
Item Objetivo Quant. Unid. Preço Preço 
Unitário Total 

1 Terraceador de Arrasto, 1 Unid 33.560,00 33.560,00 
Controle Remoto com discos 
Liso, 20 Discos de 26 
Poleaadas. 

2 Subsolador Capacidade 1 Unid. 4.840,00 4.840,00 
Mínima 05 com Braçadeira e 
Pino 

3 Distribuidor de Adubo 1 Unid. 34.600,00 34.600,00 
Orgânico Liquido,Cap. Mínima 
8000 LT 

4 Distribuidor de Adubo e 2 Unid. 29.180,00 58.360,00 
Calcário, Cap. Mínima 6 
toneladas 

Planalto Pr,26 de Junho de 2017 



AGRALE 
CNPJ 04.318.512/0001-51 l.E. 90229327-29 

Telefax (46) 3543-2305 • 3543-2769 dmmaquinas1@brturbo.com.br 
Av. Rubens Cesar Caselani,2539 - CEP 85770-000 - REALEZA - PR 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO- PR 

PEDIDO DE ORÇAMENTO 

Item Objeto Quant Unid. Preço Preço 
unitário total 

01 Terraceador de Arrasto controle remoto 01 Und. 
com discos lisos 20 discos 26 polegadas, 33.700,00 33.700,00 
mancal a graxa. 

02 Subsolador capacidade mínima de 05 01 Und. 
hastes com braçadeira e pino. 6.900,00 6.900,00 

03 Distribuidor de adubo orgânico líquido, 01 Und 
cap. Mínima de 8000 lts. 34.200,00 34.200,00 

04 Distribuidor de adubo e calcário, cap. 02 Unid. 
Mínima de 06 toneladas 27.600,00 55.200,00 

ÍÕ4.318.512/0001-51--, 

OM - MÁQ. AGRÍCOLAS LTDA. 

Av. Rubens César Caselani, 2539 - Centro 

1__~770-000 ·· REALEZA - ~--~--' 

Realeza - PR, 26 de junho de 2017. 



MASSOLA MAQUINAS AGRÍCOLAS L TDA 
CNPJ: 05.848.127/0001-89- FONE 046 3552 1085 

AV. INDEPENDÊNCIA, 1596 - CENTRO - CAPANEMA 
PR 

Item Objetivo Quant. Unid. Preço Preço 
Unitário Total 

1 Terraceador de Arrasto, Controle 1 Uni d 33.400,00 33.400,00 
Remoto com discos Liso, 20 
Discos de 26 Polegadas. 

2 Subsolador Capacidade Mínima 1 Unid. 4.560,00 4.560,00 
05 com Braçadeira e Pino 

3 Distribuidor de Adubo Orgânico 1 Unid. 33.800,00 33.800,00 
Liquido,Cap. Mínima 8000 LT 

4 Distribuidor de Adubo e Calcário, 2 Unid. 28.700,00 57.400,00 
Cap. Mínima 6 toneladas 

Capanema Pr,26 de Junho de 2017 
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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 

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

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. ORGÃO INTERESSADO 

1.1. Secretaria de Agricultura do Município de Planalto - PR. 

2. OBJETO: 

2.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS 
AGRÍCOLAS QUE SERVIRA DE APOIO PARA PROGRAMAS DE FOMENTO E 

ATIVIDADE LEITEIRA A QUAL ATENDERA PEQUENOS AGRICULTORES E 
AGRICULTORES FAMILIARES DESTE MUNICÍPIO DE PLANALTO - PR, para 
aquisição total, durante a vigência do contrato, conforme necessidade desta 

Secretaria, observadas as características e demais condições definidas no edital e 
seus anexos. 

3. RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA 

3.1. Cezar Augusto Soares e Darci Francisco dos Santos. 

4. JUSTIFICATIVA PARA A AQUISIÇÃO 

4.1. Esta aquisição se justifica pela necessidade do desenvolvimento de ações de 
incentivo aos produtores Rurais do Município de Planalto - PR. 

4.2. Justifica-se também pelo contrato de Repasse OGU nº 844227/2017 - Operação 

1042057-64 - programa PRODESA, emitido em 26 de setembro de 2017 através do 
Ofício nº 2843 / 2017 I GIGOV I CV. 

4.3. O objeto do documento identificado no item 4.2 deste instrumento é a Aquisição 
de Implementas agrícolas (01 Distribuidor de Calcário e Adubo, 01 subsolador, 04 
carretas basculante agrícola). 

4.4. A conta corrente identificada para este instrumento, conforme documento em 
anexo a este Termo é a conta corrente nº 1256.006.00647244-8. 

4.5. O valor total do investimento é de R$120.000,00 (cento e vinte mil Reais). 

1 



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 

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

4.6. O valor máximo para o item foi definido através do preço médio obtido entre três 
orçamentos solicitados pela Administração a empresas distintas, que seguem em 

anexo ao Termo de Referência, juntamente com o documento de liberação do 
recurso. 

5. DEFINIÇÃO E QUANTIDADE DO OBJETO: 
5.1. 

1 !Carreta Basculante Agrícola, caçamba! 04 
capacidade mínima 7 toneladas, eixo em 
tander, chassi viga em G mínimo 6 mm 
de espessura, caçamba chapa metálical 
no mínimo 12mm de espessura. 

UN 119.600,00I 78.400,00 

2 !Distribuidor de calcário e adubo/ O 1 
capacidade mínima de 6 toneladas, eixo 
duplo, rodado Tander, pneus novos. 

UN 128.700,001 28.700,00 

3 ISubsolador no mínimo de 07 hastes! 02 
curvo com braçadeira e pino. 

UN 1 6.450,001 12.900,00 

TOTAL 120.000,00 
Valor total para a contratação no valor de R$120.000,00 (Cento e vinte mil 
Reais). 

5.2. Conforme emenda parlamentar liberada através do GIGOV (em anexo), os 

valores foram apresentado no Siconv e se encontram em anexo à este instrumento. 

6. CONDIÇÕES DE AQUISIÇÃO E DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
6.1. A empresa vencedora do certame deverá entregar os produtos solicitados em até 15 
(quinze) dias após a solicitação formal do Departamento de Compras do Município de 

Planalto, a qual somente poderá ocorrer posteriormente à elaboração de requerimento de 
compra pela Secretaria Municipal solicitante, nos termos do subitem seguinte. 

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

li 

2 



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 

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

a) Identificação da Secretaria Municipal solicitante; 
b) Discriminação dos peças a serem adquiridas; 
e) Local onde serão entregues os peças; 
d) Prazo para entrega do material; 

e) Quantidade e medidas do material, quando for o caso; 
f) Assinatura da(o) Secretária(o) Municipal solicitante. 

6.3. O requerimento deverá ser enviado ao Departamento de Compras do Município que 
verificará a possibilidade da aquisição e encaminhará o respectivo pedido à empresa 
vencedora do certame, juntamente com a respectiva nota ou requisição de empenho. 
6.4. A empresa licitante deve negar o fornecimento dos produtos e a prestação dos 

serviços caso estes sejam solicitados sem a elaboração do requerimento e as 
informações previstas no subitem 6.2. 

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

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

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

6. 7 .. As solicitações provenientes da Secretaria, após o recebimento definitivo dos 

bens, deverão ser armazenados em arquivo próprio no Controle Interno ou no 

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

7. GERÊNCIA E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

7.1. A execução do contrato será acompanhada, controlada, fiscalizada, gerenciada 
e avaliada pela Secretaria de Administração desta municipalidade. 

Planalto - PR, 03 de Dezembro de 2017. 

( 



MUNICIPIO DE PLANALTO 
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'--1 
' .. \. i 

Cezar Augusto Soares 
Sectetário Municipal de Planejamento e Supervisão 

'' ...-- ·+------ 

Darci Francisco dos Santos 

Secretário Municipal de Agricultura 

Inácio José Werle 

Prefeito Municipal 
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Grau de Sigilo 
#PÚBLICO 

Gerência Executiva de Governo Cascavel 
Rua Uruguai, 260 - Bairro Alto Alegre 

85.805-010- Cascavel - PR 

Ofício nº 2843/2017 I GIGOV/CV 

Cascavel, 26 de Setembro de 2017 

A Sua Excelência o Senhor 
Inácio José Werle 
Prefeito de Planalto 

Assunto: 
Ref.: 
PRO DESA 

Objeto: Aquisição de OI Distribuidor de Calcário e Adubo, OI Subsolador, 04 Carretas 
Basculante Agrícola 
Conta corrente: l 256.006.0064 7244-8 
Vigência: 26/05/2019 
Valor do Investimento: R$ 120.000,00 

Orientações para Continuidade do Processo 
Contrato de Repasse OGU nº 844227/2017 - Operação l 042057-64 - Programa 

Senhor Prefeito Municipal, 

1. Concluída a análise técnica do contrato em referência, e confirmado o empenho e 
demais providências foi formalizada a contratação, conforme valores abaixo, portanto o Convenente 
está apto a iniciar o processo licitatório. 

Valor Repasse: R$ 117.000,00 
Valor Contrapartida Financeira: R$ 3.000,00 
Valor Investimento: R$ 120.000,00 

1.1 O Contrato de Repasse será encaminhado a esse Município para as devidas 
assinaturas sendo necessária a devolução de OI via para atualização dos respectivos sistemas. 

1.2 De acordo com os documentos apresentados os valores por equipamento a serem 
considerados para o processo licitatório são: R$ 28. 70,00 para o Distribuidor de Calcário e Adubo, 
R$ 6.450,00 para o Subsolador e R$ 19.600,00 para a Carreta Basculante Agrícola. 

2. Para continuidade do Processo esse Proponente deve encaminhar à CAIXA, para 
verificação, os documentos relacionados no anexo "Ofício de encaminhamento da documentação", 
visando a autorização de início de objeto. 

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações. reclamações, sugestões e elogios) 
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 

Ouvido ria: 0800 725 74 74 
caixa.gov.br 

1 
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2.1 Todos os documentos apresentados à CAIXA devem ser inseridos no SICONV, 
procedendo ao respectivo registro nas abas PROCESSO DE EXECUÇÃO e 
CONTRA TOS/SUBCONVÊNIO submenu Execução Convenente. 

2.2 A responsabilidade pertinente aos processos licitatórios cabe exclusivamente aos 
Proponentes das operações, atendendo a Lei 8.666/93 e, no caso de Pregão Presencial, a Lei 
10.520/2002, e serão fiscalizados pelos Tribunais de Contas. 

Respeitosamente, 

FERNANDA KREUTZ DO NASCIMENTO FERRONATO 
Coordenador de Filial Substituto Eventual 
Gerência Executiva Governo Cascavel/PR 

ANDERSON GTOVANT SIMON OLIVEIRA 
Gerente de Filial 

Gerência Executiva Governo Cascavel/PR 

SAC CAIXA: 0800 726 OI O 1 (informações. reclamações, sugestões e elogios) 
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 

Ouvidoria: 0800 725 7474 
caixa.gov.br 
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CNP] Nº 76.460.526/0001-16 
Praça São Francisco de Assis/ 1583 ~ CEP: 85,75CHJOO 

e-mail: vlanalto@rline.com.br I 

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

Pla.nali:o-I-\-., 26 7 

DE: Darci Francisco dos Santos - Secretaria de Agricultura 

PARA: Inácio José \Verle - Prefeito Municipal 

Senhor Prefeito, 

Pelo preser.te solicitamos a. Vossa Excelência a co:-:-,perer .. c2 
autorização objefr:ando a contratação de empresa 
implementos agrícolas que servira de apoio para programas 
leiteira a qual atei-:.dera peqcenos agricultores 2 

iode Planalto, conforr:-1e abaixo 

., _, 

Distribuidor de adubo orgânico liquido,/ 
1 capacidade min: 8.000 Iitros. bomba lobular,/ 

eixo tande, aro 20 com pne:1s novos. _ 
Terraceadm· de arrasto, co.:.·trole remoto, cap.: C'' ' T -~ • 

min: 20 discos lisos de 26 °xlegac:as, n.1.anca1/ 
a graxa . 

'-1 
2 

DisfribuiJo· de adubo 2 : ,iicáno-Cs.p. 
Oó tonefa.das, eixo duplo pn~us :1ovos. 

rrnr1:i 

4 Subsolador cap. rnin: 05 hasces, curvo, comi 
braçadeira e pino. 

valor aproxim::-,é.u cie RS 230.00J.OO (CETfo e trinta mi. reais), 
O custo total estimado S()licitaç2iJ ac.rr- r.o 

OBS: Para cobertura das despesas 
licitação serão utilizados recursos financeiros oriundos 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Convenio 847354/2017 e recurso , 
do Município de Planalto. 

Cordialmente, 

~'--..-- ... · .- -~-~ ~ ------,.:1 •...... ,,:.=.:::·--"- --·-----~-----------------------·------------- 
DAJlCJ :PRANCISCÓ DOS S .. niNT8S 

Secretário de Agricult;;,::·a 
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CNP) Nº 76.460.526/0001 6 
Praça São Francisco de Assis/ 1583 - CEP: 85. 750-JOO 

e-mai l: p lanalto@rline, com. br 
Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 

PLANALTO PARANA 
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DE: 
Inácio José Werle - Prefeito Mu:1icip2..: 

Prelirninarrnente para a al,.torizaçâo :,u.uL~.c1:.1a para '1 
contratação de empresa visando a aquisição de implementos 
apoio para programas de fon,ento e atividade leiteira a qual éLeHüt:"Ta pequeno:; 

,.·. lt ~ ,...; ., ,, . C ~ ;J· d te ;',f11 '0' i· i:i Di ialto e.e~ ,,·y,: .. ;,~,-, ,ç· ag~icu ores e agucu11:01es c.aL1~,1ares es t. "\ _,111...ip_,) e e J. iana u, ·-" ,Cec.LL1_,a.L10~ 

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

PARA: 
Departamento de Materiais e Cornpras; 
à fins de elaboração da minuta Ü,strur::--,er,ro 
convocatório da licitação; 

PARA: 
Departamento Jurídico; 
à fins de análise e incicaçã:) da modaliclade z, ser 

Co~'dialmente, 

- l ,~ '( V~ ' 

INÁCIO JOSÉ vVERLE 
Prefeito Municípal. 

\ 
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A1U~lICIPIO DE PL,,4}\lALTO 
CNPJ 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 - PARANÁ ~--~--- --- -- ---------- --- 

Planalto.Pj, 30 de de --, 
! 

DE: Secretaria de Finanças 

PARA: Prefeito Municipal 

Senhor Prefeito, 

aquisição de implementas agrícolas que servira de apoio para progran1as de forr:er:to 
e atividade leiteira. a qual atendera pequenos agricultores e agricultores fan-tiLces 
deste Município de Planalto, expedido por Vossa Excelência na data de 27 10/ 7, 
informamos a existência de previsão de recursos orçamentários 2,ssegurar 
pagamento das obrigações decorrentes da solicitação supra, sendo que o pagan,ent,; 
será efetuado através das Dotações Orçamentárias: 

- 1 DOTAÇOES ---~ 
Conta _da despesa Funcional programática i Destinaçãc de rec0..rso _J 

2720 1113620 6062001-2084 44 90 52 ººººººº _ 1 
27?~ 1-, 116 ?O 606 ?001-?QSi 4 4 9n :::::? OQCi rY;.:; 1 

-~ ~. J ·- • •- - ~ • ~• v.J_ .. • ~V-J J 

Em atenção à solicitação visando à contratação de 
a 

Cordial_:c:nente, 

F~BIO fvIICHEL MICHELON 
''S.e:cretário de Fina.ncas 

'·,·-····-. "'···'·---··· ..:, 

( 
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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 

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

AUTORIZAÇÃO PARA LICITAÇÃO 

Planalto-Pr., 01 de novembro de 2017 

DE: Inácio José Werle 

PARA: Pregoeira/ Comissão de Licitações 

Considerando as informações e pareceres contidos no presente Processo, 
Autorizo a Licitação sob a Modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, pelo 
critério de julgamento de MENOR PREÇO POR ITEM, que tem por objeto à 
contratação de empresa visando a aquisição de implementos agrícolas que servira 
de apoio para programas de fomento e atividade leiteira a qual atendera pequenos 
agricultores e agricultores familiares deste Município de Planalto, nos termos da 
Lei Federal n. 0 10.520 de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente a Lei n. 0 8.666/93 e 
suas alterações, LC 123/2006 de 14 de dezembro de 2006 LC 147 /2014 e o Decreto 
Municipal n." 2727 /2007 de 26/06/2007, e demais disposições legais. 

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

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

I 

INÁCIO JOSÉ WERLE 
Prefeito Municipal 
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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 

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

MINUTA DE EDITAL DE LICITAÇÃO N' ..... /2017 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 

"EXCLUSIVO ME-EPP" 

O Município de Planalto, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica - CNPJ, sob o nº 76.460.526/0001-16, com sede na Praça 
São Francisco de Assis, nº 1583, por seu Prefeito Municipal, Senhor Inácio 
José Werle, e a Senhora Carla Fatima Mombach Sturm Pregoeira, nomeada 
pela Portaria de nº 002/2017 de 02/01/2017, tornam público a realização de 
licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO 
POR ITEM, objetivando a contratação de empresa visando a aquisição de 
implementas agrícolas que servira de apoio para programas de fomento 
e atividade leiteira a qual atendera pequenos agricultores e agricultores 
familiares 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 sua 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, 1583 - Centro, Planalto-Pr. 

1- DO OBJETO 
1.1- A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta visando a 
contratação de empresa visando a aquisição de implementas agrícolas que 
servira de apoio para programas de fomento e atividade leiteira a qual 
atendera pequenos agricultores e agricultores familiares deste Município de 
Planalto, conforme condições, especificações, valores e quantidades, 
constante no Anexo I e nos termos deste edital. 

Distribuidor de adubo orgamco liquido, 
capacidade min: 8.000 litros, bomb 
lobular, eixo tande, aro 20 com pneus 

1 
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novos. 
2 Terraceador de arrasto, controle remoto, 01 UN 33.560,00 33.560,00 cap. mm: 20 discos lisos de 26 

polegadas, mancal a graxa. 
3 Distribuidor de adubo e calcário-Cap. 02 UN 28.700,00 57.400,00 min: 06 toneladas, eixo duplo, pneus 

novos. 
4 Subsolador cap. min: 05 hastes, curvo, 01 UN 4.840,00 4.840,00 com braçadeira e pino. 

TOTAL 130.000,00 - 2- DA DOTAÇAO 
2.1- Para cobertura das despesas decorrentes desta licitação serão utilizados 
recursos financeiros oriundos do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento - Convenio 847354/2017 Operação: 1042826-88 - Programa= 
PRODESA, e recursos próprios do Município de Planalto. Provenientes das 
seguintes DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 

2720 l 1.133.20.606.2001-2084 1 4.4.90.52.0000000 
2723 l l.133.20.606.2001-2084 1 4.4.90.52.0001025 

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: (nome da empresa) 

3.4- É vedada a participação direta ou indireta nesta licitação: 
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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); 

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

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

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

efetuando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou, ainda, empregados 
com idade inferior a 16 (dezesseis) anos, efetuando qualquer trabalho, salvo 
na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. Conforme 
Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do Artigo 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 a Pregoeira no início ou durante a reunião de abertura, ou enviada 
dentro de um terceiro envelope. 
4.2- Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único 
admitido a intervir nas fases do procedimento licitatório e a responder por 
todos os atos e efeitos previsto neste edital, por sua representada. 
4.3- A não apresentação do credenciamento, a incorreção do documento 
credencial ou ausência do representante, implicará na exclusão da proposta 
no certame. 

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

6- DA PRÉ-HABILITAÇÃO 
6.1- Os licitantes deverão apresentar Declaração dando ciência de que 
cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme modelo no 
Anexo IV, diretamente a Pregoeira, no início da sessão. Poderá também ser 
enviada ainda em um terceiro envelope. 
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7- DA PROPOSTA DE PREÇOS 
7.1- A proposta de preços - envelope I, devidamente assinada pelo 
proponente ou seu representante legal, deverá ser redigida em português, 
datilografada ou digitada, de forma clara, sem emendas, rasuras ou 
entrelinhas nos campos que envolverem valores, quantidades e prazos, com 
indicação do número deste Edital. Deverá ser elaborada considerando as 
condições estabelecidas neste edital e seus anexos, discriminando-se 
minuciosamente o objeto cotado, observando-se o quantitativo de cotação de 
quantidade e o preço máximo unitário e total, validade da proposta mínima 
60 (sessenta) dias, constando ainda à marca/modelo do objeto ofertado 
conforme descrito no Anexo I do presente Edital, facilitando assim o 
julgamento. Não deverá ser cotado objeto que não atenda às especificações 
mínima prevista no Anexo I, sob pena de desclassificação. 
7.2 - Deverá ainda fazer parte integrante da proposta de preços, folders 
e/ou catálogos com imagens e discriminações detalhadas do objeto, para 
que assim, possa-se examinar com mais eficiência o objeto proposto. 
7.3- Ao assinar a Proposta de Preços - Anexo I, o proponente estará 
assumindo automaticamente o cumprimento de todas as condições 
estabelecidas na mesma. 
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 incidir sobre o objeto licitado. 
7.5- No preço deverá estar incluídas todas as despesas e encargos 
necessários ao fornecimento do objeto licitado. 
7.6- 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; 
7.7- Forma de entrega: Os Objetos deverão ser entregues na Prefeitura 
Municipal, à Praça São Francisco de Assis, nº 1583, Centro, Planalto-Pr., no 
prazo de 15 (quinze) dias, contados após o recebimento da Solicitação de 
Entrega. 

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". 
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8.3- Abertos os envelopes contendo as propostas de preços, será realizada 
sua conferência, análise de sua conformidade com as exigências do Edital. 
8.4- A Pregoeira procederá à classificação da proposta de menor preço, e 
aquelas que tenham valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por 
cento), relativamente à de menor preço, para participarem dos lances verbais. 
8.5- Caso não haja pelo menos três propostas nas condições definidas no 
item 8.4, serão classificadas as propostas subsequentes que apresentarem os 
menores preços, subsequentes, até o máximo de três. 
8.6- Cumprindo o item 8.3, serão desclassificadas as propostas de preços 
que: 

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

b) apresentem valores cotados acima do máximo estipulado no anexo I; 
e) 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 
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anexos. 
8.16- Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, a 
Pregoeira examinará o atendimento das condições habilitatórias da licitante 
classificada em primeiro lugar. 
8.17- Constatado o atendimento pleno às exigências editatícias, será 
declarada a proponente vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto deste 
Edital pela Pregoeira. 
8.18- Se a proponente não atender às exigências habilitatórias, a Pregoeira 
negociará diretamente com a Licitante melhor classificada e posteriormente 
examinará os seus documentos de habilitação, sendo declarada vencedora e 
a ela será adjudicado o objeto deste Pregão. 
8.19- Para fins de julgamento das propostas de preços, 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; 

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

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

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

f) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e última alteração; 
g) Prova de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CNPJ); 
h) Declaração de Idoneidade (anexo III); 
i) Declaração de Observãncia ao Disposto do Inciso X.XXII! do Artigo 

7º da Constituição Federal (anexo V); 
j) Declaração da empresa responsável pela assistência técnica do 

objeto numa distância rodoviária não superior a 200 quilômetros da 
sede do Município de Planalto (anexo VII); 

9.2- Todos os documentos exigidos deverão ser apresentados em original 
cópia simples, autenticada por cartório competente, ou por servidor do 

.( 
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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 
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- CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 
10.1- O Objeto deverá ser entregue na Prefeitura Municipal, à Praça São 
Francisco de Assis, nº 1583, Centro, Planalto-Pr., no prazo de 15 (quinze) 
dias, contados após o recebimento da Solicitação de Entrega. 
10.2- A empresa vencedora ficará obrigada a substituir, reparar, corrigir ou 
substituir, a suas expensas, o objeto que vier a ser recusado, sendo que o ato 
do recebimento não importará na aceitação. 
10.3- Independentemente da aceitação, o adjudicatário garantirá a qualidade 
do objeto, obrigando-se a reparar, corrigir ou substituir aquele que 
apresentar defeito. 

11- DO VALOR MÁXIMO 
11.1- O valor máximo correspondente ao total do objeto, é de R$ 
130.000,00 (cento e trinta mil 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 
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 
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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 recursai, caberá a Pregoeira a adjudicação do 
objeto da licitação ao licitante vencedor, com a posterior homologação do 
resultado pelo Prefeito do Município de Planalto, publicando-se a decisão em 
jornal oficial do Município. 
14.2- Ocorrendo recursos, após sua resolução, caberá ao Prefeito do 
Município de Planalto a adjudicação do resultado, com publicação da decisão 
em jornal oficial do Município. 
14.3- Adjudicado o objeto ao vencedor do certame, poderá a Pregoeira 
negociar diretamente com o adjudicatário, buscando obter um melhor preço. 

15-DO PAGAMENTO 
15.1- O pagamento pertinente a presente licitação será efetuado em até 15 
(quinze) dias após a entrega do objeto e com apresentação da respectiva nota 
fiscal. 

16- DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 
16.1- Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, por seus 
fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto 
padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de 
execução do objeto contratual. 
16.2- Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: 

a) "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou 
indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação 
de servidor público no processo de licitação ou na execução de 
contrato; 

b) "prática fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o 
objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de 
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contrato; 
e] "prática colusiva": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois 

ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou 
prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis 
artificiais e não-competitivos; 

d) "prática coercitiva": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou 
indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua 
participação em um processo licitatório ou afetar a execução do 
contrato; 

e) "prática obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em 
inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo 
financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a 
apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja 
intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o 
organismo financeiro multilateral promover inspeção. 

16.3 - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo 
financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo 
imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a 
inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de 
contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o 
envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em 
práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao 
participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo 
organismo. 
16.4 - Considerando os propósitos da cláusula acima, o licitante vencedor, 
como condição para a contratação deverá (a CONTRATADA) concordar e 
autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou 
integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento 
ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ ou pessoas por ele 
formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e 
todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução 
do contrato." 

17- DOS ANEXOS DO EDITAL 
17.1- É facultada a apresentação dos Anexos em modelos próprios do 
proponente, desde que não descaracterizem suas finalidades. 
17.2- Compõem esta Convocação Geral, além das condições especificas, 
constantes do corpo do Edital, os seguintes documentos: 

a) Anexo I - Descrição do objeto a ser adquirido e demais informações; 
b) Anexo II - Modelo de Carta de Credenciamento; 
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 XXX.III do Artigo 7º da Constituição Federal; 
f) Anexo VI - Modelo de declaração de enquadramento de ME ou EPP; 
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g) Anexo VII - Modelo de declaração de responsabilidade de assistência 
técnica do objeto; 

h) Minuta de Contrato. 

18- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
18.1- 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. 
18.2- A Pregoeira e sua Equipe de Apoio, no interesse público, poderão 
relevar omissões puramente formais, desde que não reste infringido o 
princípio da vinculação ao instrumento convocatório. 
18.3- 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. 
18.4- 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. 
18.5- Os pedidos de esclarecimentos, impugnações e a apresentação escrita 
dos recursos deverão ser protocolizados junto a Prefeitura do Município de 
Planalto, na Praça São Francisco de Assis, 1583, Centro - CEP 85.750.000 - 
Planalto, Estado do Paraná, no horário das 8:00 às 11 :30 e das 13:30 às 
17:30 horas. 
18.6- 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.º , 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 

aquisição de implementos agrícolas que servira de apoio para programas de fomento 
e atividade leiteira a qual atendera pequenos agricultores e agricultores familiares 
deste Município de Planalto, tudo conform - · 

./ ITEM QUANT. 1 UNID. OBJETO MARCA/ VALOR VALOR 
MODELO UNIT. TOTAL 01 01 UN Distribuidor de adubo orgânico 

liquido, capacidade 8.000 litros, 
bomba lobular, eixo tande, aro 
20 com pneus novos. 

02 01 UN Terraceador de arrasto, controle 
remoto, 20 discos lisos 26 
polegadas, mancal a graxa. 

03 02 UN Distribuidor de calcário e adubo 
06 toneladas, eixo duplo, pneus 
novos. 

04 01 UN Subsolador 05 hastes, curvo 
com braçadeira e pino. 

TOTAL 

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

CLÁUSULA SEGUNDA 
DO VALOR 
Pelo fornecimento do objeto ora contratado, a CONTRATANTE pagará 

à CONTRATADA o valor total de R$ ( ),daqui a diante 
denominado VALOR CONTRATUAL. 

CLÁUSULA TERCEIRA 
DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA 
Os Objetos deverão ser entregues na Prefeitura Municipal de Planalto, à 

Praça São Francisco de Assis, nº 1583, Centro, Planalto-Pr., no prazo de até 15 
(quinze) dias, contados após o recebimento da Solicitação de Entrega. 

CLÁUSULA QUARTA 
DA FORMA DE PAGAMENTO 
Parágrafo Primeiro - O pagamento pertinente ao presente Contrato será 

efetuado em até 15 (quinze) dias após a entrega do objeto, e com apresentação da 
respectiva nota fiscal. 

Parágrafo Segundo - O pagamento decorrente da aquisição do objeto 
correrá por conta dos recursos financeiros oriundos do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento - Convenio 847354/2017 e recursos próprios do Município 
de Planalto. Provenientes das sezuintcs DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS ----- 

Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso 
2720 11.136.20.606.2001-2084 4.4. 90.52.0000000 
2723 11.136.20.606.2001-2084 4.4.90.52.0001025 
CLÁUSULA QUINTA 
DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 
Parágrafo Primeiro - Constituem direitos da CONTRATANTE receber 

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

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

do Contrato. 
Parágrafo Terceiro - Constituem obrigações da CONTRATADA: 
a) Prestar o fornecimento na forma ajustada; 
b) Oferecer garantia contra qualquer defeito de fabricação do objeto em 

uso pelo prazo mínimo de 12 meses, contados a partir da data de 
entrega do mesmo; 

e) Manter uma empresa responsável pela assistência técnica do objeto 
numa distância rodoviária não superior a 200 (duzentos) quilômetros 
da sede do Município de Planalto; 

d) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais decorrentes. 

2 



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 

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

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

f) 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; 

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

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

CLÁUSULA OITAVA 
DA RESCISÃO 
Parágrafo Primeiro: Ficará o presente Contrato rescindido, mediante 

formalização, assegurado o contraditório e a defesa, nos seguintes casos: 
a) o não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais; 
b) a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a 

impossibilidade da conclusão dos serviços nos prazos estipulados; 
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; 
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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 Segundo - O presente Contrato poderá ser rescindido caso 
ocorram quaisquer dos fatos elencados no art. 78 e seguintes da Lei nº. 
8.666/93. 
Parágrafo Terceiro - 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 FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 
Parágrafo Primeiro - Os licitantes e o contratado devem observar e fazer 

observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais 
alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de 
execução do objeto contratual. 

Parágrafo Segundo - Para os propósitos desta cláusula, definem-se as 
seguintes práticas: 

a) "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, 
qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público 
no processo de licitação ou na execução de contrato; 

b) "prática fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o 
objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de 
contrato; 

e) "prática colusiva": esquematizar ou estabelecer um acordo entre 
dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de 
representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer 
preços em níveis artificiais e não-competitivos; 
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d) "prática coercitiva": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou 
indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar 
sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do 
contrato; 

e) "prática obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas 
em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do 
organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir 
materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste 
Contrato; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o 
exercício do direito de o organismo financeiro multilateral 
promover inspeção. 
Parágrafo Terceiro - Na hipótese de financiamento, parcial ou 

integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou 
reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, 
inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a 
outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar 
o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas 
corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação 
ou da execução um contrato financiado pelo organismo. 

Parágrafo Quarto - Considerando os propósitos da cláusula acima, a 
CONTRATADA concorda e autoriza que, na hipótese de o contrato vir a ser 
financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, 
mediante adiantamento ou reembolso, o organismo financeiro e/ ou pessoas por ele 
formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os 
documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato." 

CLÁUSULA DÉCIMA 
DA VIGÊNCIA 
O prazo de vigência será até 31/03/2018. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
DOS CASOS OMISSOS 
Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes, 

com base na legislação em vigor. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
DO FORO 
As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento 

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

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

CONTRATANTE CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: . 
························································ 
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EDITAL DE LICITAÇÃO N' 120/2017 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 

"EXCLUSIVO ME-EPP" 

O Município de Planalto, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica - CNPJ, sob o nº 76.460.526/0001-16, com sede na Praça 
São Francisco de Assis, nº 1583, por seu Prefeito Municipal, Senhor Inácio 
José Werle, e a Senhora Carla Fatima Mombach Sturm Pregoeira, nomeada 
pela Portaria de nº 002/2017 de 02/01/2017, tornam público a realização de 
licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO 
POR ITEM, objetivando a contratação de empresa visando a aquisição de 
implementos agrícolas que servira de apoio para programas de fomento 
e atividade leiteira a qual atendera pequenos agricultores e agricultores 
familiares 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 sua 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 13/ 12/2017 às 16:00 horas, na sala de reuniões da Comissão de 
Licitação da Prefeitura Municipal de Planalto, com endereço na Praça São 
Francisco de Assis, 1583 - Centro, Planalto-Pr. 

1- DO OBJETO 

1.1- A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta visando a 
contratação de empresa visando a aquisição de implementos agrícolas que 
servira de apoio para programas de fomento e atividade leiteira a qual 
atendera pequenos agricultores e agricultores familiares deste Município de 
Planalto, conforme condições, especificações, valores e quantidades, 
constante no Anexo I e nos termos deste edital. 

Distribuidor de adubo orgânico liquido, 
capacidade min: 8.000 litros, bomb 
lobular, eixo tande, aro 20 com pneus 
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novos. 
2 Terraceador de arrasto, controle remoto, 01 UN 33.560,00 33.560,00 cap. mm: 20 discos lisos de 26 

polegadas, mancal a graxa. 
3 Distribuidor de adubo e calcário-Cap. 02 UN 28.700,00 57.400,00 min: 06 toneladas, eixo duplo, pneus 

novos. 
4 Subsolador cap. min: 05 hastes, curvo, 01 UN 4.840,00 4.840,00 com braçadeira e pino. 

TOTAL 130.000,00 2- DA DOTAÇÃO 
2.1- Para cobertura das despesas decorrentes desta licitação serão utilizados 
recursos financeiros oriundos do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento - Convenio 84 7354/2017 Operação: 1042826-88 - Programa= 
PRODESA, e recursos próprios do Município de Planalto. Provenientes das 
seguintes DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 

2720 

l 1.133.20.606.2001-2084 1 4.4.90.52.0001025 
l 1.133.20.606.2001-2084 1 4.4.90.52.0000000 

2723 

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. 3º, 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 13/ 12/2017 às 16:00 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 120/2017 
ENVELOPE I - PROPOSTA DE PREÇOS 
PROPONENTE:~omedaempres~ 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 120/201 7 
ENVELOPE II - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
PROPONENTE: (nome da empresa) 

3.4- É vedada a participação direta ou indireta nesta licitação: 
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~~~~ 
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; 

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 
Observãncia 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 a Pregoeira no início ou durante a reunião de abertura, ou enviada 
dentro de um terceiro envelope. 
4.2- Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único 
admitido a intervir nas fases do procedimento licitatório e a responder por 
todos os atos e efeitos previsto neste edital, por sua representada. 
4.3- A não apresentação do credenciamento, a incorreção do documento 
credencial ou ausência do representante, implicará na exclusão da proposta no certame. 

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

6- DA PRÉ-HABILITAÇÃO 
6.1- Os licitantes deverão apresentar Declaração dando ciência de que 
cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme modelo no 
Anexo IV, diretamente a Pregoeira, no início da sessão. Poderá também ser 
enviada ainda em um terceiro envelope. 
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7- DA PROPOSTA DE PREÇOS 
7.1- A proposta de preços - envelope I, devidamente assinada pelo 
proponente ou seu representante legal, deverá ser redigida em português, 
datilografada ou digitada, de forma clara, sem emendas, rasuras ou 
entrelinhas nos campos que envolverem valores, quantidades e prazos, com 
indicação do número deste Edital. Deverá ser elaborada considerando as 
condições estabelecidas neste edital e seus anexos, discriminando-se 
minuciosamente o objeto cotado, observando-se o quantitativo de cotação de 
quantidade e o preço máximo unitário e total, validade da proposta mínima 
60 (sessenta) dias, constando ainda à marca/modelo do objeto ofertado 
conforme descrito no Anexo I do presente Edital, facilitando assim o 
julgamento. Não deverá ser cotado objeto que não atenda às especificações 
mínima prevista no Anexo I, sob pena de desclassificação. 
7.2 - Deverá ainda fazer parte integrante da proposta de preços, folders 
e/ ou catálogos com imagens e discriminações detalhadas do objeto, para 
que assim, possa-se examinar com mais eficiência o objeto proposto. 
7.3- Ao assinar a Proposta de Preços - Anexo I, o proponente estará 
assumindo automaticamente o cumprimento de todas as condições 
estabelecidas na mesma. 
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 incidir sobre o objeto licitado. 
7.5- No preço deverá estar incluídas todas as despesas e encargos 
necessários ao fornecimento do objeto licitado. 
7.6- 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. 7- Forma de entrega: Os Objetos deverão ser entregues na Prefeitura 
Municipal, à Praça São Francisco de Assis, nº 1583, Centro, Planalto-Pr., no 
prazo de 15 (quinze) dias, contados após o recebimento da Solicitação de 
Entrega. 

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". 
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8.3- Abertos os envelopes contendo as propostas de preços, será realizada 
sua conferência, análise de sua conformidade com as exigências do Edital. 
8.4- A Pregoeira procederá à classificação da proposta de menor preço, e 
aquelas que tenham valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por 
cento), relativamente à de menor preço, para participarem dos lances verbais. 
8.5- Caso não haja pelo menos três propostas nas condições definidas no 
item 8.4, serão classificadas as propostas subsequentes que apresentarem os 
menores preços, subsequentes, até o máximo de três. 
8.6- Cumprindo o item 8.3, serão desclassificadas as propostas de preços 
que: 

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

b) apresentem valores cotados acima do máximo estipulado no anexo I; 
c) apresentarem preços unitários ou totais simbólicos, irrisórios ou de 

valor zero, ou manifestamente inexequíveis, havido assim como aquele 
incompatível com os preços praticados no mercado, conforme a Lei 8.666/93 
e suas alterações; 

d) considerar qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital e 
seus anexos. 
8.7- Na ocorrência de empate dentre as classificadas para participarem dos 
lances verbais, a ordem para esses lances será definida através de sorteio, 
onde terá preferência para o lance a licitante sorteada. Às licitantes 
proclamadas classificadas, será dada oportunidade para nova disputa, por 
meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, em 
relação à de menor preço, iniciando-se pelo autor da proposta de maior valor. 
8.8- A cada nova rodada será efetivada a classificação momentânea das 
propostas, o que definirá a 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 
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anexos. 
8.16- Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, a 
Pregoeira examinará o atendimento das condições habilitatórias da licitante 
classificada em primeiro lugar. 
8.17- Constatado o atendimento pleno às exigências editatícias, será 
declarada a proponente vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto deste 
Edital pela Pregoeira. 
8.18- Se a proponente não atender às exigências habilitatórias, a Pregoeira 
negociará diretamente com a Licitante melhor classificada e posteriormente 
examinará os seus documentos de habilitação, sendo declarada vencedora e 
a ela será adjudicado o objeto deste Pregão. 
8.19- Para fins de julgamento das propostas de preços, 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; 

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

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

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

f) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e última alteração; 
g) Prova de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CNPJ); 
h) Declaração de Idoneidade (anexo III); 
i) Declaração de Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do Artigo 

7º da Constituição Federal (anexo V); 
j) Declaração da empresa responsável pela assistência técnica do 

objeto numa distância rodoviária não superior a 200 quilômetros da 
sede do Município de Planalto (anexo VII); 

9.2- Todos os documentos exigidos deverão ser apresentados em original 
cópia simples, autenticada por cartório competente, ou por servidor do 
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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 
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- CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 
10.1- O Objeto deverá ser entregue na Prefeitura Municipal, à Praça São 
Francisco de Assis, nº 1583, Centro, Planalto-Pr., no prazo de 15 (quinze) 
dias, contados após o recebimento da Solicitação de Entrega. 
10.2- A empresa vencedora ficará obrigada a substituir, reparar, corrigir ou 
substituir, a suas expensas, o objeto que vier a ser recusado, sendo que o ato 
do recebimento não importará na aceitação. 
10.3- Independentemente da aceitação, o adjudicatário garantirá a qualidade 
do objeto, obrigando-se a reparar, corrigir ou substituir aquele que 
apresentar defeito. 

11- DO VALOR MÁXIMO 
11.1- O valor máximo correspondente ao total do objeto, é de R$ 
130.000,00 (cento e trinta mil reais), conforme demonstrado no Anexo 1, 
do presente ato convocatório. 

12- DAS PENALIDADES 
12.1- O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar no fornecimento do objeto adquirido, 
comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude 
fiscal, garantindo o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará 
impedido de licitar e contratar com a administração, pelo prazo de até 5 
(cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou 
até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade. 
12.2- Pela inexecução total ou parcial do contrato ou instrumento 
equivalente e pelo descumprimento das normas e legislação pertinentes à 
execução do objeto contratual que acarrete a rescisão do contrato ou 
instrumento equivalente, 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 
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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-DO PAGAMENTO 
15.1- O pagamento pertinente a presente licitação será efetuado em até 15 
(quinze) dias após a entrega do objeto e com apresentação da respectiva nota fiscal. 

16- DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 
16.1- Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, por seus 
fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto 
padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de 
execução do objeto contratual. 
16.2- Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: 

a) "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou 
indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação 
de servidor público no processo de licitação ou na execução de 
contrato; 

b) "prática fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o 
objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de 
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contrato; 

e) "prática colusiva": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois 
ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou 
prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis 
artificiais e não-competitivos; 

d) "prática coercitiva": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou 
indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua 
participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato; 

e) "prática obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em 
inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo 
financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a 
apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja 
intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o 
organismo financeiro multilateral promover inspeção. 

16.3 - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo 
financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo 
imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a 
inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de 
contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o 
envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em 
práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao 
participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo. 

16.4 - Considerando os propósitos da cláusula acima, o licitante vencedor, 
como condição para a contratação deverá (a CONTRATADA) concordar e 
autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou 
integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento 
ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ ou pessoas por ele 
formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e 
todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato." 

17- DOS ANEXOS DO EDITAL 
17.1- É facultada a apresentação dos Anexos em modelos próprios do 
proponente, desde que não descaracterizem suas finalidades. 
17.2- Compõem esta Convocação Geral, além das condições especificas, 
constantes do corpo do Edital, os seguintes documentos: 

a) Anexo I - Descrição do objeto a ser adquirido e demais informações; 
b) Anexo II - Modelo de Carta de Credenciamento; 
c) Anexo III - Modelo de Declaração de Idoneidade; 
d) Anexo IV - Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação; 

e) Anexo V - Modelo de Declaração de Observância ao Disposto do 
Inciso XXXIII do Artigo 7° da Constituição Federal; 

f) Anexo VI - Modelo de declaração de enquadramento de ME ou EPP; 
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g) Anexo VII - Modelo de declaração de responsabilidade de assistência técnica do objeto; 
h) Minuta de Contrato. 

18- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

18.1- 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. 
18.2- A Pregoeira e sua Equipe de Apoio, no interesse público, poderão 
relevar omissões puramente formais, desde que não reste infringido o 
princípio da vinculação ao instrumento convocatório. 
18.3- 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. 
18.4- 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. 
18.5- Os pedidos de esclarecimentos, impugnações e a apresentação escrita 
dos recursos deverão ser protocolizados junto a Prefeitura do Município de 
Planalto, na Praça São Francisco de Assis, 1583, Centro - CEP 85. 750.000 - 
Planalto, Estado do Paraná, no horário das 8:00 às 11 :30 e das 13:30 às 17:30 horas. 

18.6- 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., 30 de novembro de 2017. 

I 

INÁCIO JOSÉ WERLE 
Prefeito Municipal 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 120/2017 

ANEXO II - CARTA DE CREDENCIAMENTO 

Credenciamos o(a) Sr.(a) _ 

___________ , portador(a) da cédula de identidade sob nº 
e CPF sob nº ------------ -----------------, 

A participar do procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO 

PRESENCIAL N° 120 / 20 1 7, instaurado pelo Município de Planalto, na 

qualidade de representante legal da empresa, com poderes para representar 

a empresa, elaborar a proposta, oferecer lances, assinar atas, interpor de 
recurso e praticar todos os demais atos que se fizerem necessários. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente 

NOME: 

RG/CPF 

CARGO 

-- 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 120/201 7 

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

RAZÃO SOCIAL: 
--------------------- 

CNPJNº-----------------------~ 

MUNICIPIO: EST .. _ 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de 
proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO 

PRESENCIAL N° 120/2017, instaurado pelo Município de Planalto, que não 
fomos declarados inidõneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em 
qualquer de suas esferas. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

Local e data / / _ 

NOME: 

RG/CPF 

CARGO 

12 



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 

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

-~- 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 120/2017 

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS 
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

(documento obrigatório) 

MUNICIPIO: EST. _ 

O representante legal da empresa" _ 

_________________ , na qualidade de Proponente do 

procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 

120/2017, instaurado pelo Município de Planalto, declara para fins de direito 

que a referida empresa cumpre plenamente os requisitos de habilitação 
exigidos no respectivo edital de licitação. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

Local e data / / _ 

NOME: 

RG/CPF 

CARGO 

__ :.,. 
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CNPJ 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 - PARANÁ 
',--'-~~~~~-~~~-~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~------------------------------·- -- 

MUNICIPIO DE PLANALTO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 120/2017 

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

ENDEREÇO FONE: _ 

MUNICIPIO: EST. _ 

A proponente abaixo assinada, participante da licitação 
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 120/2017, por seu representante, 

declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei nº 8.666/93, de 21 de 

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

artigo 27 da Lei nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, encontra-se em 

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

observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição 
Federal. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

Local e data / / _ 

NOME: 

RG/CPF 

CARGO 
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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 

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

......_~---------------·----------------------------------------·--------------------- 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 120/2017 

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

ENDEREÇO FONE: 
-------- 

MUNICIPIO: EST. 
------- 

O representante legal da empresa _ 

_________________ , na qualidade de Proponente do 
procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 
120/2017, instaurado pelo Município de Planalto, declara para todos os fins 
de direito que estou(amos) sob o regime de microempresa ou empresa de 
pequeno porte, para efeito do disposto na Lei Complementar 123, de 14 de 
dezembro de 2006 e LC 147 /2014. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

Local e data / / _ 

NOME: 

RG/CPF 

CARGO 
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--------------- ----~ ----- 

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 

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

PREGÃO PRESENCIAL Nº 120/2017 

ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO OBJETO 

MUNICIPIO: EST. _ 

Declaramos conforme solicitado no edital em epígrafe que 
a empresa responsável pela assistência técnica do objeto abaixo, caso 
venhamos a vencer a referida licitação é: 
Nome: 

CNPJº 

Endereço: 

Cidade: 
Telefone: 

Estado: 
ITEM QUANT. UNID. OBJETO MARCA/ 

MODELO 

Distancia da sede do Município de Planalto: (km) 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente 

Local e data / / _ 

NOME: 

RG/CPF 

CARGO 

/documento expedido pela empresa} 
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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 
Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 

PLANALTO - PARANÁ 

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 120/2017 

EMPRESA: 
----------------- C N PJ N º 

------------------ 
I N S CRI Ç ÃO ESTADUAL Nº 

------------ ENDEREÇO: 
----------------- CID A D E: 

ESTADO: 
declara o recebimento do Edital PREGÃO PRESENCIAL Nº 

120/2017 anexos I,II,III,IV,V,VI,VII, Minuta de Contrato, referente 

contratação de empresa visando a aquisição de implementos agrícolas 

que servira de apoio para programas de fomento e atividade leiteira a 

qual atendera pequenos agricultores e agricultores familiares deste 
Município de Planalto. 

Planalto-Pr. de de 

NOME: 

RGNº 

ASSINATURA: 
------------ 
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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 

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

-------~--·-··-----·-------~~~------·---~-------------~-------~------------- 

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.º , com sede à , Nº , 
na Cidade de , neste ato representado pelo 
Administrador(a) o Sr(a). . , brasileiro(a), comerciante, 
portador(a) do RG n.º , 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 

aquisição de implementos agrícolas que servira de apoio para programas de fomento 
e atividade leiteira a qual atendera pequenos agricultores e agricultores familiares 
deste Municínin de Planalto, tudo conforrn - ~ · -- -- ...... ._.r,....._ ..•...•.. ITEM QUANT. UNID. OBJETO MARCA/ VALOR VALOR 

MODELO UNIT. TOTAL 01 01 UN Distribuidor de adubo orgânico 
liquido, capacidade 8.000 litros, 
bomba lobular, eixo tande, aro 
20 com pneus novos. 

02 01 UN Terraceador de arrasto, controle 
remoto, 20 discos lisos 26 
polegadas, mancal a graxa. 

03 02 UN Distribuidor de calcário e adubo 
06 toneladas, eixo duplo, pneus 
novos. 

04 01 
1 

UN Subsolador 05 hastes, curvo 
com braçadeira e pino. 

TOTAL 
. 

Parágrafo Unico - Integram e completam o presente termo Contratual, 
para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as 
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~~~~ 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 

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

condições expressas no edital PREGÃO PRESENCIAL Nº ..... /2017, juntamente com 
seus anexos e a proposta da CONTRATADA. 

CLÁUSULA SEGUNDA 
DO VALOR 

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

CLÁUSULA TERCEIRA 
DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA 
Os Objetos deverão ser entregues na Prefeitura Municipal de Planalto, à 

Praça São Francisco de Assis, nº 1583, Centro, Planalto-Pr., no prazo de até 15 
(quinze) dias, contados após o recebimento da Solicitação de Entrega. 

CLÁUSULA QUARTA 
DA FORMA DE PAGAMENTO 
Parágrafo Primeiro - O pagamento pertinente ao presente Contrato será 

efetuado em até 15 (quinze) dias após a entrega do objeto, e com apresentação da 
respectiva nota fiscal. 

Parágrafo Segundo - O pagamento decorrente da aquisição do objeto 
correrá por conta dos recursos financeiros oriundos do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento - Convenio 847354/2017 e recursos próprios do Município 
de Planalto. Proveníon+se das see uin+os DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS ---- '' 

_______ ...., 
Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso 

2720 11.136.20.606.2001-2084 4.4. 90.52.0000000 
2723 11.136.20.606.2001-2084 4.4.90.52.0001025 
CLAUSULA QUINTA 
DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 
Parágrafo Primeiro - Constituem direitos da CONTRATANTE receber 

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

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

do Contrato. 
Parágrafo Terceiro - Constituem obrigações da CONTRATADA: 
a) Prestar o fornecimento na forma ajustada; 
b) Oferecer garantia contra qualquer defeito de fabricação do objeto em 

uso pelo prazo mínimo de 12 meses, contados a partir da data de 
entrega do mesmo; 

e) Manter uma empresa responsável pela assistência técnica do objeto 
numa distância rodoviária não superior a 200 (duzentos) quilômetros 
da sede do Município de Planalto; 

d) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais decorrentes. 
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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 

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

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

f) 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; 

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

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

CLÁUSULA OITAVA 
DA RESCISÃO 
Parágrafo Primeiro: Ficará o presente Contrato rescindido, mediante 

formalização, assegurado o contraditório e a defesa, nos seguintes casos: 
a) o não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais; 
b) a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a 

impossibilidade da conclusão dos serviços nos prazos estipulados; 
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; 
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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 Segundo - O presente Contrato poderá ser rescindido caso 
ocorram quaisquer dos fatos elencados no art. 78 e seguintes da Lei nº. 
8.666/93. 

Parágrafo Terceiro - 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 FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 
Parágrafo Primeiro - Os licitantes e o contratado devem observar e fazer 

observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais 
alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de 
execução do objeto contratual. 

Parágrafo Segundo - Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: 

a) "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, 
qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público 
no processo de licitação ou na execução de contrato; 

b) "prática fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o 
objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de 
contrato; 

e) "prática colusiva": esquematizar ou estabelecer um acordo entre 
dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de 
representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer 
preços em níveis artificiais e não-competitivos; 
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~-~~--- 

d) "prática coercitiva": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou 
indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar 
sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do 
contrato; 

e) "prática obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas 
em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do 
organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir 
materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste 
Contrato; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o 
exercício do direito de o organismo financeiro multilateral 
promover inspeção. 
Parágrafo Terceiro - Na hipótese de financiamento, parcial ou 

integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou 
reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, 
inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a 
outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar 
o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas 
corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação 
ou da execução um contrato financiado pelo organismo. 

Parágrafo Quarto - Considerando os propósitos da cláusula acima, a 
CONTRATADA concorda e autoriza que, na hipótese de o contrato vir a ser 
financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, 
mediante adiantamento ou reembolso, o organismo financeiro e/ ou pessoas por ele 
formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os 
documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato." 

CLÁUSULA DÉCIMA 
DA VIGÊNCIA 
O prazo de vigência será até 31/03/2018. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
DOS CASOS OMISSOS 
Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes, 

com base na legislação em vigor. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
DO FORO 

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

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

CONTRATANTE CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: . 
························································ 
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~~~ 
ESTADO DO PARANA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOUS 

AVISO DE LICITAÇÃO - Pregão N" 58!2017 
Hegido peia Lei nº 10.520/02 e subs:d1ariarnente pela Lei nº 8.666/SJ 
RECURSOS: próprios e ou oriundos de convénios 
O M!JNICIPIO DE rviANFRl~JÓPOUS. Estado do P2ranâ. inser.to no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, 

torna plibiico que tara realizar dia 18/12/2017, às 09:00, 
horas, na pagina ·e-iicitações'' constante da pagina eletrónica i.Ai\.VVi.bb.com.br abertura da sessão pliblic;: 
PREGÃ.O ELETRÔN!CO Nº 58/2017 processo 3 ·13/20·' 7 do tipo: MENOR PREÇO POR LOTE, ,~egido pela 
nº 10.520/02 e subsidiariarr1ente pela Lei nº 8.666/93 e suas ateracões para 

OBJETO: Aquisição de equipamentos/material permanentas a serem uü'lzedos pela Secretaria Municipal i 
de Saúde de Manfrinópolis Paraná, rnediante iiciração, mediante !!citação. 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: do di328/12/2017 até dia 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: dia 18/12/2017 

ESTADO DO PARANA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO 

PORTARIA N". 273/2017 

I Pessoal, .sob Regime .Jurfdtco Estatutário e dé Outras Providéncias. 
HELTON PEDRO PFEIFER, 

I Edital de n'' 01.5/2014, de 28 de JUnhü de :lU14; para 
i Prov:rnento Efetivo de TÊCNJCO ADMINJSTRATJVO; com carga 
de 40 horas semanais, de acordo cem o Anexo !I (Jrupo Ocupacional i 

·,;'·- Tabela 'B", Nivei 01. da Lei Municipal nº 023, de1 

Artigo 2° .. Esta Portaria entra em vigDr na data de sua publicaçclo. 
Gabinete do Prefeito Municipal de Salqadc Filho, Estado do 

Paraná. em 30 de novembro de 2017. Pub!ic:we-se, 
HELTON PEDRO PFEIFER - Prefeito Municipai 

-----·----~~------------------ 

ESTADO~DO PARA NA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLJS 

PORTARIA N" 2645/2017 - 28 112017 
Súmula: C .. onceos Licença Prêmio a Servidor Púbuco ~Aunicipal de: 

Caetano l!air AHevf, Prefeito Municipal de Manfrn6pol:s, Estado dü1 

Art. 1"' • Cl1fiCeder Licença Prêmio de 90 (Noventa) dias ao Servidor. 
Municípai Sr. FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS, portador 

Ido Cargo de Provimento Efetive de MOTOR!STA DE VEiCULOS LEVES 
I no de tvlanfrinópo!is, Estado do Paraná, no período de de1 

1 16 de março de 2018, referente ao Perfodo Aquisitivo! 
Ide 17.06.2012 a 17.06.2017, 

I vigor na presente cata. 
I 

Gabinete do Prefeito Municipal de Manfrlnópolis, em 28 de 
novembro de 201i. 

Caetano llalr A!ievi º Prefelto Municipal 
1_ -~~~J.ivactir de Oflvejra • Secretári~ ~~!.e_~!_iíe_§aúde 

esta Portaria entra em; 

02 de Dezembro de 2017 
,,~~ ESTADODOPARANA~.~~~~~ 

MUMICÍPIO DE PLANALTO 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 12012017 
O tviUN!CIPIO DE ºLA.NALTO, faz saber aos interessados que com 

base na l_ei Feder,31 de n'' 10.520 de 17 de iulho de 2nro· Decreio Murncipai I 

ESTADO DO PARANA 
MUNICÍPIO DE PLANALTO 

ERRATA 
MUNICIP!O DE PLANALTO, 

JOSÉ WERLE no uso de suas atribuiçôes, considerando a necessidade 
, 

1 

RETIFICA a public.aç.ão do aviso do Pregào Presencial, publicado nê 
P1·aça São Francisco de Assis, ' nº 1383 do dia 21 de novembro oe 2017, conforme detaihamento 

· 1 eencaco. 
ONDE SELE 
MUNICÍPIO DE PLANALTO 
AVISO DE LICITAÇÃO - "PREGÃO PRESENCIAL" N' 113i2017 
O MUNiCIPIO DE PLANALTO-PR., faz saber aos iniere.ssados que' 

I com base na Lei Fedeiai de nc rn.520 de i7 de julho de 2002; Decreto' 

ESTADO DO PARANA 
MUNICÍPIO DE PLANALíO 

AVISO DE LICITAÇÃO· "PREGÁO PRESENCIAL" N' 122/2017 

I PHESE~JCIAl 

DATA DA ABERTURA: 01 de dezembro de 2017 -às 14:00 horas 
Maiores informaçóes junto ao Departamento de Licitações em horário de' 

I expediente. lt,ÁCIC JOSÉ VVERLE - Prefeito Municipa! 
LEi.A-SE 
MUNICÍPIO DE PLANALTO 
AVISO DE LICITAÇÃO· "PREGÃO PRESENCIAL" N' 113/2017 

, O MUNiCJPIO DE PLANALTO-PR., faz saber aos interessados que I 
1' com base na Lei Fede ral de nº 10.520 de 17 de ji..!lho de 20?2: Decreto I 

: suas alterações, $Ubs1d1anamente 

i Praça São Francisco ceAssis, 
I PflEG.ÀD PRESENCIAL sob nº 122/2017. w,.,v,i:;~ ue::.c1110 aoaxo: 1 

OBJETO: Contr2taç8c ele empresa visando a aquisição de barracas para I 
Feir2 do Produtor Rural, ,jesenvolvidas pela Secretária dei 

ses reais e oitenta centavos\ 
DATA DA ABERTURA: ·14 de dezembro de '.?017 ·-3s ·14:JO horas 

I FranCisco de Assis, 
I 
PRESENCIAL sob nº '113..2)17, conforme descrito abaixo: 

1 
>;:,tped_iente . 

L_~\J~~~OSE WERLE-Prefeito Mur.icipa! _J 

I Rea,s e sessenta e um centavos) 
DATA DA ABERTURA: 13 de dezembro de 2017 = às 09:00 horas. 

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
1-,r,rin1101•,u,,\ PlHH!!t 1-!\ \H "l< 11'\I U> "l.(,\IJHl!l llo 

J>!THFHI '\' 1n, Dr Jll Ili: 'iO'.T\flllHl nr ~(•!" 

co_rnplementa~ss poderâo obtidas na Prefél_tura \.iunicipai ~e Manfrinópo!is, no 
11 i feira, no hora no normal de eipediente ou pe:o telefone/fax: ioio.:4-6) 3562-1001 e 

I também através do e-mnif Hcitacao@manfr!nopoiis.µr.gov.br. ' 
L ~~~~ ~~Manfrinópüiis, em 23/11/2017. JOZINEI DOS SANTOS - PREGOEIRO ~~~ ~ ~ 
1 

. . ESTADO DO PARANA • PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS - 
PORTARIA N° 2844/2017 - 26.11.20'7 

Aquisitivo de 03.10.2010 a GU0.2015. 
Art. 3° • Revogadas as disposiç6es em conráno, esta Portaíia entra em vigor na presente data 

Gabinete do Prefeito Municipal de Manfrlnópo!ís, em 28 de novembro de 2017. 
Caetano llair Alievi ~ Prefeito Municipal 

' Prémio referente ao Período 
1 



Prefeitura Municipal de Planalto 
http://www.d iariom un icipal .com. br/am p/materia/ AO B B 78 B 

ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO 

LICITAÇAO 
PREGAO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 120/2017 

O MUNICIPIO DE PLANALTO. faz saber aos interessados que com 
base na Lei Federal de nº 10.520 de 17 de julho de 2002: Decreto 
Municipal de nº 2727/2007 de 26/06/2007. e subsidiariamente à Lei 
Federal nº 8.666/93. LC 123/2006 de 14 de dezembro de 2006 e LC 
147/2014 demais legislações aplicáveis em sua sede sito a Praça São 
Francisco de Assis. 1583. fará realizar Licitação na Modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL sob nº 120/2017. conforme descrito abaixo: 
OBJETO: contratação de empresa visando a aquisição de 
implementas agrícolas que servira de apoio para programas de 
fomento e atividade leiteira a qual atendera pequenos agricultores e 
agricultores familiares deste Município de Planalto. 
DATA DA ABERTURA: 13 de dezembro de 2017 - às 14:00 horas. 
Maiores informações junto ao Departamento de Licitações em horário 
de expediente. 

INÁCIO JOSÉ WERLE 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
Carla Fátima Mombach Sturm 

Código ldentificador:AOBB7883 

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.com.br/amp/ 

1 de 1 
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Juarez Votri - Prefeito Municipal 

COMARCA DE Fl1ANCISCO BEL TRÃQ- PR 
1º TABoliONATO DE PROTESTO DE TITULOS 

EDITAL DE JNTIMA.ÇAO 
ENCONTRAM-SE NESTE TABELIONATO. SITUADO NA RUA PONTA GROSSA, 

2059 NA CIDP..OE DE FRAr--.;CISCO BELTRÃO - PR, PARA PROTESTO, OS TITULOS 
ABAIXO DISCRIMINADOS, DE RESPONSABILIDADE DOS DEVEDORES A SEGUIR RELACIONADOS. . 

TAIS R!;:G!NA PICOLOTTO CPF 067J55.169-08, DUPL!CAT.6. MERCAN- 
~~;gg ~1°}~fzt2 ci~9Jrs?b~ 14;J~L°1~Jgt0L~A~2r1t,~l~i2~6Rá~~ PAGAMENTO ATE 04/12/2017 

ALBUQUERQUE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA CNPJ 
15.809.75410001-64, DUPLICATA MERCANTIL POR INDICAÇÁO PROTOCOLO N° 
14.107, CUJO VALOR SE ENCONTRA INSERIDO NAfAIXAA 00 ITEM IDA TABELA 
XV DALEI 13.611/02. PRAZO PARA PAGAMENTO ATE 04/1212017 

MAURICIO ANDRE ALMEIDA CPF 087.174.259-48, DUPLICATA MER- 
~1~~fo~?tA1~~1JfXÃoOo~ifJ9b~LT~~~L14;3ºof~~P1~1\9~l~[t'.fi~r~: PAGAMENTO ATE 04/1212017 

RHAMAY FARIAS MELO CPF 962.642.842-2G, CERTIDAO PROTOCOLO 
Nº 14.134, CUJO VALOR SE ENCONTRA INSERIDO NA FA/XAA GO ITEM IDA TA 
BELA XV QALEI 13.611/02. ~RA;W PARA PAGAMENTO ATE 04/12/2017 

POR NAO TER SIDO POSSIVEL ENCONTRAR OS REFERIDOS RESPONSA 
VEIS, PELO PRESENTE OS INTIMO PARA TODOS OS FINS DE DIREITO E AO 
MES,.,10 TEMPO os CIENT1~1co .DE QUE, SE NÃO FOR PAGO O.PRESENTE, ATE 
O DIA SUPRACITADO DAS 8:30 AS 11:00 HORAS E DAS 13:00 AS 17:00 HORAS, 
SERAO LAVRADOS OS SUBSEOLIENTES PROTESTOS 

FRANCISCO BELTRAO- PR, 30 DE HOVEMB_RO DE 2017 
ELCIO TOMAZONI FILHO- TABEUAO 

Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu 
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AVISO D!: UCllACÜl 
PRECAO EUTRÔNICO 1'º 232/2017 - L\SC 987565 

217 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO 

EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUE 
NO PORTE. 

A Prefeitura Municipal de Francisco llellrào-PR. avisa aos 
interessados que fará realizar no dia 15 de dezembro de 2017, às 
09:00 horas, a abertura da Iicitaçâo na modalidade Pregão Elelrón.íco, 
menor preço GLOBAL POR LOTE, que tem por objeto a Aquisição 
de equipamentos para compor OI (wn) módulo da AT[ - Academia da 
Terceira Idade. Abertura das propostas e Recebimento dos lances: a 
partir das 09:00 horas do dia 15 de dezembro de 2017. Edital na 
integra: à disposição dos interessados no Departamento de Compras, 
Licitações e Contratos, na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 e 
no site www.franciscobeltrao.pr.gov.br - licitações. ou através do site: 
www.comprasgovemamentais.gov.br. Informações complementares 
através dos telefones (46)3520-2107 e 3520-2103. 

F1:11h'i:-...:,1 B,:hiio. l" 1.L.· lL,c111hn_, 
NÁDIA DALL AGNOL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPOREMA 

\VISO DE Ll(TL\C.-\0 
PRfG.\o PRESE.'CIAl. :\"" 53'2017 

A Prefeitura Municipal de Guaporema toma público que fará 
realizar no dia 18 de dezembro de 2017. às 09:00 horas em sua sede, 
situada à Rua Para, 86. licitação na modalidade Pregão n'' 53'2017 , 
do tipo Menor Preço, Por Item na forma presencial. Objeto. Aqui 
sição armário de aço, bebedouro de coluna e notebook, destinados ao 
atendimento da Secretaria Municipal de Ação Social. Infonnações 
pelo Fone/Fax (44) 36R4-12to - Departamento de Licitaçôes e Com 
pras. Protocolo de retirada via internet site: www.guapcre 
ma.pr.gov.br/Editais e Licitação - Pregão 2017. E-mail: claudio.ba 
tista26l@hotmail.com ou pmguaporema@uol.com.br. 

( ;lldp11r<..'ln;; - Pr. ...J. li<.' Lkh'ld'1,, de' ~li 17 
CLAUD!O llAT!STA PEREIRA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPlJRÁ 

EXTRATO DO 1" TER\JO .\DITl\O 

CONTRATO N° l l/2016 • TOMADA DE PREÇOS N" fJJ!20!6 U 
C!TAÇAO N" 01/2016 • TOMADA DE PREÇOS N" 01/2016 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JAPURA 
CONTRATADO: CONSTRUTORA DINIZ LIDA - ME. OBJETO: 
CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA EXECUÇAo DE OBRA 
DE REFORMA DA CASA DA CULTURA DO MUNICÍPIO DE 
JAP\JRÀ 

VALOR E PR.A.ZO: O presente termo aditivo tem por objeto o acrés 
cimo de 0.46% (zero vírgula quarenta e seis por cento) do valor 
originário do contrato, alterando de RS 213.847,92 (Duzentos e Treze 
Mil, Oitocentos e Quarenta e Sete Reais e Noventa e Dois Centavos) 
para o valor de RS 214.842,33 (Duzentos e Quatorze Mil, Oitocentos 
e Quarenta e Dois Reais e Trinta e Três Centavos), referente a re- 

~ programação. de projeto, devidamente elaborado pelo Dep~ento 
de Engcnhana do Município de Japurá e aprovado pela Caixa Eco 
nômica Federal, conforme permissivo artigo 65, parágrafo primeiro, 
da Lei 8.666/93, como também a prorrogação do prazo de vigência 
do presente contrato, por 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, a 
contar do dia 07/l2i20!6, até a data de 07:'12/2017, conforme per 
missivo artigo 65, parágrafo primeiro, da Lei 8.666/93 DATA DE 
ASSINATURA: 0711212016. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA 

AVISO DE unnç,o 
PREGÃO PRESENCIAI,!\'º PG/S\ICP-0184/2017 

Comunicamos aos interessados que estão disponibilizada, as 
licitações a seguir: PREGÃO PRESENCIAL Nº PG/SMGP 
Ol 84/2017. objeto: Registro de Preços para a eventual aquisição de 
material hidráulico. PREGÃO PRESENCIAL N" PG/SMGP- 
0184/2017. objeto: Registro de Preços para a eventual aquisição de 
Equipamentos de Proteção Individual e Equipamentos de Proteção 
Coletiva. Os Editais poderão ser obtidos através do site www.Ion 
drina.pr.gov.br. Quaisquer infonnações necessárias pelo telefone (43) 
3372-4395 ou ainda (leio e-mail: licita@londrina.pr.gov.br. 

',11:drin:J. ·+ de dt1cmbr-,1 de 
FÁBIO CAV.~ZOTT! E SILVA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMBORE 
"ISO llE UCI IAÇ,o 

T(nIADA DE PREÇOS 1'º 17/2017 

O Município de Mamborê, Estado do Paraná, através de sua 
Comissão Pennancnte de Licitações, com a devida autorização ex 
pedida pelo Prefeito Municipal, convida Vossa Senhoria a participar 
do seguinte procedimento lícitatório: MODALIDADE Tomada de 
Preço para Obras e Serviços de Engenharia N,, !7/2017 DATA DA 
ABERTURA: 21/12/2017 as 09:00 horas 
Objeto: Contratação de Empresa Para Execução de Recapeamento 
Asfáltico de Vias Urbanas No Municipio de Mambore, Objeto Vin 
culado Ao Contrato de Repasse Nº 845902/2017 - Ministério das 
Cidades/Caixa, Processo N"' 2613.104127440120!7, Programa Pla 
nejamento Urbano • Município de MamhotêiPR 

\J:11:11-",,_.r<.'-PR ,k do'-'m!m, JL· 
VANESSA DAIANE MENDES FERREIRA 

l'1·,>1d, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ 
EXTRATO OE CO!\TR\TO 

Contrato Número 106'2017 - Pregão: 55/2017 
CONTRATANTE: Município de Mariluz - CNPJ: 76.404.136/000J- 
29. CQ:r,...JRATADA: Monte Cario Comércio de Veículos. CNPJ: 
72.358.195'000 J -57 
OBJETO: Aquisição Veículos Utilitário TTJPO PICK UP. Valor do 
Contrato: R$ 50.700 (cinquenta mil e setecentos reais). - Recursos 
não rce!Jlbolsávci~ provenientes da SEDU: RS 50.000,00 (cinquenta 
mil reais). - Adicional financeiro a cargo do Município: RS 700.00 
(setecentos reais) Forma de Pagamento: O pagamento será efetuado 
cm moeda brasileira corrente, até 05 (cinco) dias úteis, após o re 
cebimento provisório e apresentação correta da nota fiscal/fatura do 
equipamento fornecido e documentos pertinentes. O faturamento de 
verá ser protocolado, em OI (uma) via, no protocolo geral na sede do 
licitador. Prazo de Entrega, 30 (trinta} dias, contados da assinatura 
deste contrato. Foro: Comarca de Cruzeiro do Oeste, Estado do Pa 
raná. Vigência do Contrato: O presente contrato terá vigência de 365 
(trezentos e sessenta e cinco) ilias, contados a partir de sua as sinatura. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ DA SERRA 
\\ISO üE L!CITAÇ.\O 

PH:EGÃO PRESE:'\CL\I .. \" 62.·2017 

OBJETO: Contratação de empresa para ministrar Cursos de Capa 
citação de Educação cm Saúde Ambiental visando o desenvolvimento 
de ações de educação cm saúde ambiental, conforme convênio FU. 
NASA N° 294/2015. TIPO: MENOR PREÇO. POR ITEM. DATA 
DA DISPONIBILIDADE, A PARTIR DO DIA 04/1212017. DATA 
DE REALIZAÇÃO: 15/12/2017 ÀS 09:00 HORAS. Hsclarccimentos· 
O Edital e Demais Informações Encontram-Se à Disposição dos In 
teressados Na Prefeitura Municipal de Mauá da Serra de Segunda A 
Sexta Feira das 08:00 As 11:00 e das 13:00 As 17:00 Horas, Sito A 
AveniJa Ponta Grossa. 480, Centro. Mauá da Serra - PR. TELE 
FONE: (43) 3127-1000/ (43) 3464-1265. E-MAIL: licítai:ocs@maua 
daserra.pr.gov.br Edifício da Prefeitura do Município de Mauá da Serra, 

I J,· 
FRANCISCO 

d, ~li i 7 
DOS SANTOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AMÉRICA 
DA COLINA 

,~1'1,0 DE LICllAÇ\O 
PREG,\O PRESE'.\(HL V' ~4!2017 

Tipo Menor preço. 
Objeto; registro de preços para futura aquisição para fornecimento 
conforme necessidade de_ equipamentos de clcrrodomésncoe, infor 
mática, mó,eis para atendunemos as Secretanas do Município. Aber 
tura; 19/12/201 7 às 08h2U na sala de licitações. Av. Paraná, 276. 
Edital e informações no endereço acima, com o pregoeiro ou no site: 
v.·W\v.novaamericadacolina.pr.gov.hrilicitacoes. 

/L\\;DRU Pf-R.F/ nr \ )[ J\TJR.-\ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA 
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA 

A\ ISO DE CHA\1DA PI BLICA 

lncxígibilidade de Liótação N". 64·2017 
Processo Administrativo N". 904112017 

A Comissão Permanente de Licitação do Municlpío de Pal 
rneira toma público, que se encontra aberto edital de CHAMADA 
PUBLICA, na seguinte especificação: 
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do 
empreendedor familiar rural, para atendimento ao Programa Nacional 
de Alimentação Escolar/PNAE. conforme especificações constantes no edital. 

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.btiatAerticidrl:J1tmi. 
pelo código 00032017120500217 

Documento assinado digitalmente conforme MP n! 2.200·2 de 24/08/200 l, que institui a 
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - !CP-Brasil. 

Entrega dos envelopes: ate às J OhOOmin do dia 04/0 l -'20 l 8. Abertura 
dos i.'.nvclopes: às IOhJ Srnin. do mesmo dia. Os interessados poderão 
obter o edital na integra através do endereço eletrônico www.pal 
meira.pr.gov.br ou junto ao Departamento de Licitações da Prefeitura 
Municipal de Palmeira, nas horas normais de expediente. Informações 
adicionais, dúvidas ou pedidos de esclarecimentos poderão ser so 
licitados através do fone: 42-3909-50!4 ou pelo e-mail· licitacao.pref 
palmeira@gmail.com. 

::~ de: {l(l\C:!l)Í't;, Lk 
CRISTIANE PEREIRA 
í':1,_',;,kn:c.· ,b Cc'lni·,~ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ 

AVISO DE SLSl'E.'\S.\O 
PREGÃO PRESE.'\'CL-\L V 71/2017 

Registro de Preços N. 5J/20l 7 
A Prefeitura do Município de Paranagua, arraves de seu 

Pregoeiro Oficial designado pelo Decreto o. 20212017, comunica aos 
interessados que a licitacao referente ao Prcgao Presencial n. 
0712017 Registro de Preces n. 053/2017. objetivando a Contratacao 
de Empresa para Aquisicao de Agregados: Rachao, Pedrisco, Bica 
Corrida, Brita n. 1 e Areia de Britagem de Rochas (Pode Pedra), em 
atendimento a Secretaria Municipal de Obras Publicas, esta suspensa 
em virtude de nao haver tempo hábil para resposta da hnpugnacao 
apresentada pela empresa Construtora Serra da Prata Ltda, Infor 
macoes pelo site da Prefeitura: www.paranagua.pr.gov.br ou pelo te 
lefone n. (41) 3420-6003. 

!\1ran,1;2w1-llR_ ..i de do'-·1y1f\n, ,:~· :-:oi - 
RONALD SILVA GONÇALVES 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUARA 

IU:Sl'ITADO DF H IRILllA(.iO 
CO.'\CORRf:v L\ ,, 612017 

Objeto: Contratação de empresa para a execução de Pavimentação de 
\ ias urbanas com serviços de terraplanagem, drenagem, meio fio de 
concreto com sarjeta, reforço do subleito com areia, sub-base de brita 
4", base de brita graduada, imprimação, pintura de ligação, reves 
timento com CBUQ, rampas para PNE, plantio de grama, sinalização 
vertical. sinalização horizontal, ensaios tecnológicos, serviços com 
plementares e placas de obras cm diversas ruas na Planta Deodoro, 
conforme Termo de Referencia.Ern cumprimento ao disposto no art. 
109, §1" da Lei n''. 8.666, de 21 de junho de 1.993, toma-se público 
o resultado da licitação em epígrafe, cujo resultado apresenta-se da 
seguinte forrna: HABILITADAS: 1 - Asfaltos do Paraná Industria· 
lizaçâo e Distribuição de Derivados de Petróleo Ltda: 2 - Dalba 
Engenharia e Empreendimentos Lrda: 3 - Marc Construtora de Obras 
Ltda: 4 - O Betacem Construções e Empreendimentos Ltda; 5 - Prado 
e Prado Ltda; 6 • Saneamento e Terraplenagem Sul Ltda; 7 - Sotil 
Lida; 8 - SP Terraplanagem & Pavimentação; 9 - Tec Tubo Coas 
trurora de Obras Ltda Epp; 1 O - T etrapavi Construtora de Obras Ltda 
Epp: 11 - Viasul Construtora Eireli Me.Salientamos que fica aberto o 
prazo de 05 (cinco) dias úteis para as licitantes interessadas in 
terporem recursos no prazo legal e que no final deste abre-se o prazo 
para apresentação das contrarrazôcs por igual período. 

Pir:1qt;:1r:1-PR. 4 de d,_'7L'Tl1hr,\ J. ~Ul ~ 
EMERSON ANTONIO ZAPCHAU 
[)t-:~1J~·nk lL1 C,.,rni~,:-10 .t, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO 
\VISOS DE LIC!TAÇ.\o 

PREC.~O PRESE'<C!AL x- 120/2017 
O Município de Planalto-Pk., faz saber aos interessados que 

com base na Lei n" 8.666/93, LC 123/2006 de 14 de dezembro de 
2006 e LC 14712014 demais legislação aplicável em sua sede sito a 
Praça São Francisco de Assis, n'' 1583, far:i realizar Licitação na 
Modalidade PREGÃO PRESENCV\L sob nº 120':2017, conforme 
descrito abaixo: 
OBJETO: contratação de empresa visando a aquisição de implemen 
tos agrícolas que servira de apoio para programas de fomento e 
atividade leiteira a qual atendera pequenos agricultores e agricullores 
familiares deste Município de Planalto 
DATA DA ABERTURA: lJ de dezembro de 2017 - às 14:00 ho ras. 

Maiores infonnações junto ao Depanamento de Licitações em horário 
de expediente. 

PREC;i.o PRESL'<CIAL V 121/2017 

O Município de Planalto-PR., faz saber aos interessados que 
com base na Lei nº 8.666/93, LC 123/2006 de 14 de dezembro de 
2006 e LC 147'2014 demais legislação aplicável em sua sede sito a 
Praça São Francisco de Assis, nº 1583. fará realizar Licitação na 
Modalidade PRF.GAO PRFSFNCIAL sob nº 12Ji20l7. confonne 
descrito abaixo: 
OBJETO: contratação de empresa visando a aquisição de implemen 
tas agrícolas que servira de apoio para programas de fomento e 
atividade leiteira a qual atendera pequenos agricultores e agricuhore« 
familiares deste Município de Planalto. 
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PARECER JURÍDICO 

Planalto-Pr., 27 de novembro de 2017 

DE: 
PARA: 

Procuradoria Jurídica 
Prefeito Municipal 

Senhor Prefeito, 

1- Relatório 

Trata-se de licitação na modalidade pregão presencial, 
com vistas a aquisição de implementas agrícolas que servirá de apoio para 
programas de fomento e atividade leiteira a qual atenderá pequenos agricultores 
e agricultores familiares deste Município de Planalto. 

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

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

a) Requerimento datado de 26 de outubro 2017; 

b) Solicitação de contratação firmada pelo responsável pela 
Secretaria de Agricultura, datado de 26 de outubro de 2017; 
c) Minuta do edital, anexos e minuta do contrato; 

d) Pesquisa de preços apresentadas por três empresas, quais 
sejam: POPOSKI E RUOSO VETERINÁRIA E ENG. L TOA (inscrita no 
CNPJ sob o n° 07.736.307/0001-60), OM MÁQUINAS AGRÍCOLAS 
LTOA (inscrita no CNPJ sob o n° 04.318.512/0001-51) e MASSOLA 
MÁQUINAS AGRÍCOLAS L TOA (inscrita no CNPJ sob o nº 
05.848.127/0001-89). 
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Não se encontram encartados aos autos a justificativa 
para contratação pretendida, e termo de referência afeto a contratação pretendida. 

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

É o relato necessário. 

2 - ANÁLISE JURÍDICA 

A Licitação dar-se-á sob a modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO, de modo que a impossibilidade desta modalidade deve ser 
devidamente justificada para que o certame ocorra na forma 
PRESENCIAL, pelo critério de julgamento de MENOR PREÇO POR ITEM, 
regido pela Lei Federal n.0 10.520 de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente a 
Lei n.0 8.666/93 e suas alterações, LC 123/2006 de 14 de dezembro de 2006 e o 
Decreto Municipal n.º 2727/2007 de 26/06/2007, e demais disposições legais. 

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

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

O Decreto n° 5.450, de 2005, que lhe regulamenta a 
forma eletrônica, determina, em seu art. 40, a utilização preferencial desta 
modalidade licitatória, ressalvadas as hipóteses de comprovada impossibilidade, 
devidamente justificadas pela autoridade competente: 

Art. 4° Nas licitações para aquisição de bens e serviços comuns 
será obrigatória a modalidade pregão, sendo preferencial a 
utilização da sua forma eletrônica. 
§ 1 ° O pregão deve ser utilizado na forma eletrônica, salvo nos 
casos de comprovada inviabilidade, a ser justificada pela 
autoridade competente. 

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

2.1. Da justificativa da contratação 

Sobre a justificativa da necessidade da contratação, 
extrai-se da legislação em regência, tratar-se de ato atribuído à autoridade 
competente ( ou, por delegação de competência, ao ordenador de despesa ou, 
ainda, ao agente encarregado da contratação no âmbito da Administração )1, a 
quem cabe indicar os elementos técnicos fundamentais que o apoiam. 

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

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

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

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

2.2. Do Termo de Referência e da definição do 
objeto 

O Termo de Referência consiste em um dos atos 
essenc1a1s do pregão e deve conter todos os elementos caracterizadores do 
objeto que se pretende licitar, como a sua descrição detalhada, o orçamento 
estimativo de custos. Deve propiciar a avaliação do custo pela Administração, a 
definição dos métodos, a estratégia de suprimento e o prazo de execução contratual. 

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

1 
Lei nº 10.520/2002, art, 3º. 1: Decreto nº 3.555/2000, art. 8º, Ili a. 
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Ainda quanto ao Termo de Referência, infere-se do art. 
8°, III, "a" do Decreto n° 3.555/2000 que balizará a definição do objeto do 
certame pela autoridade competente, exigida na Lei do Pregão (nº 
10.520/2002). 

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

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

2.3 Da pesquisa de preços e do orçamento 
estimado 

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

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

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

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

Observe-se que as empresas pesquisadas devem ser do 
ramo pertinente à contratação desejada (Acórdão nº 1. 782/2010-Plenário) e que 
não pode haver vínculo societário entre as empresas pesquisadas (Acórdão nº 
4.561/2010-1 a Câmara). 

autos: 

a) A identificação do servidor responsável pela cotação (AC-0909-10/07-1); 
b) A caracterização completa das empresas consultadas, com menção ao 

endereço e números de telefones (AC-3889-25/09-1); 

Para fins de documentação, devem ser acostados nos 

PARECER JURÍDICO - PROCURADORIA JURÍDICA 

' l 



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

MUNI CIPI O 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 
Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 

~-~~~~~--~~-~~~~ PLANALTO - PARANÁ _ ~ 

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

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

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

Serve, também, para afastar o risco de limitação ou 
ampliação indevida da participação no certame2, uma vez que o valor contratual 
estimado é determinante para definir se a licitação deve ser destinada 
exclusivamente às microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas. 

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

2.4 Das Exigências de Habilitação 

A Lei n° 10. 520/02 determina que a habilitação far-se-á 
com a verificação de que "o licitante está em situação regular perante a Fazenda 
Nacional, a Seguridade Social e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - 
FGTS, e as Fazendas Estaduais e Municipais, quando for o caso, com a 
comprovação de que atende às exigências do edital quanto à habilitação jurídica 
e qualificações técnica e econômico-financeira". 

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

2.5 Dos critérios de Aceitação das Propostas 

Outra exigência da Lei nº 10.520/2002 é que a 
autoridade competente defina os critérios de aceitação das propostas feitas pelos 
licitantes (art. 3°, !). 

Do exame da minuta de edital, verifica-se o 
cumprimento a recomendação tocante aos critérios de aceitação das propostas, 
discriminados no item 7 (7 - DA PROPOSTA DE PREÇOS). 

2.6 Da Previsão de existência de recursos 
orçamentários 

A Lei n° 8.666/93, aplicável subsidiariamente aos 
pregões, estabelece que a realização de licitação depende da previsão de 

2 

Art. l 8, l da LC nº 123/2006: Art. 6° do Decreto nº 6.204/2007 e art. 34 da Lei n" 1 1.488/2007. 
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MUNICIPIO DE PLANALTO 

recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes 
das aquisições e da contratação dos serviços comuns. A declaração de 
disponibilidade orçamentária e financeira, com indicação de rubrica específica e 
suficiente, cumpre com o presente requisito. 

2.7 Autorização para a abertura da licitação 
Superadas as etapas relativas ao planejamento da 

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

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

No presente caso, tal exigência foi cumprida. 

2.8 Da Minuta do Edital e seus Anexos 

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

No tocante à participação exclusiva do certame às ME, 
EPP e Cooperativas Equivalentes, cumpre salientar que o inciso I do art. 48º da 
Lei Complementar n° 123/2006, com redação alterada pela Lei Complementar n° 
147 /2014, estabelece que as licitações para contratações cujo valor esteja 
abaixo de R$ 80.000,00 deverão ser destinadas exclusivamente à participação de 
microempresas e empresas de pequeno porte, o que se aplica também às 
cooperativas com receita bruta equivalente à das empresas de pequeno porte. 

No caso dos autos, a estimativa do valor total dos itens 
ultrapassa tal quantia (estimativa de R$ 130.000,00), todavia nenhum dos itens 
alcança o montante, conforme segue: 

LOTE: 1 
Item Objeto Quant. Unid. Preço Preço máximo 

máximo total 
unitário 1 Distribuidor de adubo orgânico liquido, 01 UN 34.200,00 34.200,00 capacidade min: 8.000 litros, bomba lobular, 

eixo tande, aro 20 com pneus novos. 
2 Terraceador de arrasto, controle remoto, cap. 01 UN 33.560,00 33.560,00 min: 20 discos lisos de 26 polegadas, mancai 

a graxa. 
3 Distribuidor de adubo e calcário-Cap. min: 06 02 UN 28. 700,00 57.400,00 toneladas, eixo duplo, pneus novos. 
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4 l~ubsoladoc cap. rnín: 05 hastes, curvo, comi 01 

1 
UN I 4.840,00 4.840,00 braçadeira e pino. 

TOTAL 
130.000,00 

Penso que em licitações divididas em itens, lotes ou 
grupos, cada item representa uma licitação separada das demais, com 
julgamentos e adjudicações independentes. 

Com efeito, existindo itens num mesmo instrumento 
convocatório, com valores iguais ou inferiores a R$ 80.000,00 para cada um 
deles, o edital poderá regulamentar a exclusiva participação de entidades de 
menor porte, conforme preceitua o art. 48, I, da Lei Complementar nºl23/06. 
Para os demais itens, com valores individuais superiores a R$ 80.000,00, o 
mesmo instrumento convocatório estenderá a participação às demais categorias 
empresarias do ramo do objeto em licitação (grande e médio porte), concedendo 
o tratamento privilegiado às entidades de menor porte na hipótese de ocorrer o 
"empate ficto" (art. 44 da Lei Complementar nº 123/06). 

Portanto, recomenda-se que o órgão técnico promova 
retificações nas minutas de edital e instrumento contratual, incluindo cláusulas 
referente a participação exclusiva de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. 

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, o que não foi devidamente justificado, opino pela 
tomada de providências a fim de comprovar a inviabilidade do 
emprego da forma eletrônica, nos termos do § 1 o do art. 2° da Lei n° 10.520/2002; 

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

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

e) Recomenda-se que o órgão técnico promova 
retificações nas minutas de edital e instrumento contratual, incluindo 
cláusulas referente a participação exclusiva de Microempresas e 
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Empresas de Pequeno Porte nos itens contemplados pela Lei Complementar nº 123/06 . 

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

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

Após, à consideração superior. 

É o Parecer, 
-~----r··--- 

--~~lt-O=Pf:~· 2}de novembro de 2017. 
{ 

,- -.i .. ,-·.L'· .'!'jt .. l~;;.I. ck./ ~:-:~--~--- - I --1· 
.......,. -_ i ,.';. - ,1 i f - L i.r 

--·· -p;Q~~~:.:iif Í~;-~D/-Pr-~-y-4-0-. 2-0-9 

PARECER JURÍDICO - PROCURADORIA JURÍDICA 



• 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 

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

RESPOSTA AO PARECER JURÍDICO DO PREGÃO PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS 
AGRICOLAS 

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

A) O processo será numerado cfe art 38 caput da lei 8666/93; 

B) Será realizado na forma presencial por não haver suporte técnico e equipe treinada 
no momento, sendo um serviço de extrema urgência, conforme sinalizado pela 
secretaria solicitante, não obstante tempo hábil para tal procedimento eletrônico. 

C) A justificativa está encartada junto ao termo de referencia; 
D) Foi juntado ao processo o Termo de Referência; 
E) Foi adequado em relação à exclusivo para ME e EPP. 

Planalto - PR, 30 de novembro de 2017. 



ERRATA 

MUNICIPIO DE PLANALTO, Pessoa Jurídica de direito 
Público Interno, com sede a Praça São Francisco de Assis, 1583, inscrito no 
CNPJ nº 76.460.526/0001-16, representado pelo Prefeito Municipal, senhor 
INÁCIO JOSÉ WERLE, no uso de suas atribuições, considerando a 
necessidade RETIFICA a publicação do aviso do Pregão Presencial, publicado 
na edição nº 1391 do dia OI de dezembro de 2017, conforme detalhamento 
abaixo elencado. 

ONDE SE LÊ 

AVISO DE LICITAÇÃO 
MUNICÍPIO DE PLANALTO/PR. 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 120/2017 

O MUN!CIPIO DE PLANALTO, faz saber aos interessados que com base na 
Lei Federal de nº 10.520 de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal de nº 
2727/2007 de 26/06/2007, e subsidiariamente à Lei Federal nº 8.666/93, LC 
123/2006 de 14 de dezembro de 2006 e LC 14 7/2014 demais legislações 
aplicáveis em sua sede sito a Praça São Francisco de Assis, 1583, fará realizar 
Licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL sob nº 120/2017, conforme 
descrito abaixo: 

OBJETO: contratação de empresa visando a aquisição de implementas agrícolas 
que servira de apoio para programas de fomento e atividade leiteira a qual 
atendera pequenos agricultores e agricultores familiares deste Município de 
Planalto. 

DATA DA ABERTURA: 13 de dezembro de 2017-às 14:00 horas. 
Maiores informações junto ao Departamento de Licitações em horário de 
expediente. 

LEIA-SE 

INÁCIO JOSÉ WERLE 
Prefeito Municipal 

A VISO DE LICITAÇÃO 
MUNICÍPIO DE PLANALTO/PR. 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 120/2017 

O MUNICIPIO DE PLANALTO, faz saber aos interessados que com base na 
Lei Federal de nº 10.520 de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal de nº 
2727/2007 de 26/06/2007, e subsidiariamente à Lei Federal nº 8.666/93, LC 
123/2006 de 14 de dezembro de 2006 e LC 147/2014 demais legislações 
aplicáveis em sua sede sito a Praça São Francisco de Assis, 1583, fará realizar 
Licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL sob nº 120/2017, conforme 
descrito abaixo: 

OBJETO: contratação de empresa visando a aquisição de implementas agrícolas 

I 



que servira de apoio para programas de fomento e atividade leiteira a qual 
atendera pequenos agricultores e agricultores familiares deste Município de 
Planalto. 

DATA DA ABERTURA: 13 de dezembro de 2017 - às 16:00 horas. 
Maiores informações junto ao Departamento de Licitações em horário de 
expediente. 

INÁCIO JOSÉ WERLE 
Prefeito Municipal 
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ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO 

LICITAÇ..\O 
ERRATA 

MUNICIPIO DE PLANALTO, Pessoa Jurídica de direito Público 
Interno. com sede a Praça São Francisco de Assis. 1583. inscrito no 
CN PJ nº 76.460.52610001-16. representado pelo Prefeito Municipal. 
senhor INÁCIO JOSÉ WERLE, no uso de suas atribuições. 
considerando a necessidade RETIFICA a publicação do aviso do 
Pregão Presencial. publicado na edição nº 1391 do dia OI de dezembro 
de 2017. conforme detalhamento abaixo elencado. 

ONDE SE LÊ 

AVISO DE LICITAÇÃO 
MUNICÍPIO DE PLANALTO/PR. 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 120/2017 

O MUNICIPIO D[ PLANALTO. faz saber aos interessados que com 
base na Lei Federal de n" 10.520 de 17 de julho de 2002; Decreto 
Municipal de n" 2727/2007 de 26/06/2007. e subsidiariamente à Lei 
Federal n" 8.666/93. LC 123/2006 de 14 de dezembro de 2006 e LC 
147/2014 demais legislações aplicáveis em sua sede sito a Praça São 
Francisco de Assis. 1583. fará realizar Licitação na Modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL sob n" 120/2017. conforme descrito abaixo: 
OBJETO: contratação de empresa visando a aquisição de implementos 
agrícolas que servira de apoio para programas de fomento e atividade 
leiteira a qual atendera pequenos agricultores e agricultores familiares 
deste Município de Planalto. 

DATA DA ABERTURA: 13 de dezembro de 2017 - às 14:00 
horas. 

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

INÁCIO JOSÉ WERLE 
Prefeito Municipal 

LEIA-SE 

AVISO DE LICITAÇÃO 
MUNICÍPIO DE PLA"'1ALTO/PR. 
PREG,\O PRESENCIAL Nº 120/2017 

O MUNICIPIO DE PLANALTO. faz saber aos interessados que com 
base na Lei Federal de nº 10.520 de 17 de julho de 2002; Decreto 
Municipal de nº 2727/2007 de 26/06/2007. e subsidiariamente à Lei 
Federal nº 8.666/93. LC: 123/2006 de 14 de dezembro de 2006 e LC 
147/2014 demais legislações aplicáveis em sua sede sito a Praça São 
Francisco de Assis. 1583. fará realizar Licitação na Modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL sob nº 120/2017. conforme descrito abaixo: 
OBJETO: contratação de empresa visando a aquisição de implcmentos 
agrícolas que servira de apoio para programas de fomento e atividade 
leiteira a qual atendera pequenos agricultores e agricultores familiares 
deste Município de Planalto. 

DATA DA ABERTURA: 13 de dezembro de 2017 - às 16:00 
horas. 

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

INÁCIO JOSÉ WERLE 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
Carla Fátima Mombach Stunn 

05/l 2/2017 08;33 
/ 
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de Dezembro de 2017 
ESTADO DO PARANA • PREFEITURA MUNICIPAL DE 

1

, SALGADO FILHO - PORTARIA N'. 277/2017 
SÚMULA-Exonera servidor público municipal e da outras providências. 
HELTON PEDRO PFEIFER, Prefeito Municipal de Salgado Filho, Estado 

do Paraná, ncuso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por LEI 

1
. e considerando Certidão de Óbito apresentado nesta data .. sob matricula nº 
08544901552017 4 00002177 0001208 05. RESOLVE. 

I 
Artigo ·1°. EXONERAR a partir de 01 de dezembro de 2017, po-molivode 

falecimento, o servidor público Municipal AMARILDO BATTISTI, portador 
, da Cédula de Identidade 4.422.317-1 SSP/PR e CPF 772.901.789-04, 

I 
ocupante do cargo de efetivo de Motorista, Nivel/Referéricia AD.()4. 

Artigo 2° - Revogam-se as disposições em contrário, enlrando em vigor 
. a p'eseníe Portaria na data de sua pub!icação, com efeitos retroativos a partir 
de 01 de dezembro de 2017. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Salgado Filho, Estado do 
Paraná, em 04 de dezembro de 2017. Publique-se, 

HELTON PEDRO PFEIFER • Prefeito Municipal 

ESTADO DO PARANA -------i 
; PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPERE 1· I PORTARIANº257/2017 , 

I O PREFEITO MUNICIPAL DE AMPÉRE, Estado do Paraná .. r ro usai 
das atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE 

I CONCEDER 03(!rés) meses de licença-Prêmio ao servidor· , 
' George Charles Parizotto Ponte, RG nº 08608920/MT, a contar de .º11 

I de. d ezembrode 2017 a 28 de fevereiro d. e 2018, referente ao períodoaquis1t1voj 
. de 08 de novembro de 2011 a 07 de novembro de 2016, de acordo com o 
• artigo 101 conjugado co'n o 218 da ler n' 495/90. 1 

j Esta Portaria entra em vrgor a partir de 01 de dezembro d.e 2017. 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE AMPERE, 30 de 

novembro de 2017. DISNEI LUQUINI - PREFEITO. Registre-se e 
Publique-se: junior Bedin • SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO 

I ESTADO DO PARANA • MUNICÍPIO DE PLANALTO 

I 
AVISO DE LICITAÇÃO - "PREGÃO PRESEN. CIAL" Nº 12312017 

1 

ATA OE REGISTRO DE PREÇO , 

1
, O MUNICIPIO DE PLANALTO, faz saber aos rnleressadcs que com] 

I base na lei Federal de nº 10.520 de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal, 
Ide nº 272712007 de 26/D6/2.0 07 e suas alterações, subsidiariamenle á. leil' 

I Federal nº 8.666/93, suas alterações, LC 12312006 de 14 de dezembro de 
. 2006, demais legislações aplicáveis, em sua sede sito a Praça São Francisco 
! de Assis, 1583, fará realizar Licitação na Modalidade PREGÃO I 

I 
PRESENCIAL sob nº 123/2017, conforme descrito abaixo: 1 

OBJETO: Contretação de empresa visando a aquisição de uniformes 

. para prálicasesportivas, destinados a Secretaria de Esportes, deste Município 
de Planalto, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE 

f PREÇOS. - VALOR TOTAL: R$ 50.350,00 (cinquenta mil e trezentos e [ 
i cinquenta reais), DATA DA ABERTURA: '18 de dezembro de 2017 - ás 
l 14:00 horas. 1 
[ Maiores inícrrnaçôes junto ~o Departamento de Licita.~es em horário de 
: exl"'diente. INACIO JOSE WERLE - Prefeito Munrcrpal 

f WMULA DE REQUERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL I 

I 
O Município de Ampére, Estado do Paraná, CNP J 77.817.054/0001- 79, 

. torna público que esta requerendo junto ao Instituto Ambienta! do Paraná - 

l 

IAP, Autorízação Ambienta. 1. para implantação de projeto de drenagem. de 
aguas pluviais, com extensão rotai de 534 m, na Rua Castro Alves, bairro 
São Francisco, neste mumclpio. 

I ESTADO DO PARANA • PREFEITURA MUNICIPAL DE 

I 
SALGADO FILHO - PORTARIA N'. 279/2017 

S~MULA- Concede Férias para Servidor Público Municipal e dá outras 
providências. 

I HELTON PEDRO PFEIFER, Prefeito Municipal de Salgado Filho, Estado 

Ido Paraná, no uso de su~s atribuições legais que lhe são conferidas por Lei e considerando o requerimento apresentado. RESOLVE, 
J Artigo 1° - CONCEDER, para o Servidor Público Municipal CLAUD!R 
j MAURICIO PETRY, lotado no cargo efetivo de Operador de Máquinas, 

~

1/Ref.erénci.a CD-02, 'érias de 3.5 (trinta e cinco) d. i.as, a partir de 15 de 
embro de 2017, conforme segue 
'.5 (crnco) dias correspondente ao período aquis1!1vo de 03.10.2014 a 

, 0.2015. - 30 (trinta) diasco"espcndent:e ao período aquisitivo de 03.10.2016 
fao3.10.201?. 
, Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sue publicação. 1 

Gabinete do Prefeito Municipal de Salgado Filho, Estado do · 
Paraná, em 06 de dezembro de 2017. Publique-se 

HELTON PEDRO PFEIFER • Prefeito Municipal 

1 

1 . 

! SUMU~A-Concede Férias para Servidora Pública Municipal e da outras] 

I 
providéncias. j 

HELTON PEDRO PFEIFER, Prefeito Municipal de Salgado Filho, Estado. 
do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei! 
e considerando o requerimento apresentado. RESOLVE, I 

j Artigo 1 e , CONCEDER, para a Servzíora Pública Municipal JACQUEUNE 

I HIROKl1 ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de Secretaria, Nível/Referência! 
BC-01, férias de 10 (dez) dras, a partir de 22 de dezembro de 2017,i 

I 
co"espondente ao periodoaquisilrvo de 15.04.2016 a 15.04.2017. 

Artigo 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 1 

I Gabinete do Prefeito Municipal de Salgado Filho, Estado do j 

Paraná, em 05 de dezembro de 2017. Publique-se 
1· I HELTON PEDRO PFEIFER - Prefeito Municipal ~ 

I ESTADO DO PARANA - PREFEITURA DE PLANALTO I 
ERRATA I 

____ 1 MUNICIPID DE PLANALTO, Pessoa Jurídica de direito Público Interno, 
Estado do Paraná 1 ; c~m sede a Praça São Francisco de Assis: 1583, inscnto no CNPJ n•, 

Prefeitura Municipal de Flor da Serra do Sul 1 , 70.460.526/0001-16, rep-eser-tado pelo Preferia Mun1c1pal, senhor INACIO J 
Aviso de Licitação Exclusiva ME/EPP 

1. 

1 JOSE WERLE, 1:0 u~o de su.as atribu1~es, cons1d.erando.a necess1d.ade [ 
Pregão Presencial Nº 38/2017 RETIFICA a publrcaçao do aviso do P•egao Presencial, publicado na edição [ 

I A PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DA SERRA DO SUL, Estado] j nº 1.391 do dia 01 de dezembro de 2017, conforme de!alhamen!o abaixo, 
[ d~ ~ara na, inscrita no CNPJ nº 95.589 .. 271 /000:-30, com sede a Rua João [1 elencado. • j 

I Arisi, í15, em Florda Serrado sul, Paraná, toma publico e para o conhecimento ONDE SELE _ 1 
dos interessados que realizará certame licitatório, na modalidade-Pregão f AVISO DE LICITAÇAO 

I 
Presencial para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA MUNICIPIO DE PLANALTO/PR 
PARA ELABORAR PROJETOS DE ENGENHARIA - PASSARELA E PREGAO PRESENCIAL Nº 12012017 , 
RUAlclARGINALA BR 280. Às 09:00 (nove horas) do dia 20 de Dezembro I O MUNICIPIO DE PLANALTO, faz saber aos interessados que com 
Ide 20H, na forma da lei nº 8.666193 de 21 de junho de 1993 e suas alterações J J base na lei Federal de nº 10.520 de 17 de julho de 2002; .Decreto Municipal 
I posteriores e lei nº 10520 de 17 de JUiho de 2002 Lei Complementar nº. 123, j 1. de nº 2727/2007 de 26/0612007, e subsidiariamente à Lei F~deral nº S.666/ 
de14dedezembrode2006comAl!eraçõesdaLeiCornplementar147/2017.I , 93, LC 123/2006 de 14 de dezembro de 2006 e LC 147/2014 demais I Cópi.a .d? Edital deverá ser retirada, ju~to ao Oeparta.mento de Licitações.do.. 1 leg1slaçõ:s aplicáve_is. em_ sua sede. si.to a Praça S~o Francisco de Assis, 

j Mun,crpro, no noráno nonnal de expediente da Prefeitura, ou através do srlio 1 1583, fara realiza, Licitação na Modalidade PREGA O PRESENCIAL sob 
da prefeitura: W1w1.fssul.pr.gov.br. f : nº 120/2017, conforme descrito abaixo: 1 

I Flor da Serra do Sul, 05 de Dezembro de 2017. , j OBJETO: contratação de empresa visando a aqu.sicão de implementes] 
L___ Lucinda Ribeiro de Lima Rasa R Prefeita Municipal J , agrícolas que servira de apoi~ para programas de fome_nto e atividade le_itei~a I 

j a qual atendera pequenos agncuitores e agncultores familiares deste Mun1cíp101 

I de Planalto. , DATA DAABERTURA 13 de dezembro de 2017 +às 14:00 horas. 1· 

j Maiores lnícrmaçóes junt? ao Departamento de Licitações em horário de 

I 
expediente. lflACIO JOSE WERLE - Prefeito Municipal , 

LEIA-SE I 
1

, AVISO DE LICITAÇÃO 
MUNICÍPIO DE PL.ANALTO/PR.I. 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 120/2017 

1

: O MUNICIPIO DE PLANALTO, faz saber aos interessados que com 
base na lei Federal de nº H520 de 17 de julho de 2B02; Decreto Municipal j 

. de nº 272712007 de 26/06/2007, e subsrdiariamenle à Ler Federal nº 8.666/j 
193, LC 12312006 de 14 de dezembro de 2006 e LC 147/2014 demais 

l 
leg1slaçõ~s ap!1cáve_is_ em.sua sede si:o a Praça S~.º Francisco de. Assis .. l 
1583, fara realizar lrcrtaçáo na Modalidade PREGAO PRESENC:AL sob I 
nº 120/2017, conforme descrito abaixo: 1 

, OBJETO: contratação de empresa visando a aquisição de implemenlos 

I 
agrícolas que servira de apoio para pmgramas de fomento e atividade leiteira 
a qual atendera pequenos agricultores e agricultores familiares deste Municipio I 
~~M~ ' 

j DATA DAABER'.URA: 13 de dezembro de 2017 = às 16:00 horas. 1 

I Ma1?res mfor!naçoes junto ao Departamento de Licitações em horário de [ 
expedrente. lNACIO JOSE WERLE - Prefeito Municipal I 

ESTADO DO PARANA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO 

PORTARIA N'. 278/2017 

I 
Estado do Paraná 

Prefeitura Municipal de Flor da Serra do Sul 
Aviso de Licitação 

I Pregão Presencial Nº 3912017 1 
' A PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DA SERRA DO SUL, Estado 
do Paraná, inscrita no CNPJ nº 95.589.271/0001-30, corn sede a Rua João 

i ~. "'"'"'°'""'°"· Paraná ·~ púoíco e oar ,.=~-· 
: dos 1nter:ssados que realizara certame l1c1ratório, na modal1dade-Prngãol· 
I Presencial para a AQUISIÇÀO DE UM TRATOR AGRÍCOLA NOVO, 
i COM RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE OGU nº 1472131! 
2017 - Operação 1042681:96 - PROGRAMA FOMENTO AO SETORI 

J AGROPECUARIO-MAPA. As 09 00 (nove horas) do dia 21 de Dezembro]' 
j de 2017, na fonna da lei nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e suas alterações. 
I posteriores e lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 lei Complementamº. 123, j 

I de 14 de dezembro de 2006 com Alterações da Ler Complementar 14712017.1 
. Cópi.a d? Edital deverá ser retirada, junto ao Departa.mento de Licitações do 

I 
Município, no horário norma' de expediente da Prefeitura, ou através do sitio 
da prefeitura: www.fssul.pr.gov.br. 1 

Flor da Serra do Sul, 05 de Novembro de 2017. i 
Lucinda Ribeiro de Uma Rosa· Prefeita Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO SUL 
ESTADO DO PARANÁ I 

I 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 118/2017 

LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME, EPP e MEi 

I Regido pela Ler nº 1 O 520/02 e subsrdranamente pela Lei n' 8 666/93 
OBJETO Contratação de empresa para serviço de hospedagem [ 

~entação, transporte e encammhamento de paaentes deste Mun1c1p10 pai a 
amento de saúde em hospitais e clínicas na cidada de Cascavel-PR J 

I 
RECEBIMENTO DOS ENVELOPES Contendo a proposta de preces e 

os documentos de hab1!Jtação e a abertura da sessão publica do pregão dar-1 
se-a as 08 30 horas, do dra 2· /1212017 na Prefeitura Munrcrpal aAv lprranga f 

j 72, na cidade de Bom Jesus do Sul. 
' INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: ás 08:45 horas do 

I 
dia 21112/2017. 

EDITAL: O edital deverá ser retirado diretamente no site do Mu1-icípi?:. 

I 
www.bomjesusdosul.pr.gov.br, informações através do e-mail 
licitacoes@bomjesusdosul.p".gov.brou pelo fone: 46 3548-2000. I 

I Bom Jesus do Sul, 05 de dezembro de 2017. 
L ORASIL CEZAR BUENO DA SILVA • Prefeito Municip".'..._J 

ESTADO DO PARANA 
PREFEfTURA MUNICIPAL DE AMPERE 

AVISO DE RERRATIFICAÇÃO 
EDITAL PREGÃO PRESENCAL Nº. 119/2017 - 

PROCESSO N' 20212017 
I Objeto: Aquisição de REFRIGERADOR COMERCIAL EI 
: ESPA.LHADOR DE ADUBO. O Município de Ampere, Esta.do do Paraná, I 
I torna público que: Altera o Anexo 1- Termo de Referência do presentei 

I e~ital. Fica alterada a data prevista para abertura e julgamento das propostas 
. e início para a sessão de disputa para o dia 19 de dezembro de 2017, às 
j 09:00 horas. 
f Douglas Diems Morockoski Potrich - Pregoeiro _____[ 

JESTADÍ. O DO PARANÁ - Prefeit.ura Muni.cipal de Bom Jesus do / 
[ . Sul· Edital nº 7í2017. / 

Modalidade: Tomada de Preço - Trpo da Licitação: Menor Preço I ESTADO DO PARANA 
j Enlidade Promotora: Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Sul. j j PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPÉRE I 
I A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO SUL, ESTADO/ 1 PORTARIAN°25612017 1 
IDO PARANÁ, inscrita no CNPJ nº 01612443/0001-04, com sede a Avenida O PREFEITO MUNICIPAL DE AMPÉRE, Eslado do Paraná, fazendo 
j Jpiranga n°72, Bom Jesus. do Sul-Paraná, toma púb'ico e para conhecimento! 

1, 

uso das atribuições que lhe são ~onfendas por Lei, RESOLVE , 

I 
dos interessados que realizará Tomada de Preço, ás 09:00 horas do dra 27 de 1 , EXONERAR a pedido, o servidor André Felipe Cecconi de Witl RG nºJ 
dezembro de 20'.7, na forma da Lei nº 8666 de 21 de junho de 1993esuasr j 9.921.335-3/PR, ocupante do c_argo de Provimento efetivo de Agente dei 
alterações poslenores para Execução de PavirnentaçãoAsfállica com CBUQ I Endemras, conforme prevê o art,go 36 da Lei Munrcrpal nº 495/90. 

I sobre calçamento existente. Cópia do Edr!al poderá ser retirada no site do J j Esta Portaria e rira em vigor a partir de 04 de dezembro. de 2017. 
I Munrcipio, informações complementares podem ser o biidas na Prefeitura 1 , GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE AMPERE, 30 de 
através do e-mail lratações@bomjesusdosul.pr.gov.brou pelo telefone (46)3548-. 1 novembro de 2017. j 

f 2000. Bom Jesus do Sul - PR, 05 de dezembro de 2017. [ 1 DISNEI LUQUINI - PREFEITO: Registre-se e Publique-se: j 
I ORASIL CEZAR BUENO DA SILVA - Prefeito Municipal , Junior Bedin. SECRETARIO ADMINISTRATIVO 

• 



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 Fone: (046) 3555-8100 
PLANALTO - PARANÁ 

ESTADO DO PARANÁ 
Prefeitura Municipal de Planalto - PR 

A VISO DE RETIFICAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 120/2017 

A Prefeitura Municipal de Planalto, estado do Paraná, toma público a todos os interessados a retificação do 
Edital de PREGÃO PRESENCIAL Nº 120/2017, cujo objeto trata-se seleção de proposta visando a contratação 
de empresa visando a aquisição de implementos agrícolas que servira de apoio para programas de fomento e 
atividade leiteira a qual atendera pequenos agricultores e agricultores familiares deste Município de Planalto, o qual passa a viger com a seguinte redação: 

ABERTURA 
ONDE SE LÊ 

A abertura da presente licitação se dará em sessão pública, a ser realizada no dia 13/12/2017 às 16:00 horas, na 
sala de reuniões da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Planalto, com endereço na Praça São 
Francisco de Assis, 1583 - Centro, Planalto-Pr. 

LEIA-SE 

A abertura da presente licitação se dará em sessão pública, a ser realizada no dia 21/12/2017 às 09:00 horas, na 
sala de reuniões da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Planalto, com endereço na Praça São 
Francisco de Assis, 1583 - Centro, Planalto-Pr. 

ITEM 3.3 
ONDE SE LÊ 

3.3- Os interessados deverão entregar até o dia 13/12/2017 às 16:00 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 120/2017 
ENVELOPE I - PROPOSTA DE PREÇOS 
PROPONENTE: (nome da empresa) 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 120/2017 
ENVELOPE II - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
PROPONENTE: (nome da empresa) 
LEIA-SE 

3.3- Os interessados deverão entregar até o dia 21/12/2017 às 09:00 horas no Departamento de Licitações desta 
Prefeitura 02 envelopes lacrados; envelope I contendo proposta de preços. Envelope fI contendo documentos 
para habilitação, com as seguintes identificações na parte externa: 
PREGÃO PRESENCIAL N° 120/2017 
ENVELOPEl-PROPOSTADEPREÇOS 
PROPONENTE: (nome da empresa) 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 120/2017 
ENVELOPE II - DOCUMENTAÇÃO DE HABlLIT AÇÃO 
PROPONENTE: (nome da empresa) 

Os demais itens permanecem inalterados. 

Atenciosamente 
PLANALTO/PR, 07 de dezembro de 2017. 

CARLA F A TIMA MOMBACH STURM 
Pregoeira 

't - 
INÁCIO JOSÉ WERLE 

Prefeito Municipal 
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OficiNdeRegimo 

EXTRATO DE CONTRATO W 23212017 
íoaJETO: AQUii1:;lio11e rnftlflrni1s.e:e111w~1!iimar1;;~~.;,.ypti·nl1hl>cr.- 
i-êóNTRATAOó:_ 7_·c··k8EG"f,.jii,.ii & CIA Li ,~, ME --··~-- ---····--- ··----- - ···---··· 
fcNP.1: Tífifu~· 

Atos Oficiais 

/ Edifício da Prefeltura Municipal de Salto do Lontra. em 08 de cezerrbrc de 2017. 

or ••• in11. 1~112~17 
B•m~·Pr,11 

Assw,to l~~ml!Çà<; O<l P.li,:m"~ Fi<Ju::~fi.<! o,:mt"'!o o• 73-42S9SOOJOOOC0246~ - Piotelru.J ,1. ~E 239 
~E3dOSSen~ores 

1. Na 'fllillidà~ d.. Oí.:ial oc Regiwa de irr.t,,i;s d~ ComMca <Je 8a'1â<;,jc;.pf! 
Sllgut,00 as atribLJiyll<>& c::,rfom::ia~ pede ,ut 26 da llli ~.514~7. llcn: 'º"'º pata Credor~ rjJ CédlllJ Ce 
Credl)c !!ardlio n' 73J2l!000030DC002-4E4. í,tma,:jc...,, 15!0GIZ016. l"'Ji;~ no~·~ Ol;óo 11.l matrio.1la n' 
903.4_ r&lemMe '30 imO,e! sifoaeo eeets tidllc~ e c,:,man::a_ com 21l!:lô <10l'Cl1or do rc.sp<)l"IMt:,~iF.l& oe v.s.• 
v...il'K> intim.lt,h, pora r,,, da "'-'ml"ii<><!n(:, J'<ll ot::og::iç,..'-" =,i~~(u~i& ~~vi!~ <l<lõ ~-,~~ wr.ci&>f, e 

2. lnfcr:noai!loa,queov.iordeslesencaroos.•1;:1ciclos&Sjfe02121'.11ill09J2017 

pW!ciooa,fa em 28:1112on. o:nres;!:ll'ld& a RS i6~ 600,;;o IC,,íllô e sesS<l!;\a e vee mil, ~~tos '1!.i<~" 
c·~q~ema te<ll<Nos). ~j~to 3 alv;J!i~ç.l.o ~,:,~ri~. aos juro~ dti r<l().lil ..ui a u~ra oo e!>o:WO p;,;wm1,r,!o e 
~S des~as ôeCOb<'ll!>Çt. ~mM<fu~. e.imOOm. o{s) <'!\cargo(&) ~ue w,rJCet{~11) ec ;,raro de'"a ir.~mili'áo 

:1. Sll1e<1to ~ue podru-~ ~a, elet.wda a Pl,lrga .1il m~n nn Rs,'i~Ct.J <Ja CAIXA d,>1\ll•tn:.i 

d() fi~a~coamer,!::l, rio ms~ a/,~~= da Çfj3'fe ele O!orHio Cerque\.-a - se. dP.nti._; t~, fl!~;:o defoi30 r.E!$!a 

~ Ai:sin1, v=Jo ~ 11..Til.lAÇ},O ce V s.• pa-.. qu~ se diri_iã 3 este Olbo ce >lfl,,l<Stm 
de imóveis. s~~ado na Ru;; A111.imnaa. ,ia. ~~•a 01, e~:m, Atvcrilt:la. ne!ttll CldMe, º" mi seó!! oc C,IJOOt~ 
orce devera ereiu-.ir a PJma dn dêtitc U!m11 de~ei;m:n,i.:10_ no peazo imr,tt:ft!l~~'10! do 15 tcici.ni<ij ~ia. 

5. Nest1 Oj'.l(lltUn>da<n, sea V.$.' 1.:lenliflca:io Q,>e t, eec cu111t:inw!ltc ca reter,cta 
obfig~o no prazo era e~liP'J;ado, garar.1<1 o d~ito ~ ~rosôl!:lltç:l.o .:1.1 prcpiledada cc ~ó\1111 ac:rr.a 
reterido, em r..vor ea cred~1a ridu,.::~,i.r, CAIXA €CONOM1c;, FEO€.'UJ... r.os ll!l'rnc1 dG a1_ 26 § r" cal~ n_• 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO-ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA. 
O Síndicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Francisco Behrào e 
giào por sua Presidenta, inira-assinada, no uso de atribuições legais e estatutárias, 
lo presente Edital, \/EM CONVOCAR TODOS OS TRABALHADORES, associados 

,.,u não ao sindicato, que são integrantes da categoria coe Trabalhadores nas lncúsvies 
de Alimentação - RAÇÓES com data-base no mês de setembro, para par1iciparem de 
Assembleia Geral Extraordinâria, que seré realizada e!n primeira corwcceção, na data 
de 11 de dezembro de 2017, ás 07hOO; na sede do Sinocato. sito a Avenida Antônio 
Sílvio Barbieri, 2171 - Jardim Itália- Francisco Beltrão -PR - CEP: 85.603.000, para 
deliberarem a seguinte ordem do dia: a) -Dlscussão e aprovação ou r,ão aprovação da 
contra proposta Patronal referente às clausulas soces, percentual de recompos1ção 
salarial, piso salarial, auxílio alimentação(cesta), para a CCT 2017/2018, bem como, a 
manutenção das demais clâusulas vigentes da CCT 2016/2017. b)- Deliberação da de· 
flaçraçêo ou não da greve, caso rejeite a preposta Patronal, fixação dos parâmetros da 
data do inicio conforme previsto na legislação; e). Fixação da Contribuição Assistencial 
(Art 8º, inciso IV, da C.F.f88), facultada a todos os integrantes da categoria de quando 
e como se dará o desconto, sendo essa também a oportunidade para a manifestação 
favorâvel ou contrária e; d). Outros assuntos de interesse da categoria. Não havendo 
na data e hora em primeira convocação de número suficiente de presentes para a 
instalação dos trabalhos, a assembleia será realizada uma hora após, na mesma data 

i e local, em segunda corvccaçêo. com qualquer número de !rabalhado:es presentes na 
assembleia. Francisco Beltrão-(PR), 07 de dezembro de 2017. - Lecnete dos Santos 
Ventura- Presidenta 

Prefeitura Municipal de Salto do Lontra 
PREGÃO PRESEN~\ltºN~~9~g~rt?t~ocEsso 19212017 

EXCLUSIVO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 
O MUNICIP!O DE SALTO DO LONTRA. ESTADO DO PARANÁ, torne público que 

fará realizar, às 09:00 horas do dia 21 de Dezembro de 2017, nas dependências da 
Prefeitura Municipal, sita a Rua Rio Grande do Sul, 975 em Salto do Lontra, Paraná, 
Brasil, PREGÃO PRESENCIAL para Contratação de prestador de serviço para lns 
t.alayão de sistema de càmeras com fornecimento de eq_uipamento:; e _mão de obra 
Cri_teno de Julgamento: Menor Preço Por Lote.A Pasta Técnica, com o inteiro teor do 
Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, podera ser examinada no en 
dereço acima indicado a pa0ir do dia 08 de dezembro ~e 2017, no horário comercial 
lntcrmações eociooaís, dúvrdas e pedidos de esclarecimento deverão ser d1ngrdos a 
Comissão de Licitação no endereço acima mencionado ou pelo email Jcnacaoseítccc lontra@gmail.com. 

Salto do Lontra, 08 de dezembro de 20'17. 
Fabiano Romaní 
Presidente CPL 

AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO 
MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL Nº 090/2017 

TIPO: Menor Preço Por Item 
OBJETO: Contratação de Empresa especializada para prestação :!e serviços de 

missão e interpretação de laudo para Raio X. 
O Municipio de Salto do Lontra, Estado do Paraná, toma público a todos os inte ressadosque o 
Fica REVOGADA para todos os efeitos administrativos e de direito a Licitação ra 

mcoaldaoe Pregão Presencial n" 090/2017, que tem por objeto o Contratação de Em 
presa especializada para prestação de serviços de emissão e iruerpreteçâo de laudo 
para Raio X, com base no artigo 49 da Lei nº 8.666i93 e Súmula nº 473, do Supremo 
Tribunal Federal. Compete é Divisão oeLlcãações aacoçâo das providências neces 
sanas ao encerramento do Processo, a Juntada de cerne do presente Decreto no Pro 
cesso, bem como o seu respectivo arquivamento. 

Salto do Lontra, 08 de dezembro de 2017 

Prefeitura Municipal de Planalto 

MAURICIO BAÚ 
Prefeito Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇO N.º007/2017 

O MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA, ESTADO DO PARAMA, toma público que 
fará realizar. as 09:00 horas cio dia 10 de Janeiro de 2018, nas dependências da Pre 
feitura Municipal, sita a Rua Rio Grande do Sul, 975 em Salto do Lontra, Paraná Brasil 
TOMADA DE PREÇO pare Contratação de serviços técnicos especializados visando o 
planejamento, a organização, a execução par~ realização de revisã~ do Plano Diretor 
do Mun1cip10 de Salto do Lontra, Paraná Cnteno de Julgamento: Técnica e Preço. A. 
Pasta técnica, com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e 
anexos, poderá ser examinada no endereço acima indicado a partir de 08 de Dezembro 
de 2017, no horário comercial ou pelo email licitacaosaJtodolontra@gmaii.com. 

Salto do Lontra, 08 de Dezembro de 2017. 

MAURÍCIO BAÚ 
Prefeito Municipal 

MAURICIO BAU 
Prefeito Municipal 

EXTRATO DE CONTRATO W 233/2017 

trata-se seleção de proposta visando a contratação de empresa visando a aquisição 
de implementes agri:olas que servira de apoio para programas de fomento e atividade 
leiteira a qual atendera pequenos agricultores e agricultores familiares deste Município 
de Planalto, o qual passa a viger com a seguinte redação 

ABERTURA 
ONDE SE LÉ 
A abertura da presente licitação se dará em sessão pública, a ser realizada no 

dia 14/12/2017. ás 09:00 horas, na sala de reuniões da Comissão de Licitação da 
Prefeitura Municipal de Planalto, com endereço na Praça São Francisco de Assis, 1583 
- Centro, P!analto-Pr. 

LEIA-SE 
A abertura da presente licitação se dará em sessão pública, a ser realizada no 

dia 22/12/2017, às 14:00 horas, na sala de reuniões da Comissão de Licitação da 
Prefeitura Municipal de Planalto, com endereço na Praça São FranC:sco de Assts, 1583 
- Centro, Plana!to-Pr. 

ITEM 3.3 
ONDE SE Lt 
3.3- Os interessados deverão entregar até o dia 14/12/2017 às 09:00 horas no 

Departamento de Licitações desta Prefeitura 02 envelopes tacaccs: envelope I con 
tendo proposta de preços. Envelope li contendo documentos para habilitação, com as 
seguin!esidentificaçàes na perte externa: 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 12112017 
ENVELOPE 1- PhOPOSTA DE PREÇOS 

~~~~rii~~~J~~n;:ld~~e~~~~t~)7 
ENVELOPE lf-DOCUMENTAÇÁO OE HABILITAÇÃO 
PROPONENTE: (nome da empresa) 
LEIA-SE 
3.3· Os interessados deverão entregar até o dia 22112/2017 às 14:00 horas no 

Departamento de Licitações desta Prefeitura 02 envelopes lacrados; envelope I con 
tendo proposta de preços. Envelope li contendo documentos para habilitação, com as 
seg~~~~Â~e~~~~~à~~1~aLp~0rtf2~~~~;: 

ENVELOPE 1- PROPOSTA DE PREÇOS 
PROPONENTE: (nome da empresa) 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 121/2017 
ENVELOPE ff - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
PROPONENTE: (nome da empresa} 
Os demais itens permanecem inalterados. 
PLANALTOfPR. 07 de dezembro de 2017 

EXTRATO OE CONTRATO Nº 234/2017 

Salto do Lontra, Sexta-Feira, 08 de dezembro de 2017. 

MAURÍCIO BAÚ 
Prefeito Municipal Atenciosamente 

INACIO JOSE WERLE 
Prefeito Municipal EXTRATO DE CONTRATO ~Iº 235/2017 

Prefeitura Municipal de Vitorino 
Adjudicação de Processo 

LEILAO 001/2017 
Juarez Volri, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, Adjudica o jul 

gamento proferido pele Leiloeiro RUI SERGIO TODESCATTO o Processo de Licita 
ção nº 129/2017, modalidade Leilão n" 001/2017, que tem por OBJETO: LEILÃO DE 
BENS INSE~VIVEIS AO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL. CONFORME AVALIAÇÃO 
DA COMJSSAO DE BEtiJS, em favor dos licitantes abaixo relacionadas 

LOTE 07: arrematado pelo senhor João Maria de Agostinho- CPF.285.388.039-72, 
pelo valor de R$ 330,0ú (trezentos e trinta reais) 

LOTE 08: arrematado pelo microempresa Aclemairdo Padilha 85523755915 - 
CNPJ: 14.532.647/0001-79, pelo valor de R$ 1,30 (hum reais e trinta centavos. 

Vitorino/PR, 05/12/2017 

MAURICIO BAU 
Prefeito Municipal 

JuarezVotri 
Prefeito Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO . 
O MUNICIPIO DE VITORINO, ESTADO DO PARANA, toma público a realização 

em sua sede, sito à Rua Barão de Capanema, 134, ás 09:00 horas de dia 28/12/2017, 
LICITAÇÃO na modalidade TOMADA DE PREÇOS, tipo de Licitação MENOR PREÇO 
GLOBAL sob o n.º 16/2017, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIA 
LIZADA PARA EXECUÇÃO OA IMPLANTAÇÃO OE CALÇADAS E PASSEIOS PUBLI· 
COS NA AVENIDA BRASIL ARGENTINA, AVENIDA PRESIDENTE CL:'.VELAND, RUA 
SABfNO ROSA, PADRE HENRIQUE VICENZI, MIGUEL CORREA E STASIAK, CON 
FORME CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 85012412017- OPERAÇÃO 1043904-4. 

O edital poderá ser obtido junto à PREFEITURA MUNICIPAL OE VITORINO, a partir 
do dia 08/12/2017, das 08:30 horas às 11:00 horas e das 13:30 horas às 17:00 horas, 
através dos e-mails !icita@vitorino.pr.gov.br, compras@vitorino.pr.gov.br, www.vitorino 
pr.gov.br e mtormeções pelo telefone (46) 3227-1222. 

Vitorino; 08/12/2017 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

Extrato da ata de registro de preços n" 29212017, pregão presenciet regsitro de 
preços nº 105/2017- Por ITEM - panes Prefeitura Municpal de Vitorino e empresa 
JACKSON UBJRATAN VARGAS-ME, CNPJ N ° 17369330000151- objeto: registrarem 
ata de registro de preços a eventual AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 
PARA ATEtfü!MENTO AOS PROGRAMAS DO BOLSA FAMILIA. SECRETARIA DE 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL, de acordo com a descrição constante no anexo v, 
que faz parte do edital, na proposta de preços, referente ao edital de pregão presencial 
registro de preços n", 105/2017: Conforme mapa comparativo de preços que faz parte 
da ata de registro preços nº. 292/20'17. do prazo de vigência: o prazo de vigência do 
registro de preços será pelo periodo de 12 (doze} meses. assinaturas Juarez Votri 
Prefeito Municipal de Vitorino· empresa JACKSON UBIRATAN VARGAS-ME 

HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO 
PORTARIA W 336/2017. 

Homologa o Julgamento proferido pela Comissão de Licitação, do Processo Licita 
tório nº 165/2017, referente ao Leilão nº. 001/2017 dando outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL OE VITORINO, PR, no uso de suas atrjbt.içôes legais; 
Ar1. 1~. Homologa o julgamento proferido pelo Leiloeiro RUI SERGIO TODESCAT 

TO, o Processo de Licitação n' 165/2017, modalidade Leilão n" OC1f2017, tipo maior 

~~c;e~Li~6%~º~~c1~~~~~ó~~tk~~ ~E0;~~gft6~~li~~S~~~E6~ AB~ifR:~ 
favor dos licitantes abaixe, relacionados, tudo coníorme o constante no Mapa Campa· 
ra!ivo de Preços (na Deliberação), que fica fazendo parte indissolúvel desta Portaria 

JOÃO MARIA OE AGOSTINHO - CPF:285.388.039-72 
ACLEMAIRDO PADJLHA 855237559'15- CNPJ:14.532.647/000'.·7 
At1. 2°. Pelo presente, fica intimado o participante da licitação supramencionado, da 

decisão estabelecida nesta Portaria 
Ar1. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

cisposlçôes em ccntrárío. 
Vitorino, 05/12/2017 

JUAREZ VOTRI 
Prefeito Municipal 

LEI COMPLEMENTAR N. 15/2017 
SÜ'0ULA: Altera a Lei ComplementarnºOS/2013 e dâ outras providências. 
ACAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VITORINO APROVOU E EU, JUA 

REZ VOTRI, PREFEITO MUNICIPAL DE VITORINO, ESTADO DO PARANA, SANCIO 
NO E PROMULGO A PRESENTE LE! 

Art. 1°. O artigo 73 da Lei Complementar n" 008/2013, passa a vigorar com a se· 
guinteredação 

Art. 73. Ficam isentos deste imposto, os imóveis residenciais de propriedade de 
pessoas ou de seus cónjuges. aposentadas, pensionistas, pessoas que possuam a 
curatela ou a tutela de deficientes físicos ou mentais graves, bem como de imóveis resi 
denciais de propriedade de pessoas acometidas de deficiência física ou mental grave, 
Neoplasia M<lligna (Câncer). Parkinson, Alzheimer, Esclerose Múltipla e Hanseniase. 

IV- esteja com o imóvel devidamente cadastrado no Município como sendo de sua 
propriedade, de seu cónJuge/conviven!e ou filho (a) que resida com o casal; 

Ar1. 2º. Acrescenta o inciso Vao artigo 73 da Lei Complementar n' 008/2013, que 
passa a vigorar com a seounte redação 

V - no caso de pessoas acometidas de Necp!asia Maligna (Câncer) e Parkinson, 
comprovar a condição mediante laudo médico com o respectivo CID da doença ou 
outro documento hâbiJ. 

Art. 3º. As despesas decorrentes da execução da presente Lei Cormlerrentar corre 
rão á conta das verbas próprias do Orçamento, suplementadas se necessário 

Art. 4º. Fica obrigado o Poder Executivo Municipal a cumprir cem as condições 
estabelecidas pela Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), 
em especial, pelos ertqos 14, 15 e 16 da referida Lei 

Art. 5". Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposi 
ções em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal, Oô de dezembro de 2017 
JuarezVotri 

Prefeito Municipal 
Texto inicialmente publicado na data de 19/10i2017, no Jornal de Beltrão, Edição nº 

6310, página 4A, cerno Lei Ordinária nº 1605/2017. 

( 
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ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITlJRA MUNICIPAL DE PLANALTO 

LICllAÇAO 
RATIFICAÇ4.0 

##ATO Aviso de Licitação 
##TEX Publicação de aviso de edital de licitação 
##ASS Inácio José Werle 
##CAR Prefeito Municipal 
##DAr 07/12/2017 

AVISO DE RETIFICAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 120/2017 

A Prefeitura Municipal de Planalto. estado do Paraná. torna público a 
todos os interessados a retificação do Edital de PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 120/2017. cujo objeto trata-se seleção de proposta 
visando a contratação de empresa visando a aquisição de implementos 
agrícolas que servira de apoio para programas de fomento e atividade 
leiteira a qual atendera pequenos agricultores e agricultores familiares 
deste Município de Planalto. o qual passa a viger com a seguinte redação: 

ABERTURA 
ONDE SE LÊ 

A abertura da presente licitação se dará em sessão pública. a ser 
realizada no dia 13/12/2017 às 16:00 horas. na sala de reuniões da 
Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Planalto, com 
endereço na Praça São Francisco de Assis. 1583 - Centro. Planalto-Pr. 

LEIA-SE 

A abertura da presente licitação se dará em sessão pública. a ser 
realizada no dia 22/12/2017 às 09:00 horas. na sala de reuniões da 
Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Planalto. com 
endereço na Praça São Francisco de Assis. 1583 - Centro. Planalto-Pr. 

ITEM 3.3 
ONDE SE LÊ 

3.3- Os interessados deverão entregar até o dia 13/12/2017 às 16:00 
horas no Departamento de Licitações desta Prefeitura 02 envelopes 
lacrados; envelope I contendo proposta de preços. Envelope II 
contendo documentos para habilitação. com as seguintes 
identificações na parte externa: 
PREGÃO PRESENCIAL N° 120/2017 
ENVELOPE 1 - PROPOSTA DE PREÇOS 
PROPONENTE: (nome da empresa) 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 120/2017 
ENVELOPE li - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
PROPONENTE: (nome da empresa) 
LEIA-SE 

3.3- Os interessados deverão entregar até o dia 22/12/2017 às 09:00 
horas no Departamento de Licitações desta Prefeitura 02 envelopes 
lacrados: envelope I contendo proposta de preços. Envelope li 
contendo documentos para habilitação. com as seguintes 
identificaçôes na parte externa: 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 120/2017 
ENVELOPE I - PROPOSTA DE PREÇOS 
PROPONENTE: (nome da empresa) 
PREGÃO PRESENCIAL N° 120/2017 
ENVELOPE fl - DOCUMENTAÇÃO DE HABILllAÇÃO 
PROPONENTE: (nome da empresa) 
Os demais itens permanecem inalterados. 

PLANALTO/PR. 07 de dezembro de 2017. 

le 2 

11/12/291 :;. Q8:22 



Prefeitura Municipal de Planalto 

. http://www.diariomunicipal.corn.br/amp/materia/5CE4287C 

Atenciosamente 

INÁCIO JOSÉ WERLE 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
Carla Fátima Mombach Sturm 

Código ldentificador:5CE4287D 

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná 
no dia 11/12/2017. Edição 1397 
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita 
infonnando o código identificador no site: 
http://www.diariomunicipal.com.br/amp/ 
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PLANALTO - PARANÁ ~~~ 

---- 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 120/2017 

ANULAÇÃO OE LICITAÇÃO 

INÁCIO JOSÉ WERLE, Prefeito em exercício do Município de Planalto, 

Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, 

Considerando o processo licitatório sob a modalidade de Pregão 

Presencial, sob nº 120/2017, com data de abertura prevista para o dia 22 de dezembro 
de 2017, tendo por objeto contratação de empresa visando a aquisição de implementas 

agrícolas que servira de apoio para programas de fomento e atividade leiteira a qual 

atendera pequenos agricultores e agricultores familiares deste Município de Planalto 

"MENOR PREÇO POR ITEM", 

Considerando a observância de vício de natureza insanável pertinente a 

ausência de publicação do aviso de publicidade conforme determina o artigo 1° e 4°, 

inciso V, da lei 10.520/2002 em prejuízo do princípio da publicidade. 

RESOLVE 

1) ANULAR a presente licitação, considerando o não atendimento ao 

disposto no artigo 21, inciso Ida Lei nº 8666; 

li) Publique-se o extrato da ANULAÇÃO; 

Gabinete do Prefeito Municipal de Planalto, Estado do Paraná, 
em 11 de dezembro de 2017. 

~· .,· . 
INÁC.IOJóSÉ WERLE 

Prefeito Municipal 



ESTADO DO PARANA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 120/2017 
ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO 

INÁCIO JOSÉ WERLE, Prefeito em exercício do Município de Planalto, 
Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, 

Considerando o processo licitatório sob a modalidade de Pregão Presencial, 
sob nº 120/2017, com data de abertura prevista para o dia 22 de dezembro de i 
2017, tendo por objeto contratação de empresa visando a aquisição de I 
implementas agrícolas que servira de apoio para programas de fomento e 
ati~dade leiteira a qual atendera pequenos agriwltores e agricultores familiares 
deste Município de Planalto "MENOR PREÇO POR ITEM", , 

Considerando a observância de vício de natureza insanável pertinente a 
ausência de publicação do aviso de publicidade conforme determina o artigo 
1° e 4°, inciso V, da lei 10.520/2002 em prejuízo do principio da publicidade. 

i RESOLVE 
1 1) ANULAR a presente licitação, considerando o não atendimento ao 

I 
disposto no artigo 21, inciso Ida Lei n' 8666; 

li) Publique-se o extraio da ANULAÇÃO; 
Gabinete do Prefeito Municipal de Planalto, Estado do Paraná, 

· em 11 de dezembro de 2017. 
INÁCIO JOSÉ WERLE - Prefeito Municipal 

ESTADO DO PARANA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO 

PREGÃO PRESENCIAL N' 12112017 
, ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO 

l

i INÁCIO JOSÉ WERLE, P. re. feito em exerci cio do M.unicipio de Planalto, 
Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, 

Considerando o processo ltc,tatório scb a modalidade de Pregão Presencial, 
sob n' 12'112017, com data de abertura prevista para o dia 22 de dezembro de 

! 2017, tendo por objeto contratação de empresa visando a aquisição de 

I 
implementas agrícolas q.ie servira de apoio para programas de fomento e 
atividade leiteira a qual atendera pequenos agricultores e agriwltores familiares 
deste Município de Planalto "MENOR PREÇO POR ITEM", 

i Considerando a observància de vicio de natureza insanável pertinente a I 
ausência de publicação do aviso de publicidade conforme determina o artigo 
1' e4', incise V, da lei 10.520/2002 em prejuízo do pnnctplo da de publicidade. 

RESOLVE 
1) ANULAR a presente licitação, considerando o não atendimento ao 

disposto no artigo 21. inciso Ida Lei n' 8666; 
· li) Publique-se o extrato da ANULAÇÃO; 

1 lGabinete do. Prefeit·o· Municipal de Planalto, Estado do Paraná, 
em 11 de dezembro de 2017. 

. INÁCIO JOSÉ WERLE • Prefeito Municipal . 

de Dezembro de 2017 

ESTADO DO PARANA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE REALEZA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
A PREFEITURA DE REALEZA, Estado do Paraná, torna público' 

e para conhecimento dos interessados que fará realizar Licitação, 
na seguinte modalidade e características: 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 100/2017 -, 
PROCESSO LICITATÓRIO: 160/2017 - TIPO: MENOR PREÇO 
POR LOTE. 

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços, 
de locação de impressoras e copiadoras sob regime de comodato 
para atender à demanda de todas as Secretarias Municipais de 
Realeza. 

! ABERTURA DAS PROPOSTAS/ SESSÃO DE DISPUTA: Dia 

[

8 de Dezembro de 2017, às08h OOm1n I 

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: Pregão Presencial nº 1001 
017. e-mail l1c1tacao@realeza pr gov br 
REFERÊNCIA DE TEMPO: Horário de Brasília - DF 

Realeza, 11 de Dezembro de 2017 
~~ ~ Diana Bamberg • Pregoeira ~ 



Prefeitura Municipal de Planalto 
http://www.diariomunicipal.com.br/amp/materia/BAAB 1175 

ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO 

LICilAÇAO 
A:\ULAÇc\O 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 120/2017 

ANULAÇAO DE LICITAÇÃO 

IN/\CJO JOS(:: WERLE. Prefeito em exerc1c10 do Município de 
Planalto. Estado do Paraná. no uso de suas atribuições legais, 

Considerando o processo licitatório sob a modalidade de Pregão 
Presencial, sob nº 120/2017. com data de abertura prevista para o dia 
22 de dezembro de 2017. tendo por objeto contratação de empresa 
visando a aquisição de implementos agrícolas que servira de apoio 
para programas de fomento e atividade leiteira a qual atendera 
pequenos agricultores e agricultores familiares deste Município de 
Planalto "MENOR PREÇO POR ITEM". 

Considerando a observância de vício de natureza insanável pertinente 
a ausência de publicação do aviso de publicidade conforme determina 
o artigo 1 o e 4°. inciso V. da lei 10.520/2002 em prejuízo do princípio 
da publicidade. 

RESOLVE 

I) ANULAR a presente licitação, considerando o não atendimento ao 
disposto no artigo 21. inciso Ida Lei nº 8666: 

II) Publique-se o extrato da ANULAÇÃO: 

Gabinete do Prefeito Municipal de Planalto. Estado do Paraná, em 11 
de dezembro de 2017. 

INÁCIO JOSÉ WERLE 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
Carla Fátima Mombach Sturm 

Código ldentificador:BAAB 1175 

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná 
no dia 12/12/2017. Edição 1398 
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita 
informando o código identificador no site: 
http://www.diariomunicipal.eom.br/amp/ 
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22000 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,PECUARIA E ABASTECIMENTO 
:Convênio 847354/2017 
Dados da Proposta 
Plano de Trabalho 

Anexos 
Pareceres 

.-.Tipo Despesa 
Tipo 
Despesa Descrição 

BEM Jerracedor de arrasto.controle 
remoto. c 

Cód. Natureza Natureza 
Un. Qtde Valor Unitário Valor Total Status 

Despesa Aquisição 

44905240 Recursos do R$ R$ 
Aprovado convênio 

33.560,00 
44905240 Recursos do 

UN 1.0 R$ 
Aprovado convênio 

4.840,00 
44905240 R$ 

Aprovado 
44905240 

convênio Aprovado 

BEM SUBSOLADOR CAPACIDADE 
MINIMA 05 HASTES C 

BEM DISTRIBUIDOR DE ADUBO 
ORGANICO LIQUIDO, 

'"" '"~--- -~·-·~-~ . .,~ .- .. ----···"-·"··-"··-······ ·-··-"···--·--.,, - .. ,,.,·, " 

DISTRIBUIDOR DE ADUBO E 
CALCAREO CAPACID 

~--~"""------"·---~-~--------~-----~-- 

BEM 

Valores Totais 

Com Recurso do convênio Contrapartida em bens/serviços Rend. Aplicação 



Com Recurso do convênio Contrapartida em bens/serviços Rend. Aplicação 
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Programas 
Propostas 
Execução 
Inf. Gerenciais 
Cadastros 
Acomp. e Fiscalização 
Prestação de Contas 
Administração 
TCE 
Verificação de Regularidade 

PrincipalDados Prnposta/Pré-Convênio/Conyênio 

Dados Proposta/Pré-Convênio/Convênio 

22000 - MINISTÉR10 DA AGRICULTURA,PECUARIA E ABASTEC1MENTO 
Convênio 847354/2017 
Dados da Pro.12osta 
Plano de Trabalho 
Requisitos para Celebração 
~~o/Termo .. de_Referência 
~~te 
~~~1ªlhªº-º 
Plano de Aplicação Consolidado 
Anexos 
Pareceres 

Tipo Despesa Filtrar 
Tipo 

Descrição Cód. i\atureza :\atureza Despesa 
Despesa Aquisição - 

'*''---"'~'=-==,.,,,,,,_>«·>~"°'""'"*'-''~"'"'""-=·:·e««--.,.,, BEM Terracedor de arrasto0controle 
44905240 Recursos do 

convênio 
BEM SUBSOLADOR CAPACIDADE 

44905240 Recursos do MINIMA 05 HASTES C 
convênio 

BEM DISTRIBUIDOR DE ADUBO 
44905240 Recursos do ORGANICO LIQUIDQ, 

convênio 
BEM DISTRIBUIDOR DE ADUBO E 

44905240 Recursos do CALCAREO CAPACID 
convênio 

l ! n. Qtde Valor 
Valor Total Status l'nitário 

,,. _____ '"''---·- 
UN 1.0 ~J _ R$ 

33.560,00 Aprovado 

UN 1.0 R$ R$ 
4.840,00 4.840,00 Aprovado 

UN 1.0 R$ R$ 
34.200~ºº ~4.200,00 Aprovado 

UN 2.0 R$ RS 
28.700,00 57.400,00 Aprovado 

Valores Totais 

Valor total Com Recurso do convênio Contrapartida em bens/serviços Rend. Aplicação --- -=-~--.~cw•-·-···-n-•z-,·· --º·• --==~~---·•••~ TOTAL em Bens 
TOTAL em Tributos 

R$ 0,00 
R$ 130.000,00 R$ 130.000,00 

R$ 0,00 
R$ 0,00 
R$ 0,00 

R$ 0,00 
R$ 0,00 

05']02017 ln·.:;, 
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Valor total 
Com Recurso do convênio Contrapartida em bens/serviços Rend, Aplicação TOTAL em Obras 

TOTAL em Serviços 
TOTAL em Outros 

TOTAL em Despesa Administrativa 
TOTAL GERAL 

R$ 0,00 
R$ 0,00 
R$ 0,00 
R$ 0,00 

R$ 130.000,00 R$ 130.000,00 

R$ 0,00 R$ 0,00 
R$ 0,00 
R$ 0,00 
R$ 0,00 

R$ 0,00 
R$ 0,00 
R$ 0,00 
R$ 0,00 

le 2 
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MUNICÍPIO DE PLANALTO 
C'NPJ7~1-J6 p.._ llo Frucileo de A11i1, 1!13 

li'OM: (~180 
157._ • PLANALTO 

PARANÁ -----. ----- 

PLANO PI lJSQ IUQQNAJ. 

A.qu.isiçlo de lmplelnentot Aaricolu, ICf\'n de lpOio para Pl'Oi"llUS de fomento a atividade leitcirw, 1 qual 
uended ~ ~ • ~ -..Itiares do muaicfpto ci. Plwlto no PNPm'O de solo e colheita de omdut.- agrfcolu utiliDdot na dieta alimentar dos animais.. 

o PrejeeD ' tiNIDOlto por: 

J • IQUIPAM.l'.N'ros AG.RÍCOLA.S 

1.1 - DIST'fUBVIDoR. D.E ADUBOORGÃNJCO LIQUIDO 
• Clpecjdw 1.000 111. 
- ô:llll bomba LcbuJar 
• EixoTIDde 
• Aro 20 cem Pl*I& novos 

1.2 - l'ERRACUDott DE AJlJlASTo 
- CentroJe RemtJto 
• 20 disco, Lisos 26 Poleptu 
• MIDCala<Jraxa 

1.3 DBr1UBvJ.Doa DE CAl.CÁIU() ! ADlTBO 
·06tn 
·.EixodapJo 
• ,... Novos 

1.4 SVB80LA.Doa - o, H&1tcis 
- Cano C01r1 Bnç.deir1 e Pino 

Com a I~ date Projeto, apen.se 8lnntir a produçao e oolbeira de produros ac,1colu suficienm r-a 
wna boi aliiNnb·is rode •imaia leireiros de pequenog ~ e~ familw.. bem corno alcançar rneUloria de renda dos i.feridog Jll'Odura,es, 

Selo ~ 400 fiunfliat e ~t.e 1.240 p,euou dos dis1ritos do BIW?a Grande e Saai'ld& FamfBa. Centro Novo. 

A PNftára Municipal tem a ~ de coardemr- a~ e o bom uso dos equi~ lldquBidos, 
acomp,aiw: a ~ does aervi~ _..Yés da Sec:retaria Municipel de Aaricultura 1*a verificar o U10 
comca. dos eq~ pn Uender • finelidedes '*""'bidm neste projete. E ainda fomccerá anos e 
tteinla,_,..,. • atividade., alraVá do seu corpo tbico e pan)Oiu com Universidade, e ~ e Imtiaatos de,.._~ 

PlanaJto Pr, 25 de abril de 2017. 

-------. - . 



PREFEITUlti DO IVIU1'TICÍPIO 
CNPJ 76.460.~26/0001-]6 

Praça silo }':an~isco de Assis, 15~3 . . . 
Fone§: (46)3~55rB31 - Fax: 355:'!-1272 / 

85750-000 · PLANALTO J 

: / ----·---·--~ '------~---------~-----~-·~·~------------ 

PORTARJIA Nº 02 DE 02 DE JANEIRO DE 2017. ~~~~~~-,~--~~--. ·- . ~ 

INÁCIO JOSÉ lVERLE, PREFEITO 
PLANALTO, Estado do Paraná, no uso de suas arribuições legais 

RE S 0._L VE 

Fica Designado como Pregoei,ra do .c'viunicipio de Planalto, 
para realizações de Licitações na Modalidade Prégão, a senhora CARLA FA 
STURM, portadora da cédula de identidade RG tlº 6. 772. s 1,9 SSPPR,. pertencente ao ouacro 
servidores efetivos do município, tendo corno equipe de apoio "- 
ZANCHET, portadora da cédula de identidade RG nº 6.478.230-4 SSPPR, e o senhor P 
ROGÉRIO DE OLIVEIRA, portador da cédula /de identidade RG nº 4. 
terão como atribuições prestar todo o auxilio necessário ao Pregoeiro na 
na modalidade pregão, até o dia 31 de dezembro de 17. 

GABINETE DO PREFEITO 
mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete. 3-CS 

-INÁCIO JO,SÊ ViERLJE 
PRJEF'EITO l'!4lJNICIP A1L 



PREFEITURA DO !JVIUf~lrCÍFIO 
1 

CNPJ 76A60l526/0001-16 
JPrnç:a; são .FrraJci5co de , i 

Fone:§: (46)355:S-1331 -1~21:JK: 3555-U72 
í\35750-000 1 lPlLAJVAlLTO 

PLÃNAL TO, Estado INAC:lIO JOSÉ '0VERLE, PREf'EITO 
Paraná, no uso de suas atribuições legais 

RE S (~_L_V~ 

Art. l º - Designar o senhor C~ZAR 
de identidade RG nº 9.849.923-7 SSPPR, a sez;iliora CARL/it 
portadora da cédula de identidade nº 6.772.1151-9 
SOUZA, portadora da cédula de identidade RG µº 4.298.101-0 
primeiro comporem a Comissão de Licitação, para apreciar propostas licitação. 

A 2 0 -~· ' • d r rt, - 1'-' ica aes1gna o o sennor 
identidade RG nº 3 161-9 SSPPR, e a senhora 
portadora da cédula de idemidade nº 10.036.363-1 
ausência e/ou impedimento de membro titular 

do mês de outubro 
GABL\JETE 

e dezessete. ano 
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