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Planalto - PR, 02 de Maio de 2017. 

Solicitação 

De: Darci Francisco dos Santos - Secretário Municipal de Viação e Obras 

Para: Inácio José Werle - Prefeito Municipal de Planalto 

Senhor Prefeito. 

Pelo presente solicitamos a Vossa Excelência a competente autorização para 

contratação de Empresa especializada em Serviços de torno mecânico, destinados à 

Secretaria de Viação e Obras, deste Município de Planalto, conforme segue abaixo: 

Conforme segue abaixo: 

ITEM QUANT. UNID. OBJETO PREÇO PREÇO TOTAL 
UNIT. 

01 600 Hs Serviços de torno mecânico R$78,00 R$46.800,00 
TOTAL R$46.800,00 

Conforme 3 orçamentos coletados, o preço médio é de R$78,00 (Setenta e oito Reais), 

totalizando R$46.800,00 (Quarenta e seis mil e oitocentos Reais) 

Atenciosamente; 

DARCI FRANCISCO DOS SANTOS 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS 
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PROPOSTA DE PREÇOS 
EMPRESA: V ANDERLEI ADELSON MALLMANN - ME 

ENDEREÇO: RUA: ALBERTO SANTOS DUMONT, S/N BAIRRO: CENTRO 
CNPJ: 05.284.406/0001-67 

CIDADE: PLANALTO ESTADO: PR. 

OBJETO: Contratação de empresa especializada visando à aquisição de mão de obra 
especializada em tomo mecânico, destinados a Secretaria Municipal de viação e obras deste 
Município de Planalto, conforme abaixo segue: 

Serviços de torno mecânico 
TOTAL 

VALOR TOTAL: R$ . ( 
) 

FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias 
após a entrega dos objetos, com apresentação da respectiva nota fiscal. 

PRAZO DE ENTREGA: O prazo máximo para a entrega dos objetos será de 15 
(quinze) dias corridos, após o recebimento da solicitação de entrega. 

lrnfostrfoJ 1\iü1mann 
Fone': (46) 3555-1697 
Pbi:olto - Paraná 

Planalto, 19 de Abril 2017. 

/·~. 

/ 

Administração 



~~.~~~ .. ~~~~.~~.~~~~~.~~ ~ 
MUNICIPIO DE PLANALTO \ 

CNPJ Nº 76.460.526/0001-16 
Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 

e-mail: planalto@rline.com.br 
F.one: (046) 35. 55-8100 - Fax: (46) 3555. -8101 , I 

PLANALTO - PARANA ~ ·~~~ 

PROPOSTA DE PREÇOS 
EMPRESA: DEYSON BALTAZAR SEITZ - ME 

ENDEREÇO: RUA: CINCO, Nº960 BAIRRO: INDUSTRIAL 
CNPJ: 17.758.143/0001-60 

CIDADE: PLANALTO ESTADO: PR. 
OBJETO: Contratação de empresa especializada visando à aquisição de mão de obra 
especializada em tomo mecânico, destinados a Secretaria Municipal de viação e obras deste 
Município de Planalto, conforme abaixo segue: 

Serviços de torno mecânico 
TOTAL 

VALOR TOTAL: R$ ( ) 

FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias 
após a entrega dos objetos, com apresentação da respectiva nota fiscal. 

PRAZO DE ENTREGA: O prazo máximo para a entrega dos objetos será de 15 
(quinze) dias corridos, após o recebimento da solicitação de entrega. 

Planalto, 19 de Abril 2017. 

Administração 
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PROPOSTA DE PREÇOS 
EMPRESA: INCASUL IND E COM DE IMPLEMENTOS AGRIC L TDA. 

ENDEREÇO: A V: INDEPENDENCIA, Nº1142 BAIRRO: CENTRO 
CNPJ: 75.978.452/0001-41 

CIDADE: CAPANEMA ESTADO: PR. 
OBJETO: Contratação de empresa especializada visando à aquisição de mão de obra 
especializada em tomo mecânico, destinados a Secretaria Municipal de viação e obras deste 
Município de Planalto, conforme abaixo segue: 

Serviços de torno mecânico 
TOTAL 

VALOR TOTAL: R$ ( ) 

FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias 
após a entrega dos objetos, com apresentação da respectiva nota fiscal. 

PRAZO DE,ENTREGA: O prazo máximo para a entrega dos objetos será de 15 
(quin.z~).,cl:liasc~r,fidos, após o recebimento da solicitação de entrega. t'C··,:f\) ·'..·, \Y-'' 

Planalto, 19 de Abril 2017. 

Administração 
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Planalto-Pr., 09 de novembro de 2017 

DE: Milto Conceiçao da Costa - Secreta:da de Serviços Urbanos Meio An1biente 
PAR4: Inácio José \Verle - Prefeito Municipal 

Senhor Prefeito, 

Pelo presente solicitamos a Vossa Excelência 2, corc:petente 
1 " 

autorização objetivando a contratação de empresa visando a prestação de serviço 
torno mecânico, destinados exclusivamente a restauração de máquinas, veículos/ 
equipamentos e peças deste Munic~() de Planalto, conforme abaixo segue: 
I Item I ObJieto ! Ouant, I Unid. i Preco Preco 

, - I 1 :, - 
1 1 itá . . .. 1 ~m ano tota: 1 Prestação de serviço de torno mecânico. 

TOTAL 
,.- ) T •. 1 -, • ,; • 80 ') ,1 oOO H i 18,00j '±b., O,~ ui 

valor aproximado de R$ 46.800,00 {quarenta e seis mil e oitocentos reais), 
O custe total estimado da 

1 ~i ; 46.800,UU! 

Prazo de Vigência: 30/12/2018 

Cordialmenrs, 

i 
i P,\ it ' 1 

( ! 
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Planalto-Pr.1 lC novembro de 2017 

DE: Inácio Jose Werle - Prefeito Municipal 

Preliminarmente para a autorização solicitada par2 a 
contratação de empresa visando a prestação de serviço de torno mecânico. 
destinados exclusivamente a restauração de máquinas. veículos, equipamentos e 
peças deste Município de Planalto. encaminhamos: 

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

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

instrumento 

PARA: Departamento jurídico. 
à fins de análise e indicação da rnodaliclade a se:c 

Cordialmente, 

I 
( 

INÁCIO JOSÉ WERLE 
Prefeito Municipal. 
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DE: 

PARA: 

Planalto- .1 13 de novembro de LU1-/ 

Secretaria de Finari.ças 

Prefeito Tvf unicioal 
" 

Senhor Prefeito, 

Em atenção à solicitação visando à contratação de empresa visando a 
prestação de serviço de torno mecânico, destinados exclusivamente a restauração de 
máquinas, veículos, equipamentos e peças deste Município de Planalto, expedido 
Vossa Excelência na data de 10/11/2017, informarn.os a existência de previsão 
recursos orçamentários para assegurar o pagamento das obrigações decorrentes 
solicitação supra, sendo que o pagamento será efetuado através das Dotações 
Orçamentárias: 

/DOTAÇÕES 

Conta da despesa I Funcional programática Destinação de recurso 

iosn 
720 1 ú6.119.26.782.2601-1026 i 3.3S0.39.00000 

2000 
rv-, 1)1 -, ? -:i,1 -1~·01 ):Y21s :-------------+1-U_I_. _-_ . ..L_,c,Ol, "': __ --uY± 

0912610.301.1001-2061 i _____ , _ 
11.133.20.606.2001-2083 1 

- .... - 

3.3.90.39.00000 
---- 

3.3.90.39.00000 
2650 3.3.YU.39.00000 

Cordialrn.ente, 

FABIO lVHCHEL MICHELON 
Secretário de Financas 

-, ' . 
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AUTORIZAÇÃO PARA UClTAÇAO 

PlanaltoPr, 16 de novembro de 7 

DE: Inácio J ose VVe:de 

PAR4.: 

Considerando as informações e pareceres contidos no presente Processe, 
Autorizo a Licitação sob a Modalidade PREGA .. 01 na forma PRESENCIAL,. pelo 
critério de julgamento de MENOR PREÇO POR tem :por objete à 
contratação de empresa visando a prestação de serviço de torno mecânico, 
destinados exclusivamente a restauração de máquinas, veículos, equipamentos e 
peças deste Município de Planalto, nos termos da Lei Federal n. o 10.520 de 17 de 
julho de 2002 e subsidiariame:nte a Lei n. 0 8.666/93 e suas alterações, LC 123/2006 de 
14 de dezembro de 2006 e o Decreto Municipal n." 2727/2007 de 26/06/2007, e 
de:rnais disposições legais. 

A Pregoeira e 2: Eqmpe de norneads 

Encaminhe-se ao Departa.rnent'.) de CompTas e 
providências necessárias. 

"fNTA, r-,y" J0s·"' ,, ,rrR-" ·- 1 1 ·Llv V· ·.t: t/.,_c_- Li=. 

Prefeito :\1un..iripal 
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MINUTA DE EDITAL DE LICITAÇÃO N' ..... /2017 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 

TIPO: MENOR PREÇO 

"EXCLUSIVO ME-EPP" 

O Município de Planalto, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica - CNPJ, sob o nº 76.460.526/0001-16, com sede na Praça 
São Francisco de Assis, nºl583, por seu Prefeito Municipal, Senhor Inácio 
José Werle, e a Senhora Carla Fatima Mombach Sturm Pregoeira, nomeada 
pela Portaria de nº 002/201 7 de 02/O1/2017, tornam público a realização 
de licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO 
objetivando à contratação de empresa visando a prestação de serviço de 
torno mecânico, destinados exclusivamente a restauração de máquinas, 
veículos, equipamentos e peças deste Município de Planalto, que será 
regida pela Lei Federal de nº 10.520 de 17 de julho de 2002; Decreto 
Municipal de nº 2727 /2007 de 26/06/2007 suas alterações, e 
subsidiariamente à Lei Federal nº 8.666/93, suas alterações, LC 123/2006 
de 14 de dezembro de 2006 e LC 147 /2014 demais legislações aplicáveis, a 
ser executado pela Comissão designada pela Portaria nº 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, nºl583 - Centro, Planalto - Pr. 

1- DO OBJETO 
1.1- A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta para a 
contratação de empresa visando a prestação de serviço de torno mecânico, 
destinados exclusivamente a restauração de máquinas, veículos, 
equipamentos e peças deste Município de Planalto, conforme condições, 
especificações, valores e quantidades, constante no Anexo I e nos termos 
deste edital. 
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TOTAL 46.SOO,oo] 

2- DA DOTAÇÃO 
2.1- Para cobertura das despesas decorrentes desta licitação serão 
utilizados recursos próprios do Município de Planalto. Proveniente das 
seguintes DOTAÇÕES ORCAMENTÁRIAS: 

720 06.119.26.782.2601-1026 3.3.90.39.00000 
1060 07.121.12.361.1201-2034 3.3.90.39.00000 

3.3.90.39.00000 2000 09.126.10.301.1001-2061 
2650 l 1.133.20.606.2001-2083 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 nº 
123/2006 e Lei Complementar nº 147 /2014. 

3.2- Poderão participar da presente licitação toda e qualquer pessoa 
jurídica enquadrada nos termos do art. 3° Lei Complementar nº 
123/2006 e Lei Complementar nº 147 /2014 e que atenda todas as 
exigências do presente Edital e seus anexos. 

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

PREGÃO PRESENCIAL Nº ..... /2017 
ENVELOPE I - PROPOSTA DE PREÇOS 
PROPONENTE:~omedaempres~ 

PREGÃO PRESENCIAL Nº ..... / 201 7 
ENVELOPE II - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
PROPONENTE:~omedaempres~ 

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

MICROEMPRESA - ME e EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP, (LC nº 
123/2006 e LC nº 147 /2014); 

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

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

Administração Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal; 

2 

·,· 
\ . F -~ 
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f) Tenham em seu quadro, empregados menores de 18 (dezoito anos 
efetuando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou, ainda, empregados 
com idade inferior a 16 (dezesseis) anos, efetuando qualquer trabalho, salvo 
na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. Conforme 
Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do Artigo 7º 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 ao Pregoeiro 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 
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 ao Pregoeiro, 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 

3 
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proposta maximo 60 (sessenta) dias conforme descrito no Anexo I do 
presente Edital, facilitando assim o julgamento. Não deverão ser cotados 
objetos que não atendam às especificações 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 Ido 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: Os objetos serão executados parcialmente, ou seja, 
conforme a necessidade 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 
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 três. 
8.6- Cumprindo o item 8.3, serão desclassificadas as propostas de preços que: 

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

4 
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I· ' 
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 sequência 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 pelo 
Pregoeiro, implicará a exclusão da Licitante da etapa de lances verbais e na 
manutenção do último preço por ela apresentado, para efeito de ordenação 
das propostas. 
8.11- A pregoeira poderá negociar com a licitante excluída da participação 
dos lances verbais, na forma do item 8.13, caso a Proponente vencedora seja 
inabilitada, observada a ordem de classificação. 
8.12- Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o 
proponente desistente às penalidades cabíveis. 
8.13- Caso não se realize lances verbais, serão verificados a conformidade 
entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para contratação, 
hipótese em que a Pregoeira poderá negociar diretamente com a proponente 
para que seja obtido melhor preço. 
8.14- Após este ato, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas as 
ofertas. 
8.15- A Pregoeira examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor 
apresentado pela primeira classificada, conforme definido neste Edital e seus 
anexos. 
8.16- Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, a 
Pregoeira examinará o atendimento das condições habilitatórias da licitante 
classificada em primeiro lugar. 
8.17- Constatado o atendimento pleno às exigências editatícias, será 
declarada a proponente vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto deste 
Edital pela Pregoeira. 
8.18- Se a proponente não atender às exigências habilitatórias, a Pregoeira 
negociará diretamente com a Licitante melhor classificada e posteriormente 
examinará os seus documentos de habilitação, sendo declarada vencedora e 
a ela será adjudicado o objeto deste Pregão. 
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8.19- Para fins de julgamento das propostas de preços, a Pregoeira 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; 

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

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

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

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

ou Empresa de Pequeno Porte junto a Junta Comercial do Estado 
onde se localiza a empresa licitante, expedida em no máximo 90 
(noventa) dias anteriores a data de abertura desta licitação; 

i) Alvará de localização e funcionamento da empresa participante, 
fornecido pelo órgão competente local da sede da proponente; 

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

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

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

9.2- Todos os documentos exigidos deverão ser apresentados em original 
cópia simples, autenticada por cartório competente, ou por servidor do 
Município de Planalto ou em publicação em órgão da imprensa oficial, e na 
forma de lei, e inclusive expedidos via internet. 
9.3- Os envelopes com documentos relativos a habilitação das licitantes não 
declaradas vencedoras, permanecerão em poder da Pregoeira, devidamente 
lacrados, até que seja formalizada a assinatura do contrato pela licitante 
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vencedora. Após este fato, ficarão por 20 (vinte) dias correntes à disposição 
das licitantes interessadas. Findo este prazo, sem que sejam retirados, serão 
destruídos. 

9.4- Os documentos devem estar com seu prazo de validade em vigor. Se 
este prazo não constar de lei especifica ou do próprio documento, será 
considerado o prazo de validade de 90 (noventa) dias, a partir da data de sua 
expedição. 

10- DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO 
10.1- A execução correspondente ao objeto acima mencionado será efetuada 
em parcelas, ou seja, conforme a necessidade do Município de Planalto; 
10.2- Os serviços deverão ser executados, num prazo máximo de 04 (quatro) 
horas, mediante apresentação pelo motorista da Ordem de Serviços, emitida 
pela respectiva Secretaria; 
10.3- Os serviços deverão ser prestados sempre no local de funcionamento 
da Contratada, de segunda a sexta-feira. 
10.4- A Contratada deverá manter o estabelecimento em perfeitas condições 
de funcionamento, conservação e limpeza; 
10.5- A Contratada, além da mão de obra, também será responsável pelo 
fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários à realização 
dos serviços, sendo de sua responsabilidade e ônus a reposição de todos os 
equipamentos e material de consumo necessários à perfeita execução dos 
serviços a serem prestados; 
10.6- A Contratada responsabilizar-se-á pelo fornecimento dos 
equipamentos de Proteção Individual - EPI, aos funcionários que executarão 
os serviços, de acordo com a legislação vigente; 
10. 7- A CONTRATADA deverá executar com zelo e destreza, não eximindo a 
empresa, de qualquer eventual prejuízo a ser causado resultante do 
procedimento; 
10.8- O prazo de vigência do Contrato será até 31/ 12/2018. 

11- DO VALOR MÁXIMO 
11.1- O valor máximo correspondente ao total dos objetos, é de R$ 
46.800,00 (quarenta e seis mil e oitocentos reais), conforme demonstrado 
no Anexo I, do presente ato convocatório. 

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

13- DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
13.1- Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões 
da Pregoeira, poderá faze-lo, manifestando sua intenção com registro da 
síntese das suas razões, sendo-lhe facultado juntar memoriais no prazo de 
03 (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-DOS PAGAMENTOS 
15.1- O(s) pagamento(s) pertinente(s) a presente licitação será(ão) efetuado(s) 
em até 15 (quinze) dias após a execução mensal dos serviços 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 1 - Descrição do objeto a ser adquirido e demais informações; 
b) Anexo II - Modelo de Carta de Credenciamento; 
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e) 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 7º da Constituição Federal; 

f) Anexo VI - Modelo de declaração de enquadramento de ME ou EPP; 
g) Anexo VII - Modelo Declaração de Declaração de Localização e 

Funcionamento da Empresa; 
h) Minuta de Contrato. 

17- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
17.1- Esta licitação poderá ser revogada por interesse público e anulada por 
ilegalidade de oficio ou mediante provocação de terceiros, mediante parecer 
por escrito e devidamente fundamentado, aplicando-se os procedimentos 
inerentes aos recursos quanto à concessão de prazo para contraditório. 
17.2- A Pregoeira e sua Equipe de Apoio, no interesse público, poderão 
relevar omissões puramente formais, desde que não reste infringido o 
principio 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, nº1583, Centro - CEP 85.750.000 
- Planalto, Estado do Paraná, no horário das 8:00 às 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 JOSÉ WERLE 
Prefeito Municipal 
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MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº .... ./2017 
PREGÃO PRESENCIAL Nº ..... ./2017 

Contrato administrativo que entre si fazem o Município de Planalto e a 
empresa , na forma 
abaixo. 

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PLANALTO, pessoa jurídica de direito Público 
Interno, com sede à Praça São Francisco de Assis, nº 1583, inscrito no CNPJ nº 
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 nº 5.846.233-0 e do CPF /MF sob nº 
815.418.219-04. 
CONTRATADA: ................................................................................... , devidamente 
inscrita no CNPJ sob n.? , com sede à , 
Nº , 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.º , 
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 

prestação de serviço de torno mecânico, destinados exclusivamente a restauração de 
máquinas, veículos, equipamentos e peças deste Município de Planalto, conforme 
segue abaixo: 
ITEM QUANT. UNID. OBJETO PREÇO PREÇO 

UNIT. TOTAL 01 600 H Prestação de serviço de torno mecânico. 
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 Nº /2017, juntamente com 
seus anexos e a proposta da CONTRATADA. 

CLÁUSULA SEGUNDA 
DO VALOR 
Pela execução do(s) objeto(s) ora contratados, a CONTRATANTE 

pagará à CONTRATADA o valor total de R$ ( ) daqui 
por diante denominado "VALOR CONTRATUAL". 

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

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

Parágrafo Segundo: Os objetos deverão ser executados num prazo 
máximo de 04 (quatro) horas, mediante apresentação pelo motorista da Ordem de 
Serviços, emitida pela respectiva Secretaria. 

CLÁUSULA QUARTA 
DA FORMA DE PAGAMENTO 
Os pagamentos será(ão) efetuado(s) em até 15 (quinze) dias após a 

execução mensal dos serviços e com apresentação da(s) respectiva(s) nota(s) fisca(is. 
Parágrafo Único 
Os pagamentos decorrentes desta contratação correrão por conta dos 

recursos oriundos do Município de Planalto. Proveniente das seguintes DOTAÇÕES 
ORÇAMENTÁRIAS: 

720 06. l 19.26.782.2601-1026 3.3.90.39.00000 
1060 07.121.12.361.1201-2034 3.3.90.39.00000 

3.3.90.39.00000 2000 09.126.10.301.1001-2061 
2650 
CLÁUSULA QUINTA 
DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 
Parágrafo Primeiro - Constituem direitos da CONTRATANTE receber 

o(s) objeto(s) deste Contrato nas condições avençadas e da CONTRATADA perceber 
o valor ajustado na forma e prazo convencionados. 

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

do Contrato. 
Parágrafo Terceiro -Constituem obrigações da CONTRATADA: 
a) Prestar o fornecimento na forma ajustada; 
b) Prestar a execução dos serviços sempre no local de funcionamento 

da Contratada, de segunda a sexta-feira; 
e) Manter o estabelecimento em perfeitas condições de funcionamento, 

conservação e limpeza; 
d) A Contratada, além da mão de obra, também será responsável pelo 

fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários à 
realização dos serviços, sendo de sua responsabilidade e ônus a 
reposição de todos os equipamentos e material de consumo 
necessários à perfeita execução dos serviços a serem prestados; 

e) Responsabilizar-se-á pelo fornecimento dos equipamentos de 
Proteção Individual - EPI, aos funcionários que executarão os 
serviços, de acordo com a legislação vigente; 

11.133.20.606.2001-2083 3.3.90.39.00000 
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f) Executar os serviços com zelo e destreza, não eximindo a empresa, 
de qualquer eventual prejuízo a ser causado resultante do 
procedimento; 

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

h) 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; 

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

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

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

CLÁUSULA SÉTIMA 
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE 
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL 

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 nº. 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 
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; 
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e) atraso injustificado, a juízo da Administração, na execução dos 
serviços/ objeto contratado; 

d) não entrega do objeto, sem justa causa ou prévia comunicação à 
Administração; 

e) a subcontratação total do objeto deste Contrato, sem prévia autorização 
do CONTRATANTE, associação da CONTRATADA com outrem, a 
cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou 
incorporação, que afetem a boa execução do presente Contrato; 

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

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

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

k) razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, 
justificados e determinados pela máxima autoridade da esfera 
administrativa a que está subordinada o CONTRATANTE e exaradas 
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 Primeiro - O presente Contrato poderá ser rescindido caso 
ocorram quaisquer dos fatos elencados no art. 78 e seguintes da Lei nº. 
8.666/93. 

Parágrafo Segundo - A CONTRATADA reconhece os direitos da 
CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº. 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 

4 
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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: . 

5 
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PARECER JURÍDICO 

DE: Procuradoria Jurídica 
PARA: Prefeito Municipal 

Senhor Prefeito, 

1- Relatório 

À apreciação deste Setor Jurídico do processo 
administrativo referente à contratação de empresa visando a prestação de serviço de 
torno mecânico, destinados exclusivamente a restauração de máquinas, veículos, 
equipamentos e peças deste Município de Planalto. 

De acordo com a informação contida no ofício solicitatório 
datado de 02/05/2017, da Secretaria Municipal de Viação e Obras e pesquisa de 
preços feita pelo Departamento de Compras, o preço máximo dos objetos importa 
em R$ 46.800,00 (quarenta e seis mil oitocentos reais). 

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

DOTAÇÕES 
Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso 

720 06.119.26. 782.2601-1026 3.3.90.39.00000 
1060 07 .121.12. 361.1201-2034 3.3.90.39.00000 
2000 09.126.10.301.1001-2061 3.3.90.39.00000 
2650 11.133.20.606.2001-2083 3.3.90.39.00000 

PARECER JURÍDICO - PROCURADORIA JURÍDICA 
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2 - ANÁLISE JURÍDICA 

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. 

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, regido pela Lei Federal n.0 10.520 de 17 
de julho de 2002 e subsidiariamente a Lei n.? 8.666/93 e suas alterações, LC 
123/2006 de 14 de dezembro de 2006 e o Decreto Municipal n.v 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 º da 
Lei n° 10.520, de 2002, verbis: 

Art. 1 o 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. 

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

Contudo, os orçamentos juntados encontram-se 
desatualizados, pois foram emitidos no mês de abril de 2017. Pondere-se, 
ainda, que os encartes se tratam de cópias, ao menos uma delas com 
péssima qualidade, devendo a área técnica promover a devida substituição 
por originais atualizados. 

A Lei n.? 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. 4º da Lei n.º 10.520/02 e art. 27 da 
Lei de Licitações. Ademais o 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. 4º da Lei n. 0 10. 520/02. 

PARECER JURÍDICO - PROCURADORIA JURÍDICA 
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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. 

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

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; 

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, reputo necessário seja adequada na minuta 
contratual, em forma de "caput" a cláusula oitava, excluindo-se o parágrafo 
primeiro lá empregado. 

Nos autos, não se encontram encartados a justificativa da 
contratação, com exposição da sua motivação e dos benefícios dela resultantes. 
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 )1, a quem cabe indicar os elementos 
técnicos fundamentais que o apoiam. 

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 a real demanda do Município, 
sendo inadmissíveis especificações que não agreguem valor ao resultado da 

I Lei nº J 0.520/2002. art. 3º. 1: Decreto nº 3.555/2000. arl. 8°. !!! a. 
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contratação, ou superiores às necessidades da municipalidade, ou, ainda, que 
estejam defasadas tecnológica e/ou metodologicamente. 

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

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 e 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. 

Infere-se do art. 8°, III, "a" do Decreto n° 3.555/2000 que 
o termo de referência balizará a definição do objeto do certame pela autoridade 
competente, exigida na Lei do Pregão (nº 10.520/2002). 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. 

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: 

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

b) 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 o do art. 2º da Lei nº 
10.520/2002; 

e) Em atendimento à exigência legal, deve ser juntado 
nos autos o Termo de Referência afeto à contratação ora pretendida, devidamente 
aprovado pela autoridade competente, com inclusão de justificativa motivada 
(fundamentada) no interesse público e nos termos da Lei 2230/2017; 

d) Sejam juntados aos autos pesquisa de preço 
atualizada e em originais; 

PARECER JURÍDICO - PROCURADORIA JURÍDICA 
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e) Seja alterada a redação da cláusula 7.4 do Edital, 
elencada na fundamentação jurídica em destaque no presente parecer; 

f) Quanto a minuta do contrato administrativo 
recomendo que seja procedido a alteração acima delineada relativa à cláusula 
oitava; 

Diante do exposto, entendo que a validade jurídica da 
modalidade pretendida encontra-se condicionada ao atendimento dos pontos 
mencionados no presente Parecer. 

O exame desta Procuradoria se dá nos termos do § único 
do art. 38 da Lei n° 8.666/93, subtraindo-se análises que importem considerações 
de ordem técnica, financeira ou orçamentária, considerando-se a delimitação legal 
de competência institucional deste órgão. 

Por isso, o parecer restringiu-se aos aspectos jurídicos, 
com base nas peças constantes dos autos, não adentrando no mérito administrativo, 
como questões de conveniência e oportunidade, cuja atribuição é do administrador. 

Por oportuno, acrescento que a motivação, justificativas e 
todos os dados técnicos são da inteira responsabilidade da área correspondente, que 
deverá ter plena certeza da exatidão de sua proposta. Todas as observações 
elaboradas têm como premissa a veracidade e a exatidão dos dados, informações, 
cálculos e valores constantes do processo, que são de responsabilidade exclusiva da 
Administração. 

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

É o Parecer, 

Plânalto-Pr., 27 de outubro de 2017. 

----=/ ~-, ; . 
Patrique Mattos 01tJ.vd 

Procurador Juríditô ~'OAB/PR 40.209 
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RESPOSTA AO PARECER JURÍDlCO DO PREGÃO PARA SERVIÇOS OE TORNO 

Conforme apresentado no parecer, segue abaixo a •ndicação das 
mesmo: uções para o 

AJ O processo será numerado cfe art 38 caput da lei 8666/93; 
B) Será realizado na forma presenc.a: por não haver suporte técnico e ecL 

no momento, sendo um serviço de extrema urgência, conforme sina:izado 
secretaria solicitante, não obstante tempo hábil para tal prncedirnento eletrônico. 

C) O termo de referencia foi anexado ao processo; 

D) Como a licitação deu fracassada, a pesquisa de preço foi mantiaa, pois verificou-se 
que o motivo do fracasso do certame anterior foi falta de interesse das empresas 
fornecedoras dos orçamentos em participar per motivos p2rtícL:lares. 

E) A atteracão +0-1 senada r".r.Cr;·me -, ger.do l i aya J JCTilC. 0 '-'UtiiU! ô :.)v, 1-1 IUJ., 

F) A redação foi alterada conforme sugenco. 

Planalto - PR, 16 de Novembro de 2017. 
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TERMO DE REFERENCIA PARA LICITAÇÃO 

Objeto: 
Contratação de empresa visando a prestação de serviço de torno mecânico, 

destinados exclusivamente a restauração de máquinas, veículos, equipamentos e 
peças deste Município de Planalto - PR. 

Motivação: 

A secretaria de serviços rodoviários tem atividades constantes de recuperação de 

estradas, manutenção de estradas, manutenção e construção de bueiros. Para isso 

possui em sua frota várias máquinas e caminhões, para a execução do serviço que 
tem uma característica de serviços pesados. 

Essas máquinas sofrem frequentemente avarias, sendo algumas delas necessárias 

a execução de serviço de torno mecânico, sendo que atualmente não possui ;10 

quadro de funcionários mecânico especializado e também não possui equipamentos 
para a execução do mesmo. 

Sendo assim, para que as máquinas possam ser arrumadas, conforme a 

necessidade é de suma importância a contratação de empresa especiatizada na 
prestação do referido serviço (torno mecânico). 

Especificações para licitação: 

Contratação de empresa visando a prestação de serviço de torno mecânico, 

destinados exclusivamente a restauração de máquinas, veículos, equipamentos e 
peças deste Município de Planalto - PR. 

Por este departamento foram obtidos orçamentos, os quais seguem em anexo, e 

descritos na tabela abaixo, com média final, para fins de edital: 

de serviço de torno! óOO H 



MUNICIPIO DE PLANALTO 

CNPJ Nº. 76.460.526/0001-16 
Praça São Francisco de Assis, 1583- CEP: 85.750-000. 

E-mail: pianalto@rlíne.com.br 

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

PLANALTO PARANÁ 

/mecânico. 
TOTAL 46.800,00 

Valor máximo da licitação: R$ 46.800,0D (Quarenta e seis mil e oitocentos 
Reais}. 

Critérios de avaliação das propostas: 

As propostas deverão cumprir as descrições previstas no editai e apresentar o 
menor preço por item. 

Gestão e fiscalização do contrato: 

A gestão e a fiscalização do contrato estarão ao encargo da Secretaria Municipal de 
Administração. 

Requisitos para contratação da empresa: 

A empresa deverá comprovar regularidade fiscal, ser micro e pequena empresa 

(Leis complementares 123 e 147). A opção pela micro e pequena empresa é err 
função da obrigatoriedade de destinação exclusiva para os contratos onde os itens 

não ultrapassem os R$ 80.000,00 e em função do processo de incentivo para o 

desenvolvimento local. Os artigos da Lei Complementar 123, alterado pela Lei 

Complementar 147, que regem o tema são os seguintes: 

Art. 47" Nas contratações públicas da 

administração direta e indireta, autárquica e 

fundacional, federal, estadual e municipal, 

deverá ser concedido tratamento diferenciado e 

simplificado para as microempresas e 

empresas de pequeno porte objetivando a 

promoção do dese:woiv:rnento económico e 

social no âmbito municipal e reg 
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ampiiação da eficiência das políticas públicas e 

o incentivo à inovação tecnológica. (Redação 

dada pera Lei Complementar nº 147, de 2014) 

Parágrafo único. No que diz respeito às 

compras públicas, enquanto não sobrevier 

legisiação estadual, municipal ou reguiamento 

específico de caos órgão mais favorável à 

rnicroernpresa e empresa de pequeno porre, 

aplica- se a legislação federal. (lnciufdo pela 

Lei Complementar nº 147, de 201 

Modalidade de licitação a ser utilizada, 

Pregão Presencial. A execução dos serviços será parcial conforme demanda e 

necessidade da Secretaria de Serviços Rodoviários, devendo obedecer as 

solicitações desta Secretaria, iniciando os serviços em até 24 horas a contar da 

solicitação de serviços, que poderá ser feita em modelo próprio do município ce 

Planalto, por e-mail, ou presencia! desde que registrada de forma a comprovar o 
conhecimento de ambas as partes. isso a opção pe!a modalidade Presenciai 

Planalto - PR, 16 de Novembro de 20'17 

\' ·: .. L J 
Cezar f\ugusto Soares 

Secretário Municipal de Planejamento e Supervisão 

í l . 1 \ '· () i . 
Jearie Maria de Souza 

Comissão de Apoio 

.1 " 11 

lnác.o José V\Jsr!e 

Prefeito Municipal 

"· ·.._ 
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EDITAL DE LICITAÇÃO N° 112/2017 

MODALIDADE: PREGÃO PRESEiVCIAL 

TIPO: MENOR PREÇO 

"EXCLUSIVO l'RE~EPP'' 

O Município de Planalto, Estado Paraná, inscrito no Cadastro acional de 
Pessoa Jurídica - CNPJ, sob o nº 76.460.526/0001-16, com sede La Praça 
São Francisco de Assis, nº 1583, por seu Prefeito Municipal, Senhor Inácio 
José Werle, e a Senhora Carla Fatirna Mombach Sturrn Pregoeira, 
pela Portaria de nº 002/2017 de 02/01/2017, tornam blico a 
de licitação na modalidade PREGAO PRESE?iCIAL, tipo MENOR 
objetivando à contratação de empresa visando a prestação de serviço de 
torno mecânico, destinad,:.,;s exchlshn:;.:ri'le:nte a :restauração de ::T1.ãquinas, 
veículos, equipamentos e peças deste lViunidpio 
regida pela Lei Federal de n º l O. 52 O de l 7 de j 
Iviunicipal de nº 2727 /2007 de 26/06í2007 suss 
subsidiariamente à Lei Federal n" 8.666/93, suas ah:eraçr3es, LC 
de 14 de dezembro de 2006 e LC 147 /2014 demais legislaç3es 
ser executado pela Comissão designada pe1a Porcaria n? 
"8/'Q/r,o,·-("' r,G ~ ';.~- G ,:·· r1,'.- --~'- ~ ''-tr.1 e rc·r n, ç.··,.r·G 1. 1 1. L. '~ "' Da..:s vODCTsyOê:S IlXec,J.cts llc:::, Lê cQ, ca.l ,~ :::,.~. '..,)_:::, cD~Xu:s 

ABERTURA 
A abertura da pi-esente licitação se dará em sessão 
no dia 30/ 11/2017; às 14:00 horas, na sala de reuniôes 
Licitação da Prefeitura Mtrn ici pa] de Planalto, corn 
Francisco de Assis, nºl583 - Centro, PlanaLc - 

1- DO OBJE"tO 
L 1- A presente licitação tem por o etc a 
contratação de empresa visando a prestaçsc de 
destinados exclusivamente a :-estaursção 
equipamentos e peças des te unicipio de Planaltc 
especificações, valores e qu2-ntidad,es, constante rio 
deste edital. 
iT orr. l L'v . 

de serviço de 
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46 ,oo, 
2- DA DOTAÇÃO 
2. Para cobertura das despesas dccorren 
utLizad:::,s recursos próprios de :\ifcnici:Jio de 
seguintes DOTACÕES ORCAMENTARIAS: 

06.119.26 782.2601-1026 
1060 07.121.12.361.1201-2034 3.3.SC.39.0000C 2000 09.126.10.301.1001-2061 
2650 l l .133.20.606.2001-2083 

3.3. 90.39.0000C 
3.3. 9C.39.0:0QiJC 

3- DA PARTICIPAÇkO 
3.1.~ A pre serrte Hdta.ção ilestin;s>st': 
de MICROEMPRESA - ME e Eí1i'.PRESA 
qualificadas como tais rios te rrnos do art. 
123/2006 e Lei Complementar nº 147 /201 

3.2- Podevâo participa:t && ptcsént;;; li.c1ci~.ção 
jurídica enqu.ad:rada nos lte:cn:ws cio arr. 
123/2006 e Lei Con1.pfoment0.1" :nº 147/2014 
exigências do p:rese:nte Edital e seus t='..zieiws, 

3.3- Os i.:iteressados deverão entregar 2.Lê Q dia 30/ l l 
horas ao Departamento de Licitações desta Frefein.:xa 02 envelopes 
envelope I concendo proposta de preços. Envelope II cor; u11.1cc:.u.,:::; 

para habilitação, com as seguintes 1den::ificações na pa,:-ü:' externa: 

PR '7',0 ~u"'\ .,,Rri'S .--.,., Ti' T !' ; r '() ' ·: ) ! '.)" r 7 
L t'-':, r ,._, .G1,\.,-~.1.~ 1, 1. ~-/ ~'-' ~. 

ENVELOPE:-PROPOST DEP~EÇCS 
PROPONENTE: (no::ne da ern.pres2.) 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 112/2017 
l~NTíJ1=i'LOP~ rr - 1,.,,.n1u· 1'A"J:']\V·'·,, .r""',: ,-, T':E T .•. LÍ, D., .. ·rr:-, 
L..J1 .1 ......• ,' ~ J:..1. L.JU'- ..:..l/1.,;.._,'~ · ...._ I""'l..yn'-..J .J....../ L'-""-.1. ~.L).1__;._j_ .,__ 

PROPONENT:2: 

3.4- É vedada a can:ícipacão direta ou indiret&. nesrn 
--'- -'- "' 

a) pessoa física; 
b) 'Pessoa juridica 

~ J 

MICROEMPRESA - ME e 
123/2006 e LC :.Gº 147 /2014: 

J I , ~ 

C~J ,=,,>,·r,=0n =~r,, fPO-}·mr 1.....,...._.._..._l!_l_ , ..... vc:.._ \...,.L..l-c. '""ô ..i...l.. e 

riào enquadrada na 
i=,:111rpR·i=i·.~ 11. D,l:;' P:::'QTTJ:;'N':, s-a i c s: .,;._,.··..._,.11. .,___J :.......t ......,,.L:.,I..._ .. \.....) _ EPP) 

d) e-;1presa que estiver sob falência, cortcur-so 
liquiàação; 

e) Cªrnp·r;e,cc, •"'u.···p tenha sido ri=cl~ra.'"i,:, .,____ vuc.;_ "-1 ~ _ a .....,_ .._..._\...., ........__ "-""-'-"'-- 

AdminÍStraçãO Pública, Direta ou In.di,:-ern, Federal, 

S:....lbconi:::..-atação, 
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f) Tenham em seu quadro, emo:regados menores ôe 18 (dezoito anos / ..:.. ,.___. \ 

efetuando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou. ain da, ernpregados 
com idade inferior a 16 ( dezesseis) anos, efetuando 
na concLç:io de aprendiz, a de 14 
Observância ao Disposto do Inciso X.Y..XIII do 
Federal (anexo V). 

trabalho, salvo 
Conforme 

4- DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENC!Al\fENTO 
4.1- Só poderá deliberar em norr.,_e do licirante, forrn 
preços e praticar os demais atos pe:rtir--'entes 2.0 certame, 'urn e os seus 
dirigentes contratuais ou estatutários, legalmern:e identificado, ou pessoa 
física ou j uricuca, haoilitada por meio ae Procuração, ou Carta 
Credenciamento, cocforrne modelo do anexo IL ou documento te, 
outorgando poderes necessários à formulação de pr::;postas e à pratica 
todos os demais atos inerentes ao certan.-..e. Caso sej2~ sócio ou ti da 
empresa, deverá apresentar doct.merrtos que 
representar a n1esma, core poderes para 

. . ". ; ' - e praticar toaos os cernais ates perunenres ao 

sua capacidade 

entregue ao Pregoeiro no in ício oc.:. durante 2. reun.ão 
d ., . . 1 entro oe u1n terceiro crive cpe. 
4~2- Cada licitanre credenciará apenas 'um _ 
admitido a intervir rias fases do pr ocedirnenro 
todos os mos e efeitos previsto ne ste edital, sua 
4.3- A não apresentação do credenciamento, a incorr-eção do documento 

dei :,.....-j. -, r-, -· -r:. .,.,-.:!. - . .,.._.::::,,--· . .....,, •. tante -'. ,_ ·.:.;,,... ·· _. . -r-Ór-. ~---r.-!-.-,;:; .....::,-, -- .. ,..,..,,_ .. --.,.~-:-,._ Ore enC1ct1 OU a.USe.,,1c1a 0.C s. epresentan e, irr.pncar a .:.,.e;. cX"'-'L.-l.SaO uc. p: cpo sta 
no cer tarne. 

- '"· 11 I· ·•.:n,.,.,U·' r- .,,..,. " ÇA .. o· D· o··E· ,,, .,T. A. -,: .:,- .UJ:CL J:vit' · ur ill.rl.. · .. . · LJi L 

5.1- Decairá do direito de solicitar escl&re.:::irnenco 
impugnar o Ed1 aquele que não o fizer até 02 
data de abertura da sessão do Pregão. 

6- DA PRÉ-HAIHLITAÇÁO 
6.1- Os licitantes deverão apr eserr.ar Declar&ção 
cumprem plenamente os requisitos de habilitação, 
Anexo 1\/, diretamente ao Pregoeiro, no in~cio da sessão. Poderá também se"" 
enviada ainda em um terceiro envelope . 

.-, '.""A p,~rtp·o·,,;jT. is. ~,,q, ,;;,'hJ1,.,.ç· '·""·~ I - .tJ Jrli..'-' u .::::,,. .i.J!J.J .t X..L · ;\UI>.;, 

7.1- l\ r:·r-oposLa de preços envelope 
proponerrte ou se1..., representante legal, 
datilografada ou digitada, de forma 
entrelinhas nos campos que envolverem 
indicação de rrúrner o deste EcLr&~. ::)everá 
condições e stabe.eoidas neste ital e seus 

• • ~ • 1 rr11nuc10samence os o ojetos cotaoos, 
cotação de quar,,Iidades e os preços maxrrnos 
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proposta máximo 60 (sessenta) dias conforme 
E ,. ' f .,. d . . -, pre serite cutai, acuitan o assim o ]Ulgan:eccc. 

c'.:Jjetos L:::_·ie não atendam às es;·ecificações. 
I, sob ;p:e::rn de desclassificação, 
7.2- Ac assinar a Proposta de P;.·eços - 
assurnindo automaticarnente e cun-~prircenco 
estabelecidas na mesma. 
7.3- Os preços deverão ser cot.ados en1 
cotação em moeda estrangeira), li::nitada a 02 i 
sendo que os dígitos excedenres serãc exc:·uidos 
de Apoio sem arr-edondan-.:.ento, sendc q:;.e o 
cada item encontra-se indicado rio Anexo I de 
7.4- Na apresenrnção da preposta de preços .ic~ca:::1::es 
inclusos todos os custos necessários oara o atencj:rner;.t·'.) 

e.o 

te estará 

licitação, bem como todos os 1rr:.posrns, encargos era previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, freces, 
pessoal, prestação de assistência técriica , garan 

cotacão 
o ' 

ser 

7. A Proposta 
' . 

e 00j;êro 1.1c~:ac.c. 

http://planalto.pr.gov. br/up~oad/ downloac.s/ 
apresentada: na forma eletrônica (Pen-Drive) para &lir.: .; er" 
apuração; 
7.6- Forma de entrega: Os objetos serão execu 
confo::me a necessidade do fvlurcicipio de Planalto. 

8- DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS JE DüS 
8. 1- A Pregoeira decla-ara aberta a sessão in.icsLnco-se com a 
crecienciarnenro dos interessados ern oartc>,~, , cer:2me. 
8.2- Estando de posse da relação das Lici:anres 
fará divulgação verbal dos ínreressados 
credenciadas poderão of errar , . 

rarice s au:r2-n-ce 
as proporle:-:-.:.tes 
Pregào, danào-sé 
e ªDoc:_1-:c~1-e1-i1os d.e início ao recebimeriro cios envelopes "proposta de 

Habilitação". 
8.3- Abenos os envelopes ccmten::L:: as F·o;,os{as 
sua conferência, análise de sua co::,.for::.:cicac.e ccrr. as 
8.4- A Pregoeira procederá & cla.ssiLc&çãc da l-'osca ~,, 
aquelas que tenham valores sucessivos e s uperrores ern 
cento], relativarrlence &. de menor preço, para 
verbais. 
8.5- Caso n20 a selo ~T:.er_os 
1Lerr ... 8. 4, serãc 2lassific&.das as 
os mer1ores preços) su-bseqL1-en.tes, até J 
8.6- Cumprindo o item 8.3, serãc descle.ssi11cacas as 
que: 

\ _f' rc _ .e,. 1 -, -· -~ ·1 , ,..., ~ .,..:: . -- ,-.... ,...,, _, ...•. ·--- _ ·1 .~. _r· .• --- .. _ -. r· ,....., a; 10,. ern ,._,1aOOra.Oa::s elT1 cesaco: Q,_ 0UlTl e:.::, 
anexos; 
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I; 
b) apresentem valores cctadcs acima. do máximo rio anexo 

valer zero, . - . l:':'lexeq, ... uveis, 
incornpativel com os preços orancactcs no mercado, 
e suas alterações; 

d\ . -t ' 

J consmerar qua1quer orerta ou vantagem 
seus anexos. neste Ecli-ca: e 
8 .. 7- Na ocorrência dê ernpa-ce de~i::t·-e as 
lances verbais, a ordem para esses larices ser2. 
ond:s terá preferência para e "a:::c:s s. licitarrte 
prociarnao as classificadas, será 
meio de lahces verbais e sucessivos, de valores 

pelo autor da -c:rccosta relaçiio à de menor preço, iniciando-se 
valor. 
8.8- A cada nova rodada será efec.ivacia 

t -, - - ' r; ; ;:. . - = , - "'-~ -, : ,;· - - propos as, o que cenrura a sequencia ~lu~ 
a classificaçãc, mornen rariea 

preço. 
8.10- A clesistência em aoresentar lance 

LéS. 

Pregoeiro, implicará a exclusão da Licitante ds. 
manutenção do úttimo preçc por ela apresenc:2.a.0, 
das propostas. 
8.11- A pregoeira podera negoc1a:r CGIL a 
dos lances verbais, na forma de .tern 8.13, case - 

'c. e:,.~:- v \_,_;_ 

.,:::::. .__...,__,...,, 
V _!__;_C;._ 

inabilitada, observaGa a orcem 

se o 
8.12- Não poderá haver desistência dos lances 
proponente desistenre às penalid2.é.es ca oiveis. 
8.13- Caso não se realize lances ver bais , serão 
entre a proposta escrita de menor preço e o valor esnrn.aGo 
hipótese em que a Pregoeira poderá negociar 
para que seja obtido melhor preço. 

para conrra-cação, 
COlTi a LC 

S.14- Após es:.:e ato, será encenada a etapa 
ofertas. 
8, 15- A Pregoeira examinará a acei:abilié.ade, 
apresentado pela prirr,eira classificada, con=--c:-me 
anexos. 
8.16- Declarada encerrada a eta.pa compent1va e 
Pregoeira examinará o acendimento das condições - ·r· , " . - cra asr reada em pnmeno .ugar. 
17- Cc.1.statado o 2.t'.:'.1:.dime:r-.:.:.:0 ple::_0 

c~eclarada a proponenr.- vencedors, serio o- 
2di~al pela Pregoeira. 

-:_.is._~e,~ 

as propostas, 2 
itatórias da Lar_;,:e 

8.18- Se a proponenr- nào atender às 
negociará dire.tarnen te cem a Licitan ce melhor 

a ela será adjudicado o objeto des:.:e Pregã~,. 
exami.nará os seus doc .. :Lrr.enrns c,e 1:12. itaçàc 
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8. 19- Para fins de julgarúe:1t0 ias prepostas 
Equipe Apoio levarão em ccnsi'.':ter2çà.o o crr 
ITElVL 

documentos, 
Apoio: 

9. 1- As empresas deverão apreserlrar rio 
9- DA HAEtrLITAÇÃO 

os quais serão examinados pela Pregoeira e Dela EouiDe 
cs 

a) Prova de regularidade relati za ao 
Serviço TS), tra por 

b) .• ', • "I i --,----.., . ~,....... -; -; de regu.anoaue cara ccrn & 2 azerio a : ecerai, te apresen tação de C:ertidão de Quitaçào de 
Federais. expedida pela Secretaria de 
domicilio ou sede do proponente, cu outra equivalente, un 
lei; 

c) Prova de regularidade 
apresen tacão de Certidãc 
Secretaria Es-::aclo 
proponente, ou outra eq'uivaierrte , na forrna 

d) Prova de :regul2,ridade para com a Fazenda 
apresentação de Certidão de RegLuaridade 
Secretaria de Municipal da Fazenda, 
proponente, o·.l outra equivalerite, na forma 

e) Prova de regula:riciade para 
apresen-caçãc de Certidão de 

f) :1-~ cor- st ii .. itivo estatutc ,.,. c--rr,--·0 ..;.iLV ;,__, 1- .•. ~u .. ~'....J- ..L J 'esl-QL L.U Vl.-~ .,.( )_.__ e_:.._...._, 
g) Prova -1= inscricào nr Cadastre Gera ..:,e - _.;._ Cl UC ...__,__. Y'--'-- ..__._.,. '-A...UQ V ~ .....__..,_ 1.._.-_ 

h) Ccrtid a- .. ~ -:.,-, ,-,1'1.:r:C~ da rL- .~º"'' "'"'"' :T' ' .. ·, :i ,,,,_ ·-- =·- ·-r, corr: 
0 \_.., Ll U ::::i,.i..;._.ll_}.) .i L C.".....;_ UU -.::::n • .,lA '-'.i..Lít..--.1,.á.U1.C .. ..;..i1..\....,..:..1L-1, .. .> "-'0 L1.\J 

CL Empresa de Pequeno Forte 
onde se localiza a ernpr-esa .ioitante, 
(noventa) dias m:teriores a data de abertura 

i) Alvará de localização <:: Ú}ECionar,1en::c 
fornecido pelo órgão cornpeten .e 

j) 8eclaração de Idoneidade .anexo 
k) ·u''c::-c'.,::;~.,..,c"o rip Observância ao Disoostc 

.!.._ •••••••••• ...'..ªwª u'--' \....)"'-' ..,__J_<..__,."""Ci.,_ Cl . .LJ \..J;._,,v~ L-\__,I 

7° da ConstitL:ciçãc Federal {anex0 
1) Declaração de curn.p:ri.,-nencc aos requisí 

corno micro empresa e eT.presa de 
Anexo 

licitante; 
9.2- Todos os tcs ex1g:::c.cs 
cópia sirnple s, autenticaoa Der cartóno 

-o ara 
r -. -. cor1Iorr1__;_e ~:--:.oce~c 

Município de :-:ilanalrn oi.;; e::r1 p._::bLcaçàc e~;" ~" b~"" w.u. """" ~" c"10ct ~H;_:~.::L, .:.: ~-:.::o.. 
forma de lei, e inclusive expedidcs via iriterriet, 
9 .. 3- Os en\.relopes com doc·L.._:_cc..e:-.L"CC,S re.:.a~~\/OS & na 
declaradas CY:i.::; ,e.,--. c::.n=,=·~,, ~'iL 

lacrados, '.e... 
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vencedor:,L Após este fato, ficaràc por 20 (vin dias correntes à disposição 
das lícitar-_res interessadas. Finde este prazo, s~~m C,\l_e seiam 
destruícc ·.:: _ 
9.4- Os c~ocumenws devem es car com seu orazo 
este prazo não constar de lei especifica cu 
considerado o prazo de validade 
expedição. 

90 (noventa; 

10- DOS PR.A.ZOS E CONDIÇÕES 

Ser'JiÇC)S; 

10.1- A execução correspondente ac o ieto acima 
em parcelas, ou seja, conforme 2 r:.ecessidade do 
10.2- Os serviços deverão ser executados, num prazo 
horas, mediante apresentação pe.o motorista da 
pela respectiva Secretaria; 
10.3- Os serviços deverão ser presrndos sempre rio 
da Contratada, de segunda a sexta.-feir2,_. 
10.4- A Concrarnda deverá mar.ter c 
de funcionamento, conservação e limpeza; 
10.5- A Contratada, além da rnào de obra, ram 
fornecimento de todos os materiais e ecr . .üpamentos 
dos serviços, sendo de sua responsabilidade e :5nL.s 
equipamentos e material de consume necessários 
serviços a serem prestados; 
1 6,... A Contratada respt~){1.scuJ1l1,za;--se-2 

fu:r1c1onamer1.ro 

equiparr1er.1.tos de Proteção ) acs 
- . 1crr,.ec1rr.::.e11-c.o 

os serviços, de acordo COIT1 a _eg1s_açs..o ,-~ge::-_ 
10. 7- A CONTRATADA deverá exec:utar ccrn zele e 
empresa, de qualquer evenrua, prer__:;_1zo a se:c causado resultari·:e 
p:rocedimen to; 
10,8- O prazo de vigência do Conc:cs.cc se::cã até 3 l; 12 j 2C 18. 

11- DO VALOR. lViÁXIlVlO 
1 L 1- O valor máximo corresDcr:den te iõ:,o 
46.800,00 {quarenta e seis mil e ortocerrtos 
no Anexo I, do presente ato convocatório. 

12- DAS PENALIDADES 
12e :1- Ü ~1C1Lar_(Le que er1Sejéi:;: C 

rnarrtiver a proposta, falhar o.; 
te C)(ec 

comportar-se de modo inidórieo, rizer declaracão 
fiscal, garantinrir, e cireito 
irr.lpedido de lici tar e corrtra tar 
(cinco; anos, er,qc.anto perd~"ra~-erú os 
até que seja prcrr1oviá.a a reabilicaçào -:::ierante 
a plico u a per-1-alldade. 

·~orn.ec1rx1eI'1 cc 

12~2- P·ela 1r1execuçb_c 
equiva1ence e. 
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execução do objeto contratual que 2carrête a 
inst.cume:r_w equivalente, o Mun~cioic de Plana ... to, 

a previa defesa, aplicar à empresa CG:8Cra::a2ca as 
da T '°'1° ,-.º Q 01-66/º~ sendo o ue em c·:::>"C· ·---lP ,..,_...,,,,~P. =c;::T<C• ."{Yc-·res:nona'.Pr~ ç: 1 r, ..........._ ..-....#\....,, _..,_ U, ::.;..__,, "-j_ L, .l.-1 v,._..._.,) "--"--' l.1-..!.L-,._lLU L,_...,L'-"--- "---'U.1..l. '----'_i-" ....__ ,._,..._,_...._ ·'--"- --V 

( '"' . . -·,co·~· ) •, br r- r] -r- d ~n· +. te a'-..,z por cento] ::;O re o varor '- o LUÍ!Lfa u. 
12.3- A aplicação das sS.nções aàmimscrativas 
responsabilização do licitante per eventuais perdas e canos 
Município de Planalto. causaaos r- 0 

cu 

13- DOS RECURSOS ADMINTST1-;;:.itTrvns 
13.1- Ao final da sessão, o proponence desejar recor rer COLL-a 
da Pregoeira, poderá. faze-lo, manifestando sua in corn 
síntese das suas razões, sendo-lhe facultado juntar mernoriais no prazo 
03 ( .... rês) dias Os 1·n+e~~s~-a·'os ficam desde lo·,..,.o intimados - n·oren=~-,~-- L '--':::Í) • . r t, ~t; ::;a_ <_... cll, U 0U · b ', >-'.l~HHa. .u:::; â. a.~~ ~'-.0.c~:::u 
escrito, contra-razões em igual número de dias, que corneçarão a contar 
término do prazo do recorrente. 
13.2- 1\ falta de ::-rianifestação ~:::T.eéiat2, e motivada 
recursos, ao final da sessão, importará 2 preclusão 
adjudicação do objeto da licitação pela Pregoeira ao 
13.3- Os recursos contra c.ecisões Pregoeira 
suspensivos 
13.4- O acolhimento de recur sos i:.:npc:ctará e. 

Ci.0 

insuscetÍ'veis de aproveitamenrr. a.cs 

14.1- Inexis1:indo mani{escação recursai, caberá a :::-,regceir2. a adjudicação 
14- DA ADJUDICAÇÃO E DA Húl\lIOLOGAÇÃO 

objeto da licitação ao licitante vencedor, corn 2.. 

resultado pelo Prefeito do lü-:...:nicipío de Planalto, 
jornal oficial do Munic~pio 
1·42 O ., º - 

e .- ·correndo recurses, apos sua reso.ucao, 

homologaçãc 
·, . - a nec1sac e----- . ...-.._ 

\_,.1.-!_.:,._ 

Município de Planalto a adj"L:,dic2..çào Cio resuí com Dublicação 
decisão ern jorrial oficial do tirucip.o. 
14.3- Adjudicado o obieto ao cer'tarne , 
negociar diretamente corno adj1..dicatário, buscando o 

.-. _,__ D.,,...,,--_.;--;:::;..:.,-,,.._ a_v .1 .1 C-1\..,l :....l . ./ 

15-DOS PAGAMENTOS 
~ 5 "' O' , ' ' . , ) .J. .J.- (S) pagamento(SJ pert.merire.s 
em até 15 (quinze) dis.s após & exec:....ção 
apresentação da(s) re spectiva.s] ::-~c~a(s; fisca(isJ. 

16- DOS ANEXOS DO EDITAL 
16.1- É facultada â. apresen -·- --- "~-"d'-'--'v v>L -L~vlCG~ p~-0.Jê~GS 
proponente, desde Cf.J.e não desca:racterizerr_ suas 
16.2- Compõem esta Com1ocaçãc CeraL além das condições 
constantes do corpo do Edical, os seguir.res doc-ur~J.êr-J.L·~·S: 

a) Anexo - Descr::_çã.o do e 
bl r, ·0 _e-;,--_,......, -,--_.- //C n ...:J - .---.. : - _·"'. -~-:--- ) n..".:.'--'Xu .i I - "huUe.:.u C.:::; vai .e. 

( 



~~--~ 
--- ---·-·- -·-·-·- 

Praça Sito Francis::.o de Assis, 1583 - 
e-maii: plomalto@rline.corn. 

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
PLANALTO - PA1'&1NÁ 

e) Anexo TTI Modelo - ---~l - .l L - .; u \...l_ ' 

IC Q·OS tos 
à} Anexe IV - Modelo de Decla::ação . H . .. - e.e Labfütaçao; 
e) A::~exo V - Modelo de Declars.çào 

Inciso XX .. X:HI do Artigo 7º da Ccristiruição Federal; 
~ \TI 11.1 ' • • ' ' - 
1) Anexo - iv oaelo de ct.ec1araçao enquac.rarr1enco e:.e 
g) Anexo VII - Modelo Declaração de Declaração de 

Funcionamento da Empresa; 

ac 

'í ~·. - 1....,oca11zaçao e 

1 7- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
17.1- Esta licitação poderá ser revogada por in 
ilegalidade de oficio ou mediante prnvccação de 
por escrito e devidamenr- ru:r::.dan::ent:adc, a 
inerentes aos recursos o uarrto 2. ccr~c:::ss2.o 
17.2- A Pregoeira e sua ' . ue _r:_::Jo10, 
relevar ornissões puramence formais, desce 
principio da vinculação ao instrumento convocatório. 
17 3 --- f;", ) 1 '~ '~/ \ ~+- I ' d· 1··~· +·-~·· ~-,, .,!.,! _. - seratao 1avra.aa.1s; a.La1si · os, ua.Oa..:.n.u\::,J 
público de abertura dos enilelopes, a,s1 
Pregoeira, pela equipe de apoio e represencs-.:-ltes 
17.4- A licitação não implica da cbrigarnriec.:ade 
Município de Planalto. Atê a entregs_ oo 
vencedor ser excluído ca taçào, se::-n 
ressarcimento e sem prejuízo de outra s 
tiver conhecimento de ''-- qua1quer tato 

-, ,.-; -,---.-, '"' ·r-::::::i. ..:.li.....,i_ :.....e:_.;: l,..~ 

ir1denizaçãc O"L: 

anterior ou posterior ao j ulga merrto deste 
. ' "d -, .. d' ,.. . - . iconei aae ou capacida ,e :1nanceE"a, tecn.ca ou 
17.5- Os pedidos de escla:·ecüner.:.cos, in1pLgr1ações 
aos recursos deverão ser protocoüzac..Js jurn o a 
Planalto, na São Frar::c:sco 
- Planalto, Estado do Paraná, no nor-ano c a s 
17:30 horas. 
17.6- As partes contratantes ficam obrigadas 
deste termo, perante o Foro da Co::r.:.s.rca 
qualquer mudança de do:n-,"cilio da ::::c1;TRA'-;_' 
obrigada a manter um. represencante corn 

.f. - . - . . . 1 .. ' rioti rcaoao, citaçao ir11c1S. ,:: outras mec.uas er.:~ 

ou L-i.. circunsrâr1cia S\J pervernen -ce} 
aesar_10:r-1e sua 

Pla112-l ·7 

....-:'• 

HiÁC1ú JOSÉ 
Prefeito lVIürt.ic~ipal 
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Praça São Francisco de Assis, 1583 - 
e-mail: planalto@rline.com. 

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
PLANAL'TO - PAR4NA ---- 

PR:EGÃO PRESENCIAL Nº l 12 / 2fJ 1 7 

ANEXO - CARTA DE CREDENCIAl\!tEN'I'O 

RAZÃO SOCIAL: . _ 

CNPJ Nº --------. 

ENDEREÇO_~ FONE: 

MUl\ICIPIO: _ 

Credenciamos 
Sr.(a) _ 

portado::(a) da cédula de identidade sob n" "'" 
sob nº 

A participar do procedimento licítató:rio. sob a modalidade de PREGAO 

qualidade de representante legal da empresa, com poderes para representar 

PRESENCIAL Nº 112/2017, instaurado pelo Municíoio de Planalto, na 

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

recurso e praticar todos os demais atos oue se fizerem necessários ~ ~ 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a pre se nte 

Local e data __ ._/ _ 

NOME: 

RG/CPF 

CARGO 



~~ 
!v1Ul\71CJP10 DE PLANjlL 

r""'?\TPJ· 7' P -,ç;, 460 r::_) r/.n,Ou"7 e L~ JL l \< / v. -~-O/ li ~- o 
Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85]50-000 

·' -, z · r»; z · , e-mau. plana. ro@rine.com.!Jr 
Fone: (046) 3555-8100 - (46) 3555-8101 

PLil.NA.LTO PAR.ANA 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 112/201 7 

AJ'iEXO - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ Nº 
-----------------~ 

ENDEREÇO ~--~------------ ~e 'iE: 
MUNICIPIO: ------ 

proponente do procedimento licita.tório, sob a modalidade de PREGAO 
Declaramos para os fins de direito, na qualidade de 

fomos declarados inidôneos para rar ou coccratar com o Poder Pú 
em qualquer de suas esferas. 

Por ser a expressão da verdade, finT12.mos a pre sente. 

Local e c.at2. _ 

NOME: 

RG/CFF 

CARGO 



-- -- --------- - -- -- - --~-- ----- ------ - - - -------- - - ---- -- - - -- 

]í /ifu-71i.nc11-:;ro DE pr 4 7\T !\ r rr:«: lv'l iv : s. , s. L__c_LL tfíLl U 
CNPJ Nº 76.460.526/0001-16 

Praca São Francisco de Assis/ 1583 ~ CEP: 85.750-000 
e-rnail: planalto@rline.co;.nb1 

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

PREGÃO PRESENCIAL Nº 112/2017 

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS 
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

(documento obrigatório) 

RAZÃO SOCIAL: _ 

CNPJ Nº ------- 

ENDEREÇO ~------- r-}E: ---- 
MUNICIPIO: _ 

EST_ ---- 
o 

_egal 
empresn na 

qualidade de Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade de 
PREGA-o PRESH'NCIAI N,º r : 2 '2·~1 '7 ·,,-, tn,1--~ '_.---, - ]r_ :\{-,,r,-;_.--,;nin rLc. Pl~qo:,1-;-_,, 

- ,____, 1-; L _!_ ~ . / U _ 1 > hcS Q_u__'_ aGv pec~ cV, ~-"·''---~_!Jcv '--'-'---' e "ª"-~-'-cu, 

requisitos de habilitação exigidos no respectivo editai ae 
declara para fins de direito que a :refenda empresa cumo:re plenamente os 

tacao. 

Por ser a exoressão da verdade, fir~namos a presen-::e. 

Local e data /~----------- 

NOME: 

RG/CPF 

CARGO 



JVJUIVICIPIO DE PLAJ\JliLTO 
ClVPJ Nº 76.460526/0001- 

Praça São Fu:mcisco de Assis, 1583 - CEP: 85]50-000 
e-mail; planalto@rline.conz.br 

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

PREGÃO PRESENCIAL Nº 112 J 20 l 7 

ANEXO V - DECLARAÇÃO 
DO INCISO XXXIII DO 
FEDERAL 

DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO 
ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO 

PROPONENTE:~------~- 

CNPJ Nº ~~~~~~~~~~ 

ENDEREÇO ?ONE: 

MUNICIPIO: 
EST. ------- 

junho de 1993 e demais legislação pertinerne, que, nos termos do § 6º Cio 

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

modalidade de PREGAO PRESENCIAL Nº 112/2017, por seu representarn:e, 

A p.:-opone:nte abaixo a ssrnaoa pan1c1pante da 

artigo 27 da Lei nº 6.544 de 22 de novembro 
1989> er1contra-se erri 

Federal. 
o bservân.cia do disposto i-10 inciso XY~XIIl do ar tigo 

situação regular perante :J t,ilinistéric do Trabalhe, no cn .. :e se 

eia Ccr_:_stituição 

Por ser a exc.ressãc ver-dade, Lrrnarn.os a presente. 

Local e data / 

NOME: 

RG/CPF 

CARGO 



~-~ 

1VIUNICIPlO DE ilL 

~-~ 

,:,,...,;\TDJ. 1. te 1r-:, 460 r:,.?6:/urrv.--1 -1,,;:;; 
t4._..,..:_·.2 l't / ;r, ~"-'~---·vit..,U....i!....""'-"---u 

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 Nº 112J201 7 

ANEXO VI - Declaração de enquadran1ento em reg ime de 
tributação de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte 
(na hipótese do licitante ser uma ME ou EPP} 

ENDEREÇO~~~~~~~- 

MUNICIPIO: 
~~~~~~~~~~~~. 

o representante ..-l,.. 
uc:.. 

ernpresa~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

qualidade de Proponente do prncedirEer~to lici 
PREGA-o PRESENCTAT N1º : 1?/01Ql 7 1··-,~t~,·radn oe!r: ~ ·~'t .J.. :...L..,J ~· ....:.. - L.. ...:..., } _;__1.~ a_,,._.,_..,. "-\.J l_ .._,..._u 

na 

se o a ~11odalidade 

Complementar 123, de 14 de dezembro de 200fr 
microempresa ou empresa de pequeno porte, para efeito elo disposto na 

declara para todos os fins de direito que cstot.uamos] sob o regime de 
~unicípio de Plariarro, 

Por ser a expressão da ve_:-dade, firmamos a p:resence. 

Local e data _ 

NOME: 

RG/CPF 

CARGO 



~-~~ 

lv1UlVICJPIO DE PLA1VALTO 
CNP] Nº 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 - PAF.ANA 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 112 / 20 l 7 

ANEXO VII - DECLARAÇÃO 
FUNCI01~AMENTO DA EMPRESA 

DE LOCALIZAÇÃO 

ENDEREÇO _ FC)NE: 

MUNICIPIO:. _ 
EST. ------- 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de 

PRESENCIAL Nº 112/2017, instaurado pelo Município 
proponente do procedimento Iicitatório, sob a modalidade de PREGAO 

Estado do Paraná. 
empresa acima está localizada (endereço da empresa), l\{unicípio de Planai 

Planalto, que ª 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

Local e dat~ / 

NOME: 

RG/CPF 

CARGO 

. ~. 



~~~~ 

ssu 'TrrJJDT,Q--. D-'E, pr A NA' L- .r«, .s. t 1 '.! .s, '<--- __._ , ~ -LI1-~ _ ~ _t LJ 

CNP] J\l° 76.460.526/0001-16 
Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 

e-mail: p lana] to@-rline.com. br 
Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 

PLANALTO - PARANÁ 

DECLARAÇP...O DE RECEB1l\1EN1-,0 
PREG~t\O PRESENCIAL Nº l 12/2017 

EMPRESA: 

CNPJNº -- 
INSCRIÇAO ES ADUJld 1\fc, 

ENDEREÇO: _ 

CIDADE: ESTADO: 
------ 

d 1 bi - "'d' l -P'"' t:r: ectara o rece imento do t, na ~ K.2uA SFN 
112/2017 anexos I,II,IUJV 

contratação de empresa visando a prestação de serviço de torno 

mecânico, destinados exclusivamente a restauração de máquinas, 
- ~ 

veículos, equipamentos e peças deste l\/lunicipio de Planalto. 

Planalto-Pr, de de 



---- 

A1UNICIPIO DE 
CVPI Nº 76.460,526/0001-16 

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85]50-00() 
e-mail, vlanalto@rline,ccn1.br j 

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

MINUTA DE CONTRATO AD1VHNISTR"~,_TI\l0 Nº. '°.J2017 
PR-,.,G. ~ O IT:c --.,-,·--· -,- •,....,I ti. -- ' -r • J?n1- .t, fi .!l.{._t_:j;Jj_!\; L _,_~LN V •••• ,./.,JJ J 

empresa 
abaixo. 

Contrato administrativo que erctre si fazem o de Planalto e a 
······················-······-·················-·················· ········· .... 

- ••• o •••• ·/ na rorrna 

CONTRATANTE: IViUNICIPiO DE PLANALTO, 
Interno, com sede à Praça São Francisco de Assis, 
76.460.526/0001-16, neste ato devidamente representado pelo Prefeito 
senhor INÁCIO JOSÉ vVERLE, em pleno exercício de seu mandato e funcõos. 

" ' brasileiro, casado, residente e dor:nicüiado neste Município PlanEÜí:01 Estado 
P , --l :l C , d 1 . T :l , , -, :l ·~ s > ,. - o - ,,- ~ - _., , "' r arana, portauor e a e· u a ele rc ennaac e t'Zu T' :::i.o"-J:o.L:.J.".J-U e uo / 
815.418.219-04. 
CONTRATADA: 

inscrita no CNPJ sob n." 
1 
com 

Nº r na Cidade _ . _ ,.... . 
1 
nesre: ato 

A ~ . . . d .( \ - ~~ ! \ Ctrn.1n1stra· 01,aJ u '.:,1.,2.1. . , ,. __ , .. , 
rt d ·( ' :l rs r> ,~ o .~~ ~p1=; sob -, e po1. a OI a) C O hu "'· , e :..tu L, , '.:",~ 1" 

residente e domiciliado(a), na Cidade 

...... ········· .. ········ .... 

..... 

····················································· ········· .. ·············•••>••········- ············· ..... ····· 
CLÁUSULA PRHvlEIRA 
DO OBJETO DO CONTRATO 
O Dresente contrato tem Dor obieto a contratacão de 2:-11 .l_ .l J _:, 

Drestacão de servico de torno mecânico, destinados ' o ' 

:1:üquinas, veícu~os, equipamentos e peças c.este 
segue abaixo: 

I ITEM I QUANT.] UNID. OBJETO PREÇO PREÇO 
Al E / Pr2scação de 

TOTAL 

01 600 de torno mecânico. 

Paráo-rafo Único - Intezram e rmTple+a-'(1 0 nr0se:':i-p T0,·m,, ~ C,- - ~ ,._ c :' . .--·L,.._ "- '--l L_ L Lí L .: .1-C_ ~·-'-"--· ~- ,.___ __ _1._.._J 

para todos os fins de direito, obrig2.ndo as partes em os seus "'--,.L,u::,1 e;::, 

condições expressas no edital PREGAO PRESENCIAL 7, com 
seus anexos e a proposta da CONTRATADA. 

CLÁUSULA SEGUNDA 
DO VALOR 
Pela execução GO(s) objeto(s) ora contrarac.os1 a 

- ,, ' CONTTD L\ T f ·o, ;\ ,,--1,-.- tora: d· r,,t pagai a a l .r 1.'-.c • LA' z, 0 v e ~.r -' "'-- e 1,,-jl •• ,.,H 

Dor diante denonünado //\/ ALOR CONTRAIU' 



~~- 

DE 

~~- 

- ,., 1;;;4ro -·-r1,.~-~ N" ,u, o .:>Lu/UUUJ- 
Praça São Francisco de Assis/ 1583 ~ CEP: 85.750-000 

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

PLANilLTO - PARANÁ 

DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 
Parágrafo Primeiro: A execução 

n-,o,-~·o· ~-(\ será r-f··-,-:"ia"' ,-~,.----.e;") ' ···--·-,·-,,-e:, oL-....":Ll· nac_~\S) 'era .::: 2cUa~, -~111 :-)'"""'--ele,~, l u ::,c)a, :___u.,,.cU1 . .,t:: e. 
l\ •Ír "< i f i l'"Y - 1' ivrunrcipro Ianalto. 

-.-. , f s d ~ 1·. 1 - 

r aragram egun o: us OOJe,os o.everao ser c:.x.e:___uêacws num prazo 
máximo de 04 (quatro) horas, apresentação pelo motorista da Crdem ô.e 
Serviços, emitida pela respectiva Secretaria. 

CL ~ r rcr rr A' Of.I i! ·:?J'" ...•. ~uu"--'L.J . ~ .1-- .••.. .!l.~.:. ri 

DA F0Rl\1A DE PAG 
Os Dao-an-1c.,nf-oo: será/ão) '-'Í2T"Bdo, c ) en, a,6 -, 3 ',u;nz01 .i_ b . ..__..__i ._..._. - .....,, ~ ~J. \ ~'---' / '-- '"._. ~ \ .__,, j .,;,___._ - . ._...___ -- \ ...._..__:._ _ _,._ - L / 

•J ' --, ......• ~ ,,~)•:.:::::. · 1 d· ·'t' _,--, A"'(/-• :). .....• .• C'I -,-.~- ~ ,..J /r-.\ -i,< - . ç.,~+; ·7 (s) -r-. -1---r, ( \ +=.:;' /;~ 1::XeClt1,,aO mensa: 1..,S ser v IÇOS e com ap1e:-:,e~,cê!.ÇaO uars) respecnx ª'-:, ,LÜcG11S; uSCa.\y,. 
Parágrafo Único 

Os uag-amentos decorrentes desta contratacão correrão conta ..L LJ ..o 

recursos oriundos J'v1unicipio de Planalro Proveniente das seguintes DOTACÕES 
,/ o 

a 

-~~~~~,~~-,'-----~~~~~ 
07.121.12.361.1201-2034 

2650 
09.126.10.301.1001-2061 3.3.90.39.00000 

Parágn:fo 
(s) biet 10\,~.+.n,',-~t-'- · --,0r-,-,.c:_;--~,-·,·-~ ,,:,.,,..,, O::.. O Jc. Ü(_::>; •.. reste ,_uL rato nas cor« . .L,,,,Jt:::, c,veLÇc:c.,có e 

O valor aju st ado ,--,--, forma e y,,•c,/_-- n couve ·,1r1' -1~a -, •" e: v ::, ,_., 1-,._a _u _ __._1_ ,t-'_;_c-:_ __ t._J u_!_, --'- e ••.. CJ !_ L~\..J::,, 

Parágr afo Segunde - Constit:.,em obrig-acões da 
<....__) .o 

·11 -, ~3 ?n 606 )Qn1 )(!Q~ --, ,.., (•o"'º oonnn ·1 _:._~.i._J --L'. ) ,_ v-l-_ ·u.._J ._)_J,J .. J7. uuU 

--ç:, t, ~ • , · ----,,=,- , .. ) -·i stado: ~re uar o pa ga,H~Dol e,_, U::, ,_._J I 

Dar à CONT}<_ATADA as condições necessárias à regular execução 
Contrato. 

Prestar a execução 
C,Jntra':ac~c"'., de 

,·ealizaçâo dos serviço-::, sc.1cc 
reposição todos os eqL:.ipament,os 
;""":, ·~. ,,,.-.,.--,.",:~·;,.---.,, · ' -.--.,,1~f--...1+-.----, '"'I"'-/'-----', . ...,. -,r,::: c,e(e'.::,::,a,_n_,S a l __ :ç __ f:'."-""' CAf.LL:,,ecO 
.<.2sponsahi2ízar-se-é_ oelo 

~" +. .l,--"j,,,--.'.v-,-"'< ent.: /'. -, ,--..,_~~-1w·+- r- ,--.r- .... -..:;;,.--;-. r-.J-~ :.;:_,~,,., .. ----:, . '°"'\! .--, ..• -,,f-,,. o L:Sca_,c"c:LLdt::o, ,) em pc1.I'-La::, LU11c.,H.,Oes ue >Ll.-'-l'--~Ol1etcTie1«l,, 
e .impeza: 

d) além 

à 

d ·1 , ' - aco; o cor -, a egistacz,o 
. ......_,, -~ 

us 



---- 

lvJLlJ\JICny D E 
CNPJ Nº 76A60.526-i0001-16 

Praça São frcaicisco de Assis, 2583 - CEP: 85.750-000 
e-mail: planalto@rline.conr. 

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
PIA :\ 1 4 r PA r» 11 7'cJ ,f i '<L ~L i _L\J1d \I"ic 
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com as obrüzacões oor u , 

\,0:.1 i·1;1 ,,...--- -. --·, .::"il'i.;,..,....,.,...,;::: ~ ,/., ,-,· ..Jc:i,c' ;:i naouitaçao e y_ U,üL_g_Q\,DiL! e,,.ogéLscl__, na 
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fiscais 

quanto às obris,ações ~ u ~- 

sociais, trabalhistas, previdenciár::os1 tributários1 
CLÁUSULA SEXTA 
DA CESSÃO DO CONTilAT() 

e cc)111.erciéL.:.s. 

A CCNTRAT não coôer2, ceder 
pessoa física ou jurídica, sem 
a UeA ; - / ··ess-· 1-'J r: . ;Lr L-n-i-e n ncia exp1 ec da '-OnLcaca., .. 

CLÁUSULA SÉTIMA 
DAS SANÇÕES ADMINISTRATfVAS PARA O CASO 
INADIMPLE1\1ENTO CO:t',JTRATUAL 

pré1°i:\ 

Parágrafo F'rirn_e,rn -· P, 
execução do certamo, não mantiver 2" proposta, 
objeto1 comportar-se de modo inidô1:eo, 
r• 1 . -, -, . • , ' ' . - , • - r ,-. , risca , garantine10 o an:eno prévio eia :::1taça•:) e ua arnpra deresa1 ncara 
licitar e contratar com a ad:-:n.inistração, pelo prazo até OS 
Derdurarem os motivos dete:-n1in2.ntes da punição ou i • 

reabilitação pcranre a própria autoridade que aplicou a 
Parágrafo Segundo - Pe,a inéxec:.1ção 

pelo descumprimento das normas e legislação _ 
contratual oue acarrete a rescisão ~ 
Município de Planalto, poderá, ainda gara.r_tic.fa a 
contratada as sanções previstas no art. 87 lei 
multa esta corresponderá 2. 10 ', 

a responsabiLzaç20 
Prefeitura do Município de Planalto 

CLÁUSULA orrxv A 
DA RESCISÃO 

presente ~- i..__Or·:ratu 
assegura.d.D ,:J 

a\ ) 
b) G~ 
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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 CONTRATANTE1 associação da CONTRATADA com outrem, a 
cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou 
incorporação1 que afetem a boa execução do presente Contrato1 

f) o desatendimento das determinações regulares da autoridade 
designada para acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato1 
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) ~ . 1 r • ' 1 r • 1 ocorrencia ae caso rortuito ou ue torça maior. .tegu arments 
comprovada, impeditiva da execução deste Contrato. 
Parágrafo Primeiro - O presente Contrato poderá ser rescindido caso 
ocorram quaisquer dos fatos elencados no art, 78 e seguintes da Lei r,". 
8.666í93. 

Parágrafo Segundo - A CONTR.ATADA reconhece os direitos 
CONTRATANTE. em caso de rescisão adminístrativ a prevista no art. 77 da Lei , L 8.666/93. 

CLÁUSULA NONA 
DA VIGÊNCIA 

O prazo de vigência do presente contrato será até 31/12/20181 

ser prorrogado na forma da Lei. 
CLÁ...USULA DÉCIMA 
DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo enh·e as partes/ 
com base na legislação em vigor. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
DO FORO 

,L\c partes contratantes ficam ob r'o·~·L1aS"' ,·e· sponder pelo r·•1mp,·;rn.01-i-,--, _ •'--' " cu .e_, ,,<.-L,LL ~ _ ~- '"' ~"bc' ~· _ '-' •. • , u '-U "_ .L'""~ .. u 

deste termo, oeranro o Foro da Comarca de Capanema-Pr. Não obstante Gualouer 
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um representante com plenos poderes para receber notificação, ciração inicial e 
outras medidas em direito permitidas. 

Justas e coritratadas, firmam as partes este instrumente, em 
vias de igual teor, com as testemunhas p::-es2ntes no ato/ a 
efeitos legais. 

Planalto-Pi de .. ·"· de . 

CONTRATANTE 
CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: . 



PREFEJ'TURA. MUN!CiPAL DE SARRfo\C,&_D 
EXTRATO DE CONTRATO~ TOMADA DE 

ESTADO DO ºARA\,~ 

?HEFEFUR/. MliNlCiPA:., DE: 
EfYTf.. 
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EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 112/2017 

ATA DA REUNIÃO DE ABERTURA E 
JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO E 
DAS PROPOSTAS 

Aos trinta dias do mês de novembro de 2017 às quatorze horas, na sala de 

reuniões, desta Prefeitura Municipal de Planalto, os membros integrantes da 

Licitação nomeada pela portaria nº 07212017, reuniram-se para procederem 

ao recebimento, abertura e julgamento das propostas de habilitação e preços 

referente a PREGÃO PRESENCIAL Nº 112/2017, que trata da seleção de 

proposta para a contratação de empresa visando a prestação de serviço de 

torno mecânico, destinados exclusivamente a restauração de máquinas, 
veículos, equipamentos e peças deste Município de Planalto. Tendo como 

valor máximo a importância de R$ 46. 800, 00 (quarenta e seis mil e oitocentos 

reais). Abertos os trabalhos, constatou-se que não houve manifestação de 

quaisquer interessados, em participar do referido certame, ficando então por 

esse motivo, qual seja, falta de participantes, declarada "deserta" a respectiva 
licitação: 

r . ' 't r 
. CARLA F A TIMA 
MOMBACH STURM 

Pregoeira 
027.056.719-43 

C~ÂfA~(;t;s}o SOA~is 
Membro 

066.452.549-03 

\ ' 
JEfi.NE MARIA DE SOUZA, 

Membro 
675.443.399-04 
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ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO 

LICITAÇAO 
ATA 

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº J J 2/2017 

ATA DA REUNL40 DE ABERTURA E 
JULGAJ!E\TO DA HAB!LITAÇ10 E DAS 
PROPOSTAS 

Aos trinta dias do mês de novembro de 2()]7 às quatorze horas. na 
sala de reuniões, desta Prefeitura Municipal de Planalto, os membros 
integrantes da Licitação nomeada pela portaria nº ()7L2()J 7, 
reuniram-se para procederem ao recebimento, abertura e julgamento 
das propostas de habi!itaçào e preços referente a PREG10 
PRESENCIAL Nº 112.2017. que trata da seleção de proposta para a 
contratação de empresa visando a prestação de serviço de torno 
mecânico, destinados exclusivamente a restauração de máquinas. 
veículos. equipamentos e peças deste Município de Planalto. Tendo 
como valor máximo a importância de RS ./6.800,00 (quarenta e seis 
mil e oitocentos reais). Abertos os trabalhos, constatou-se que não 
houve manifestação de quaisquer interessados, em participar do 
referido certame, ficando então por esse motivo. qual seja, falta de 
participantes. declarada "deserta" a respectiva licitação: 

C4RLA FATIMA MOMB4CH/CEZARAUGUSTOSOARES jJE4NEM.4RIA /JESOUZ4 
.\'TURM 

Pregoeira Membro Membro 
027 056. 719-43 066452 549-03 675 443 399-04 

Publicado por: 
Carla Fátima Mombach Sturm 

Código Identificador:7FDE IA62 

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná 
no dia 01/12/2017. Edição 1391 
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita 
informando o código identificador no site: 
http://www.diariomunicipal.eom.br/amp/ 

01/12/2017 16:09 
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1' TABELIONATO OE PROTESTO DE TITULOS 
, EDITAL DE INTIMAÇÃO 
J 205~~~cAo~b~~~{5ê ~JJáiJ~~E~~~~~Ig, _s~1~t~2ltR~~~{Fb~g,s 1~~Jlt~ 

I 
ABAIXO DISCRIMINADOS, DE RESPONSABILIDADE DOS DEVEDORES A SEGUIR RELACIONADOS . 

• TAIS R!;GINA PICOLOTTO CPF 067.755.169-08, DUPLICATA MERCAN- 
r~:ig~ ~~º~Á~ír 6~9if8?b~ r~:~~L°1~cgfL~A~f r1 f1~l~~~Y6RtA~Ã 
PAGAMENTO ATE 04/12/2017. 

ALBUQUERQUE TRANSPORTES E COMERCIO LTOA CNPJ 
15.809.754/0001-64, DUPLICATA MERCANTIL POR INDICAÇÃO PROTOCOLO N° 
14.107, CUJO VALOR SE ENCONTRA INSERIDO NAFAJXAA DO ITEM IDA TABELA 
XV DA LEI 13.611/02. PRAZO PARA PAGAMENTO ATE 04/12/2017. 

MAUR!CIO _ANDRE ALMEIDA CPF 087. 174.259-48, DUPLICATA MER 
CANTIL POR lJ\ICJCP..ÇAO PROTOCOLO Nº 14.120, CUJO VALOR SE ENCONTRA 
INSERIDO NA FA)XA A DO ITEM I DA TABELA XV DA LEI 13.611/02. PRAZO PARA PAGAMENTO ATE 04/12120·17 

RHAMAY FARIAS MELO CPF 962.642.842-20, CERTIOAO PROTOCOLO 
N° 14. 134, CUJO VALOR SE ENCmJTRA INSERIDO NA FA)XAA DO ITEM IDA TA- 

BE~i:NDÂ~Lf~~3.~?ci~'2pb~t~ri~tc~t1i~~Nó~ flFiu1~iE1~·ESPONSA- 
VEIS, PELO PRESENTE OS INTIMO PARA TODOS OS FINS DE DIRffO E AQ 
MESMO TEMPO OS CIENTIFICO _DE QUE, SE J\IÁO FOR PAGO D, PRESEtJTE, ATE 
O DIA SUPRACITADO DAS 830 AS 11:0G HORAS E DAS 13:QO AS 17:00 HORAS, 
SERAO LAVR~2Jc?s8ciu:&ii~íN!~~.p3~0oTl~biíMBPO DE 2017 

ELCIO TOMAZONI FILHO- TABELIAO 

Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu 
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