinafização ̂ pistas rodoviárias e aeroportos

47 63ÍÍ2 " de^gÍTdí ® equipamentos de áudio e vídeo
iS
93SÍ 99 especifícadasanteriormente
14.13^3 - Faccão de^l^pS «Pecmcadas anteriormente

CÔ^ e utscRÇAO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

L£>6RAD0UR0

,avcuritfba NÚMERO
3333

CCMPt^fiCNTO
LOJA 002

CEP

83.260-000
BARROTOISTRITO
SERTAOZINHO

MUNICÍPIO

MATtNHOS

ENDÊREÇO ELETRÔNICO

rom^raf@brfajrbo.com.far

UF

PR

telefone

(41) 3453-4258/f41> 3453-2275

ente federativo responsável(EFR)

SmjAÇÂO CADASTRAL
ATFVA

J
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
17/09/2013

I MOTIVO PE snUACAO CADASTRAI



SmjAÇAO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

provado pela Instrução Normativa RFB n° 1 hq nc w • ^ «Emitido no dia 25/07/2017 às 11:28:46 (data e hora^BrÍsiKaT
Página; 2/4

r  federativa DO BRASILCADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
Ní-ftíERODEINSaWÇÀO
19^.104/0001.70
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

E»TA DE ABERTURA
17/09/2013

f«»IE EMPRESARIAL

DANIEL ROGÉRIO DA ROCHA - ME

i tó Slíí? - de artigos de dptícaj n.2^2.02 - AlugLl de ^rig^os e mudanças, municipal
= Sdfíí? " '^s material elétrico para instalações Pessoal; instrumentos musicais
i  : SS" f-rragens^ífe/Sr ̂
I  f ^ doméstico não especificados anteriormente
I SS.ll-e^o • Edição de livros
■ 82.19*9.01 - Fotocópias

14I42-IÍ0 desistenSIs automotor^j mercearias e atmazéns'^'^^'^'® "'''^^"""as em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados
! 47ÍSs ^"íiP^^ntos recreativos e esportivosLgjg±gilgg;s;gg^vare„sta de produtos saneantes';^..:^.-:..,.-

C^O E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
■^13*5 - Empresário (Individuan

LOGRADOURO
AV CURITIBA NUMERO

3333
COMPLEMENTO
loja 002

BAIRROOISTRfTO
SERTAOZINHO83.^*000 MUNICÍPIO

MATINHOS

Ef^EREÇO ELETRÔNICO

ron^ra^brturboxom.br telefone
(41) 3453*4258 / (41) 3453-2275

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL {EFm

SnUAÇAO CADASTRAL
ATIVA DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

17/09/2013

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SnUAÇAO ESPECIAL

i53



»17 de 2016,
Página: 3/4

república federativa do brasil
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

WJMERO DE INSCRIÇÃO
19.008.104/0001-70
MATRIZ

^°"PROVÃNfÊMTNSCRÍÇÃ^^
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
17/09/2013

nome EMPRESARIAL
DANIEL ROGERtO DA RQCHfl . me

■  . — OCCUN

46"S-7ÍS ' varqísta de vidros

47 89?^ " Comércio anteriormente
néo^p«^3nterionne„.e

Cto^EDESCKiÇAODANATUREZAJURIDICA213-S - Empresário flndivíduaii

LOGRWXHJRO

AV CURITIBA NUMERO

3333
COMPLEMENTO
LOJA 002

CEP

, 83.260-000 HAJRRD/DISTWTO
município

MATINHOS
SERTAOZINHO

«wnagraf@bffarfao.coin hr
(41) 3453«42S8 / (41) 3453-2275

SnUAÇAO CADASTRAL
ATIVA DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

17/09/2013

MOTTVO DE SITUAÇÃO CAnASTOAi

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Consulta QSA/Capital Social í

Página: 4/4

Voltar

A RFB agradece a sua visita Para informações sobre políti
Atualize sua nánina

políti ^ de privacidade e uso, clique anui

Á5'l



GOVERNO DO PARANA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA

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

CERTIDÃO SIMPLIFICADA Página: 0011 002

Certificamos que as Informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes
na data da sua expedição.

Nome Empresarial

DANIEL ROGÉRIO DA ROCHA • ME

Natureza Jurídica; EMPRESÁRIO

Número de Identificação do Registro de
Empresas - NIRE (Sede)

41 1 0750547-2

CNPJ

19.008.104/0001-70

Data de Arquivamento
do Ato de inscrição

17/09/2013

Data de Início

de Atividade

17/09/2013

Endereço Completo (Logradouro, N° e Complemento, Bairro/Distrito, rAjnicípio, UF, CEP)

AVENIDA CURmBA. 3333 ■ LOJA 0(^ SERTÃOZINHO, MATINHOS, PR. 83.260-000

Objeto

Edição e Impressão de produtos gráficos;
Fabricação de toldos e tendas;
Facção de peças de vestuário;
Confecções de uniformes e agasalhos;
Facção de roupas profissionais;
Fabricação de bolsas para viagem, mala, maleta e bolsas;
Fabricação de embalagem de papel;
Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel cartão para uso comercial;
Impressão de material para uso publicitário;
Impressão de materiais gráficos;
Serviços de acabamento gráficos;
Fabricação de esquadrias de metal
Fabricação de material elétrico para instalação de circuito de consumo;
Fabricação de painéis elétricos luminosos;
Fabricação de artigos para festa;
Construção de edifício; ,
Pinturas para sinalização de pistas rodoviárias e aeroportos;
Obras de urbanização-ruas, praças e calçadas;
Obras de terraplanagem; ^
Instalação e manutenção elétrica;
Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, ventilação e refrigeração;
Instalação de sistemas de prevenção contra incêndio;
Montagem e instalação de equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas;
Colocação e Instalação de calhas;
Serviços de manutenção e reparação em veículos automotores;
Comércio varejista de pneumáticos e câmaras de ar;
Comércio atacadista de material elétrico;
Comércio varejista de gêneros alimentícios;
Comércio varejista de hortifrutlgranjelros;
Comércio varejista de material elétrico;
Comércio varejista de vidros;
Comércio varejista de ferragens e ferramentas;
Comércio varejista de artefatos de cimento;
Comércio varejista de material de construção;
Comércio varejista de equipamentos e suprimentos de informática;
Comércio varejista de ar condicionado;
Comércio varejista de móveis;
Comércio varejista de toldos e tendas;
Comércio varejista de papelaria;
Comércio varejista de artigos esportivos;
Comércio varejista de artigos de óptica;
Comércio varejista de artigos de vestuário e acessório;
Comércio varejista de materiais de limpeza;
Comércio varejista de vendas e recargas de extintores;
Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigos e mudanças n^lclpal;
Serviços de reboque de veículos; / j
Serviços ambulantes de alimentação;
Edição de livros;
Edição de jornais;
Edição de revistas;
Serviços de carros de som;
Locação de automóveis sem condutor;
Aluguel de equipamentos recreativos e esp"

Para veriftcar a autenticidade acesse www.juntacom6rcial.pr.gov.br

e informe o número 177086408 na Consulta de Autenticidade

Consulta disponível por 30 dias

17

—I Junta Comercial do^^raná
PrtiNitnüadaRrpúbla CNPJ77 968.170/0001-99

Caa CM .

Medida Piuvl,«rla N>]JOO-z|
d»24deaao<lode2001. . . ... .

www.juntacomercial.pr.gov.br/certficado
Você deve instalar o certificado da JUCEPAR

iSS



GOVERNO DO PARANÁ
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA

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

Continuação CERTIDÃO SIMPLIFICADA Páqina: 002/002
Certificamos que as Informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes
na data da sua expedição.

Nome Empresarial

DANIEL ROGÉRIO DA ROCHA - ME

Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO

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

41 1 0750547-2 19.008.104/0001-70

Alugue! de apar^os de jogos eletrônicos;
Aluguel de móveis, utensílios e aparelho eletroeletrônicos; r
Aluguel de máquinas e equipamentos para construção, sem operador;
Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário;
Locação de equipamentos de som; "
Serviços de reserva e venda de ingressos para atividades musicais;
Instalação, manutenção e monitoramento, por melo remoto de sistemas de alarmes e segurança;
Atividade de limpeza e conservação de ruas e caixa de água;
Atividades paisagísticas; .
Plotagens e fotocópias; . .
Serviços de organizações de feiras, congressos, exposições e festas;
Atividade de produção e promoção de bandas, grupos musicais, orquestras e oiAras companhias de música;
Produção de espetáculo de dança;
Atividades de sonorização e Iluminação; ^ .
Show de natureza recreacional; . ^
Edição integrada a impressão de cadastro, listas e outros produtos gráficos; v. f i'"
Serviços de pré-impressão; "
Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações;
Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho; ^ v
Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria; U
Fabricação de produtos têxteis;
Chaveiros;
Aluguel de maquinas para escritório; v .r'
Aluguel,limpeza e conservação de banheiros químicos; *
Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material;
Atividade de vigilância e segurança privada;

•p j

Capital: R$ 200.000,00

(DUZENTOS MIL REAIS)

Ultimo Arquivamento

Data: 23/10/2017 Número: 20177307218

Ato: ALTERAÇÃO

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

Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte

(Lei n» 123/2006)

Microempresa

Situação da Empresa
REGISTRO ATIVO

Status

OOtXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

Nome do Empresário
DANIEL ROGÉRIO DA ROCHA

Identidade: 3604254,SESP/PR

Estado Civil: Divorciado

CPF: 491.534.049-04

Regime de Bens: Não informado

CURITIBA - PR, 06 de novembro de 2017
17/708640-8

LIBERTAD BOGUS

SECRETARIA GERAL

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

e informe o número 177086408 na Consuita de Autenticidade

Consulta disponível por 30 dias



Daniel Rogério à Rocha Mí

ligue 4] 3453 6770 álitorol@gmailxom
Av. Curitiba, 3333 - Sertõozinho

Motinhos - Paraná - CEP: 83.260-000
CNPJ 19.008.104/0001-70 INSC ESTADUAL: 90644425-94 INSC MÜNIC. 41.659

Prefeitura Municipal de Planalto

Comissão Municipal de Licitação

Pregão Presencial n° 106/2017

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Declaração: para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade
Pregão Presencial, instaurado pelo Município, através seu representante legal, EMERSON DA SILVA ALVES
RG. 223790898 e CPF: 13295273804, declara sob as penas da lei, que, ate a presente data, não esta
inidônea para licitar e/ ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas. Ou suspensa do
direito de licitar, declarando aqui a inexistência de fatos impeditivos de nossa habilitação no presente
processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

O que declaramos acima é Verdade e por isso damos fé.

/lATINHOS, 24 DE NOVEMBRO DE 2017.

DANIEL ÍGERIO DA ROCHA - ME

50N DA SILVA ALVES

PROCURADOR

CPF 13295273804

RG 223790898^ Fr9.008.104/0001-701
DANIEL ROGÉRIO DA

ROCHA-ME
AVENIDA CURITIBA, 3333

I  SERTAOZINHO - CEP: 83.2604)00 ■
I  MATINHOS • PARANÁ _J
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ligue 41 3453 6770 dflÍtoíol@gmoiLcom

DQnielIlogérioéoMQlitE
Av. Curitiba, 3333 - Seríõozinho

Motinhos - Paraná - CEP: 83.260-000
CNPJ 19.008.104/0001-70 INSC ESTADUAL: 90644425-94 INSC MUNIC. 41.659

Prefeitura Municipal de Planalto

Comissão Municipal de Licitação

Pregão Presencial n° 106/2017

DECLARAÇÃO QUE ATENDE O INCISO V DO ART. 27, DA LEI n. 8.666/93 - CUMPRIMENTO
DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7^ DA C.F.

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N®

106/2017, por seu representante, declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei ns 8.666/93, de
21 de junho de 1993 e demais legislação pertinente, que, nos termos do § 6^ do artigo 27 da Lei ns
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.

O que declaramos acima é Verdade e por isso damos fé.

MATINHOS, 24 DE NOVEMBRO DE 2017.

DANIED^Í^RIO da rocha - ME
EMERSON DA SILVA ALVES

PROCURADOR

CPF 13295273804

RO 223790898

fr9.008.104/0001-70l
DANIEL ROGÉRIO DA

ROCHA-ME
AVENIDA CURITIBA, 3333LSERTAOZINHO • CEP: 83.260-000 ■
MATINHOS - WRANÁ
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ligue 4 J 3453 6770 álitorol@gmaiLcom

Daniel Rogério éQHochaUl
Av. Curitiba, 3333 - Sertãozinho

Matínhos - Paraná - CEP: 83.260-000
CNPJ 19.008.104/0001-70 INSC ESTADUAL: 90644425-94 INSC MUNIC. 41.659

Prefeitura Municipal de Planalto

Comissão Municipal de Licitação

Pregão Presencial n? 106/2017

ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Declaração de Micro empresa: para os efeitos do disposto na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006
que a Empresa: DANIEL ROGÉRIO DA ROCHA ME, inscrita no CNPJ n°19.008.104/0001-70 através seu
representante legal, EMERSON DA SILVA ALVES, RO: 223790898 e CPF: 13295273804, na qualidade de
Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Ns 106/2017, 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 e LC 147/2014. por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4° do ait.
3° da Lei Complementar n° 123/06

matínhos, 21 DE NOVEMBRO DE 2017.

DANIEL Í^CERIO da ROCHA - ME
EMERSON DA SILVA ALVB^ ^ ^

PROCURADOR 119.008.104/0001-70
CPF 13295273804

RO 223790898
DANIEL ROGÉRIO DA

ROCHA-ME
AVENIDA CURITIBA, 3333LSERTAOZINHO • CEP: 83.260-000 i
matínhos • PARANÁ
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Prefeitura Municipal de Planalto - 2017
Classificação por Fornecedor

Pregão 106/2017

Página:1

liem Produto/Serviço UN. Quantidade Staius Marca Preço Unitário Preço Total Sei

Fornecedor: 12632-2 ALGEMAR DE CAS1T70 21957676801

R^resentvite: 12640-3iALCBáAR DE CASTRO í j '
LoteOOl-Lote 001

001 15340 ARMAÇÃO COM ESTRUTURA OE MADEIRA DE PINUS CO

003 15342 IMPRESSÃO DIGITAL EM PAPEL 115G EM ALTA RESOL

005 15344 IMPRESSÃO DIGITAL EM VINIL PERFURADO 3M EM AL

CNPJ: 25.30^283/0001-57 Tei^one: 2S5&-1S15 Status: Ciassificado 31.9»,CO

4CO.CO Classificado

600.00 Classificado

150,00 Classificado

PINUS

COATED 115G

3M

15,30

23,00

6000

31.920,00

5.120,00 *

13.800,00 «

12.CX»,C0 •

Fornecedor: 14328-6 DANIEL ROGÉRIO DA ROCHA ME

(Representante: 14330-8 EMERSON DASiLVALOPES : ; j
Lote 001-LoteOOl

004 15343 IMPRESSÃ0DIGITALEMVINIL3MEMALTARES0LUÇ

CNPJ: ia00ai04«)001-70 TOrfone: Status: Çlas^flcacto ia470i»

300.(X' Classificado 64,90

19.470,00

19.470.00

Fornecedor; :10787-S JB CARD iND ECOM EIREU-MÈ

Representante: 10783-3 LUCIANO BERTONCELLi

Lote 001-Lote 001

C02 15341 IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA 3M EM ALTA RESOLUÇÃ

p .-v
''k--

" l'' 5'i lA

P CNPJ: Í07.2S3i397/0(m-n Tel^one:
iíi-L" ■ ■}' i ■ '^1 i

St^s: Ctaaaincadó laTSftOO'. ;,í

3CD.OO Classificada JB 62,50

18750,00

16.750.00

VALOR TOTAL: 70140.00

Emitidopa: CARLA na\ersáo: 55172 27/11/201714.3&28

■i(oO



^ Prefeitura Municipal de Planalto - 201.^
Mapa da Licitação

Pregão 106/2017

Página;1

Data abertura; 27/11/2017 Data julgamento; 27/11/2017 Data homologação:

Produto UN. Quantidade

CNPJ: 07,253,397/0001-72

Preço Marca

CNPJ: 21969.537/0CC1-34

Preço Marca

CNPJ; 25.3022aV0001-57

Preço Marca

CNPJ: 19.008.104/0001-70

Preço Marca

Lote 001• Lote 001

001 ARMAÇÃO COM ESTRUTURA DE M' 400,00 16,16 JB 16,15 CE 15.30 » PINUS

002 IMPRESSÃO DIGITAI EM LONA 3M EM ALT M» 300,00 62,50 * JB 66.60 CE 63,00 3M 66.66 DDR

003 IMPRESSÃO DIGITAL EM PAPEL 115G EM M» 600,00 0,00 29.30 CE 23,00 * C0ATED115G 29,33 DDR

004 IMPRESSÃO DIGITAL EM VINIL 3M EM AL M» 300,00 68.30 JB 65,85 CE 65,00 3M 64,90* DDR

005 IMPRESSÃO DIGITAL EM VINIL PERFURAD iso,oo 82.00 JB 86.50 CE 80.00 * 3M 86.66 DDR

TOTAL GERAL DO FORNECEDOR

TOTAL GANHO PELO FORNECEDOR 18750,00 31.920,00 19v470.00

CNPJ 07253.397/0001-72 - JB CARD IND E COM EIREU-ME

CNPJ 2S.302283ra001-57 - ALGEMAR OE CASTRO 21957678801
CNPJ. 21,969.537/0001-34 - COMERCIAL EVERLING LIDA

CNPJ 19.0C8.10«X)01-70 - DANIELROGERIODAROCHAME

Emitidopa CARLA. na\efsâo 5517e
FRU-Ffusirado DES-Deserto EMP-Enpate EME-EmpateME

27/11/2017 14.38:23

<SN



ATA DE SESSÃO PUBLICA DE PREGÃO, NA FORMA

PRESENCIAL, TIPO MENOR PREÇO POR ITEM.

PREGÃO PRESENCIAL N° 106/2017

Aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete às

14:00 horas, na saia 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 18
de outubro de 2017, para a realização dos atos pertinentes ao PREGÃO
PRESENCIAL N'' 106/2017, DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, que tem
por objeto a seleção de proposta visando a contratação de empresa visando a
aquisição materiais gráficos impresso, conforme especificações constantes
neste edital e anexos, destinados ao desenvolvimento de ações executadas pela
Secretaria de Administração, deste Município de Planalto, tendo como valor
máximo a importância de R$ 77.558,00 (setenta e sete mil e quinhentos e
cinqüenta e oito reais). Abertos os trabalhos, foram credenciados os
representantes das empresas: DANIEL ROGÉRIO DA ROCHA SR
EMERSON DA SILVA ALVES, ALGEMAR DE CASTRO SR ALGEMAR DE
CASTRO, JB CARD IND E COM EIRELI SR LUCIANO BERTONCELLI E
COMERCIAL EVERLING LTDA SR. ELOY EVERLING. 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

ALGEMAR DE CASTRO 21957678801

Lote Item Objeto: Li
! ij

1 Marca Unid.
i

Quant Preço

xinit.

Preço
total

1 1 ARMAÇAO COM

ESTRUTURA DE MADEIRA

DE PINUS COM ESPESSURA

DE 3X5 CM

PINUS M2 400,00 15,30 6.120,00

1 3 IMPRESSÃO DIGITAL EM
PAPEL 115G EM ALTA

RESOLUÇÃO

COATED

115G

M2 600,00 23,00 13.800,00

1 5 IMPRESSÃO DIGITAL EM
VINIL PERFURADO 3M EM

3M M2 150,00 80,00 12.000,00

'l9



ALTA RESOLUÇÃO
TOTA 31.920,00

DANIEL ROGÉRIO DA ROCHA ME

Lote Item Objeto; Marca Urüd. Quant Preço

unit.

Preço

total

1 4 IMPRESSÃO DIGITAL EM

VINIL 3M EM ALTA

RESOLUÇÃO

DRR W 300,00 64,90 19.470,00

TOTAL 19.470,00

JB CARD IND E COM EIRELI-ME

Lote Item Objçto 1
1  ■ I"

;  ' 1 1

Marça ,, Únid. Quant Preço

unit

Preço
total

1 2 IMPRESSÃO DIGITAL EM

LONA 3M EM ALTA

RESOLUÇÃO

JB M2 300,00 62,50 18.750,00

TOTA 18.750,00

obteve-se o resultado acima descrito. Dando-se continuidade ao certame
licitatório foi solicitado as empresas participantes e consideradas vencedoras:
DANIEL ROGÉRIO DA ROCHA, ALGEMAR DE CASTRO, JB CARD IND
E COM EIRELI E COMERCIAL EVERLING LTDA, 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 DANIEL
ROGÉRIO DA ROCHA, pessoa jurídica, com inscrição no CNPJ n°
19.008.104/0001-70, com sua sede social na Av. Curitiba, n° 3333, Sertãozinho,
Município de Matinhos, Estado do Paraná, ALGEMAR DE CASTRO, pessoa
jurídica, com inscrição no CNPJ n^^ 25.302.283/0001-57, com sua sede social na
Rua Quatro, n^' 940, Área Industrial, Município de Planalto, Estado do Paraná,
JB CARD IND E COM EIRELI, pessoa jurídica, com inscrição no CNPJ n^
07.253.397/0001-72, com sua sede social na Rua Erechim, n'' 1495, Sala 02,
Centro, Município de Cascavel, Estado do Paraná classificada em l'' lugar para ^
o fornecimento dos objetos em sua totalidade, pertinente a contratação de
empresa visando a aquisição materiais gráficos impresso, conforme
especificações constantes neste edital e anexos, destinados ao desenvolvimento
de ações executadas pela Secretaria de Administração, 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 Mui[iicipal para HOMOLOGAÇÃO, e demais
atos inerentes a esta licitação.

JG3



Nada mais havendo a tratar, foi encerada a sessão, cuja ata vai assinada pela
Pregoeira, pelos membros da Equipe^de Apoio e representantes dos licitantes.

A
CÀRlA FATIMA

MOMBACH STURM

Pregoeira

027.056-719-43

ALGEMAR DE CASTRO

Alcemar de Castro.

TO SOARES

Presidente

066.452.549-03

JEANE MARIA DE SÕUm
Mem'"

LUCÍANO BERTONCELLI
JB Card Ind e Com Eireli.

EMERS

Dan

ILVA ALVES

gério da Rocha



município DE PLANALTO
CNPJN" 76A60.526/0001-16

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° 106/2017

OBJETO: Aquisição de materiais gráficos impresso, conforme especificações
constantes neste edital e anexos, destinados ao desenvolvimento de ações
executadas pela Secretaria de Administração, deste Município de Planalto, conforme

ALGEMAR DE CASTRO

Classificação Lote Item Objeto Valor do item

1 1 1 ARMAÇÃO COM ESTRUTURA DE
MADEIRA DE PINÜS COM ESPESSURA

DE 3X5 CM

6.120,00

1 1 3 IMPRESSÃO DIGITAL EM PAPEL 115G
EM ALTA RESOLUÇÃO

13.800,00

1 1 5 IMPRESSÃO DIGITAL EM VINIL
PERFURADO 3M EM ALTA RESOLUÇÃO

12.000,00

2 1 2 IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA 3M EM
ALTA RESOLUÇÃO

18.900,00

2 1 4 IMPRESSÃO DIGITAL EM VINIL SM EM
ALTA RESOLUÇÃO

19.500,00

COMERCIAL EVERLI^G LTDA

Classificação Lote Item Objetó Valor dpjtem p

2 1 1 ARMAÇÃO COM ESTRUTURA DE
MADEIRA DE PlNUS COM ESPESSURA

DE 3X5 CM

6.460,00

2 1 3 IMPRESSÃO DIGITAL EM PAPEL 115G
EM ALTA RESOLUÇÃO

17.580,00

3 1 2 IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA 3M EM
ALTA RESOLUÇÃO

19.950,00

3 1 4 IMPRESSÃO DIGITAL EM VINIL 3M EM
ALTA RESOLUÇÃO

19.755,00

3 1 5 IMPRESSÃO DIGITAL EM VINIL
PERFURADO 3M EM ALTA RESOLUÇÃO

12.975,00

DANIEL ROGERIO DA ROCHA ME

Classificação Lote, Item Objeto , J/alor dp item

1 1 4 IMPRESSÃO DIGITAL EM VINIL 3M EM
ALTA RESOLUÇÃO

19.470,00

3 1 3 IMPRESSÃO DIGITAL EM PAPEL 115G
EM ALTA RESOLUÇÃO

17.598,00

4 1 2 IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA 3M EM
ALTA RESOLUÇÃO

19.998,00

4 1 5 IMPRESSÃO DIGITAL EM VINIL
PERFURADO 3M EM ALTA RESOLUÇÃO

12.999,00

JB CARD IND E COM EIRELI-ME

Classificação Lote Item Objeto Valor do item

1 1 2 IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA 3M EM 18.750,00
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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.hr

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

PLANALTO - PARANÁ

ALTA RESOLUÇÃO
2 1 5 IMPRESSÃO DIGITAL EM VINIL

PERFURADO 3M EM ALTA RESOLUÇÃO
12.300,00

3 1 1 ARMAÇÃO COM ESTRUTURA DE
MADEIRA DE PINUS COM ESPESSURA

DE 3X5 CM

6.464,00

4 1 4 IMPRESSÃO DIGITAL EM VINIL 3M EM

ALTA RESOLUÇÃO
20.490,00

Planalto-Pr., 27 de novembro de 2017.

RI F.IVIGMBACR STÜ(

Pregoeira
027.066.719-43

RMJGUSTO SOARES
Membro

066.452.549-03

críani/ido
BANE MARIA DE SOCT:

Membro

675.443.399-04



município de planalto
CNPJN'' 76.460.526/0001-16
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PARECER jurídico

REFERENTE AO PROCESSO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIA N° 106/2017

O presente Processo de Licitação r\° 106/2017, na modalidade de

Pregão Presencial, pelo critério menor preço, referente à aquisição de materiais

gráficos impresso, conforme especificações constantes neste edital e anexos,

destinados ao desenvolvimento de ações executadas pela Secretaria de

Administração, deste Município de Planalto, encontra-se conforme os ditames da lei

e do ato convocatório, que recebeu adequada tramitação e execução, nos termos da

Lei n° 8.666/93, LC 123/2006 de 14 de dezembro de 2006 e demais legislação

aplicável, podendo o Sr. Prefeito, após efetivar o juízo de conveniência, homologar o

resultado, ratificando a adjudicação dos objetos as respectivas empresas

vencedoras do certame.

Planalto-Pr., 04 de dezembro de 2017

PATRIQUE MATTOS DREY

PROCURADOR JURÍDICO
OAB/PR N° 40209
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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° 106/2017, cujo objeto é a aquisição de materiais gráficos

impresso, conforme especificações constantes neste edital e anexos, destinados ao

desenvolvimento de ações executadas pela Secretaria de Administração, deste

Município de Planalto, em favor das empresas ALGEMAR DE CASTRO, DANIEL

ROGÉRIO DA ROCHA E JB CARD IND E COM EIRELI, e em conseqüência

ADJUDICA ratificando os objetos em favor das mesmas para que produza seus

efeitos legais.

Planalto-Pr., 04 de dezembro de 2017

INÁCIO JOSE WERLE
PREFEITO MUNICIPAL

Jé6
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CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 32^2017

PREGÃO PRESENCIAL N° 106/2017

Contrato administrativo que entre si fazem o Município de Planalto e a
empresa Alcemar de Castro, na forma abaixo.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PLANALTO, pessoa jurídica de direito Público
Interno, com sede à Praça São Francisco de Assis, if 1583, inscrito no CNPJ rf
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.

CONTRATADAALCEM AR DE CASTRO, inscrita no CNPJ sob n''.
25.302.283/0001-57, com sede na Rua Quatro, n° 940, Industrial, Município de
Planalto, Estado do Paraná, neste ato representado por seu Administrador Sr.
ALCEMAR DE CASTRO, brasileiro, casado, empresário, portador do RG sob n°
84349917 SSP/PR. e do CPF rf 219.576.788-01, residente e domiciliada na Rua Brasil,
n° 245, Casa, Bairro João Zacco, Município de Planalto, Estado do Paraná.

CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO DO CONTRATO
O presente contrato tem por objeto a conti"atação de empresa visando a

Confecção de placas banners, outdoors e aquisição de materiais gráficos impresso,
conforme especificações constantes neste edital e anexos, destinados ao
desenvolvimento de ações executadas pela Secretaria de Administração, deste

ITEM QUANT. UNID. OBJETO MARCA PREÇO
UNIT.

PREÇO
TOTAL

01 400 M2 ARMAÇAO COM ESTRUTURA
DE MADEIRA DE PINUS COM

ESPESSURA DE 3X5 CM

PINUS 15,30 6.120,00

02 600 M2 IMPRESSÃO DIGITAL EM

PAPEL 115G EM ALTA

RESOLUÇÃO

COATED

115G

23,00 13.800,00

03 150 M2 IMPRESSÃO DIGITAL EM
VINIL PERFURADO 3M EM
ALTA RESOLUÇÃO

3M 80,00 12.000,00

TOTAL
__ y f

31.920,00

^  vy ILI Cl LtlCll/

para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as
condições expressas no edital PREGÃO PRESENCIAL N" 106/2017, juntamente com
seus anexos e a proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA
DO VALOR ^



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

Pelo fornecimento dos objetos ora contratados, a CONTRATANTE
pagará à CONTRATADA o valor total de R$ 31.920,00 (trinta e um mil e novecentos
e vinte reais) daqui por diante cienominado "VALOR CONTRATUAL".

CLÁUSULA TERCEIRA
DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA
Parágrafo Primeiro; A entrega correspondente aos objetos acima

mencionados será efetuada em parcelas, ou seja, conforme a necessidade deste
Município de Planalto.

Parágrafo Segundo: Os objetos deverão ser entregues na Secretaria de
Administração, no prazo de até 02 (dois) dias úteis, contados após o recebimento da
solicitação de entrega.

CLÁUSULA QUARTA
DA FORMA DE PAGAMENTO

Os pagamentos serão efetuados em até 15 (quinze) dias após a entrega
dos objetos e com apresentação das respectivas notas fiscais.

Parágrafo Único
Os pagamentos decorrentes desta contratação correrão por conta dos

recursos da Prefeitura Municipal de Planalto, proveniente das seguintes DOTAÇÕES
ORÇAMENTÁRIAS:

Conta da despesip „  Fur^ionaJ::programátíca Destinação deTecxxrso

190 02.103.04.122.0402-2004 3.3.90.39.00000

960 07.121.12.361.1201-2034 3.3.90.39.00000

1940 09.126.10.301.1001-2061 3.3.90.39.00000

2570 10.144.08.244.0801-2078 3.3.90.39.00000

3020 13.136.18.541.1801-2095 3.3.90.39.00000

3120 14.138.13.392.1301-2099 3.3.90.39.00000

DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

Parágrafo Primeiro - Constituem direitos da CONTRATANTE receber
os objetos 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.

c) A contratante se reserva o direito de não receber os materiais que
estiverem em desacordo com o previsto neste instrumento
convocatório, podendo aplicar as sanções cabíveis, nos termos da
legislação vigente;

Parágrafo Terceiro - Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) Prestar o fornecimento na forma ajustada;
b) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e

comerciais decorrentes.
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c) A CONTRATADA é obrigada a substituir as suas expensas, no total
ou em parte, dos objetos do contrato em que se verificarem defeitos
ou incorreções.

d) 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;

e) 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.

f) Os materiais devem estar acompanhados da fatura ou nota fiscal -
fatura, bem como da cópia reprográfica da ordem de fornecimento,
dentro do prazo estabelecido no item

g) A contratada deverá fazer a reposição dos materiais que não
preencham as especificações, no prazo máximo de 48 (quarenta e
oito) horas, a contar da data da devolução, sendo que em caso de
não aceitação dos materiais, a devolução (frete) será por conta da
contratada;

h) O recebimento definitivo ocorrerá após a verificação da qualidade,
quantidade, respectivos prazos e consequentemente aceitação, e que
o  recebimento, provisório ou definitivo, não exclui a
responsabilidade da Contratada pelos padrões adequados de
qualidade e garantia dos materiais fornecidos, cabendo-lhe sanar
quaisquer irregularidades detectadas;

i) A ordem de Fornecimento deverá conter a identificação da unidade
requisitante, indicação expressa do número do certame, do contrato,
do processo, identificação da Contratada, as especificações do
objeto, quantidade, data, horário e endereço de entrega, sendo
expedida por qualquer meio de comunicação que possibilite a
comprovação do respectivo recebimento por parte da Contratada,
inclusive fac-símile e correio eletrônico;

j) A eventual reprovação dos materiais, em qualquer fase de sua
entrega, não eximirá a Contratada da aplicação de multas a que está
sujeita.

k) A empresa vencedora ficará obrigada a substituir, a suas expensas,
o(s) objeto(s) que vier a ser recusado, sendo que o ato do
recebimento não importará na aceitação.

1) Independentemente da aceitação, o adjudicatário garantirá a
qualidade do(s) objeto(s), obrigando-se a substituir aquele que
apresentar defeito.

CLÁUSULA SEXTA
DA CESSÃO DO CONTRATO
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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

Parágrafo Primeiro - A contratada quando ensejar o retardamento da
execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do
objeto, 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 05 (cinco) anos, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

Parágrafo Segundo - Pela inexecução total ou parcial do contrato e
pelo descumprimento das normas e legislação pertinentes à 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.

Parágrafo Terceiro - A aplicação das sanções administrativas não exclui
a responsabilização da CONTRATADA por eventuais perdas e danos causados à
Prefeitura do 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;



MUNICIPIO 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 - PAIÍANÁ

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
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 do presente contrato será até 31/12/2018, podendo
ser prorrogado na forma da Lei.

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. 04 de dezembro de 2017.

CONTRATANTE CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

m
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CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 325/2017

PREGÃO PRESENCIAL N'^ 106/2017

Contrato administrativo que entre si fazem o Município de Planalto e a
empresa Daniel Rogério da Rocha, na forma abaixo.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PLANALTO, pessoa jurídica de direito Público
Interno, com sede à Praça São Francisco de Assis, rf 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: DANIEL ROGÉRIO DA ROCHA, inscrita no CNPJ sob n°.

19.008.104/0001-70, com sede na Av. Curitiba, n" 3333, Sertãozinho, Município de
Matinhos, Estado do Paraná, neste ato representada por seu Administrador Sr.
DANIEL ROGÉRIO DA ROCHA, brasileiro, divorciado, empresário, portador do
RG n''. 3604254 SSP/PR e do CPF n". 491.534.049-04, residente e domiciliado na Av.
Curitiba, n'^ 3333, Sertãozinho, Município de Matinhos, Estado do Paraná.

CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO DO CONTRATO

O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa visando a
Confecção de placas banners, outdoors e aquisição de materiais gráficos impresso,
conforme especificações constantes neste edital e anexos, destinados ao
desenvolvimento de ações executadas pela Secretaria de Administração, deste

ITEM QUANT. UNID. OBJETO MARCA PREÇO
UNIT.

PREÇO
TOTAL

01 300 M2 IMPRESSÃO DIGITAL EM

VINIL 3M EM ALTA

RESOLUÇÃO

DRR 64,90 19.470,00

TOTAL 19.470,00

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" 106/2017, juntamente com
seus anexos e a proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA
DO VALOR

Pelo fornecimento dos objetos ora contratados, a CONTRATANTE
pagará à CONTRATADA o valor total de R$ 19.470,00 (dezenove mil e quatrocentos^
e setenta reais) daqui por diante denominado "VALOR CONTRATUAL".

CLÁUSULA TERCEIRA
DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA

I
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Parágrafo Primeiro: A entrega correspondente aos objetos acima
mencionados será efetuada em parcelas, ou seja, conforme a necessidade deste
Município de Planalto.

Parágrafo Segundo: Os objetos deverão ser entregues na Secretaria de
Administração, no prazo de até 02 (dois) dias úteis, contados após o recebimento da
solicitação de entrega.

CLÁUSULA QUARTA
DA FORMA DE PAGAMENTO

Os pagamentos serão efetuados em até 15 (quinze) dias após a entrega
dos objetos e com apresentação das respectivas notas fiscais.

Parágrafo Único
Os pagamentos decorrentes desta contratação correrão por conta dos

recursos da Prefeitura Municipal de Planalto, proveniente das seguintes DOTAÇÕES
ORÇAMENTÁRIAS:

Conta da despesa Funcional programática Destinaçao de recurso

190 02.103.04.122.0402-2004 3.3.90.39.00000

960 07.121.12.361.1201-2034 3.3.90.39.00000

1940 09.126.10.301.1001-2061 3.3.90.39.00000

2570 10.144.08.244.0801-2078 3.3.90.39.00000

3020 13.136.18.541.1801-2095 3.3.90.39.00000

3120 14.138.13.392.1301-2099 3.3.90.39.00000

CLAUSULA QUINTA

DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

Parágrafo Primeiro - Constituem direitos da CONTRATANTE recebei-
os objetos 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.

c) A contratante se reserva o direito de não receber os materiais que
estiverem em desacordo com o previsto neste instrumento
convocatório, podendo aplicar as sanções cabíveis, nos termos da
legislação vigente;

Parágrafo Terceiro - Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) Prestar o fornecimento na forma ajustada;
b) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e

comerciais decorrentes.

A CONTRATADA é obrigada a substituir as suas expensas, no total
ou em parte, dos objetos do contrato em que se verificarem defeitos
ou incorreções.

c)
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d) 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;

e) 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.

f) Os materiais devem estar acompanhados da fatura ou nota fiscal -
fatura, bem como da cópia reprográfica da ordem de fornecimento,
dentro do prazo estabelecido no item

g) A contratada deverá fazer a reposição dos materiais que não
preencham as especificações, no prazo máximo de 48 (quarenta e
oito) horas, a contar da data da devolução, sendo que em caso de
não aceitação dos materiais, a devolução (frete) será por conta da
contratada;

h) O recebimento definitivo ocorrerá após a verificação da qualidade,
quantidade, respectivos prazos e consequentemente aceitação, e que
o  recebimento, provisório ou definitivo, não exclui a
responsabilidade da Contratada pelos padrões adequados de
qualidade e garantia dos materiais fornecidos, cabendo-lhe sanar
quaisquer irregularidades detectadas;

i) A ordem de Fornecimento deverá conter a identificação da unidade
requisitante, indicação expressa do número do certame, do contrato,
do processo, identificação da Contratada, as especificações do
objeto, quantidade, data, horário e endereço de entrega, sendo
expedida por qualquer meio de comunicação que possibilite a
comprovação do respectivo recebimento por parte da Contratada,
inclusive fac-símile e correio eletrônico;

j) A eventual reprovação dos materiais, em qualquer fase de sua
entrega, não eximirá a Contratada da aplicação de multas a que está
sujeita.

k) A empresa vencedora ficará obrigada a substituir, a suas expensas,
o(s) objeto(s) que vier a ser recusado, sendo que o ato do
recebimento não importará na aceitação.

1) Independentemente da aceitação, o adjudicatário garantirá a
qualidade do(s) objeto(s), obrigando-se a substituir aquele que
apresentar defeito.

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
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DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL

Parágrafo Primeiro - A contratada quando ensejar o retardamento da
execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do
objeto, 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 conti"atar com a administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

Parágrafo Segundo - Pela inexecução total ou parcial do contrato e
pelo descumprimento das normas e legislação pertinentes à 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.

Parágrafo Terceiro - A aplicação das sanções administrativas não exclui
a responsabilização da CONTRATADA por eventuais perdas e danos causados à
Prefeitura do 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 c^te
Contrato;
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n

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;

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 do presente contrato será até 31/12/2018, podendo
ser prorrogado na forma da Lei.

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. 04 de dezembro de 2017.

CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:

^^•008.104/0001
^ocha-me
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CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 326/2017

PREGÃO PRESENCIAL N° 106/2017

Contrato administiativo que entre si fazem o Município de Planalto e a
empresa JB Card Ind. E Com. Eireli, 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 n"
815.418.219-04.

CONTRATADA: JB CARD IND E COM EIRELI, inscrita no CNPJ sob n".
07.253.397/0001-72, com sede na Rua Erechim, n" 1495, Sala 02, Centro, Município de
Cascavel, Estado do Paraná, neste ato representada por seu Administrador Sr.
LUCIANO BERTONCELLI, brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG n*'.
7.809.715-5 SSP/PR e do CPF n". 040.997.559-16, residente e domiciliado na Rua
Siqueira Campos, n" 1411, São Cristóvão, Município de Cascavel, Estado do Paraná.

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

Confecção de placas banners, outdoors e aquisição de materiais gráficos impresso,
conforme especificações constantes neste edital e anexos, destinados ao
desenvolvimento de ações executadas pela Secretaria de Administração, deste

ITEM QUANT. UNID. OBJETO MARCA PREÇO
UNIT.

PREÇO
TOTAL

01 300 W IMPRESSÃO DIGITAL EM

LONA 3M EM ALTA

RESOLUÇÃO

JB 62,50 18.750,00

TOTAL 18.750,00

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 N" 106/2017, juntamente com
seus anexos e a proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA
DO VALOR

Pelo fornecimento dos objetos ora contratados, a CONTRATANTE
pagará à CONTRATADA o valor total de R$ 18.750,00 (dezoito mil e setecentos e
cinqüenta reais) daqui por diante denominado "VALOR CONTRATUAL".

CLÁUSULA TERCEIRA
DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA
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Parágrafo Primeiro: A entrega correspondente aos objetos acima
mencionados será efetuada em parcelas, ou seja, conforme a necessidade deste
Município de Planalto.

Parágrafo Segundo: Os objetos deverão ser entregues na Secretaria de
Administração, no prazo de até 02 (dois) dias úteis, contados após o recebimento da
solicitação de entrega.

CLÁUSULA QUARTA
DA FORMA DE PAGAMENTO

Os pagamentos serão efetuados em até 15 (quinze) dias após a entrega
dos objetos e com apresentação das respectivas notas fiscais.

Parágrafo Único
Os pagamentos decorrentes desta contratação con-erão por conta dos

recursos da Prefeitura Municipal de Planalto, proveniente das seguintes DOTAÇÕES
ORÇAMENTÁRIAS;

Conta da despesa Fxmcional programática Destinação de recurso

190 02.103.04.122.0402-2004 3.3.90.39.00000

960 07.121.12.361.1201-2034 3.3.90.39.00000

1940 09.126.10.301.1001-2061 3.3.90.39.00000

2570 10.144.08.244.0801-2078 3.3.90.39.00000

3020 13.136.18.541.1801-2095 3.3.90.39.00000

3120 14.138.13.392.1301-2099 3.3.90.39.00000

CLAUSULA QUINTA
DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

Parágrafo Primeiro - Constituem direitos da CONTRATANTE receber
os objetos 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.

c) A contratante se reserva o direito de não receber os materiais que
estiverem em desacordo com o previsto neste instrumento
convocatório, podendo aplicar as sanções cabíveis, nos termos da
legislação vigente;

Parágrafo Terceiro - Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) Prestar o fornecimento na forma ajustada;
b) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e

comerciais decorrentes.

c) A CONTRATADA é obrigada a substituir as suas expensas, no total
ou em parte, dos objetos do contrato em que se verificarem defeitos
ou incorreções.

leo
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d) 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;

e) 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.

f) Os materiais devem estar acompanhados da fatura ou nota fiscal -
fatura, bem como da cópia reprográfica da ordem de fornecimento,
dentro do prazo estabelecido no item

g) A contratada deverá fazer a reposição dos materiais que não
preencham as especificações, no prazo máximo de 48 (quarenta e
oito) horas, a contar da data da devolução, sendo que em caso de
não aceitação dos materiais, a devolução (frete) será por conta da
contratada;

h) O recebimento definitivo ocorrerá após a verificação da qualidade,
quantidade, respectivos prazos e consequentemente aceitação, e que
o  recebimento, provisório ou definitivo, não exclui a
responsabilidade da Contratada pelos padrões adequados de
qualidade e garantia dos materiais fornecidos, cabendo-lhe sanar
quaisquer irregularidades detectadas;

i) A ordem de Fornecimento deverá conter a identificação da unidade
requisitante, indicação expressa do número do certame, do contrato,
do processo, identificação da Contratada, as especificações do
objeto, quantidade, data, horário e endereço de entrega, sendo
expedida por qualquer meio de comunicação que possibilite a
comprovação do respectivo recebimento por parte da Contratada,
inclusive fac-símüe e correio eletrônico;

j) A eventual reprovação dos materiais, em qualquer fase de sua
entrega, não eximirá a Contratada da aplicação de multas a que está
sujeita.

k) A empresa vencedora ficará obrigada a substituir, a suas expensas,
o(s) objeto(s) que vier a ser recusado, sendo que o ato do
recebimento não importará na aceitação.

1) Independentemente da aceitação, o adjudicatário garantirá a
qualidade do(s) objeto(s), obrigando-se a substituir aquele que
apresentai* defeito.

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 ^ ̂
\—

m
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DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL

Parágrafo Primeiro - A contratada quando ensejar o retardamento da
execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do
objeto, comportar-se de modo ínidôneo, 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 05 (cinco) anos, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

Parágrafo Segundo - Pela inexecuçào total ou parcial do contrato e
pelo descumprimento das normas e legislação pertinentes à 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.

Parágrafo Terceiro - A aplicação das sanções administrativas não exclui
a responsabilização da CONTRATADA por eventuais perdas e danos causados à
Prefeitura do 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 conti'atado;
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 pardal, 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 finahdade ou da estrutura da

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

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 CONTIRATADA 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 do presente contrato será até 31/12/2018, podendo
ser prorrogado na forma da Lei.

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 instnunento em 02 (duas)
vias de igual teor, com as testemunhas presentes no ato, a fim de que se produza
efeitos legais.

Planalto-Pr. 04 de dezembro de 2017.

CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:

CONTRATADA

CARÜ ÍM5ÚSTR5A E
COMÉRCIO EmELl -

cascavel

FOMP («^5) ^
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ESTADO DO PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

LICITAÇÃO
PREGÃO

Praça São Francisco de Assis, 1583
85.750-000 - Planalto - Paraná

EXTRATO DE CONTRATO N° 326/2017

PREGÃO PRESENCIAL N° 106/2017

DATA DA ASSINATURA: 04 de dezembro de 2017

CONTRATANTE: Município de Planalto
CONTRATADA: JB Card Ind. E Com, Eireli.

OBJETO: Contratação de empresa visando a Confecção de placas
banners, outdoors e aquisição de materiais gráficos impresso,
conforme especificações constantes neste edital e anexos, destinados
ao desenvolvimento de ações executadas pela Secretaria de
Administração, deste Município de Planalto.
ITEM: 01

VALOR TOTAL: R$ 18.750,00 (dezoito mil e setecentos e cinqüenta
reais).
VIGÊNCIA: 31/12/2018

INÁCIO JOSÉ WERLE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carla Fátima Mombach Sturm

Código Identificador:57469CE5

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná
no dia 05/12/2017. Edição 1393
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita
informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/amp/

05/12/2017 08:31
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ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

LICITAÇÃO
PREGÃO

Praça São Francisco de Assis, 1583
85.750-000 - Planalto - Paraná

EXTRATO DE CONTRATO N"» 325/2017

PREGÃO PRESENCIAL N° 106/2017

DATA DA ASSINATURA: 04 de dezembro de 2017

CONTRATANTE: Município de Planalto
CONTRATADA: Daniel Rogério da Rocha.
OBJETO: Contratação de empresa visando a Confecção de placas
banners, outdoors e aquisição de materiais gráficos impresso,
conforme especificações constantes neste edital e anexos, destinados
ao desenvolvimento de ações executadas pela Secretaria de
Administração, deste Município de Planalto.
ITEM: 01

VALOR TOTAL: R$ 19,470,00 (dezenove mil e quatrocentos e
setenta reais).
VIGÊNCIA: 31/12/2018

INÁCIO JOSE WERLE

Prefeito Municipal

Publicado por:
Carla Fátima Mombach Sturm

Código Identificador:76F25A2A

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná
no dia 05/12/2017. Edição 1393
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita
informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipaLcom.br/amp/

05/12/2017 08:35
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ESTADO DO PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

LICITAÇÃO
PREGÃO

Praça São Francisco de Assis, 1583
85.750-000 - Planalto - Paraná

EXTRATO DE CONTRATO N° 324/2017

PREGÃO PRESENCIAL N° 106/2017

DATA DA ASSINATURA: 04 de dezembro de 2017

CONTRATANTE: Município de Planalto
CONTRATADA: Alcem ar de Castro.

OBJETO: Contratação de empresa visando a Confecção de placas
banners, outdoors e aquisição de materiais gráfícos impresso,
conforme especificações constantes neste edital e anexos, destinados
ao desenvolvimento de ações executadas pela Secretaria de
Administração, deste Município de Planalto.

^  ITENS: 01,02,03,04
VALOR TOTAL: R$ 31.920,00 (trinta e um mil e novecentos e vinte
reais).
VIGÊNCIA: 31/12/2018

INÁCIO JOSÉ WERLE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carla Fátima Mombach Sturm

Código Identificador:97F2F099

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná
no dia 05/12/2017. Edição 1393
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita
informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/amp/

05/12/2017 08:35
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ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

LICITAÇÃO
PREGÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N" 106/2017

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°. 106/2017, lavrada em 27
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 materiais gráficos impresso, conforme
especificações constantes neste edital e anexos, destinados ao
desenvolvimento de ações executadas pela Secretaria de
Administração, deste Município de Planalto.

EMPRESA: Alcemar de Castro.

ITENS: 01,03,05
VALOR TOTAL: R$ 31.920,00 (trinta e um mil e novecentos e vinte
reais).
EMPRESA: Daniel Rogério da Rocha.
ITEM: 04.

VALOR TOTAL: R$ 19.470,00 (dezenove mil e quatrocentos e
setenta reais).
EMPRESA: JB Card Ind e Com Eireli.

ITEM: 02

VALOR TOTAL: R$ 18.750,00 (dezoito mil e setecentos e cinqüenta
reais).
VALOR GERAL: R$ 70.140,00 (setenta mil e cento e quarenta reais).
DATA: 04 de dezembro de 2017.

INÁCIO JOSÉ WERLE
Prefeito Municipal
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ESTADO DO PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

LICITAÇÃO
PREGÃO

EDITAL DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 106/2017 DE 07 DE NOVEMBRO
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
n° 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° 106/2017

1. Objeto da Licitação
Aquisição de materiais gráficos impresso, conforme especificações
constantes neste edital e anexos, destinados ao desenvolvimento de

ações executadas pela Secretaria de Administração, deste Município
de Planalto.

2. Empresa Participante:
2.1 ALCEMAR DE CASTRO.

Situação: Classificada
2.2 DANIEL ROGÉRIO DA ROCHA.

Situação: Classificada
2.3 JB CARD IND E COM EIRELI.

Situação: Classificada
3. Empresa Vencedora:
3.1 ALCEMAR DE CASTRO, pessoa jurídica, com inscrição no
CNPJ n° 25.302.283/0001-57, com sua sede social na Rua Quatro, n°
940, Área Industrial, Município de Planalto, Estado do Paraná, para o
fornecimento dos itens: 01,03,05, totalizando a importância de R$
31.920,00 (trinta e um mil e novecentos e vinte reais).
3.2 DANIEL ROGÉRIO DA ROCHA, pessoa jurídica, com inscrição
no CNPJ n° 19.008.104/0001-70, com sua sede social na Av. Curitiba,
n° 3333, Sertãozinho, Município de Matinhos, Estado do Paraná, para
o fomecimento do item: 04, totalizando a importância de R$
19.470,00 (dezenove mil e quatrocentos e setenta reais).
3.3 JB CARD IND E COM EIRELI, pessoa jurídica, com inscrição no
CNPJ n° 07.253.397/0001-72, com sua sede social na Rua Erechim, n"
1495, Sala 02, Centro, Município de Cascavel, Estado do Paraná, para
o fomecimento do item: 02, totalizando a importância de R$
18.750,00 (dezoito mil e setecentos e cinqüenta reais).
4. Data da Abertura:

4.1 A Licitação Pregão Presencial n" 106/2017 de 07 de novembro de
2017, teve sua abertura em reunião realizada pela Pregoeira no dia 27
de novembro de 2017 às 14:00 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 27 de novembro de 2017.

CARLA FATIMA MOMBACH STURM

Pregoeira
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