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Cent et™nario

Poposki e Ruoso Veterinária e Eng. LTDA

Av. Caxias do Sul,522 centro

Telefone: 46-35551137

Planalto -PR

CNPJ:07.736.304/0001-60

Item Objeto Quant. Unid. Preço

uni.

Preço total

01 Distribuidor de Calcário e Adubo cp 06 t
com pneus novos

01 Unid. 29.180,00 29.180,00

02 Carreta Agrícola Bascuíante com

Caçamba 0612 eixos Rodado Duplo com
Pneus Novos

06 Unid. 18.970,00 113.820,00

03 triturador para grãos e foragem com
cardan 4.000 kg hs{tipo são Jose Ref.
241)

01 Unid. 7.000,00 7.000,00

Total 150.000,00

0/.736.304/Ü001-60

OPOSKI E RUOSO veterinária
E ENGENHARIA LTDA

Rua Rodolfo UIrIch, 773 - Centr
Jaison Douglas Ruoso

CPF: 001.078.300-86

cd



- MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.
CNPJ 04.318.512/0001-51 !.E. 90229327-29

Telefax (46) 3543-2305 - 3543-2769 cjmmae|uinasi@l>rturbo.com.l>r
Av. Rubens César Caseiani,2539 - CEP 85770-000 - REALEZA - PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO - PR

DE: Darci Francisco dos Santos - Secretaria de Serviços Rodoviários

PARA: Inácio José Werle - Prefeito Municipal

PEDIDO DE ORÇAMENTO

Item Objeto Quant Unid. Preço
unitário

Preço
total

01 Distribuidor de Calcário e adubo cap.
6ton com pneus novos, rodado tandem,
duplo disco.

01 Und.

28.580,0028.580,00

02 Carreta Agrícola Basculante com
Caçamba cap. 6 ton. 02 Eixos Rodado
Duplo traseiro, com pneus novos 7.50x16.

03 Und.

19.600,00 58.800,00

03 Subsolador 07 hastes Curvo com
braçadelra e pino.

02 Und. 6.450,00 12.900,00

04 Classificador de Grãos e Forragem 15
sc/hs 04 peneiras, com motor elétrico de
1,0 CV.

01 Und

12.290,00 12.290,00

TOTAL DO ORÇAMENTO 112^70,00

rÕ4.318.512/0001-51 '

DM-AW(?./»CT/C0WSLTPA.

Av. Rüíteíis Cósar Cassiani, 2530 - Cantro
[ 85770-000 - REALEZA - PR^

Realeza - PR, 24 de março de 2017.

DM MAQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

OCbl



POPOSKI E RUOSO VETERINÁRIA E ENG. LTDA
CNPJ: 07736.307/0001-60 - FONE 046 3555 1137

AV. CAXIAS DO SUL, 522 - CENTRO - PLANALTO PR

Item Objetivo Qua

nt

Unid Preço
Unitário

Preço
Total

1 Carreta Basculante Agrícola
capacidade mínima: 7 tn, com Pneus
novos aro 16 Eixo em Tander, Chassi

Viga em G mínimo 6 milímetro de
espessura, Caçamba Chapa
metálica no mínimo 12 mm de

espessura

04 Und. 19.500,00 78.000,00

2 Distribuidor de Calcário e Adubo,
Cap. Mínima: 6 tn, Pneus novos,
rodado tander, eixo duplo

01 Uníd 28.600,00 28.6 00,00

3 Subsolador 07 Hastes, curvo com
Bracadelra e Pino

02 Unid 6.450,00 12.900,00

Planalto Pr,26 de Junho de 2017

0/.73ô.3ü4/UÜü1-60

-OPOSKI E RUOSO veterinária
E engenharia LTDA

Rua Rodolfo Ulrich, 773-Cemro^^
-\r-7cf

co3



MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.
CNPJ 04.318.512/0001-51 I.E. 90229327-29

Telefax (46) 3543-2305 - 3543-2769 dmmaqu inas1 (^brtu rbo.com. br
Av. Rubens César Caselani,2539 - CEP 85770-000 - REALEZA - PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO - PR

PEDIDO DE ORÇAMENTO

Item Objeto Quant Unid. Preço

imitário

Preço 1
total

01 Distribuidor de adubo e calcário, cap.
Mínima de 06 toneladas, pneus novos,
rodado tandem.

01 Und.

28.950,00 28.950,00

02 Carreta Basculante agrícola capacidade
mínima de 07 ton, com pneus novos, aro
16 eixo tandem, com Caçamba chapa
metálica no mínimo 12 mm de espessura.

04 Und.

19.600,00 78.400,00

03 Subsolador 07 hastes Curvo com

braçadeira e pino.
02 Und

6.300,00 12.6000,00

rÕ4.318,512/0001-5;

DM-«Á(?,A6filCOU5lTDA

Av. Ruüe/tà César Caseiam,
j'^5770'000 - REALE2 '-

Realeza - PR, 26 de junho de 2017.

DM MAQIWAS agrícolas LTDA



MASSOLA MAQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

CNPJ: 05.848.127/0001-89 - FONE 046 3552 1085

AV. INDEPENDÊNCIA, 1596 - CENTRO - CAPANEMA
PR

Item Objetivo Quan

t.

Unid. Preço

Unitário

Preço

Total

1 Carreta Basculante Agrícola capacidade

mínima: 7 tn, com Pneus novos aro 16

Eixo em Tander, Chassi Viga em G

mínimo 6 milímetro de espessura,

Caçamba Chapa metálica no mínimo 12

mm de espessura

04 Und. 19.850,00 79.400,00

2 Distribuidor de Calcário e Adubo, Cap.
Mínima: 6 tn. Pneus novos, rodado

tander, eixo duplo

01 Uníd. 28.700,00 28.700,00

3 Subsolador07 Hastes, curvo com

Braçadeira e Pino

02 Unid 6.800,00 13.600,00

Capanema Pr,26 de Junho de 2017

' ̂̂-^^.127/0001-39'^

•isime Msssoia

iBdependíiicia 15ÍS Cístr,
Cepanôifta °'-PRI



município de planalto

CNP/N'' 76.460,526/0001-16
Praça São Francisco ãe 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 Municipio 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 n° 847354/2017 - Operação

1042826-88 - programa PRODESA, emitido em 26 de setembro de 2017 através do

Ofício n° 2849 / 2017 / GIGOV / CV.

4.3.0 objeto do documento identificado no item 4.2 deste instrumento é a Aquisição

de Implementos agrícolas (01 terraceador de arrasto, 01 subsolador, 01 distribuidor

de adubo orgânico e 02 distribuidor de adubo e calcário)

4.4. A conta corrente identificada para este instrumento, conforme documento em

anexo a este Termo é a conta corrente n° 1256.006.00647246-7.

4.5. O valor total do investimento é de R$130.000,00 (cento e trinta mil Reais).

cc£>
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município de planalto

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

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

PLANALTO - PARANÁ

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.

Item Objeto Quant. Unid. Preço

máximo

unitário

Preço

máximo ;
total T

1 Distribuidor de adubo orgânico liquido,
capacidade min: 8.000 litros, bomba
lobular, eixo tande, aro 20 com pneus
novos.

01 UN 34.200,00 34.200,00

2 Terraceador de arrasto, controle

remoto, cap. min: 20 discos lisos de 26
polegadas, mancai a graxa.

01 UN 33.560,00 33.560,00

3 Distribuidor de adubo e calcário-Cap.
min: 06 toneladas, eixo duplo, pneus
novos.

02 UN 28.700,00 57.400,00

4 Subsolador cap. min: 05 hastes, curvo,
com braçadeira e pino.

01 UN 4.840,00 4.840,00

TOTAL 130.000,00

Valor total para a contratação no valor de R$130.000,00 (Cento e Trinta 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.



município de planalto

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

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

PLANALTO - PARANÁ

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

informações:

a) Identificação da Secretaria Municipal solicitante;

b) Discriminação dos peças a serem adquiridas;

c) Local onde serão entregues os peças;

d) Prazo para entrega 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.

CjeB
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município de planalto

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

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

TANALTO I . - PARANÁ,

izar Augusto Soares

Secretário Municipal de Planejamento e Supervisão

Darci Francisco dós Santos

Secretário Municipal de Agricultura

Inácio José Werle

Prefeito Municipal
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#PÚBLICO

Gerência Executiva de Governo Cascavel

Rua Uruguai, 260 - Bairro Alto Alegre
85.805-010 - Cascavel - PR

Ofício n° 2849 / 2017 / GIGOV/C V

Cascavel, 26 de setembro de 2017

A Sua Excelência o Senhor

Inácio José Werle

Prefeito do Município de Planalto

Assunto: Orientações para Continuidade do Processo
Ref.: Contrato de Repasse OGU n" 847354/2017 - Operação 1042826-88 - Programa PRODESA
Objeto: Aquisição de Implementos agrícolas (01 terraceador de arrasto, 01 subsolador, 01
distribuidor de adubo orgânico e 02 distribuidor de adubo e calcáreo)
Conta corrente: 1256.006.00647246-4

Valor do Investimento: R$ 130.000,00

Senhor Prefeito,

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$ 126.750,00
Valor Contrapartida Financeira; R$ 3.250,00
Valor Investimento: R$ 130.000,00

1.1 O Contrato de Repasse será encaminhado a esse Município para as devidas
assinaturas sendo necessária a devolução de 01 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.

Itens Valor

01 terraceador de arrasto 33.560,00

01 subsolador 4.840,00

01 distribuidor de adubo orgânico 34.200,00

02 distribuidor de adubo e calcáreo 57.400,00

Total 130.000,00

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

q!>o



CAIXA
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.

2.1 Todos os documentos apresentados à CAIXA devem ser inseridos no SICONV,
procedendo ao respectivo registro nas abas PROCESSO DE EXECUÇÃO e
CONTRATOS/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.

3. Alerta-se que para contratos firmados com data posterior a 02/01/2017 é vedada
autorização de início caso o convenente tenha algum contrato sem execução financeira/ paralisado
por prazo superior a 180 dias.

4. A conta corrente vinculada ao contrato de repasse consta pendente de regularização
no SICONV, portanto verificar juntamente com a agência da CAIXA os procedimentos necessários
visando a regularização.

Respeitosamente,

IVANILDE GIUSTI COELHO

Assistente Sênior

Gerência Executiva Governo Cascavel/PR

FERNANDA KREUTZ DO NASCIMENTO FERRONATO

Coordenador de Filial Substituto Eventual

Gerência Executiva Governo Cascavel/PR

ANDERSON GIOVANI SIMON OLIVEIRA

Gerente de Filial

Gerência Executiva Governo Cascavel/PR

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

2



município de planalto
CNPJN" 76.460,526/0001-16

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

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

Planalto-Pr., 26 de outubro de 2017

DE: Darci Francisco dos Santos - Secretaria de Agricultura

PARA: Inácio José Werle - Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

Pelo presente solicitamos a Vossa Excelência a competente
autorização objetivando a contratação de empresa visando a aquisição de
implementos agrícolas que servira de apoio para programas de fomento e atividade
leiteira a qual atendera pequenos agricultores e agricultores familiares deste

Item ' pbjeta í lii!j| j j i
•  ' '' i ■ ' i i 'líij 1 1 1' 1 í

Quant;
•  ' i

lUnid ;  Preço

imitário

Pr^o 1

.  totel 1
1 Carreta Basculante, caçamba capacidade

mínima 7 toneladas, eixo em tander, chassi
viga em G mínimo 6 mm de espessura,
caçamba chapa metálica no mínimo 12mm
de espessura.

.04 UN 19.600,00 78.400,00

2 Distribuidor de calcário e adubo capacidade
mínima de 6 toneladas, eixo duplo, pneus
novos.

01 UN 28.700,00 28.700,00

3 Subsolador no mínimo de 07 hastes cuivo

com braçadeira e pino.
02 UN 6.450,00 12.900,00

TOTAL 120.000,00

O custo total estimado da solicitação acima, importa no
valor aproximado de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).

OBS: Para cobertura das despesas decorrentes desta
licitação serão utilizados recmsos financeiros oriundos do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Convênio 84422'^2017 e recursos próprios
do Município de Planalto.

Prazo de Entrega: 15 (quinze) dias.

Cordialmente,

DARCI FRAN S SANTOS

Secretário de Agricultura



município de planalto
CAÍP/N" 76.460,526/0001-16

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

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

PLANALTO - PARANÁ

Planalto-Pr.; 27 de outubro de 2017

DE: Inácio José Werle - Prefeito Municipal

Preliminarmente para a autorização solicitada para 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, encaminhamos:

PARA:

PARA:

PARA:

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

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

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

Cordialmente,

INÁCIO JOSÉ WERLE
Prefeito Municipal.
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município de planalto
CATP/N" 76.460.526/0001-16

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

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

PLANALTO - PARANÁ

Pianalto-Pr., 30 de outubro de 2017

DE:

PARA:

Secretaria de Finanças

Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

Em atenção à solicitação visando 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, expedido por Vossa Excelência na data de 27/10/2017,
informamos a existência de previsão de recursos orçamentários para assegurar o
pagamento das obrigações decorrentes da solicitação supra, sendo que o pagamento

DOTAÇOES

Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso

2720 11.136.20.606.2001-2084 4.4.90.52.0000000

2723 11.13620^6.2001-2084 4.4.90.52.0001023

Cordi

;iO MICHEL MICHELON

unancas



município de planalto

CNP/N" 76.460.526/0001-16
Praça São Francisco ãe 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. " 10.520 de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente a Lei n. ° 8.666/93 e
suas alterações, LC 123/2006 de 14 de dezembro de 2006 LC 147/2014 e o Decreto
Municipal n.° 2727/2007 de 26/06/2007, e demais disposições legais.

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

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

INÃCIO JOSÉ WERLE
Prefeito Municipal
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município de planalto

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

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

PLANALTO - PARANÁ

MINUTA DE EDITAL DE LICITAÇÃO JST /2017

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

o Município de Planalto, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica - CNPJ, sob o n° 76.460.526/0001-16, com sede na Praça
São Francisco de Assis, n° 1583, por seu Prefeito Municipal, Senhor Inácio
José Werle, e a Senhora Carla Fatima Mombach Sturm Pregoeira, nomeada
pela Portaria de n° 002/2017 de 02/01/2017, tornam público a realização de
licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO
POR ITEM, objetivando a contratação de empresa visando a aquisição de
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
n° 10.520 de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal de n° 2727/2007 de
26/06/2007 sua alterações, e subsidiariamente à Lei Federal n° 8.666/93,
suas alterações, LC 123/2006 de 14 de dezembro de 2006 e LC 147/2014
demais legislações aplicáveis, a ser executado pela Comissão designada pela
Portaria n° 072/2017 de 18/10/2017, e nas condições fixadas neste edital e
seus anexos.

ABERTURA

A abertura da presente licitação se dará em sessão pública, a ser realizada
no dia / / 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 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.

LOTE: 1

Item Objeto Quant: Unid. Preço
máximo

unitário

Preço
máximo

total

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

04 UN 19.600,00 78.400,00
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2 Distribuidor de calcário e adubo

capacidade mínima de 6 toneladas, eixo
duplo, rodado Tander, pneus novos.

01 UN 28.700,00 28.700,00

3 Subsolador no mínimo de 07 hastes

curvo com braçadeira e pino.

02 UN 6.450,00 12.900,00

TOTAL 120.000,00

2- DA DOTAÇAO
2.1- Para cobertura das despesas decorrentes desta licitação serão utilizados
recursos financeiros oriundos do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento - Convênio 844227/2017-Operação: 1042057-64- Programa
PRODESA, e recursos próprios do Município de Planalto. Provenientes das
seguintes DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

Conta da despesa Funcional programática Destínação de recurso
2720 11.133.20.606.2001-2084 4.4.90.52.0000000

2723 11.133.20.606.2001-2084 4.4.90.52.0001024

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

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

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

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

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

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

MICROEMPRESA - ME e EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP, (LC n°
123/2006 e LC n° 147/2014);
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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, Federai, Estadual ou Municipal;
f) Tenham em seu quadro, empregados menores de 18 (dezoito anos

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

4- DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
4.1- Só poderá deliberar em nome do licitante, formulando ofertas/lances de
preços e praticar os demais atos pertinentes ao certame, um dos seus
dirigentes contratuais ou estatutários, legalmente identificado, ou pessoa
física ou jurídica, habilitada por meio de Procuração, ou Carta de
Credenciamento, conforme modelo do anexo II, ou documento equivalente,
outorgando poderes necessários à formulação de propostas e 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 PRÊ-HABILITAÇÃO
6.1- Os licitantes deverão apresentar Declaração dando ciência de que
cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme modelo no
Anexo IV, diretamente a Pregoeira, no início da sessão. Poderá também ser
enviada ainda em um terceiro envelope.

7- DA PROPOSTA DE PREÇOS
7.1- A proposta de preços - envelope I, devidamente assinada pelo
proponente ou seu representante legal, deverá ser redigida em português,

t

3
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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 ã 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 efíciência 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, n° 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".
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
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cento), relativamente à de menor preço, para participarem dos lances verbais.
8.5- Caso não haja pelo menos três propostas nas condições definidas no
item 8.4, serão classificadas as propostas subsequentes que apresentarem os
menores preços, subsequentes, até o máximo de três.
8.6- Cumprindo o item 8.3, serão desclassificadas as propostas de preços
que:

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

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

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

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

8.7- Na ocorrência de empate dentre as classificadas para participarem dos
lances verbais, a ordem para esses lances será definida através de sorteio,
onde terá preferência para o lance a licitante sorteada. Às licitantes
proclamadas classificadas, será dada oportunidade para nova disputa, por
meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, em
relação à de menor preço, iniciando-se pelo autor da proposta de maior valor.
8.8- A cada nova rodada será efetivada a classificação momentânea das
propostas, o que definirá a seqüência dos lances seguintes.
8.9- O lance sempre deverá ser inferior ao anterior ou da proposta de menor
preço.

8.10- A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado 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 ás penalidades cabíveis.
8.13- Caso não se realize lances verbais, serão verificados a conformidade
entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para contratação,
hipótese em que a Pregoeira poderá negociar diretamente com a proponente
para que seja obtido melhor preço.
8.14- Após este ato, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas as
ofertas.

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

8.16- Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, a
Pregoeira examinará o atendimento das condições habilitatórias da licitante
classificada em primeiro lugar.
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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;

í) 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

7° 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
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

C&i-
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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, n° 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$
120.000,00 (cento e vinte 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,
comportax-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 n° 8.666/93, sendo que em caso de multa esta corresponderá a 10
(dez por cento) sobre o valor do contrato.
12.3- A aplicação das sanções administrativas não exclui a responsabilização
do licitante por eventuais perdas e danos causados ao Município de Planalto.

13- DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

13.1- Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões
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da Pregoeira, poderá faze-lo, manifestando sua intenção com registro da
síntese das suas razões, sendo-Ihe 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
contrato;

c) "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
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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 ã licitação e á 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 11 - Modelo de Carta de Credenciamento;
c) Anexo III - Modelo de Declaração de Idoneidade;
d) Anexo IV - Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos de

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

Inciso XXXIII do Artigo 7° da Constituição Federal;
f) Anexo VI - Modelo de declaração de enquadramento de ME ou EPP;
g) Anexo VII - Modelo de declaração de responsabilidade de assistência

técnica do objeto;
h) Minuta de Contrato.

'ü//
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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
principio 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 JOSE WERLE

Prefeito Municipal

10
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MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N" ...../2017
PREGÃO PRESENCIAL N° ...../2017

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

CONTRATADA: , devidamente inscrita

no CNPJ sob n.° , com sede à N°

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

CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO DO CONTRATO

O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa visando a
aquisição de implementos agrícolas que servira de apoio para programas de fomento
e atividade leiteira a qual atendera pequenos agricultores e agricultores familiares

ITEM QUANT. UNID. OBJETO MARCA/
MODELO

VALOR

UNIT.

VALOR

TOTAL

01 04 UN Carreta Basculante, caçamba
capacidade mínima 7 toneladas,
eixo em tander, chassi viga em
G mínimo 6 mm de espessura,
caçamba chapa metálica no
mínimo 12mm de espessura.

02 01 UN Distribuidor de calcário e adubo

capacidade mínima de 6
toneladas, eixo duplo, pneus
novos.

03 02 UN Subsolador no mínimo de 07

hastes curvo com braçadeira e
pino.

TOTAL

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

1
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condições expressas no edital PREGÃO PRESENCIAL N° /20V7, 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, n° 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 - Convênio 844227/2017 e recursos próprios do Município

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 4.4.90.52.0001023

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;

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

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

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

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

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

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

Administração;
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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 n°.
8.666/93.
Parágrafo Terceiro - A CONTRATADA reconhece os direitos da

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

CLÁUSULA NONA
DA 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;

c) "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.



?.UiíSlí?

município de planalto

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

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

PLANALTO - PARANÁ

Planalto-Pr de de

CONTRATANTE CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
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EDITAL DE LICITAÇÃO JST 121/2017

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

o Município de Planalto, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica - CNPJ, sob o n° 76.460.526/0001-16, com sede na Praça
São Francisco de Assis, n° 1583, por seu Prefeito Municipal, Senhor Inácio
José Werle, e a Senhora Carla Fatima Mombach Sturm Pregoeira, nomeada
pela Portaria de n° 002/2017 de 02/01/2017, tornam público a realização de
licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO
POR ITEM, objetivando a contratação de empresa visando a aquisição de
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
n° 10.520 de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal de n° 2727/2007 de
26/06/2007 sua alterações, e subsidiariamente á Lei Federal n° 8.666/93,
suas alterações, LC 123/2006 de 14 de dezembro de 2006 e LC 147/2014
demais legislações aplicáveis, a ser executado pela Comissão designada pela
Portaria n° 072/2017 de 18/10/2017, e nas condições fixadas neste edital e
seus anexos.

ABERTURA

A abertura da presente licitação se dará em sessão pública, a ser realizada
no dia 14/12/2017, 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.

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,

LOTE: 1

Item Objeto Quant. Unid. Preço

máximo

unitário

Preço

máximo

total

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

04 UN 19.600,00 78.400,00
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2 Distribuidor de calcário e adubo

capacidade mínima de 6 toneladas, eixo
duplo, rodado Tander, pneus novos.

01 UN 28.700,00 28.700,00

3 Subsolador no mínimo de 07 hastes

curvo com braçadeira e pino.
02 UN 6.450,00 12.900,00

TOTAL 120.000,00

2- DA DOTAÇAO
2.1- Para cobertura das despesas decorrentes desta licitação serão utilizados
recursos financeiros oriundos do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento - Convênio 844227/2017-Operação: 1042057-64- Programa
PRODESA, e recursos próprios do Município de Planalto. Provenientes das
seguintes DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso

2720 11.133.20.606.2001-2084 4.4.90.52.0000000

2723 11.133.20.606.2001-2084 4.4.90.52.0001024

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

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

3.3- Os interessados deverão entregar até o dia 14/12/2017 às 09:00 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° 121/2017
ENVELOPE I - PROPOSTA DE PREÇOS
PROPONENTE: (nome da empresa)

PREGÃO PRESENCIAL N° 121/2017
ENVELOPE 11 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
PROPONENTE: (nome da empresa)

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

MICROEMPRESA - ME e EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP, (LC n°
123/2006 e LC n° 147/2014);
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c) empresa em regime de subcontratação, ou ainda, em consórcio;
d) empresa que estiver sob falência, concurso de credores, dissolução,

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

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

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

4- DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
4.1- Só poderá deliberar em nome do licitante, formulando ofertas/lances de
preços e praticar os demais atos pertinentes ao certame, um dos seus
dirigentes contratuais ou estatutários, legalmente identificado, ou pessoa
física ou jurídica, habilitada por meio de Procuração, ou Carta de
Credenciamento, conforme modelo do anexo II, ou documento equivalente,
outorgando poderes necessários à formulação de propostas e 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.

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.
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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 ã 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 1, 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, n° 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".
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 á classificação da proposta de menor preço, e
aquelas que tenham valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por
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cento), relativamente á de menor preço, para participarem dos lances verbais.
8.5- Caso não haja pelo menos três propostas nas condições definidas no
item 8.4, serão classificadas as propostas subsequentes que apresentarem os
menores preços, subsequentes, até o máximo de três.
8.6- Cumprindo o item 8.3, serão desclassificadas as propostas de preços
que:

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

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

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

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

8.7- Na ocorrência de empate dentre as classificadas para participarem dos
lances verbais, a ordem para esses lances será definida através de sorteio,
onde terá preferência para o lance a licitante sorteada. Às licitantes
proclamadas classificadas, será dada oportunidade para nova disputa, por
meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, em
relação à de menor preço, iniciando-se pelo autor da proposta de maior valor.
8.8- A cada nova rodada será efetivada a classificação momentânea das
propostas, o que definirá a seqüência dos lances seguintes.
8.9- O lance sempre deverá ser inferior ao anterior ou da proposta de menor
preço.

8.10- A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo
Pregoeiro, implicará a exclusão da Licitante da etapa de lances verbais e na
manutenção do último preço por ela apresentado, para efeito de ordenação
das propostas.
8.11- A pregoeira poderá negociar com a licitante excluída da participação
dos lances verbais, na forma do item 8.13, caso a Proponente vencedora seja
inabilitada, observada a ordem de classificação.
8.12- Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o
proponente desistente às penalidades cabíveis.
8.13- Caso não se realize lances verbais, serão verificados a conformidade
entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para contratação,
hipótese em que a Pregoeira poderá negociar diretamente com a proponente
para que seja obtido melhor preço.
8.14- Após este ato, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas as
ofertas.

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

8.16- Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, a
Pregoeira examinará o atendimento das condições habilitatórias da licitante
classificada em primeiro lugar.
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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;

í) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e última alteração;
g) Prova de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CNPJ);
h) Declaração de Idoneidade (anexo 111);
i) Declaração de Observância ao Disposto do Inciso XXXlll do Artigo

7° 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 Vil);

9.2- Todos os documentos exigidos deverão ser apresentados em original
cópia simples, autenticada por cartório competente, ou por servidor do
Município de Planalto ou em publicação em órgão da imprensa oficial, e na
forma de lei, e inclusive expedidos via internet.
9.3- Os envelopes com documentos relativos a habilitação das licitantes não
declaradas vencedoras, permanecerão em poder da Pregoeira, devidamente
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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 deverã ser entregue na Prefeitura Municipal, ã Praça São
Francisco de Assis, n° 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$
120.000,00 (cento e vinte 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 á
execução do objeto contratual que acarrete a rescisão do contrato ou
instrumento equivalente, o Município de Planalto, poderá, ainda, garantida a
prévia defesa, aplicar á empresa contratada as sanções previstas no art. 87
da Lei n° 8.666/93, sendo que em caso de multa esta corresponderá a 10
(dez por cento) sobre o valor do contrato.
12.3- A aplicação das sanções administrativas não exclui a responsabilização
do licitante por eventuais perdas e danos causados ao Município de Planalto.

13- DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

13.1- Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões

7
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da Pregoeira, poderá faze-lo, manifestando sua intenção com registro da
síntese das suas razões, sendo-lhe facultado juntar memoriais no prazo de
03 (trés) dias. Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar por
escrito, contra-razões em igual número de dias, que começarão a contar do
término do prazo do recorrente.
13.2- A falta de manifestação imediata e motivada do licitante em interpor
recursos, ao final da sessão, importará a preclusão do direito de recursos e
adjudicação do objeto da licitação pela Pregoeira ao vencedor.
13.3- Os recursos contra decisões da Pregoeira não terão efeitos
suspensivos.
13.4- O acolhimento de recursos importará a invalidação dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.

14- DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
14.1- Inexistindo manifestação recursal, caberá 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
contrato;

c) "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

^^8
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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;
g) Anexo VII - Modelo de declaração de responsabilidade de assistência

técnica do objeto;
h) Minuta de Contrato.
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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
prejuizo 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 ás 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.

"TN^ÁCIO jdsfe WERLE
Prefeito Municipal
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PREGÃO PRESENCIAL N® 121/2017

ANEXO II - CARTA DE CREDENCIAMENTO

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ

ENDEREÇO.

MUNICÍPIO:

.FONE;_

EST.

Credenciamos o(a) Sr. (a).

portador(a) da cédula de identidade sob n^

e CPF sob n°

A participar do procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO

PRESENCIAL N° 121/2017, instaurado pelo Município de Planalto, na

qualidade de representante legal da empresa, com poderes para representar

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

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

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente

Local e data

NOME:

RG/CPF

CARGO

C

11
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PREGÃO PRESENCIAL N® 121/2017

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

RAZÃO SOCIAL:.

CNPJ N°

ENDEREÇO FONE:.

MUNICÍPIO: EST..

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de

proponente do procedimento ücitatório, sob a modalidade de PREGÃO

PRESENCIAL N° 121/2017, instaurado pelo Município de Planalto, que não

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

qualquer de suas esferas.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e data ! /

NOME:

RG/CPF

CARGO

12
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PREGÃO PRESENCIAL N® 121/2017

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

(documento obrigatório)

RAZÃO SOCIAL:.

CNPJ N°

ENDEREÇO FONE:.

MUNICÍPIO: EST..

O representante legal da empresa

,  na qualidade de Proponente do

procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N°

121/2017, 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

d/!/
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PREGÃO PRESENCIAL N® 121/2017

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

PROPONENTE:

CNPJ N°

ENDEREÇO.

MUNICÍPIO:

FONE:_

EST.

A proponente abaixo assinada, participante da licitação

modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N° 121/2017, por seu representante,

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

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

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

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

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

Federal.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e data

NOME:

RG/CPF

CARGO

14
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PREGÃO PRESENCIAL N® 121/2017

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

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ N°

ENDEREÇO.

MUNICÍPIO:

_FONE:_

EST.

O representante legal da empresa.

,  na qualidade de Proponente do
procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N°
121/2017, 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.

rs Local e data_

NOME:

RG/CPF

CARGO

15
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PREGÃO PRESENCIAL N° 121/2017

ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA
ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO OBJETO

RAZÃO SOCIAL:.

CNPJ N°

ENDEREÇO.

MUNICÍPIO:

FONE:

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:

CNPJ°

Endereço: Telefone:

Cidade: 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 / J

NOME:

RG/CPF

CARGO

(documento expedido vela empresa)
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DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO
PREGÃO PRESENCIAL N" 121/2017

EMPRESA:

CNPJ N"

INSCRIÇÃO ESTADUAL N°
ENDEREÇO:

CIDADE: ESTADO:

declara o recebimento do Edital PREGÃO PRESENCIAL N°

121/2017 anexos 1,11,111,IV,V,VI,Vil, 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:

RGN°

ASSINATURA:

o¥B>
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MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N'^ ...../2017
PREGÃO PRESENCIAL N° ...../2017

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

CONTRATADA: devidamente inscrita

no CNPJ sob n.° , com sede à , N°
Cidade de neste ato representado pelona

Administrador(a) o Sr(a) brasileiro(a), comerciante,
portador(a) do RG n.° , e do CPF sob n.°
residente e domiciliado(a), na Cidade de

CLÁUSULA PRIMEIRA

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

aquisição de implementos agrícolas que servira de apoio para programas de fomento
e atividade leiteira a qual atendera pequenos agricultores e agricultores familiares
deste Município c e Planaito, tudo conforme a seguir:
ITEM QUANT. UNID. OBJETO MARCA/

MODELO

VALOR

UNIT.

VALOR

TOTAL

01 04 UN Carreta Basculante, caçamba
capacidade mínima 7 toneladas,
eixo em tander, chassi viga em
G mínimo 6 mm de espessura,
caçamba chapa metálica no
mínimo 12mm de espessura.

02 01 UN Distribuidor de calcário e adubo

capacidade mínima de 6
toneladas, eixo duplo, pneus
novos.

03 02 UN Subsolador no mínimo de 07

hastes curvo com braçadeira e

pino.
TOTAL

XCLLCl^l.aXC lllLwgXClliL ̂  LClll L \J ILX w v

para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as

18
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A

condições expressas no edital PREGÃO PRESENCIAL N'' 12017, 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, n*' 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 - Convênio 844227/2017 e recursos próprios do Município

Conta da despesa Funcional programática Destinaçao de recurso

2720 11.136.20.606.2001-2084 4.4.90.52.0000000

2723 11.136.20.606.2001-2084 4.4.90.52.0001023

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;

c) 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.

19
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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 - A CONTRATADA serão aplicadas multas pela
CONTRATANTE a serem apuradas na forma a saber: pela inexecução total ou parcial
do contrato ou instrumento equivalente e pelo descumprimento das normas e
legislação pertinentes à execução do objeto contratual que acarrete a rescisão do
contrato, o Município de Planalto, poderá, ainda, garantida a prévia defesa, aplicar à
empresa contratada as sanções previstas no art. 87 da Lei n'' 8.666/93, sendo que em
caso de multa esta corresponderá a 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato.

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

CLÁUSULA OITAVA

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

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

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

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

Administração;
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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 n°.
8.666/93.
Parágrafo Terceiro - A CONTRATADA reconhece os direitos da

CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei rf.
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;

c) "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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FWEFBTUmitUMICmL PC FRMCttCO BaJRAO
■ âiidodoPtnni

AVISO OEUCtTAÇAo
SRPJSISTEMA OE REGISTRO DE PREÇOS)

PREGÃO PRESENCIAL N« 231/2017
COM COTA RESERVAOAPARA MICRO E PEQUENA EMPRESA E AUPU

CONCORRÊNCIA.
A Prelectura Munidpal de Ftancius Beltréo-PR, evise aos interessados que lai

loabarnotia 14 de dezembro is 09:00 horas, a abertura da lidla^ na moosidade
Pregio Presencial, menor prefo por LOTE. que tem por objeto o REGISTRO OE PRE
ÇOS para lutura e eventual aquíiiçio do Ialhas da aluzinoo e ouneeiras para utizaçAo
nos prèdos da muwjpaídade.

Cata para entrega documentas e dos envelopes proposta e hafaStaçio: 14 da de
zembro as 09:00 horas.

da rcéízdçào (íâ púbí^ do prcg5or do no do
PreleitmMunicipaf-tèneo. situam na Rua OcIavianoTeireira dos Santos n* 1000-
cenlro, na cidada da Francisco BeltrSo - PR.

Edtal na integra: é ispoílfèo dos interessados no Depailamenio da Compras,
Ccitagòes e Contratos, no mesmo endereço e no site wvir«.tranascobeltrao.pr.gov.br
- tdlaçães. InlormaçOes complementaras lelelones (4S)3520-2I03 e (46)3520-2107,

Francisco Beltrão, 30 de novenbro de 2017.
CkStey Baitiero Filho - Pregoeiro

DECRETO MUNICIPAL N.* 688 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2017
Decreta Inlentençie Munidpsl na Medaidade Requisiçja Administrativa de Bens, Em

pregados e Seryicas da Sodedada Hospitalar Bdtronense (Hospital SSo Francísoo), peto
prazo de 06 (seis) mesas, para evitar o cciapsa do sistema de saúde púbica muticipel e
garanti a oontixiidade do stendiment} público aos municipes.
0 PREFEITO MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO, Esâdo do Paranã, no uso da

suas atitiaete legais e com base nas seguintes considerâçdes,
CONSICoUI^ o art 4*, náso XIX a art 120 e segiinSes da Lei Orgãi^ do tApi-

cb» e art 5*, inciso XXV, art 196 a seguintea da ConstiZiiçèo Federal, garantinda a saúde
como dãeitD de Iodes e dever do lAjniãpio, em cotmsn com a Uniáa e o Estado, medante
politicBS sociaB a econômicas rgus visem a preverição, redvjão e ebiúiaçio da doenças
a de outros amavos a ao acesso uiívetsal e iguaStu» às ações a senriços da saúda, para
a sua promr^, proteção a recuperação;

considerando a obrigatonedado do Município em prestar, com a cooperação tòo-
nica a (inaneeita da União a do Estado, serviços de stendmenb à saúda da pcpuía^;

considerando a neoessidada da garanta o atendimento à saúde da popula^ da
(erma ética, ellcaz, com humanização o qualilicação;

CONSIDERANDO a obrigaloriedade dos Geslores Públicos zelarem pela predominãn-
cia dos princípios constitucionais da Isgalidado, impessoaldade, pubCdoade e, scbretudo
da moraãdade e e&séncia, etkáoia o efetividade, além da necessidade de zelar pela es-
oorretta apEcarSo dos Focursos pbfeEcos;
CONSIDwÃNDO o oompromisso da Administração munic^ com a melhotia das con-

diçSes sociais da população a por estenaão a oterta de serviço da quaidade e humanizado
no abnâncnb a saúda doa seus cidadãos,
C3NS10BUNDO a necessidade de gáantir a manutenção do aten&nania a saúde

da pcptJaçte, sendo púbGcss e notérias as informações veiaéadas na imprensa teisda,
escria a Idevíswa sobre a psialsação do atendimento peto SUS no nosooémio a pani do
final do (nés do Dczofnbto dcsto oxcrcicioi

CONSIDERANDO a tramitação de Inquérito CivI no Urusterio Público Estadual para
apurar a noticiada paraEsação (sa prestação de serviços peto Sistema Único de Saúda,

considerando ser o nosocòmio o único hospital do Município para atendimento de
média/alta complexidade credenciado pelo SUS, prestando seniços de relevância púbica
para a cidada e reoão:

CONSIDERANDO que o Hospital detém 10 (dez) leitos de UTI ásponibãizados pato
Sistema único de Saúde, o que acarretara no col^so do sistems de satXto, na medida em
que representam 60% do total de Utos de ÚTI di^niveis no Município;

CONSIDERANDO que o Hospital Regional do Sudoeste trabalha com capacidada ope
racional máxima, não sendo possível absorver a demanda existente;

CONSIDERANDO que são reaizados peto Sistema Único de Saúde no Hospital São
FranÃco, em média, 70 (setenta) partos/més, sendo rderéncá como Maternidade para
as gestantes de Francáco Betrão;

CONSIDERA NDO a insegmnça das gestarúes cm Itoal de gestação sobro a inexislén-
cia de local para raaizar o parto/cesariana ̂ anta da snnenie patalãçãa do atendmento
peto SUS no nosocòmio;

CONSIDERANDO que o Hotpéal é rateréncia da grade de aterdmento porta aberta
do SAMU regional;

CONSIDERANDO que o nosocòmio recebe verba púbica do btonicipio, do Estado a
da União, mensalmente, para manutenção do senriço 'porta aberta* para atendimento da
utgénoia a emergéneia peto Sistema Único de Saúde, independente de produtividada, a
titulo de inoentivo:

CONSIDERANDO a necessidade de planejamento para atuação dos entes públicos
visando a consecução do tão almejado Interesse pública a garanindo o atendimente pú
blico da saúda á pripulação;

CONSIDERANOiO a sninéncia da paraEsação do atendsnento púbEco da saúde pdo
Hospital, gentndo oobpso no sistema de saúde municipal a siiua^ de emergência na
área hooittalar,

CONSIDERANDO por Em, o principio da Supremacia do Interesse PúbEoo.
DECRETA.
An 1* Fica determinado, através do presente Decreto, a inieivenção na modaSdade

leqnçéo adminisIralMa p^ Poder EiecuSvo de Francisoo Bdtiãa aos bens, serviços
administraWos, embulatoriaís o hcepitalares, materiais e empregados da Sociedade Hos-
pi^ Bcfironense (Hospital São Francisco), peto prazo de 06 (seis) meses, pronogáveis
ata o saneamento da sduação, ̂ so temporal necessário para o inicio do processo da
regularização, adequação, organização ereestnitucação do Nraoeòmioemamitsnção do
atcnrimento de saúde no Municipb peto SUS.
An 2* Ante a roquisição admnbtrativa da Sociedade Hospitalar Bdtronense (Hotpital

São Francisco), fica a Adirúnistração PúbEca, através da comissão, investida de poderes
de gestão amplos, gerais e sTestnlos.

Ari, 3* As causas detenninantas da iniervenção, que isoladamente ou em conjunto,
impEcem iminenie risco de colapso no Sistema Publico de Saúda são:

1 - ausência de maternidade no NEjnioipio que realize atendmentos peto SUS e súva
de referência és gestantes, principalmente as (|ue se encontram em Enalde gesta^.

II - reaãzação mensal méda de 70 (setenta) partos peto Sistema Único de Saúde e
Proorama Mãe Paranaense no Hotpital.

III - disponbãzação de 10 (dez) leitos gerais de UTI peto Sistema Unioo de Saúde no
Horoitel, representando 60% dos leilos de UTI púbEcos no kAsáqpio.

IV - Hospital é referência da grade da urgénda do SAMU RegonaL
V • irnnente colapso no sistema púbEco de saúde (Eante da noticiada paraEsação de

atendmento peto Hrépitd, por se Eatar de únioo hospital credenciado pelo SUS nas áreas
de clinica méidica, peotebia. obstetrícia, neurocinirgia e cEnica ctúrgica.

VI - o recebànento pelo nosooSmío de verba púbEca do Umicipio, do Estado e da
União, mensalmente, para manutenção do serviço 'porta aberta' para ateni&nento de
urgência e emergência peto Sistema Único de Saúde, independente de produtividade, a
duo de incentivo.

VII - a garantia de manutenção e continuidade da prestação dos serviços hospitalares.
Ari. 4* Ao Muniepio. stravés de sua comissão, cabera invkmentar ações necessárias

a reoiqanizsçao, readeruação, ragularização da gestão, cumpránento das cbiigaçòes,
apura^ das responsabadades peus causas deste ato de requisição administrativa, lea-
dequa^ dos serviços e atendimento, melhora do atendimento á população dentre outras
medidas para recípcrar o bom atendirnento.

Ari 5* A sitervorção visa garantit a manutenção do aleniimente púbEoo de saúde o
evitat o cotoso do sislema púoEoo de saúda do Municipio, especiaEnenIe em reb^ aos
leitos de un e 8 maternidade no Hospital São Francisco, dar continuidade e metiorar a
prestação dos serviços púbScos de saúde no nosocêmto.

Art 6* Pera a eseoi^ dos atos admnsMtMOS descritos deste Decreto Eca nomeada
Ccnrnão de Adrnnísiraçãa com plenos pedcres de dreção e adnsristcação, composta
dos segiintes membros e presidtoa pela primeira

aÍAUNE MARIEU JOCKEM BIE^S.
b) ONRA JAQUEUNE RAMOS.
C) WALTER ALBERTO PECOITS FILHO.
Parágrafo único. A Comissão de Administração será auriSada e Escalzada pela Comis

são de Fiscalização, oomposte dos seguinles membros:
a) ALESSANDRO PERONDI, representante do Conseho Municipal de Saúde,
bi RICARDO RUSSO PEPE, representante da classe médica,
cj ADELISE LOUROES LAGO, representante da entidades assistendais.
Art 7' No exerdcio de suas atrbuiç^ caberá a Comissão a prática do todos o quais

quer atos inerentes à requisição sdministratrva do Hospital, enáe ouáas:
I - reqiisitar serviços de crgãos, entidades e repartiçòes púbicss munidpais e soEcita-

4as a repartiçães de ouáas esferas de governo inditpensavais ao oinpnmento da sua
missão,

[I - gerir os recursos destinsdos ao hospital, podendo, para isso, movimenlai e abrir
conta bancária para uso exdusMO dos recusos repassados;

III - movimentar, admitir e demitir empregados, bem ecmo getendar toda admínitáação
de pessoal necessária ao bom andamento dos serviços do hospital;

iV - providenciar inventario dos bens e eqirôamentos, alêm dos lespecEvos laudas da
situação do hospital no momento da inteiverição,

V - verittear quais as medidss de ordem técnica, adminisiralíva. jurídica e Enanoeira
naeessàrias ao reststieiecimento do pleno a higida funcionamento da entidade, sa neces
sário for, inclusive mediante a instauração de auditorias especdica;

VI - firmar convênios, contratos e ouáas avanças posst«sndo a angariação de verbas
púbEcas ou privadas para manutenção e aprimorámento dos seiviços prestados.

Parágrafo único. As contas bancárias té poderão ter movimentadas com a assinatura
conjunta da presidente da comistão e do Diretor Financeso a ser designado.

Ait 8' As despesas decorrentes da execução deste Decreto oorrerão as expensas de
dotação orçamentária própria da Secretaria de Saúde, suptementadas, se necessário.

Parágrafo único. Fica autorizado o recebimento de verbas exásordínárias como fontes
da Enanriamenia auxSares para inteivenção. assim como convênios ou outros atestes
com Estado e a União, ou por meio de recursos alceaitos de áansferéncíBs ao Fundo

Art 9* Este decreto enáa em vigor na data de sua pubEcacão
Francisco Betáão. Estado do Prata. 30 do novembto de zD17.

(XEBER FONTANA
PREFEITO MUNiaPAL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGAO ELETRÔNICO SRPN*008Í2017- UASG16037B

Processo n* 64526.001829/2017-30. Objeto: Pregão eleáénico - SRP - aquisição
de material de expedfente em favor do 16' Esqd C Mec e órgãos patácipantes. ToUI
de ilens Ecitados: 99. Edital: 30/11/2017 de 08:00 as 12:00 e de 13:30 as 17:00 hs.
Endereço: Rua Bela VísU sAi. Cango - Francisco Beláão/PR. Enáega das prapostes:
a patfr de 30/11/2017 ás 08:00 no sita UNte/.comptasgavem3ment3is.gcwbr. Aoeriura
das propostas: 13/12/2017 as 0830 hs no s/te vnn».cottnasgowefnanientais.govbr.

LUIZ ROBERTO GONÇALVES - uSor
Ordenadcr da dsspesas si/bsáluto do 16* Esqd C Mec

Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos
SECRETARIA OE ADMINISTRAÇÃO E RNANÇAS

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SRP - SISTEMA DE REGISTROS DE PREÇOS
PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTIUOOS

PREGAO^PRESENCIAL N.' 049/2017
O Município de Dois Vizinhas, Órgão Gerenciador do Sistema da Registro da Pre

ços, com base no Art. tS da Lei Federal n.* 8.666/93 e posteriores olísraçãet, Lei
Ferferal n.* 10320/2002, Decralo Federal n.* 7,892/2013 e Oe^Io Munidpal n.*
7999/2010, toma púbEoo o REGISTRO DE PREÇOS pB-ETIVANOO A FUTURA E
EVENTUAL AQUIsipO DE PE^, MATERIAIS E MAO DE OBRA FIARA FINS DE
MANUTEN^O PREVBÍTIVA E^RI^IVA DE MECANICA. HIDRÁULICA, FUNI-
LARIA. PIimiRA E ESTOFARIA OE ElAQUlNAS RODOVIARJAS E AGRÍCOLAS DA
FROTA MUNiaPAL- EXaUSIVO PARA MICRO E PEQUENA EMPRESA, aáavós
da Ata de Registro de Pro^ decorrentes do Pregão F^esendal n.* 049/2017 com
execução de 12 (doze) meses.
àTâ ' liiMèUUtfNlòAÀ j

1 UHT&MtfKlMAGUilTDAMr.

»« i £>Cfc££CAWAP£S/iOAEC<**ftCll>OÉP£CASUOA-K
103 I CtCMSONUAál-M:
104 t KOCOitf:l4ClOM:liUf<UJlC<AÍ$LlOÀ'U(.

"11»
\ 0|«MS0)J00O1-r4

Os preços regisáados poderão ser consultados no integra junto ao endotoço ele-
áénicowiMv.doisvlzirihos.pr.govi)r(etas, na guia SRP-Atas de Registros da Preços.

DÍois Üzinhos, 01 de dezembro de 2017,
Raul Cemão Isotton - Prefeita

SECRETARIA DE AOMINISTRAÇAO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE ADUMSTRAÇAO

SRP - SISTEMA OE REGISTROS DE PteÇOS
PUBUCACAO DE PREÇOS REGISTRADOS

PREGÍQ PRESENCIAL N.' 078«0I7
O Muntopto de Dois MzMios, Órgão Gerenciador do Sistema de Rogisáo de Pre

ços. com base no Art. 15 da Lei Federal n.* 8.666^ e posteriores allefaçêes. Lei
Federal n.* 10320/2002, Decreto Federal a' 7.8S2C0lS e Decreto Min^ n.*
7999/2010. tema õdiiico o REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A FUTUR/L E
EVENTUAL CONTMTAçAO DE EMPRESA PARA EXECLOO DE OEMARC/ÍMO
VIARIA. nas RUAS DO MUNiClPtO OE DOIS VIZINHOS - COM COTA RESERVA
PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE E AMPLA CONCOR
RÊNCIA, aáavés da Ate de Regisáa da Preços decocrentes do Pregão Presencial n,'
078/2017 com

Os preços regisáados poderão sor consultedas na integra junte ao endereço ele-
áênicowww.doisvizinhoazir.gov3r/atas, na guia SRP-Atasde Ragisáoa de Preçoa.

Dois Vizinhos, 1 de dazambro de 2017,
Raul Camáo Isollon - Prefeito

SECRETARIA OE ADMINISTRAÇÃO E RNANÇAS
DEPARTAMENTO D€ AOLONISTRAÇAO

SRP - SISTEMA DE REGISTROS OE P^ÇOS
PUBUCAÇAO DE PREÇOS REGISTRADOS

PREGÃO PRESENCIAL N.' 09SC017
O Município de Dois Vizinhos, Órgão Gerenciador do Sistema de Regisiro de Pra-

pos, com base no Art. 15 da Lei Federal n.* 8.666/93 e posteriores aReraçêea, Lei
Federal n.* 10320/2002. Decreto Fedral n.* 7.89^13 e Decreto Mun^ n.*
79990010, toma pübfico o REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A FUTUM E
EVENTUAL AQUISIçAo OE MUDAS DE PLANTAS E FLORES EINSUMOS AGRÍCO-
LAS-EXaUSIVO PARAMICRO E PEQUENA EMPRESA, aáavés da Alado Ro^stro
do Preços decotnmlcs do Pregão Presencial n.* 095/2017 com execução de 12 (dose)
meses.
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Os preços regésáados poderão ser consuíadas na integra junto ao endereço de-
áênico v>w«teidsvizinhospr.gaubr/ates, na gtia SRP-Alas de Regísáos de Preços.

Dois Vizinhos, 1 de dezembro de 2017.
Raul Camão Isotton - Prefeito

SECRETARIA DE ADMNISTRAÇAO E RNANÇAS
DEPARTAMENTO OE ADMInISTRAçAo

SRP- SISTEMA DE REGISTROS DE TOEÇOS
PUBUCAÇAO OE PREÇOS REaSTRADOS

PREGÃO PRESENCIAL N.' 099/2017
O Municpio de Dois Vizinhos, Órgão Gerenciador do Sistema de Regietro de Pre

ços, com base no Art ISda Lei Federal n.* 8.666/93 eposteriores alterações, Lei Fede
ral n.* 10.520/2d02, Decreto Federal n.' 7.892/2013 e Decreto Municíparn.* 7999/2010,
toma público o REGISTRO DE PREÇOS OBJ^ANDO A FUTUM E EVENTUAL
AQUISpO DE EQUIPAMENTOS OE INFORMÁTICA, MOBILIÁRIOS, EQUIPAMEN
TOS MEOlCO HOSPITALARES PARA USO NA UPA, COM RECURSOS DO MINIS
TÉRIO DA SAUD£ PROPOSTA 088894550001160-05 - EXaUSIVO PARA MICRO
EMPRESA E EMPteSA DE PEQUENO PORTE, aáaróa da Ata da Re^ de Preçoa
deconentes do Pregão Presencial n.*099/3ai7comexecuçaode 12 (doze) meses.
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Os preços regisáados poderão ser consultados na integra junto ao endereço ele
trônico www.doisvizinhoa4)r.gov.br/ate5, na gula SRP - Ates de Registros de Preços.

Dois Vizinhos, 1 da dezembro de 2017.
Raul Camilo Isonon - Prefeito

EXTRATO PARAPUBUCAÇAo 168Q017
Decreto n* 14166/2017 - Abre credito edfeional suplementar ao orçamento vigcnto

no valor do R$ 46.04738 o dá ouáaa providências. - X de novembro da 2017.
Decreto n.* 14189/2017 - Antia a Ecitecãa na nwdatdade da Ptegão Prasencial,

procedánsnto n,* 143/2017, - 27 da novembro de 2017.
Decreto n* 14190/2017 - Revoga Decreto n* 14019/2017 que concedeu Ucença

nara balar da doença em pessoa da lamiia á sovidora hranir Terezinha Martins Buralb
Rodrigues. - 29 de noventro de 2017,

Decreto n* 14191/2017 - Conceda Licença por morte em pessoa da bmila á sané-
dora Ivanir Terezinha Matárta Burani Roráiguea. - 29 de novembro da 2017.

Decreto n* 14192/2017 - Conceda Graáuação de Progressão da Carreira por ̂ r-
leiçoamento - Cursos da Capacilação a servidora Krarvkle Theis de Lara. - 29 da
novembro de 2017.

Decreto n' 14193/2017 - Conceda Gratiãcação de Progressão de Carreira por ̂ r-
foiçoamcnto - Cursos de Capacitação a servidora Eva Moreira Derangowsici. - 29 da
novembro de 2017.

Decreto n' 14195/2017 - Concede Licença por morte em pessoa da lamita è servi
dora Sandra Mara VIcini. - 29 de novembro de 2017.

Decreto n* 14196/2017 - Abre crádto adcionel suptementar ao orçamento vigente,
no valor de RS 65.00000 e dá ouáas providêndaa. - X de novembro de 2017.

Decreto n* 14197/2017 - Concede ferias aos senidores municipais. - X de no
vembro de X17.

Decreto n* 14198/2017 - Concede Ucençapor morte em pessoa da tamila e senã-
doia Samara/intunes dos Sanios Grando. - X de newenrbro de 2017.

Decreto n* 14199/2017 - Declara a vacãnda de cargo pUbSeo do servidor Ivo Bel-
tiato em razão da concessão de Aposenladcria por Tempo de Conáixiçãa - X da
novembro de X17.

OBS. Estes Documentas estão (tsponivsis na infira no Diária Olidel Eteáênico -
silo www.doisvianhos.pf.9ovbf.

Prefeitura Municipal de Planalto
, EDITAL PREGAO PRESENCIAL N* 1120017

ATA DA REUNIAO DE ABERTURA E JULGAMENTO DA KABILITAÇAO E DAS
PROPOSTAS

Aos áinla rias do más de novembro da XI7 ás quatorze horas, na sela de reu
niões. desta Prefeiááa Municfoel da Planalto, os rtternbros integrantes da Licitação
nomeada pela portaria n* 072/2017, reuriranvsa para procederem ao recebimento,
abertura e juigamento das prcpostas da habdtação e preços referente a PREGAO
PRESENCIAL N* 112/2017. que áata da seleção de proposta pata a cenáatação da
empresa visando a prestação da sanaco de tomo mecânico, destinados exdutivamen-
te a restamção da mãquitas, veions. equiparnentas e peças deste Municipío de
Planalto. Tendo como vsnr máximo a importância de RS éSiOO.OO (quarenta a seis
má eoitocentoa reais). Abertos os áaba>i(á.conslatouee que não houvemaniteslação

da quaisquer inieresaattu, em paráciper do referido certame, ficando então per ease
mcbvD, qual aeja, falte da porácipantea, declarada 'deserta* a respectiva licitação:

CARIA FAmiA

MOMBACHSnjKM

PngOftTA
037.096.71943

CEZARAUCVhT06QAS£$ [SAKE]4ARlAUe«CXrZA
Membro M«nbín

006M2M9<n

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGAo presencial ir 120/2017

O MUNICÍPIO OE PLANALTO, tez saber aos Interessadas que com base na Lei
Federal de n* t03X de 17 de jul» da 2002; Decreto Municipd de n* 2727/2007 da
26/1)6/2007, e subsxiariemcnto ã Lei Federal n* 3666/93, LC 123/2006 de 14 da de-
zentro de 2006 e LC 147/2014 demeia legislações epbcáveis em sua sede sito a
Praça São Francisco de Assis, 1583, lará realzar Ucilação na Modaidsde PREGAO
PRESENCIAL sob n* 120/2017, conlónne descrito abaixo:

OBJETO: conáaUção de empresa visatxfo a aqtisição da implementas agrícolas
que sefvira de epcio para programas de fomento e alMdade leiteira a qual alendara
pequenr» agricuRores a aáicuftores famiíarea deste Municipía de Planelto.

DATA DA ABERTURA: 13dedezefflbrodeX17-áa 14:Xhoras.
Makxes iníonnaçâes junto ao Departamento de Utílaçõea em horárío de eipeden-

INAcIO JOSÉ WERLE - Prefeito Municipal
AVISO DE LICITAçAO

PREGAo PRESENCIAL N* 121/2017
O município de PLANALTO, laz saber aos interessadas que com base na Lei

Federal de n* 10.SX de 17 de jilho de 2X2; Decreto Municra de n* 2727/2007
de 26A16/2X7, e subsidariamento 0 Lei Federal n* 3666S3, LC 123/2006 da 14 de
dezembro de 2006 e LC 147/2014 demais fogislaçêes apCcáveis em sua seda sito a
Praça São Fraririsco da Assis, 1583, taré reâzar Licita^ na Modaldida PREGAO
PRESENCIAL sob n* 121/2017, c^oniio dascríto abaixo:

OBJETO: contratação de empresa visando a aquisi^ de lirplemenlas agrícolas
que servira de apoio para programas da femento a atividade leiteira a qual atendera
perxjenos agriciCocBS e agríaJtores (áfidares deste Murúcino de PtánaítOL
MTA DA ABERTURA 14 de dezembro da X17 - ás 09Í00 horas.
Maiares infotmaçõss junto 00 Departamento do Licitações em horário de eqieften-

INACIO JOSÉ WERLE - Prefeita Munopal
AVISO DE UCITAÇAO

'PREGAO PRESENCIAL* N* 122fl017
O município de planalto, fez Sáber eos interessados que com base na Lei

Federal de n* 10.S20 do 17 de julho da 2M2; Decreto Municipte de n* 2727/2X7 de
26/06/2X7 e suas alterações, siáuidiariamenie á Lei Federal n* B.SSS/33, suas altera-
ç^LC123/20X do 14 de dezembro de 20XeLC 147/2014 demais legislações apli
cáveis, em sua sede sjtoe Praça São Francisco de Assis. 1583, fará retSzarLicits^
na Modatrfede PREGAO PREâÉNCIAL scb n' 122/2017, conforme descrito abaixo:

OBJETO: Conáatação de empresa visando a aquísi^ de barracos para titula
ção da Fdta do Rodulor Rural, desenvolvidas pela Secrelácia da Agricratura, deste

Ptanafto.
VALOR TOTAL: RS 31.4S6,X (áinta e un nd, quaáocenftis e oítenU e seis reais

6 oitenta centavos).
DATA DA ABERTURA: 14 ds dezembro de X17-ás 14:X horas.
Maiores informações junto ao Oepartamente de Licitações em hotárío de eipeden-

INACIO JOSÉ WERLE - Prefeito Municipsl

Prefeitura Municipal de Vitorino
DECRETO n'3934/2017

Ementa: Abre ctedlo Adcicnal Supfementar tu valor de RS 230X,X (Váite e oito
mil reais) no orçamento do municipio e da outraa providènciaa.

Juarez Voái, Prefeito Municipel da Vitorino, Estado do Paraná, no uso da suas aál-
biáções legais 8 com base na Lei n* 1SS3 de 18/10/2016:

Art 1'- Abre Crerfto/idcionaISuilementer no OFçemento geral do municipio, no
valor de 1^ 23.000,00 (Vinto e oito má reais), para atender as segunfes Dotações

°'^Ooí^KRETARlAMUNICIPAL OE SAÚDE
0X2 - GERENCIA DE ADMIN. GERAL SAÚDE
10301.X213.027 - Manter as Ações e Seiviços Básicos de Saúde
3.33032-323-1497-Matfãial, bem ou serviço (tstr gratuita RS28.(XI0.X
Art 2*-Fica o Poder Executivo Municipal autoriãdo a atualizar os vaforas constan

tes da anexos previatos na LDO - Lei de Dretrizes Orçamentárias e PPA - Plano Pb-
rianuat de Invesf mentos considsianda o cuniprimento das normas estabelecidas no
SIM-AM 2017 (Sistema da Informaeõea Municipaia- Aeompanhamento Mensal) do Tri
bunal de Contes do Estado, espedácamente com refefèncu ao Módulo Planejamento.

Art. 3* - Para cobertura do que irau o ertiga anterior ficam Indicados como Receito
por superávit financeiro exercício anterior conlomu a seguir especHIcado:

Superávit Fmaneeiro Exercido Anterior
Fonte 1497 R$28.0X,X
AfL 4>-Revogadas as deposições em conáário, este decreto produz efeitos a partir

da 24 de novembro de X17,
VXoríno, 24 de novembro de X17.

Juarez Vfoái - Prefeito Munic^

PORTARIA N» 320/2017
Juarez Votri, Preídto de Vêtorino, Estada da Paraná, no usa da suas aáfouções

lagsís,
Resolve:
I-Autorizar o pagamento do umadáriaemeia para o servidor UDitar doa San

tos oci4>anto do cargo de Gerente de Desenvolvimento e Defesa da Mdo Ambiente.
con1ormea1lcio823/2017, peta reársr veicula Programa IdSudaeste junto Emeter em
Curitfoa PR no da 27 e 28 do novembro de 2017,

II - Revogada as deposições em contrário, esta Portaria enáa em tegor a partá da
ddtâ dd suâ puN?Cftcfto.

Gatvneto do Prelslo Municfoal de Vllorinc, Estado do Paraná, em 27 de novembro
2017.

Juarez Vbtri - Prefeito Municipal

PORTARIA M* 321/2017
Juarez Vfoái, PrefetU de \Atorino, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições

ResAre:
I-Autorizar o pagamento da msiadária para os servidores Liiz Csrlos de Uma

ocupantes do car^ de Agente do Operação de Vfeicubs, confomu oficio 831 /2017.
para áansportar pacientes SUS emCascavelPR no da 28 de novembro de X17,

II-Revogada es dfepoações em eonáárie, esta Portaria enáa em viffir a partir da
dãta ds $ua

Gabinete do Prefeito Munidpal de l/torino. Estado do Paraná, «n 28 de novembro
X17.

Juarez Volri - Prefeito Munidpal

COMARCA DE FRANCISCO BaTRAo - PR
1* TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS

EDITAL OEtNTIMAÇAO
ENCONTRAM-SE NESTE TABELIONATO. SITUADO NA RUA PONTA GTOSSA,

XX NA ODADE DE FRANCISCO BELTRÀO - PR, PARA PROTESTO, OS TÍTULOS
ABAIXO DISCRIMINADOS, DE RESPONSABILIDADE DOS DEVEDORES A SEGUIR
RELACIONADOS: .

TAIS REGINA RCOLOnO CPF X7.7S5.1694)8, DUPLICATA MERCAN
TIL POR INDICAÇÃO PROTOCOLO N' 14.096, CUJO VALOR SE ENCONTRA IN
SERIDO NA FAJ)M A 00 ITEM I OA TABaA XV OA LEI U6I1/D2. PRAZO PARA
PAGAMENTO ATE a4/12/X17.

ALBUQUERQUE TRANSPORTES E COMETO LTOA CNPJ
lS809.754A)X1-64, DUPLICATA MERCANTIL POR INOICAÇAO PROTOCaO N*
14.107. CUJO VALOR SE ENCONTRA INSERIDO NA FAIXA AOO ITEM IDATA6EU
XV DA LE113.611/02. PRAZO PARA PAGAMENTO ATÉ 04/12/2017.

MAURÍCIO ANDRÉ ALMEIDA CPF X7.174.2S9~(a, DUPLICATA MER
CANTIL POR INOICAÇAO PROTOCOLO N' 14.120, CUJO VALOR SE ENCONTRA
INSERIDO NA FAIXA A DO ITEM I OA TABELA XV DA LE113.61102. PRAZO PARA
PAGAMENTO ATÉ 04/12/2017.

RHAUAY FARIAS MELO CPF X2,642.342-20, CERTIDÃO PROTOCOLO
N* 14.134, CUJO VALOR SE ENCONTRA INSERIDO NA FAIXA A DO ITEM IDATA-
BaAXVDALEI 13.S11A)2. PRAZO PARA PAGAMENTO ATÉ 04/12C017.
POR NAO TER SIDO POSSÍVEL ENCONTRAR OS REFERIDOS RESPONSÁ

VEIS, PaO PRESENTE OS INTIMO PARA TODOS OS RNS DE DIREITO E ÁÒ
MESMO TEMPO OS CIENTIRCO DE QUE, SE NAO FOR PAGO O PRESENTE, ATÉ
O DIA SUPRACRADO DAS 8:X AS 11:X HORAS E DAS 13;X AS 17X HORAS,
SERAO LAVRADOS OS SUBSEQUENTES PROTESTOS.

FRANCISCO SaTMO - PR, X DE NOVEMBRO OE X17.
aaoTOMAZONi rlho-tabeuAo

Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu
AVISO DE CHAMADA PÚaiCA N* 0150117

OBJETO: Credentíamento de interessados para fomedmente de cargas de casca
lho destinados aos serviços de recuperaçáo e conservação de esáadas mais a urba
nas, conforme descrito no presente Edial e teus Anexos, nos lermos das condções
estabelectdas no presente mslnimento de chamamento.

DATA E HORADE ABERTURA: Dia X de janeiro de 2018, áa 1S:X (quinze) horaa.
LÒCAL DA CHAMADA áiaiCA: Sala os Licitações da Prefeilura Municipal de

Cruzeiro do Iguaçi, situada na Av. 13 de maio, 906 - Centro, Cmzdro do Iguaçu -
Paraná.

DiSPONIBfUDAOE DO EDITAL E INFORMAÇÕES: A presente Chamada Púbfi-
ca pod^ ser cbáda aáavés da webpage: hllp://te«WLCfUzeirodoiguacupr.govJir/ e
demais nfecmações aáavés do teielcfte/lax (3xx45) 3572-80X e emaá: idtacaoccu-
zeiroghciáTiaicani.

Cnizeiro do Iguaçu - PR, X de novecrbro de X17.
SANORO PAULO BORTONCEaO

Presidente dl Comissão



Prefeitura Municipal de Planalto http://www.diariomunicipal.com.br/amp/materia/144C84DB

ESTADO DO PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

LICITAÇÃO
PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 121/2017

O município de planalto, faz saber aos interessados que com
base na Lei Federal de n° 10.520 de 17 de julho de 2002; Decreto
Municipal de n° 2727/2007 de 26/06/2007, e 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° 121/2017, 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: 14 de dezembro de 2017 - às 09:00 horas.

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

INÁCIO JOSÉ WERLE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carla Fátima Mombach Sturm

Código Identifícador:144C84DB

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 01/12/20n^^^



02 de Dezembro de 2017

ESTADO DO PARANA

AVISO DE UCUAÇÂO
MUNICÍPIO OE PLANALTO/PR.

PREGÃO PRESENCIAL N°121f2017
O município de PLMIALTO, laz saber aos Inlaressados que com

base na Lei Federal(Se n°10520cle17dejulho de 2002: Decreto Municipal
de n" 2727/2007 de 26A)6;2007. e subsidiariamenie à Lei Federal rf 8M6/

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 deAssis,
1S83, faiá realizarLicitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL sob
n° 121/2017. conforme deserdo abaixo:
OBJETO: contratação de empresavisando a aquisiçáo de imi^enwitos

agrícolas servirade para programas de fomento e atividade íeileira
aquaiatendera pequenosagrladloreseagiiaiBresfdmftafesdesteMunicípio
dePlan^.

DATA DAABERTURA: 14 de dezembro de 2017- às 09:00 horas.

Maiores informaçõesjumoao Departamentode Licitações em horáriode
eiçediente.

INACIQ JOSÉ WERLE ■ Prefeito tlunidpal

ESTADO DO PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

PORTARIA N». 274/2017

SÚMULA- Concede Férias para Servidor Público Municipal e dá outras
providências.
HELTON PEDRO PFEIFER, Prefeito Mundpal de Salgado Fiíio,

do Pamná, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas porLei
e considerando o requerimento apresentado. RESOLVE,

Anigof-CONCEOER.paraoServidorPúblicoMunicipalVANDERLfl
LUIZ SAVARIS, lotado no cargo efetivo de Motorista, Nfvel/ReférénciaAD-
12, férias de 15 (quinze) dias, a partir de 18 de dezembro de 2017,
correspondente ao perfodo aquisitivo deOl.09.2016 a 01.09,2017,

Artigo 2°- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Salgado Filho, Estado do

Paraná, em 1* de dezembro de 2017. PubliquMe
HELTON PEDRO PFEIFER • Prefeito Municipal

ESTADO DO PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

PC«TARIAN», 275/2017

SÚMULA- Concede Fárias para as Servidoras Públicas Municipais que
especifica.
HELTON PEDRO PFEIFER, Prefeito Municipal de Salgado Filho, Estado

do Paraná, no usode suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei
e considerando os requerimentosapresentados. RESOLVE,

Artigo 1°- CONCEDER para as servidoras Públicas Municipais, abaixo
relacionadas, férias de I0(dez) dias, a partir de 18de dezembro de 2017,
conforme segue:
NOME CARGO PERÍODO AQUISITIVO
NARA MORANDO Auxiliar 03,03.2016

Administralivo a02.03.2Q17

SILVANATEREZA

WaTERwaTER Asslstentó Social 21,02.2016

a20.02.2017

Artigo 2° -A presente Portaria em vigor na data desua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Saigarfo FIIIio, Estado do

Paraná, em 1° de dezembro de 2017, Publíque-se.
HELTON PEDRO PF0FER • Prefeito Municipal

«Poluição

'^Qualidade de VIDA

*fCIDADE UMPAi

Estado do Paraná

Prefeitura Municipal de Flor da Serra do Sul
SegundoTermoAditivo ao Conbato n° 8/2017
TERMOADinVON» 0115/2017

CONTRATANTE: Prefeitura Munidpai de Florda Serra do Sul
CONTRATADA: V. Berggozza • ME
OBJETO: Acrésdmo de 2,543,2 quUõmetros no itinerário original do

Contraioadma citado.

DOVALOR: O valorcontratual, desolto na Cláusula PiimeiraeSegunda
do Contratoongnário, passa a seraczestidQoaumentogerado pebprasente
Adüvo no valorde RJ: 12.054,77 (doze nti cmqüentae quatroreas setenta
e sete centavos).

Florda Sena do Sul. 27 de Novembro de 2017.

Estado do Paraná

Prefeitura Municipal de Flor da Serra do Sul
Quarto Termo Aditivo ao Contrato n' 66/201S

TERMOADITIVO N»0115/2017

CONTRATANTE: Prefeitura Munirapal de Flor da Serra do Sul
CONTRATADA: N2 MINERAÇÃO LTOA EPP.
OBJETO: Prorrogação do Contraio adma dtado por mais 180 (cento e

Oitenta) dias.
DA VIGÊNCIA DA ALTERAÇÃO: O prazo de Execução e Vlgènda

constantes nasClausuíasQuintaeSextadoConíatoOrigináriofica pronogada

até o dia 30 de Maio de 2018.

Flor da Serra do Sul, 28 de Novembro de 2017.

Estado do Paraná

Prefeitura Municipal de Flor da Serra do Sul
Sexto Termo Aditivo ao Contrato n" 133/2014.

TERMO ADITIVO N° 0117/2017

CONTRATANTE: Prefeitura Munidpai de Flor da Sena do Sul
CONTRATADA: AGRONÔMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA

OBJETO: Pronogaçâo do Contraio adma dtado por mais 90 (novenla)
dias.

DA VIGÊNCIA DA ALTERAÇÃO: O prazo de Execução e Vigènda
conslanlssnasCiausijlasQuInlaeSexIadoCoiitrato Origináriofeaprcncgada
até o dia 28 de Fevereiro de 2017,

Flor da Serra do Sul, 28 de Novembro de 2017.

Estadodo Paraná

Prefeitura Municipal de Flor da Serra do Sul
Quinto Termo Aditivo ao Contrato n° 46/2015

TERMOADITIVON» 0118/2017

CONTRATANTE: Prefeilura Municipal de Flor da Serra do Sul
CONTRATADA: ABM TRATORPEÇAS LTDA - EPP
OBJETO' Prorrogação do Contrato adma dtado por mais 90 (noventa)

dias.

DA VIGÊNCIA DA ALTERAÇÃO: O prazo de Execução e Vigánda
constantesnas Cláusulas Quinta e Sexta doContato Originário fica prorrogada
até o dia 28 de Fevereiro de 2017.

Flor da Serra do Sul, 28 de Novembro de 2017.

INVESTIR í
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Estadodo Paraná

^feitura Municipal de Flor da Serra do Sul
Quarto Termo Aditivo ao Contrato n° 74/2015

TERMO ADITIVO Sf 0119/2017
CONTRATANTE: Prefeitura Munidpai de Flor da Serrado Sul
CONTRATADA; F1 COMERCIO DE PNEUS E AUTO CENTER LTOA
OBJETO: Prorrogação do Contrato adma dtado por mais 120 (centoe

DA VIGÊNCIA DA ALTERAÇÃO: O prazo de Execução e lõgénda
XRsIanIes na Ctausula Quinta do Contrato Originano fica pronogada até odia
)0 de Março de 2018.

Flor da Sena do Sul, 28 de Novembro de 2017.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Flor da Serra do Sul

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato n° 97/2015
TERMO ADITIVO N° 0120/2017

CCWTRATANTE; Prefeitura Munidpai de Flor da Sena do Sul
CONTRATADA: PALUFARUA LTDA ME.

OBJETO: Prorrogação do Contrato adma dtado por mais 120 (cento e
ante) (fias.

DA VIGÊNCIA DA ALTERAÇÃO: O prazo de Execuçáo e Vígénda
xnstanlBsns Claustias Quinta e Sexta do Contrato Orígnário fica pnxrogada
3té o dia 30 de Março de 2018.

Flor da Serra do Sul, 28 de Novembro de 2017.

Estadodo Paraná
Prefeitura Municipal de Flor da Serra do Sul

Ten^lro Termo Aditivo ao Contrato n* 98/2015
TERMO-«JinVO N» 0121/2017
CONTRATANTE; Prefeitura Municipal de Ror da Serra do Sul
CONTRATADA: DARIVA FOGOS E PESCA LTOA.
OBJETO: Acrésdmo e Prorrogação do Contrato adma dtado por mais 90

noventa)dlas.
00 VALOR: O valor coniralual, descrito na Cláusula Terceira da Contrato

xiginário, passa a ser scresddo o aumento gerado peb presente AdIlM) no
/ala* de RJ: 10.799,66 (dez mil setecenlos e noventa e nove reais oitenia e
;els centavos).

PRAZO DE ENTREGA E VIGÊNCIA: O prazo de Execução e Vigência
xnstantes nas Cláusulas CXiinta e Sexta do Contrato Originário fica prorrogada
3lé o dia 28 de Fevereiro de 2017,

Ror da Sena do Sul, 28 de Novembro de 2017,

Estado do Paraná

Prefeitura Municipal de Flor da Serra do Sul
Aviso de Licitação Exclusiva ME/EPP

Pregão Presencial N°37/2017
A PREFEITURA MUNICIPAL OE FLOR DA SERRA 00 SUL, Estado

do Paraná, inscrita noCNPJn°95.5e9.271/OOÚ1-30, com sedea Rua João
Arisi, 115, em Ftorda Senado sul. Paraná, toma pCblicoeparaQccrítecimento
dos interess3(bs que realizará certame lícitatõrio, na modalidade - Pregão
PreserKíal para Registro de Preços, para futura e eventual Aquisição de
Impressoras, Peças e Suprimentos de informática para atender as
necessidades de todas as secretarias munidpais. Às09:00 (nove horas)
do dia 15de Dezembro de 2017, na forma da lei n° 8,666/93 de 21 de Junho
de1993esuasalter3çõesposterioreselei n°l0.520de17dejuliode2002
Lei Complementar n°. 123, de 14 de (fezembro de 2006 com Alterações da
Lei Complementar 147/2017. Copia do Edit^ deverá ser retirada, junto ao
Departamento de Licitações do Município, no horário nonnal de expediente
da Prafeitura, ou através do sitio da prefeitura: www.fssul.pr.gov.br.

Flor da Serra do Sul, 30 de Novembro de 2017.
Lueinda Ribeiro de Uma Rosa • Prefeita Municipal

Eaiadw d» fhtratiá - Prrfritar^ f^lunicipal <k Flor da Serra do Sul
PrIiBctro TerBM» AdHhe •• Cf»a(raln a* T(h'2tll7

TERMO AOrriVC) N-í»lZ3'20r
C0NTRAT.-O«Ti;: PrEfenura .Municipal lit; Flor da Sena do Sul
CONTRA I ADA Danilo J -Críri c fia l.ida.
OB)FTi>: REEOITI HIRIO FINaNCCIRO
iX.r VALOR r.> «ator. vtmMeiar iM Cl/n^U Piimcuad,) Au de Rcipisiro de Preço 1>'7í)|7b
qual veiá niK-uteda o CoMrato 76-/201?. scrs aerocxki do auincntú (pcrtuKi pviu prcscnu
Kvcquiltbdo Fiiunoeim «|uc cuneapunderà um scnlwirau du- RJ 55$.074dl7 (inizeittoa e
cnqucnLa e cincu mil setctAn c qiuuu tuia e «tlcnia e M; centavos), wndu detritKríde ns
sesiunte orderu:
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DATA DA ABERTURA: 14 de dezembro de 2017 - às 09:00 bo
las.

Maiores infonsaçOcs Junto ao Depanamcnto de UcitatOcs cm horário
de expediente.

Em 30 dc novembro dc 2017.
INÁaO JOSÉ WERLE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

AVISOS DE UCITAÇÂO
PREGÃO ELETRÔNICO N* 420/2017

O Munidpio de Ponta Grossa - PR realizará no dia 19 de
dezembro de 20Í7, attavàs da Bolsa de UcttatScs o Leilões
(www.bIlcompiBsmiB.br), Pregão, na forma eIctrSnica paia contra
tação de empresa para prestar serviços dc controle de vetores, pragas
urbanas e limpezas de caixas de água. Wor Máximo; RS 299.31S,88.
Mais infoirm^ões serão fornecidas das 12h00min ás IShOOmin na
sede da piefèítuia, ou pelo telefone (42) 3220-1349 ou ainda através
do link nttp://www.pontagro$sa.pr.gov.br/IicitBcocs.

PREGÃO ELETRÔNICO N* 421/2017

O Mtmicipio de Ponta Grossa - PR realizará no dia 20 de
dezembro de 2017, através da Bolsa de LicitaçSes e Leilões
(www.bllcompnis.atg.br), PreMo, na forma eletrônica para aquisição
eventual de material me^co. wlor Máximo: RS 1^69.294,28. Mais
informações serão fornecidas das 12h00mm ás ISbOOmin na sede da
prefeitura, ou pelo telefone (42) 3220-1349 ou ainda através do link
Rttp;//www.pontagrossa.pr.gov.br/licitacoes.

Em, 4 de dezembro dc 2017.
ÂNGELA POMPEU
Secretária Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORECATU

EXTRATO DE CONTRATO

Contrata n* 106/2017. Contratante: Prefeitura do Municfoio de Po-
recato. Contratada: D Camata Goulart & Cia Ltda ME, CNPJ n*
07.0ã6.2SS/0001-04. Ol^eto: Aquisição dc materiais de consumo (gê
neros alimcntictos) para atender ao Programa de Atendimento Integral
á FamSia - PAIF. Vrion RS 6.014,30 (seis mil, quatorze reais e

centavos). Vigência: 12 meses. Dotação orçamentária:
1.3390.30.00.00-1456.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
DO NORTE

CNPJ 76.973.692/0001-16

AVISO DE ICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N* 68/2017 - SRP

O município de Qucréncia do Norte, Paraná, toma público
que realizaiú procedimento licitatário ira motbilidade Pregão nesco-
cial.

2!o69.339

Objeto: Rraistro dc Preços de Passagens de ônibus Para Tianspoite c
Remoção de Pacientes, Em Veiculo Eqrecialmente Preparado Para Tal
Fim, Pacientes da Cidade de (Jueréncta do Noite ̂  Tratamento

lateral de trecho da tua 14 de Julho,. O Edital e demais informações
encontran^se disponíveis na sede da Prefeitura Municipal de Rio
Azitl-PR, no Dqrârtamcnto de Licitações, situado à Rua Guilherme
Pereira, 482, no horário das 08h ás llh c 30mm e das 13h ás 17h e
no endereço eletrônico http://www.rioazul.pf.gov.br/licitacao a partir
do dia OS de dezembro de 2017.

Rio Azul-PR, 4 de dezembro de 2017.
RODRIGO SKAUCZ SOLDA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N« 90/2017

Processo N* 18^017.
O Mtmicipio dc Salto do Lontra, Estado do Paraná, tmna

ràblico que (árá realizar, ás 09:00 horas do dia 15 de Dezembro de
2017, nas dependências tia Prefeitura Municipal, sita a Rea Rio Gitm-
de do SuL 975 cm Salto do Lontra, Paraná, Bruil, PREGÃO PRE
SENCIAL para Contrataç^ dc Empresa espcctalisida para prestação
de serviços de emissão e interpiebição de ímido para Raio X. Critério
de Julgamento: Menor Preço Pm item. A Pasta Técnica, com o inteiro
teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poilciá
ser examinada no endereço acima indicado a partir do dia Oi de
Dezembro de 2017, no horário comercial. Icfoimações a^cionais,
dúvidas c pedidos dc cselarecnnemo deverão ser dtrigíÃM á Comissão
de Licita^ no endereço aeima mendonado ou pelo email lidta-

TOMADA DE PREÇOS N* 6/2017

O Município de Salto do Lontra, Estado do Paraná, toma
público que fõiú realizar, às 09:00 horas do dia 20 de dezembro de
2017, nas dependências da Prefeiluta Municipal, sita a Rua Rio Gran
de do Sul, 975 cm Salto do Lontra, Paraná, BtasH, TOMADA DE
PREÇO Recapeamento asfiltico em vias urbanas trechos da
avenida Nicoku Inicio, contrato de repasse n* 828703/2016 iqtaação
1029475-51 programa Planejamento Uihano. CritMo de Julgamento:
Menor Preço CltibaL A Pasta Técnica, com o inteiro teor tio Etiitiü e
seus respectivos modelos, adendos c anexos, poderá ser examinada no
endereço acima indicado a partir de 01 dc Dezendno de 2017, no
hoiário comercial ou pelo emati Iicitacaosaltodolontra@gmait.com.

Salto do Lontia-PR, (• dc dezembro de 2017.
MAURÍCIO BAÚ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
DOS PINHAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS
MATERIAIS E LICITAÇÕES

AVISO

PREGÃO ELETRÔNICO N* 231/2017 - SERMALI
Retomada

OBJETO: Registro de Preços para aquisição dc material de consumo

Em Ctnitiba-PR e R^ião Metropolitana.
ABERTURA: 1 5 dc dezembro de 2017 - 08:30 horas.
LOCAL: Sala dc licitações da Prefeitura Municipal, situada a Rua
Waldemar dos Santos, 1197, centro • CEP. 87.930-000, pelo fone 44-
3462.1515.

Queréncia do Norte-PR, 1' de dezembro de 2017.
ROZINEI AP. RACKjIOTTO OLIVEIRA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N* 106^017

O Município de Rio Azul, Estado do Paraná, toma público
mtia o conhecimento dos interessados, que se encontra abeito Pregão
Presencial, nf. 106/2017, do tipo menor preço por item, com data ile
abcitun para o dia 18 dc dezembro dc 2017, ás 08 hraas e 30
minutos, cujo objeto c o icgittro dc preços para contratações futuras
e parceladas de empresa para prestação de serviços de pínutra e
revestimento acrifico predial, pintura de sinalização viá^ serviços de
reboco e colocação de cciãmica. O Edital e demais informações
cnccntnm-se diqxmiveis na sede da Prcfeitme Municipal dc Rio
Azul-PR, no Departamento de Licitações, situado à Rua Guilhome
Pcreiia, 482, no horário das OSh ás llh c 30min e das 13h ás 17h e
no endereço eletrônico httpV/www.rioazuLpt.gov.br/Ucitacao a partir
do dia 05 de dezembro de 2017.

TOMADA DE PREÇOS N' 08/2017

O Município de Rio Azul, Estado do Paraná, tonta público
para o conhecimento dos interessados, que se encontra aberto Tomada
de Preços n*.:08/2017, do tipo empreitada por menor preço global,
com data de abertura para o dia 20 de dezembro de 2017 ás 0& e 30
minutos, cujo objeto é a contratação de empresa execução de
rectqte asfáltico com C3.U.Q. na Àvenida Mtmoel Ribas e ampliação

O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS vem através
da SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LI
CITAÇÕES, comunicar que o Pregão Eletrônico n* 231/2017 - SER
MALI foi RETOMADO, tendo sua ABERTURA remarcada para o
dia 20 de dezembro dc 2017, sendo a abertiua das proporias ás
08b30mm e início da disputa ás 14h00mni. O edital com alterações
cnoontia-se á disposi^ dos interessados através do site
http://www.licitacocs.caixa.gov.br/SitcPages/p3gina_micial.aspx. Oo-
ttas informações poderão ser obtidas na Divisão de Licitação da
Prefoitura Municipal de SSo José dos Pinhais, sha a Rua Passos de
Oliveira, 1101 - Centro, no horário compreendido da OShOOnnn ás
IThOOmin e das 13hOO ás 17h00mm, ou pelos telefones 3381-6656
e/ou 3381-6670.

Sáo José dos Pinhais-PR, M de dezembro de 2017.
PAULO CÉSAR MAGNUSKEI

SecTElárío

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N* 283/2017 - SERMALI

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de Material Médico
Horoitalar • Desinfêtantes.
ABÊRTURA DAS PROPOSTAS: 19 de dezembro de 2017 ás
08h30min.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O edital completo poiM
ser examinado c adquirido através do eiuktcço eletrônico:
httpV/www.comptasaetgov.bt/cotisuItalicttacocs/ConsLicitaGao_FÍl-
trojisp, informando N.* do Pregão e o c6digo UASG 987885. "Outras
infoiniações poderão ser obtidas na Divisão de Licitação da Prefóttna
Muntcii»l dc São José dos Pinhais, sita na Rua Passos Oliveira n"
1101 - Centro, no horário compreendido das OStOOmin ás IVhOOmin,
ou pelo telefone (41) 3381-6656 ou (41) 3381-6670.

São José dos Pinhals-PR, 30 dc novembro de 2017.
PAULO CÉSAR MAGNUSKEI

Secretario

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
DO SUL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N" 157/201? - P,M,SJU.S.

Licitação com Itens Exclusivos e com Reserva de Cota até 25% para
Microcmptesas e Empresas de Pequeiio Porte, inclusive Mícniem-
prcendedor Individual (atendendo a LC 147/2014)
OBJETO: Registro de Preços, para a futura c eventual aquisição de
suplementos/leites especiais, de acordo com as cspccifícações cons
tantes no Anexo 1 do Edital, de conformidade com a solicitação da
Secretaria Municipal de Saú^
TIPO DA LICITAÇÃO: "Menor Preço por Item".
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até ás 08:30 horas do dia 15 de
dezembro de 2017.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 08:31 horas até ás 12:00 horas
do dia 15 de dezembro dc 2017.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: ás 14:00 horas do
dia 15 de dezembro de 2017.
REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências dc tempo será
observado o horário de BtasQia (DF).
LOCAL: www.bUcompias.ai8.br • Acesso 'Sistema Sílvcilight*.
O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da
INTEFÚ4HT, mediante condições de segurança - criptigtafia e au
tenticação - em todas as suas foses através do Sistema de Pregão
eetrõnico (licitações) da BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO
BRASIL - Decretos reti 509/2011.028/2009,072/2017 o 211/2017 a
Leis Federal n.'^ 10.520/2002 e 8.666/93.

São Mateus do Sul-PR. 28 de novembro de 2017.
LUE ADYR GONÇALVES PEREIRA

Prefeito

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO N< 18/2017

Processo n* 029/2017/PMA. CP. Pregão 0* 018/2017. Compra/serviço.
Objeto; Contratação dc cmpcsa para fornecimento e troca de FUtros
e Lubrificantes com o objetivo de atetuler as necessidades da frota de
veículos da Prefeitura Municipal de Alagoinha - PE. Vrior RS
127.507,50. Local e Data da Serâão de Abertura: Sala de Reuniões da
Comissão de Pregão, localizada no Edificio Sede da Prefeitura, á
Praça Baião do uo Branco, n* 153, Centro, Alagoinha - PE CEP
55260-000; 18/12/2017; Horário: 09KX)h. Infoimaç^ adicionais:
Edital, anexos e outras infctmações podem ser obtidos no mesmo
endereço da sessão dc abertura ou através do Fone: (87) 3839-1156,
e-mail cpIalagoinhai^maiLcom, no boiário de 08:00b ás 13:00fa, de
segunda a sexta-feira.

Aiagoinha-PE 4 dc dezembro de 2017.
EVrrON SANTOS DE MELO

Pregociro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N' 19/2017

PROCESSO UCITATORIO N*. 26/2017. Pre^ Presencial de N*.
19/2017. Comissão: CPL/UNIRCADA. Ob^ Nol: Contrata^ de
Empresa de Telecomunicações para PreslaçM de Serviço de Lmk de
Acesso á Intcniet Por meio dc Internet Protocol (IP), dedicado, vi
sando acessos permanentes e completos para conexão da Secretaria
Municipal de Êduca^ c Unidades Escolares, á Rede Mundial dc
oommiadotes, por Link dedicado, contemplando Suporte Técnico,
Instalação, Ativação e Configuração dos Bquqnmeiitos, conforme
condições, quantidades e exigãtcias estabelecidas no anexo I do Edi
tal (TERMO DE REFERÊNCIA). VSdor Máximo RS 42.262,40 (qua
renta e dois ntiL duzentos c sessenta e dois reais e quarenta centavos).
Local e Data da Sessão de Abertura: Sala da CPliSEDE localizada
na Rua Coelho Rodrigues, n* 174, 1* Aodar, Prefeitura Municipal de
Aiaripina, Oniro, Araripina-PE CÉP: 56280-000; cm 20 de De-
zcmbro dc 2017 ás 09d)0ns. Infbmtaçõcs Adicionais: Edital, anexos e
outras informações podem ser obtid<» no site da Prefeitura Mtraicipal
de Araripina/Iicitaçlo ca através do Fone: (87) 3873-3746, para es-
cbirccimciitos e/ou pelo o-mail: cplcducac30@ararmina.pe.gov.br, no
horário das OSdlOh as 14dX)h, de segunda a sexta-feira.

Araripina-PE, 4 de dezembro de 2017.
ANA CAROLINE BARBOSA LOPES

Prcgocira

PREFEITURA MUNICIPAL DE FTAMBÉ
FUNDO MUNICTPAL DE SAÚDE

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO LICITATÕRIO N* 02(V2017 PREGÃO PRESENCIAL
N* 009/2017 SISTEMA DE REGIME DE PREÇOS N* 005/2017

O Fntxfo Munidpal dc Saúde de Itambé-PE toma púbfico
que celebrou com as empresas: PAULO ROBERTO DO NASCI
MENTO - ME CNPJ: 06.068.733/0001-44 - Ata de Registro de

Este doeumeitto pode ser verificado no endereço eletrônico htqry/www.in.gDvJxfeukiliciifadnlftnl,
pelo código 00032017120500218

Documento assinado digitalmente confóime MP n* 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infiaestrutuni de Chaves PúbHcas Brasileira - ICP-Biasil.
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PARECER jurídico

Planalto-Pr., 27 de novembro de 2017

DE: Procuradoria Jurídica

PARA: Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

1- Relatório

Trata-se de licitação na modalidade pregão presencial,
com vistas a aquisição de implementos 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 editai, anexos e minuta do contrato;

d) Pesquisa de preços apresentadas por três empresas, quais
sejam: POPOSKI E RUOSO VETERINÁRIA E ENG. LTDA (inscrita no
CNPJ sob o no 07.736.307/0001-60), DM MÁQUINAS AGRÍCOLAS
LIDA (inscrita no CNPJ sob o n^ 04.318.512/0001-51) e MASSOLA
MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA (inscrita no CNPJ sob o n°
05.848.127/0001-89).

PARECER JURÍDICO - PROCURADORIA JURÍDICA
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para contratação
pretendida.

Não se encontram encartados aos autos a justificativa
pretendida, e termo de referência afeto a contratação

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

É o relato necessário.

2 - ANALISE jurídica

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

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

Art. Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser
adotada a iicitação na modalidade de pregão, que será regida por
esta Lei.

Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços comuns, para fins
e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e
qualidade possam ser objetivamente definidos pelo Edital, por
meio de especificações usuais no mercado.

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

Art. 4° Nas 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

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

2.1. Da 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)^ a
quem cabe indicar os eiementos 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

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

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

' Lei n° 10,520/2002, art. 3°, I; Decreto n" 3.555/2000. art. 8°. III a.

PARECER jurídico - PROCURADORIA JURÍDICA



município de planalto

CNPJ N'' 76A60.526/0001-16
Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

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

PLANALTO - PARANÁ

Ainda quanto ao Termo de Referência, infere-se do art.
8°, III, "a" do Decreto 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 n° 1.782/2010-Plenário) e que
não pode haver vínculo societário entre as empresas pesquisadas (Acórdão n®
4.561/2010-ia Câmara).

Para fins de documentação, devem ser acostados nos
autos:

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

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

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

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

1).

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

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

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

2.4 Das Exiaências de Habilitação

A Lei no 10.520/02 determina que a habilitação far-se-á
com a verificação de que "o Hdtante 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 editai quanto à habilitação jurídica
e qualificações técnica e econômico-financeira".

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

2.5 Dos critérios de Aceitação das Propostas

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

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 no 8.666/93, aplicável subsidiariamente aos
pregões, estabelece que a realização de licitação depende da previsão de

Art. 18, 1 da LC n° 123/2006; Ari. 6® do Decreto n" 6.204/2007 c an. 34 da Lei n° 11.488/2007.

PARECER JURÍDICO - PROCURADORIA JURÍDICA
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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 r\° 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. 48° 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$ 120.000,00), todavia nenhum dos itens
alcança o montante, conforme segue:

LOTE: 1

Item Objeto Quant. Unid. Preço

máximo

unitário

Preço máximo

total

1 Carreta Basculante Agrícola, caçamba

capacidade mínima 7 toneladas, eixo em tander,

chassi viga em G mínimo 6 mm de espessura,
caçamba chapa metálica no mínimo 12mm de

espessura.

04 UN 19.600,00 78.400.00

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

01 UN 28.700,00 28.700,00

PARECER JURÍDICO - PROCURADORIA JURÍDICA
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3 Subsolador no mínimo de 07 hastes curvo com

braçadeira e pino.

02 UN 6.450,00 12.900,00

TOTAL 120.000,00

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 n°123/06.
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 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° 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 n° 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 n°
8.666/93. Não se incluem no âmbito de análise da Procuradoria os elementos
técnicos pertinentes ao certame, como aqueles de ordem financeira ou
orçamentária, cuja exatidão deverá ser verificada pelos setores responsáveis e
autoridade competente do Município.

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

Após, à consideração superior.

É o Par^

Ríarfíalto-Pr., 27 dd/novembro de/^017.

Procurador Jóddic 40.209

PARECER JURÍDICO - PROCURADORIA JURÍDICA
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RESPOSTA AO PARECER JURÍDICO DO PREGÃO PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS
agrícolas

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 presencia! 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.



ESTADO DO PARANÁ

Prefeitura Municipal de Planalto - PR
AVISO DE RETIFICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N» 121/2017

A Prefeitura Municipal de Planalto, estado do Paraná, toma público a
todos os interessados a retificação do Edital de PREGÃO
PRESENCIAI. N" 121/2017, 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 14/12/2017, 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, Planaito-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 Francisco de Assis, 1583 - Centro, Planalto-Pr.

ITEM 3,3

ONDE SE LÊ
3.3- Os interessados deverão entregar até o dia 14/12/2017 ás 09:00
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" 121/2017
ENVELOPE I - PROPOSTA DE PREÇOS
PROPONENTE: (nome da empresa)

PREGÃO PRESENCIAL N" 121/2017
ENVELOPE II - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
PROPONENTE: (nome da empresa)
LEIA-SE

3.3- Os interessados deverão entregar até o dia 22/12/2017 às 14:00
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° 121/2017
ENVELOPE 1 - PROPOSTA DE PREÇOS
PROPONENTE: (nome da empresa)
PREGÃO PRESENCIAL N" 121/2017
ENVELOPE 11 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
PROPONENTE: (nome da empresa)
Os demais itens permanecem inalterados.
PLANALTO/PR, 07 de dezembro de 2017.
Atenciosamente ^ m /

INACltrí^WERLE
Prefeito Municipal



>09 de Dezembro de 2017

ESTADO DO PARANA

PREPEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOUS
PORTARIA N«2653fl017-07.12^17

Súmula; Designa Servidora Públlfa Municipal para atuar como
-ooidenadoraAi^toda Unidade Municipal de Cadastramento-UMC do
INCRA do Município de Manftinápolis, Estado do Paraná e dá outras
providências. Caeiatw llair Allevi, Prefeito Municipal de Manftinõpolis,
Fstaitn do Paraná, no uso de suas airibuiçfies legais que lhe são conferidas
por lei, RESOLVE:

Art. 1° - Designar a Servidora Pública Municipal Sra. FERNANDA
ALUPP FOGAÇA, portadora do RG n" 9.800.444^) SSP/PR, para atuar

UMC do INCRA do Município de Manfrinópoiis, Estado do Paraná, a partir
da presente data.

Art 3° • Revogadas as dispbsiçfies em contrário, esta Portaria entra em

Gabinete do Prefeito Municipal de ManfHnõpolls, em 07 de
dezembro de 2017. Caetano tlalr Allevi ■ Prefeito Munldpal

7^

ESTADO DO PARANA

MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOUS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Capitulo IV; RESOLVE
Art 1 -Convocaratodosos sócios em dia comsuasobrigaçõesparaa

Assembteia Geral que ocorrera no (fia 22 de dezembro de 2017 as 10hOOmin

■EleiçOes Gerais; Prestação de contas; Assuntos Gerais
Art2-C

Manfrinópoiis 08 de dezembro de 2017. Vilberto Guzzi •
Presidente. Marlete Delia Glustina • Secretaria

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOUS

REPUBLICAÇÃO COM RETIFICAÇÃO
PORTARIAN* 2647/2017-01.12.2017
Súmula: Concede Licença Prêmio a Senridor Público Municipal de

ManfrinópoSs, Estado do Paraná e dá outras providências.
Caetano llair Allevi, Prefeito Munldpal de ManfrinópoOs, Estado do

Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei
Muddiãl n* 0157/2002 de 08i)7.2002. Art 80 e Parágraib Único, bem como
conforme Processo n' 302/2017 de 1° de dezembro de 2017, RESOLVE;

Ari 1' ■ Conceder Licença Prêmio de 90 (Noventa) dias ao Servidor
Púbico Munidpal Sr. ALTAIR PANZERA, potiador do RG sob n' 7.712.482-
9 SESP/PR, conforme Matricula n' 145-1, ocupante do Cargo de Provimento
Efetivo de OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS no Município de
ManfrlnópoBs, Estado do Paraná, sendo 45 (quanenia e dnco) dias a serem

referente ao Período /tquIsUivo de 17.082012 a 17.08.2017.
Art 2* - Converter em Abono Pecuniário, 45 (quarenta e cinco) dias da

Art 3* - Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entra em
vigorna presente data.

Gabinete do Prefeito Municipal de Manfrinópoiis, em 1° de
dezembro de 2017. Caetano llair Allevi - Prefeito Municipal. José
Paulo Gomes dos Santos - Secretário Municipal de Urbanismo

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO SUL

AVISO DE CANCELAMENTO DE EDITAL
O Município de Bom Jesusdo Sul toma púbfico que o Pregão Presencial

n" 116/2017, desãnadoa Contrataçãode empresa para prestação de serviço

bens púbücos, com data de abertura marcada para o dia 08 de dezembro de
2017, foi CANCELADO pormolivos de interesse púhiicoe pata readequaçáo

1,0 .
Bom Jesus do Sul - PR, 07 de dezembro de 2017.

CRASIL CEZAR BUENO DA SILVA • Prefeito Municipal

Dezembro de 2017; RESOLVE:
Artl'

'2024.

Ait2*-E
as (fisposiçfiesem contrario.

Flor da Serra do Sul, Estado do Paraná, 06 de Dezembro de 2017.
Claiti Ines /tmarante Machado - Presidente do CMDCA

2017, cujo objeto trata-se seleção de proposta visando a contratação de

ESTADO DO PARANÁ - Prefeitura Municipal de Planalto - PR
AVISO DE RETIFICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 120/2017

A Prefèituta Municipal de Planalto, estado do Paraná, torna púbGcoa todos

contendo documentos para habilitação, com as seguintes Identificações na
parte externa: PREGÃO PRESENCIAL N'120/2017

ENVELOPE I - PROPOSTA DE PREÇOS
PROPONENTE; (nome da empresa)
PREGÃO PRESENCIAL N» 120/2017
ENVELOPE II - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
PROPONENTE; (nome da empresa)
LEIA-SE:3.3-Os interessados deverão entregar atéodia 22/12/2017 ás

ABERTURA - ONDE SE LÊ; A abertura da presente licitação se dará em
sessão pública, a serreaízada no dia 13/12/2017às 16;00 horas, na sala de
reuniões da Comissão de Uctlaçâo da Prefeitura Municipal de Planalto, com
endereço na Praça São Francisco de Assis, 1583-Centro.Planalto4^.

LEIA-SE; Aabertura da presente Edtaçãose dará em sessão pública, a ser
realizada norfia 22/12/2017 às 09D0 horas, na sala de reuniões da Comissão

lacrados; envelope I contendo proposta de preços. Envelope II contendo

Frandscode Assis, 1583-Centro, Planalto-Pr.
ITEM 3.3 - ONDE SE LÊ; 3.3-Os interessados deverão entregar até o dia

PREGÃO PRESENCIAL N" 120/2017
ENVELOPE I - PROPOSTA DE PREÇOS
PROPONENTE; (nome da empresa)
PREGÃO PRESENCIAL tf 120/2017
ENVELOPE II - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
PROPONENTE: (nome da empresa)

envelopes lacrados; envelope I contendo proposta de preços. Envelope II
PLANALTO/PR, 07 de dezembro de 2017.

Atenciosamente: INÁCIO JOSÉ WERLE-Prefeito Municipal

-  ESTADO DO PARANA
MUNICÍPIO DE FLOR DA SERRA DO SUL

PORTARIA N' 256/17 - CONCEDE FÉRIAS PARA SERVIDOR
LUCINDA RIBEIRO DE UMA ROSA, Prefeita Municipal de Flor da

Sena do Sul, Estado do Paraná, usando das atribuições legais que lhe são
conferidas nos termos da Legislação vigente: R E S O L V E:

Ari 1°-Conc8der3IVttinta)d3sdeféii3S paraoSetvtdor Público Municip
Sr. ALTEVIR AGOSTINHO CONTE, portador da Cl N® 4.488.395-3
SSP-PR, efetivo nocargodeOperadordeTrator.apartirdeOI dedezembto
de 2017. Ari 2° - Revogadas as disposições em contrário, entrando a
presente Portaria em vigora na data desua pubfxação, com efeito retroativo
a 01 de dezembro de 2017.

Flor da Serra do Sul • Pr, em 08 de dezentbro de 2017.
LUCINDA RIBEIRO DE LIMA ROSA - Prefeita Municipal

Estado do Paraná • Prefeitura Municipal de Flor da Serra do Sul
Quinto Termo Aditivo ao Contrato n° 12/2016

TERMO ADITIVO N® 0124/2017
CONTRATANTE; Prefeitura Munidpal de Flor da Serra do Sul
CONTRATADA; PAPELARIA KJL DISTRIBUIDORA LTDA-ME
OBJETO: Prorrogação do Contrato adma citado por mais 60 (sessenta;

dias. - DO PRAZO DE ENTREGA E VIGÊNCIAS; O prazo de entrega e
vigênda constantes nas cláusulas Sexta e Sétima do contrato Originário

de 2018. Flor da Serra do Sul, 29 de Novembro de 2017.

Estado do Paraná - Prefeitura Municipal de Flor da Serra do Sul
Primeiro Termo Aditivo ao Contrato M® 55/2018

TERMO ADITIVO N® 012SQ017
CONTRATANTE; Prefeitura Munidpal de Flor da Sena do Sul
CONTRATADA: Oscar Ardenghi
OBJETO: Prorrogação do Contratoadma citado por mais (90) noventa

dias. - DO VALOR: O valor, constante na Cláusula Ptnneira oTerceira do

um acréscimo de R$ 20.814,30 (vinte mil oitocentos e catorze reats trinta
centavos).

DO PRAZO ENTREGA E VIGÊNCIA; O prazo de Entrega e vigênda.

até o dia 08/03/2018. Flor da Serra do Sul, 04 de Dezembro de 2017

ESTADO DO PARANA
município de flor da SERRA DO SUL

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E
ADOLESCENTE-CMDCA

Rua João Arise, 56, Fiada Serra do Sul/PR Centro CEP: 85618000
Fone: (046) 35651381
DELIBERAÇÃO N* 004/2017
OConselhoMunicipaldos Direitos da CriaiiçaedoAdolescente-CMDCA,

no uso das atribuições que lhe confere a Lei Munidpal n*028/95, de 24 de
abril de 1995, Lei 405/10 de 01 de junho de 2010 e Lá 556/2013:

Estado do Paraná • Prefeitura Munidpal de Flor da Serra do Sul
Primeiro Termo Aditivo ao Contrato N® 56/2016

TERMO ADITIVO N® 0126/2017
CONTRATANTE: Prefátura Munidpal de Ftorda Serra do Sul
CONTRATADA: RonaldoCScatola & Cia Lida-Supermercado Perotoni
OBJETO: Pronogação do Contrato adma dtadO pw nais (90) noventa

dias.
DO VALOR: O vala, constante na Cláusula Primeira elercára doConIrato

originário, em decorrêntía da prorrogaçáo do contrato, corresponderá um
actésdnwde R$ 24.070,80 (vinte quatro mil setenta reaisoitenla centavos).

DO PRAZO ENTREGA E VIGÊNCIA: O prazo de Entrega e vi '

atéodia 08/03/2018
Fia da Sena do Sul, 04 de Dezembro de 2017.

Estado do Paraná - Prefeitura Munldpal de Flor da Serra do Sul
Primeiro Termo Aditivo ao Contrato N® 57/2016

TERMO ADITIVO N® 0127/2017
CONTRATANTE: Prefeitura Munidpal de Ftorda Sena do Sul
CONTRATADA: Vbitír Petry - ME Mercado Petiy
OBJETO: Pronogação do Contrato adma títado pw nrais (90) noventa

dias. - DO VALOR: O valor, constante na Cláusula Primeira e Terceira do

centavos).
DO PRAZO ENTREGA E VIGÊNCIA: O prazo de Entrega e vigênda.

ESTADO DO PARANA
MUNICÍPIO DE PUNALTO

AVISO DE UCITAÇÃO • "PREGÃO PRESENCIAL" N® 125/2017
O MUNICÍPIO DE PLANALTO, faz saber aos interessados que combase na Lá Federal n® 10,520de 17 dejulho de 2002, Decreto Munidpá de

n® 2727/2007 de 26/06/2007 e, sub^iariamente, à Lá n® 8.666/93 e
comptementaies, em sua sede sito a Praça Sâo Frandsco de Assis, n®
1583, fará reáizar Licitação na ModaMade PREGÃO PRESENCIAL sob
if 125/2017, conforme descrito abaixo:

OBJETO: Contratação de empresa especializada visando a prestação de
serviço de aulas de capoára, destinada a áunos com idades de 06 à 17
anos, desenvolvido páa Secretaria de Assistência Social e Seaetaria de

DATADAABERTURA: 21 de dezembro de 2017-às 10:30 horas.
Maiores Informações Juntoao Deprtamento de Ueltaçôes em

horário de expediente. INÁCIO JOSE WERLE-Prefeito Municipal

ESTADO DO PARANA
município de flor da serra DO SUL

PORTARIA N® 257/17 - CONCEDE UCENÇA PARA SERVIDOR
LUaNDA RIBEIRO DE LIMA ROSA, Prefála Muredpal de Fia da

Sena do Sul, Estado do Paraná, usando das atribuições legais que lhe sâo

RESOLVE:
Art 1®-Conccder UCENÇA PRÊMIO, para o seroidapúblico muácipá

Sr. MILTON JOSÉ DAWIES, portador da Cl N» 4031665047 - SSP - PR,

(três) meses, baseando-se na Lei Municfoá n® 033/93, rx) seu Artigo 101, à
partir de 07 dedezembto de 2017.

Art 2® - Revogadas as ásposições em contrário, entrando a presente

Ror da Serra do Sul - Pr, em 07 de dezembro de 2017.
LUCINDA RIBEIRO DE UMA ROSA - Prefeita Municipal

até o dia 08/03/2018.- FladaSenadoSul.04deDezembfode2017.

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PUNALTO

AVISO DE UCITAÇÃO - "PREGÃO PRESENCIAL" N® 124/2017
O MUNICÍPIO DE PLANALTO, (az saber aos interessados que com

base na Lá Federal de n® 10520 de 17 de julho de 2002; Decreto Munldpal
de n® 2727/2007 de 26/06/2007 e suas áterações. subsxfiariamente à Lei
Federal n® 8:666/93, suas alterações, LC123/2006 de 14 de dezembro de

de Assis, 1583, fará realizar Licitação na Modalidade PREGÃO
PRESENCIAL sob n® 124/2017, conforme descrito abaixo:

OBJETO:

de Educação/Cultura deste Município de Ranáto
DATA DA ABERTURA: 21 da dezembro de 2017 - às 09:00 horas.

Maiores Informações junto ao Departamento de Licitações em
horário de expediente. INÁCIO JOSE WERLE - Prefeito Municipal

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

AVISO DE LICITAÇÃO - "PREGÃO PRESENCIAL" N® 126/2017
O MUNiaPlO DE PLANALTO, faz saber aos Interessados que combase na lá Federal de n» 10S20 de 17 dejuBro de 2002; Deoeto Municipal

de n® 2727/2007 de 26/06/2007 e suas alterações, subsidiariamcnte á Lei
Federal n® 8566/93, suas alterações, LC 123/2006 de 14 de dezembro de2006 e demais legislações aplicáveis, em sua sede sitoa Praça São Francto
de Assis, 1583, fará realizar Licitação na Modalidade PREGÃO
PRESENCIAL sob n® 126/2017, conforme descrito abaixo;

OBJETO;

DATADAABERTURA: 21 de dezembro de 2017-às 14:00 horas.
Malotes infonnações Junto ao Departamento de Licitações em

horário de expediente. IWACIO JOSE WERLE- Prefeito Municipal
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO-ASSEUBLEIAGERAL EXTRAORDINÁRIA
O Sfdcslo dos Ttabalhadores nas Indústrias de Abnemaçio de Francisco BebAo e

Rsgüo por sua Presidenta. Infra-assinada. no uso dseiribucâes lesais e estatutárias,
peioprMentoEdtaL VEM CONVOCAR TODOS OS TRABALHADORES, associados
ou náo ao sindeala, que sSo integrantes da categoria dos Trabalhadares nas Indústrias
deAbnentaçio -RAÇÒESoomrtstaDasenomèsde setentxoi para participarem de
Assembléia Garel Extraonfnúria. u seré reaizada em primeira coraiocaçáo. na data
de 11 dedezambrodeJOIT. isOTtiOO: nasodedsSinrfcato, stoá Avenida Antõnia
Slvio Bsrtiieri. 2171 - Jarrfm llála - Francisco Beitria-PR - CEP: 85.603^00, poa
deOenarem a segunte erdem do da; a) • Discussio a aprovapSo ou nao aprowaçáo da
contra proposta Pairanal celerente is dáusiias sociais, percentual de recomposição
salarisL piso salarial, auxilo aEmentaçao(cesta). para a CCT 2017/2018. tiem como. a
manutstção das demais cUusulas vigentes da CCT 2016Q017. b)-DeHieraçao da de
flagração ou não da greve, caso rqeta a proposta Patronal, fixação dos parâmetros da
data oa inicio contorme previsto na legislação; c). Fixação da Contribuição Assistendal
(Ait 8*. inciso IV, da C.F2S8). facullarti a lodosos áilei^Ies da categoria de quando
e como se darã o desconto, sendo essa também a cportunidade para a manifestação
lavorável ou contrária e; Outras 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 assembléia será realizada uma hora após. na mesma data
e local, em segunda convocação, com qualquer número de trabaHiadores presentes na
assembléia. Francisco Beibão - (PR). 07 da dezembro de 2017.-Leonete dos Santos
Vantura- Presidenta.

Prefeitura Municipal de Salto do Lontra
AVISO DE UCITAÇAO

PREGAO presencial N* 093/2017 PROCESS0 192/2017
Exausivo PARA micro E PEQUENAS EMPRESAS

O MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA. ESTADO 00 FARANA toma púbtco que
fará reaizar, ás 09:00 horas do dia 21 de Dezembro de 2017, nas dependências da
Prefeitura Mincipal. sita a Rua Rio (irande do Sul. 975 em Salta do Lontra. Paanã.
Brasil. PREGAo PRESENCIAL para Contratação de prestador de seniiço pata ins-
lalação de sistema de cámeras com fcmedmenta de erupamentos e mão de obra.
Critério de Julgamento: Menor Preço Por Lote. A Pasta Teixiica. com o intáo teor do
Edtal e seus lespectNos modelas, adendos e anexos, poderá ser examinada no en
dereço acima inricada a partr do da 08 de dezembro de 2017. no horário comenxaL
Iníormaeães adicionais, dúvidas e paridos de esclarecimento rhverão ser cfrigidos á
Comissão de Licitsção no endereço acima mencionado ou pelo emaã (otacaosattodo-
lonlra^maitcom.

S^ do Lontra. 08 de dezembro de 2017.
Fabiana Romani
Presidenis CR.

AVISO DE REVOGAÇÃO DE UCITAÇÂO
MODALIDADE: PREGAO mSENCIALir0S(U2017

TIPO: Menor Preço Por Item
OBJETG Contratação da Empresa espedafaada paro prestação de serviças de

emissão e interpretação de laudo pare Rn» X.
O Municfpio de Salto do Lontra. Estadi do Paraná, toma púbico a todos os inle-

ressadosqueo
Fica REVOGADA para todos os efaílos artninistratívos o de dreito a Licitação na

modaidade Pregão Presencial n* 0900017, que tem por ob^to o Contratação de Em
presa especiabada para prestação de servi^ de emissão e interpretação de laudo
para Raio X. com base no artigo 49 da Lei n* &66S/93 e Súmula n* 473, do Suprema
Tribunal Federal. Compete á Divisão de UcitKães a adoção das previdèneias neces
sárias ao encerramento do Processo, a juntada de ccpia do presente Decreto no Pro
cesso, bem como o seu respectivo arquivamenta

Salto do Lontra. 08 da dezembro de 2017

MAURÍCIO BAÚ
Prelaito Municipal

AVISO DE UCITAçAO
TOMADA DE PREÇO N.< 007/2017

O MUNtCÍRO DE SALTO DO LONTRA. ESTADO 00 PARANA. toma público que
fará realizar, ás 09:00 horas do dhi 10 de Janeira de 2018, nas dependências da Pre
feitura Municipal, sita a Rua Rio Grande do SM. 975 em Salto do Lonba, Paraná. Brasl,
TOMADA DE PREÇO para Contratação de serviços técnicos especializados visando o
planejamento, a organização, a execução para realização de revisão do Plano Diretor
do Municipio do Salto do Lontra. Paraná. Critério de Julgamenta: Técrvca e Preça A
Pasta Técniea. com o inteira teor do Erilal e seus respecbvos modelos, adendos e
anexas, poderá ser examinada no endereço adma incfcado a paibr de 08 de Dezembro
de 2017. no horário comercial ou pelo emaãlicitaeaosaltodolonlraggmaãjom.

SaUo do Lontra. 08 de Dezembro de 2017.

".SííJ
MAURÍCIO BAÚ

Prefeito Mixricq>al

EXTRATO DE CONTRATO N* 231/2017
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Salto do Lontra. Sexta-Feira. 08 de dezembro de 2017
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MAURÍCIO BAÚ
Prefeito Municipal
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EXTRATO DE CONTRATO N* 232/2017
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Sebo do Lontra, Sexta-Feira, 08 de dezembro de 2017.

MAURiClOBAÚ
Prefeita Municipal

EXTRATO DE CONTRATO N» 233«017
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Salta do Lontra, Sexta-Feira, 08 de dezembro de 2017.

MAURlaÒBAÚ
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO N« 234/2017
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Salto do Lontra, Sexta-Feira. 08 de dezembro da 2017.

MAURÍCÚBAÚ
Preferia Municipal

EXTRATO DE CONTRATO N* 2350017
8fiJ£T6: i AquBÉÇio « menort «airo» pemitmuisnçso «ti f edt de Ojraeoçio ptÈàco
8õUfftATU8:' Luuwn COMERCIO OE UAfUUU. UltUiC8 CUÍLI •
WJ:
VALM:
Vi&CkàüL 03/12713

FORO: óeewea je éâtD d» Leres • 9r
Salto do Lontra. Sextft^dra, 08 do dozerrbro de 2017.
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MAURÍCIO BAÚ
Prefeita Municipal

PORTARIA N* 1540017.
SÚMULA: - Concede férias regulares aos senridores municipais abaixa especifica

dos, e dá outras providências.
MAURifXO BAÚ, Prefeita Municipal de Salto do LonXa. Eslado do Paraná, no uso

das atiibuíçães que lhe são conferidas em Lei;
RESOLVE:
Art 1* - Conceder férias regulares aos servidores municfiais. abaixa especificsdos:
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ErSida da Poeleitura Municipal de SaUo do Lontra, em 08 de dezembro de 2017.

-/^V ■■
MAURiClOBAÚ
Preferia Mifidpal

Prefeitura Municipal de Planalto
AVISO DE RETIFICAÇÃO

PREGAo PRESENCIAL N* 1200017
A neteítura Utxiicipsl de Planaria, ostado do Perané. lama público e todos os inie-

lessados a retificação do Edlal do PREOAO PRESENCIAL N* 120G017, aço c^eSo
lrata.se seleção do proposta visando a contratação da empresa visando a aquisi^
de implementas agricolas rpie sen/ira de apoio para programas de tomento a aãvidáde
leiteira a qual aterxlara pequenos agricuílares o agrioultcres tandiares deste Municipio
de Planalto, o qual passa a vger com a soguinta redação:

ABERTURA
ONDE SELE
Aabertura da praaanla licitação se dará em sessão pública, a ser realizada no da

13/12/2017 ás 1S:<X) horas, na aala de rauniíai da Comissão do Licitação da Prefeittfa
Municqial da Planalto, com endereça na Praça São Francisco da Aasis. 1S83-CenIra,
Planallo-Pr.

LBA-SE
A abertura da presente licitação so darã cm sessão pública, a sor realizada no da

21/12/2017 ás 09:00 horas, na sab do reunüei da Comissão de Licitação da Prefeituro
Municipal de Planalto, com endereço na Praça São Francisco da Assis. 1S33-Cenlra.
Planalto-Pr.

ITEM 3.3
ONDE SE LÊ
33- Os interessados devatão enireger atá o dio 13/12/2017 ás 16:00 horas no De

partamento de Lidlaçães desta Prefeitura 02 envelopos lacrados; envelope I contendo
proposta de preços. Envelope tl contendo documentos pora hebãilação. com as se-
Quintes identriicecdes ne perto externa:

PREGÃO presencial N* 120«017
ENVaOPE I - PROPOSTA DE PREÇOS
PROPONENTE: (nome ds empresa)
PREGAO PRESENCIAL N* 120/2017
ENVaoPE II - DOCUMENTAÇÃO DE HABUTAÇAO
PROPONENTE: (nome da empresa)
LEIA-SE
33-Os interessados deverão entregar alá o da 21/12/2017 ás 09:00 horas no De-

pattamenlo de Licriaçóes (teta Pteleriura 02 envelcpes lacradas; envelope I contendo
proposta de preços. Envelope D contendo docunentos para habitaçáo. com as se-

intes idenifcaçíes na parte externa:
PREGAO PMSENCIAL N* 120/2017
ENVaoPE I - PROPOSTA DE PREÇOS
PROPONENTE: (nome da empresa]
PREGAO PRESENCIAL N« 120/2017
ENvaoPE [i - documentaçAo de habilitaçAo
PROPONENTE: (nome da empresa)
Os demais itens pennanecem nalterades.
PLANALTOã>R. 07 de dezembro de 2017.
Atcncbsdmento

CARLA FATtMA UOUBACH STURM
Piegoeara

inAciojosewerle
Prefeito Municéiel

AVISO DE retificação
PREGAO presencial N* 121/2017

A Prefeitura Municipel de Plenária, estada do Paraná, toma público a todos r» inte
ressados a reíficação do Edlal ds PREfèAO PRESENCML N* 121/Ü17, cujo objera

bata-so seleção de proposta visando a coniralação da empresa visando a a^slção
da Implementos agricolas que servira da apoio para pregremas de fomento o eCvidade
leiteira a cpial atendera pequenos agricuriores e agricuRores famüarea desta Municipio
do Planalto, o qual passa a vigor com o aegiinte redação:

ABERTURA
ONDE SE LE
A abertura da presente icriação se dará em sessão púbtca. a ser reclzada no

da 14/12/2017. ás 09f)0 horas, na sala de letsiòes ds Comissão da Udtação ds
nefdturaUunicIpalde Planalto. comendereçonaftaçaSãoPrenciseodoAssis, 1583
-Couro. Planalto-Pr.

LEUVSE
A abertura da presente [criação se dará em sessão púbica, a ser rotkzada no

da 22/12/2017, ás MüO horas, na sala de rauriães da Cotnteão de Licitação da
Prefeitura Municçialde Planalto,comendeteçortaPraçaSãoFíanciscodaAssis, 1583
-Centro. Planallo-Pr.

ITEM 33
ONDE SE LÊ
33- Cs Interessados deverão entregar atá o ráa 14/12/2017 ás 09.00 horas no

Depariamenio ds LicUaçães desla Prefeitura 02 envelopes lacradas; envelspe I eon-
icndo proposta ds preços. Envelope II contendo documentos para lubilação, com es
seguintes Identílic^ões na parte externa:

PREGAO PRESENCIAL N* 121/2017
ENVaCPE I - PROPOSTA DE PREÇOS
PROf>ONENTE: (nome da empresa)
PREOAO PRESENCIAL N* 121/2017
ENVaOPE II - documentação de habiutaçAo
PROPONENTE: (nome da emp^)
LEIA-SE
33- Os tnlerassados deverão entregar atá o da 22/12/2017 ás 14:00 horas no

Departamento de Licitaçóes desla Prefetluro 02 envelcpes lacrados; envelopo I con-
lendo profeta ds preços. Envelope II contenda documentos para hebãilação. com as
seguriiles Idenlificaçães na parla externa;

PREGAO PRESENCIAL N* 121/2017
ENVaOPE I - PROPOSTA DE PREÇOS
PROPONENTE: (nome da empresa)
PREGAO presencial N* 121/2017
ENvaopE II - documentaçAo de habiutaçAo
PROPONENTE: (nome da empresa)
Os demais itens pemnenecem inarietados.
PLANALTO/PR, 07 de dezembro ds 2017.
Atenciosamente

ínAciojosEwerle
Preferio Mincipal

Prefeitura Municipal de Vitorino
AC^UCfCdCdO 09 PtDC0S80

IÍÍA0001C017
JUarez Votrí, Prefeito Municipal, no mo da suas atribiiçóes legais, Adudea o jti-

gamento proferida pelo Leãoeso RUI SÉRGIO TOOESCATTO o Processo de Udta
ção n* 129/2017, modalidade Leilão n* 001/2017, que tem por OBJETO: LEILAO DE
BENS INSERVn/EIS AO SERVIÇO PUBUCO MUNICtML, CONFORME AVAUAÇAO
DA COMISSAO DE BENS, em lavar dos êdlartlss abaixo rdadcnados:

LOTE 07; arrematado pelo senhor João Uaris do Agostinho - CPF:28S.388.039-72,
pelo valor de RS 330,00 (trezentos e trinta reais}.

LOTE 08: airematarto pelo micrcempresa Ademairdo Padiha 85523755915 -
CNPJ:14.5323474)001-79, pelo valor de RS 1,30 (hun reais e trinta centavos,

Vilorino/Pa 05/12/2017
JmiezVriri

Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇAO
O MUWCIPIO DE VITORINO, ESTADO DO PARANA, lema púbCco a realzação

em sua sede, sito á Rua Barão ds Capanema, 134, ás 09:00 horas do dia 28/12/2017,
LICITAÇAo na modalidade TOMADA DE PREÇOS. tipo da Lidiação MENOR PREÇO
GLOBAL sob o n.« 16/2017, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIA
LIZADA PARA EXECUÇÃO DA IMPUNTAÇAO DE CALÇADAS E PASSEIOS PÚBLI
COS NAAVENIDABRASILAR6ENTINA. AVENIDA PRESIDENTE CLEVEUNO. RUA
SABiNO ROSA. PADRE HENRIQUE VICENZI, MIGUa CORRÊA E STASIAK, CON
FORME CONTRATO DE REPASSE OGU N* 850124/2017- OPERAÇAO 1043904-4.

O edital poderá sar obtido junto á PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO, apartir
do da 08/12/2017, das 08:30 horas ás 11:00 horas o das 13:30 horas ás 17:00 horas,
através dos o-maãs fdta@vitorinapr.goviir, conprasgvitorinopr.govbr, wvw.vitorino,
pr.goubr o infonnaçães pdo telefone (48) 3227-1222.

Vitorino. 08/12/2017
Presidento da Comissão Permanente de Udtoçèo

Extrato da ata de registro de preços n* 292/2017, pregão prosendal regsilro de
preços n* 105/2017- Por ITEM - partes Preíeilwa íjunlc^ da \Atorino e empresa
JACXSON UBIRATAN VARGAS41E, CNPJ N • 17369330000151 • objeto: registrar em
ata de rogbtro de preços a eventual AQUISiÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
PARA ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO BOLSA FAHIUA - SECRETARIA DE
DESENVOLIÃMENTO SOCIAL, de acordo com e dawrição ccnstanle no anexo v,
que faz parte do edlal, na proposta de preços, leletenle ao edtel do progão ptesendel
registro da preços n*. 105/2017: (bnloRna mapa comparatModa preços que foz parte
da ata ds registro preços n*. 292/2017, do prazo de vigénda: o prazo de vigéncis do
regtsiro de preços será pelo período de 12 (doze) meses, assinstins Jmrez \Aitri
Prefeito Mincq>d de Vitorino • empresa JACKSON UBIRATAN VARGAS-ME

HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO
PORTARIA N«336«017,

Homdoga o Julgamento proferido pda ComissAa de Udtação, do Processo Licita-
lérion* 15^2017, referente ao Leããon*. 001/2017 dsndo outras providências.

O PREFEITO MUNiaPAL DE VITORINO. PR, no uso ds suas airtuiçâes legais;
Ari 1*. Homologa o jiigamsnta proferido pelo Leiloeiro RUI SÉRGIO TOOESCAT

TO, o Processo de Ucirâção n* 165/2017, modaldade Ldião n* 001/2017, tpo maior
lance/oferta porloleque Icm por objeta LEILAo DE BENS INSERVIVEIS AO SERVI
ÇO PUBUCO MUNICIPAL, CONFORME AVALIAÇAO OA COMlSSAO DE BENS. em
favor dos idlantes abaixo relacionadoa, tudo con/oime O constante no Mapa Corripa-
ratiVD da Preços (na DeBieraçâo), que fica fazendo parta bdssolúvel desla Portaria.

JOAO MARIADE AGOSTINHO -CPF:285.38&039-72
ACLEMAIRDO FADn.HA6S52375S915-CNPJ:14,532.647/0001-7
Art 2*. Pelo presente, 6ca intimado o perticipento da icitaçãa supramencionado. da

decisão eslabeliecida nesta Portaria
Art 3*. Esta Portaria cnlrerá em vigor na djia do sm pubricoção, revogadas as

dsposiçães em contrário.
Vitorilo, 05/12/2017,

JUAREZVOTRI
Prefeito Municipal

LEI COMPLEMENTAR N. 150017
SÚMULA: Atteta a Ld Complementar n'Oe/2013 a dá outras providêndsi.
A CAMARA MUMCIPAL de vereadores de vitorino APROVOU E EU. JUAr

REZVOTRI, PREFEITO MUNICIPAL DE VITORINO, ESTADO DO RARANA, SANCIO
NO E PROMULGO A PRESENTE LEI:

ArL 1*. O artigo 73 da Lei Complementar n* 0080013, passa a vigorar com a se
guinte leda^:

Art 73 Ficam isentos deste itrposlo, os imóveis residenciais de propriedade de
pessoas ou de seus cônjuges, aposentadas, pensianislas, pessoas cmo possuam a
oaatela ou a tutela ds deficientes Tísicos ou mentais graves, bem como ds imóveis resL
dendais de propriedade de pessoas acometidas ds deficiência fisiea eu mental grave,
Neoplasia Ma[^ (Câncer), Pariónson, Abheirrier, Esdcrose MúKpla s Kanseniase.

IV-esteja com o imóvel devÁdamente cadastrado no Mtncipjo como setxto ds sua
propriedade, ds seu cènjuge/convivente ou IBx) (a) que resida com o casal,

Art 2*. Acrescenta o indso V ao artigo 73 da Lei Complementar n* 0080013, qje
passa a vigorar com a segunte redação:

V - no caso de pessoas acomelidas de Necplasia Maligna (Câncer) e Paridnson,
comprovar a conição medante laudo roérico com o respectiva CID da doença ou
outro documento hábíL

Art 3*. As despesas decorrentes da execução da presente Lei Complementar cone-
(áo á conta das verbas próprias do Orçamento, siplementadas se necessário

Art 4', Roa obrigado o Poder Exocurivo Mutricisal o oxnprir com es condiçóes
estabelecidas pela Lei Ccmpiemenlar n* 101/2000 (Ld da ReaponsabUrtarie Fiscd),
em especial, pelos artigos 14,15 e 16 da referida Lei.

Art 5*. Esta Ld enira em vigor na data da tua pUbãeaçáe, revogadas es dsposí-
çóes em contrária

(àabineia do Preléíto Municipal, 06 ds dezembro de 2017,
JuarezUitri

Piefdto Municipal
Texto inicialmento publicada na data de 19/10/2017, no Jornal de Beltráo, Edçáo n*

6310, página 4A, como Lei Ordnária n* 1605/2017,

Òk)



Prefeitura Municipal de Planalto http://www.diariomunicipal.com.br/amp/materia/EF59D0DE

ESTADO DO PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

LICITAÇÃO
RATIFICAÇÃO

##ATO Aviso de Licitação
##TEX Publicação de aviso de edital de licitação
##ASS Inácio José Werle

##CAR Prefeito Municipal
##DAT 07/12/2017

AVISO DE RETIFICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 121/2017

A Prefeitura Municipal de Planalto, estado do Paraná, toma público a
todos os interessados a retificação do Edital de PREGÃO
PRESENCIAL N° 121/2017, 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 14/12/2017, 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.
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 Francisco de Assis, 1583 - Centro, Planalto-Pr.

ITEM 3.3

ONDE SE LÊ
3.3- Os interessados deverão entregar até o dia 14/12/2017 às 09:00
horas no Departamento de Licitações desta Prefeitura 02 envelopes
lacrados; envelope 1 contendo proposta de preços. Envelope 11
contendo documentos para habilitação, com as seguintes
identificações na parte extema:
PREGÃO PRESENCIAL N° 121/2017
ENVELOPE 1 - PROPOSTA DE PREÇOS
PROPONENTE: (nome da empresa)
PREGÃO PRESENCIAL N° 121/2017
ENVELOPE 11 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
PROPONENTE: (nome da empresa)
LEIA-SE

3.3- Os interessados deverão entregar até o dia 22/12/2017 às 14:00
horas no Departamento de Licitações desta Prefeitura 02 envelopes
lacrados; envelope 1 contendo proposta de preços. Envelope 11
contendo documentos para habilitação, com as seguintes
identificações na parte extema:
PREGÃO PRESENCIAL N° 121/2017
ENVELOPE 1 - PROPOSTA DE PREÇOS
PROPONENTE: (nome da empresa)
PREGÃO PRESENCIAL N° 121/2017
ENVELOPE 11 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
PROPONENTE: (nome da empresa)
Os demais itens permanecem inalterados. .

PLANALTO/PR, 07 de dezembro de 2017.

Atenciosamente



Prefeitura Municipal de Planalto http://www.diariomunicipal.com.br/amp/materia/EF59D0DE

INÁCIO JOSE yVERLE

Prefeito Municipal

Publicado por:
Carla Fátima Mombach Sturm

Código Identlficador:EF59D0DE

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
informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/amp/
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município de planalto

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

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

PLANALTO - PARANÁ

PREGÃO PRESENCIAL N® 121/2017

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 n° 121/2017, 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° e 4°,

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

RESOLVE

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

disposto no artigo 21, inciso I da Lei n° 8666;

II) Publique-se o extrato da ANULAÇÃO;

Gabinete do Prefeito Municipal de Planalto, Estado do Paraná,

em 11 de dezembro de 2017.

<  ̂ INÁCIO JOSE WERLE
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Planalto http://www.diarioniunicipal.com.br/amp/materia/4E473AA6

ESTADO DO PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

LICITAÇÃO
ANULAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N" 121/2017

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 n° 121/2017, 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° e 4°, inciso V, da lei 10.520/2002 em prejuízo do principio
da de publicidade.

RESOLVE

I) ANULAR a presente licitação, considerando o não atendimento ao
disposto no artigo 21, inciso 1 da Lei n" 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 Identificador:4E473AA6

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.com.br/amp/
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'12 de Dezembro de 2017 w

ESTADO DO PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

PREGÃO PRESENCIAL N° 120/2017
ANULAÇÃO DE UCITAÇÃO

INÁCIO JOSÉ WERLE, Prefeito em exercício do Municipio de Plattallo,
Estack) do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

CcxsderarxIooprDcessoicilatârioscbarriociaidade de Pregão PresenciaL
sobrPl2Q^17,comdata de aberluaprevislaparaoda22de dezembrode

2017, tendo por objeto conbataçáo de empresa visando a aquisição de
Implementos agrícolas que servira de apoio paia programas de fomento e

deste Município de Planalto "MENOR PREÇO POR ITEM",
Considerando a observância de víciode natureza insanável perônentea

ausértáade publicação do avisode pubScidade conforrne delernwa oarbgo
1° e 4<. Inoso V, da lei 10.520/2002 em prejuízodo prirtc^ da publicidade.
RESOLVE

I) ANULAR a presente licitação, considerando o não atendimento ao
disposto no artigo 21, irvòso I da Lei n* 6666;

I!) Publique-se o extrato da ANULAÇÃO;
Gabinete do Prefeito Municipal de Planalto, Estado do Paraná,

em 11 de deúmbrode2017.
INÁCIO JOSÉ WERL£- Prefeito Municipal

ESTADO 00 PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

PREGÃO PRESENCIAL N» 121/2017
ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO
INÁCIOJOSÉ WERLE, Prefeito em exercido do Município de Planalto,

Estadodo Paraná, no uso de suas atribuições legais.
Consideraidoo processaidtalõriosobamodaidadede PregãoPresencial,

sob rP 121/2017, comdala deaberbrapreviâapareodia 22 dedezentrode

2017, tendo por objeto contratação de empresa visando a aquisição de
implementos agrícolas que servira de apoo para programas de fomento e
atívidadeleiteiraaqual atendera pequenosagr^iáloreseagricuftoiesfamüiares
deste Município de Planalto "MENOR PREÇO POR ITEM",

Considerando a cAservãnda de vido de natureza insanável pertinente a
ausência de publicaçãodo aviso de piAiddade conforme determina ovtigo
1'e4MndsoV,da lei 10.520/2002 em pr^tzo do pmcipioda de pubiddade.

RESOLVE

I) ANULAR a presente lidiação, considerando o não atendimento ao
disposto no ailígo 21, indso l da Lei n^SSSB;

llj 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

ESTADO DO PARAfíA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REALEZA

AVISO DE LICITAÇÃO
APREFEITURA DE REALEZA, Estado do Paraná, loma pCiblico

e para conhecimento dos interessados que fará realizar Licitação,
na seguinte modalidade e caracterisbcas:
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N'. 100/2017 -

PROCESSO LICITATÓRIO: 160/2017 - TIPO: MENOR PREÇO
POR LOTE.

OBJETO: Constatação de empresa para prestação de serviços
de locação de impressoras e copiadoras sob regime de comodatc
para atender a demanda de todas as Secretarias Municipais de
Realeza.

ABERTURA DAS PROPOSTAS/ SESSÃO DE DISPUTA: Dia
28 de Dezembro de 2017, às OôhrOOmIn

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: Pregão Presenciai n» 100)
2017. e^nail: licitacao@realeza.pr.gov.br
REFERÊNCIA DE TEMPO: Horário de Brasília - DF

Realeza, 11 de Dezembro de 2017
Diana Bamberg • Pregoeira

'  'r: •'

Tranqüilidade para voce^
segurança poro o seu bebê.

Durante o FVé-naíai. com os exaries irtecSo». é
pos^ identificar e reduzi- muHos problemas
de ̂ de que costuriam a atingir 3 mãe e seu bebê.

SBirecitóados nec^sanos para mm ̂loez

saxíâvei. como a importância de marter urre
Orientação báaxirada, praíicar e^ercfoos fiscos
ft̂ lares e evHar o ácodisma e o teb^smo.

O ÁLCOOL OU

O
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-—f1 22/)00 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA.PECUARIA E ABASTECIMENTO
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Dados da Proposta

Plano de Trabalho

Requisdos para Celebração

io/Termo de Referência

etofecAalitfggãenlt^talhado
Plano de Aplicação Consolidado

Anexos

Pareceres

Tipo Despesa
Tipo

Despesa
Descriçã

Filtrar

o
Cód. Natureza

Despesa
Natureza Aquisição Un. Qtde Valor Unitário Valor Total Status

BEM
Subsolador. no mínimo de 07 .. .

: Hastes. Crv 44905240
Recursos do ....

-  . . UN
convênio

2 0^^®
6.450.00

R$

12.900,00
Aprovado

BEM
Carreta Basculante Aorícoia.

capacidade
44905240

Recursos do
-  . UN

convênio
40

19.600.00

R$

78.400.00
Aprovado

BEM
Distribuidor de Calcareo e

adubo, caoacl
44905240

Recursos do
-  . UN

convênio
10

28.700,00

R$

28.700.00
Aprovado

Valores Totais

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

TOTAL em Bens R$ 120.000.00 R$ 120.000.00 1 R$0.00 R$ 0,00

TOTAL em Tributos R$ 0,00 R$0.00 R$ 0,00 R$ 0,00
TOTAL em Obras R$ 0,00 R$0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
TOTAL em Serviços R$ 0,00 R$ 0,00 i R$ 0,00 R$ 0,00
TOTAL em Outros R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0.00



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

»  jTOfy^L em Despesa Administrativa 0,00 ! R$ 0,00 I R$ 0,00 I R$ 0,00

TOTAL GERAL i R$ 120.000,00 R$ 120.000,00 |R$ 0,00 I R$0,00



N" SICONV

844227/2017

N» SIAPF/SUGF

Q20161/2017

I PROPONENTE I TOMADOR
MUNiCIPIO DE PLANALTO

OBJETO

IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS - NOVOS

GIGOV GESTOR

Cascavel MAPA

MUNICÍPIO/UF

PLANALTO/PR.

DESCRIÇÃO DO OBJETO CONTRATADO
IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

PROGRAMA

Parana - Emendas Parlam - Investimento

AÇÃO I MODALIDADE
contrato de repasse

REPASSE (R$)

117.000,00

CONTRAPARTIDA MÍNIMA

3.000,00

ESPECIFICAÇÕES

As especificações técnicas dos equipamentos cotados estão compatíveis com as especificações do Plano de Aplicação Detalhado (contido no Plano de Trabalho do SICONV)?

QUADRO RESUMO DE COTAÇÕES

DM MAQUINAS

AGRÍCOLAS LTDA

POPOSKI E RUOSO

VETERINÁRIA E ENG

LTDA

CNPJ: 07.736.304/0001-60

JAIME MASSOLA

CNPJ: 05,848,127/0001-89

Nome da empresa

CNPJ: 00.000.000/0000-00CNPJ:04.318.512/0001-51

ESPECIFICAÇÃO 46 35432305 46 35551137

JAIME

20/03/2017

46 35521085

Carreta Basculante Agrícola capacidade minima:7 ton.com

pneus novos aro 16. eixos em tander.chassi viga em G mínimo pj
6 milímetros de espessura.Caçamba chapa metálica no minimo
12mmd_e espessura
Distribuidor de Calcareo e adubo, cap MÍNIMA; 61, pneus p.

novos; rodado tander. Eixo duplo.

Subsolador 07 Hastes. Curvo com braçadeira e pino R$

19.600.00 R$

28.950.00 R$

"Taoo.oo R$

19.500,00 R$

28.600,00 R$

6.450,00" ~R$

19.850.00

28.700.00

6.800,00

Nome do contato

data da cotação

VALOR DA VALOR

MEDIANA DAS PROPOSTO

COTAÇÕES PREFEITURA

R$ 19.600.00 R$ 19.600,00

RS 28.700,00 R$ 28.700,00

RS 6.450"00" RS 6.460,00

PLANALTO-PR., 04 de agosto de 2017

Assinatura do responsável técnico pelo orçamento

Nome: DARCÍ FRANCISCO DOS SANTOS

Cargo: SECRETARIO DA AGRICULTURA



CAiYA
Grau de Sigilo

#PÚBLICO

Gerência Executiva de Governo Cascavel

Rua Uruguai, 260 - Bairro Alto Alegre
85.805-010-Cascavel-PR

Oficio 2849 / 2017 / GIGOV/CV

Cascavel, 26 de setembro de 2017

A Sua Excelência o Senhor

Inácio José Werle

Prefeito do Município de Planalto

Assunto: Orientações para Continuidade do Processo
Ref.: Contrato de Repasse OGU n° 847354/2017 - Operação 1042826-88 - Programa PRODESA
Objeto: Aquisição de Implementos agrícolas (01 terraceador de arrasto, 01 subsolador, 01
distribuidor de adubo orgânico e 02 distribuidor de adubo e calcáreo)
Conta corrente: 1256.006.00647246-4

Valor do Investimento: R$ 130.000,00

Senhor Prefeito,

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$ 126.750,00
Valor Contrapartida Financeira: R$ 3.250,00
Valor Investimento: R$ 130.000,00

1-1 O Contrato de Repasse será encaminhado a esse Município para as devidas
assinaturas sendo necessária a devolução de 01 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.

Itens Valor

01 terraceador de arrasto 33.560,00
01 subsolador 4.840,00
01 distribuidor de adubo orgânico 34.200,00
02 distribuidor de adubo e calcáreo 57.400,00
Total 130.000,00

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

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br
1



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

2.1 Todos os documentos apresentados à CAIXA devem ser inseridos no SICONV,
procedendo ao respectivo registro nas abas PROCESSO DE EXECUÇÃO e
CONTRATOS/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.

3. Alerta-se que para contratos firmados com data posterior a 02/01/2017 é vedada
autorização de início caso o convenente tenha algum contrato sem execução financeira/ paralisado
por prazo superior a 180 dias.

4. A conta corrente vinculada ao contrato de repasse consta pendente de regularização
no SICONV, portanto verificar juntamente com a agência da CAIXA os procedimentos necessários
visando a regularização.

Respeitosamente,

lYANlLDE GlUSTl COELHO

Assistente Sênior

Gerência Executiva Governo Cascavel/PR

FERNANDA KREUTZ DO NASCIMENTO FERRONATO

Coordenador de Filial Substituto Eventual

Gerência Executiva Governo Cascavel/PR

ANDERSON GlOVANl SIMON OLIVEIRA

Gerente de Filial

Gerência Executiva Governo Cascavel/PR

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

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br
2



Grau de Sigilo

#PÚBLÍCO

Gerência Executiva de Governo Cascavel

Rua Uruguai, 260 - Bairro Alto Alegre
85.805-010 - Cascavel - PR

Ofício n° 2843 / 2017 / GIGOV/CV

Cascavel, 26 de Setembro de 2017

A Sua Excelência o Senhor

Inácio José Werle

Prefeito de Planalto

^  Assunto: Orientações para Continuidade do Processo
Ref: Contrato de Repasse OGU n® 844227/2017 - Operação 1042057-64 - Programa
PRODESA

Objeto: Aquisição de 01 Distribuidor de Calcário e Adubo, 01 Subsolador, 04 Carretas
Bascuiante Agrícola
Conta corrente: 1256.006.00647244-8

Vigência: 26/05/2019
Valor do Investimento: R$ 120.000,00

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$ 1 17.000,00
Valor Contrapartida Financeira: R$ 3.000,00
Valor Investimento: R$ 120.000,00

I  I O Contrato de Repasse será encaminhado a esse Município para as devidas
assinaturas sendo necessária a devolução de 01 via para atualização dos respectivos sistemas.

I -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 Bascuiante 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 C.AIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com defícíência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br
1



IXA
2.1 Todos os documentos apresentados à CAIXA devem ser inseridos no SICONV,
procedendo ao respectivo registro nas abas PROCESSO DE EXECUÇÃO e
CONTRATOS/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 GIOVANI SIMON OLIVEIRA

Gerente de Filial

Gerência Executiva Governo Cascavel/PR

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

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br
2
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22000 - MINISTÉRIO DA AGR1CULTURA,PECUARIA E ABASTECIMENTO
Convênio 844227/2017
Dados da Proposta

Plano de Trabalho

Requisitos para Celebração

bo/Termo de Referência

Plano de Aplicação Consolidado

Anexos

Pareceres

Tipo Despesa
Tipo

Desc

Filtrar

Despesa
rição

Cóü. Natureza

Despesa
Natureza Aquisição lln. Qtdc Valor Unitário Valor Total Status

BEM

BEM

BEM

Subsolador. no mínimo de

07 Hastes. Curv

Carreta Basculante

Agrícola, capacidade

Distribuidor de Calcareo e

adubo, capaci

44905240

44905240

44905240

Recursos do

convênio

Recursos do

convênio

Recursos do

convênio

6.450^

^ ̂ 19-600.00 78.400,00 ^P''0"3do

28.700,00 28.700,00

Valores Totais

TOTAL em Bens

TOTAL em Tributos

TOTAL em Obras

TOTAL em Serviços

Valor total Com Recurso do convênio Contrapartida cm bens/.scrviços Rcnd. Aplicação

R$ 120.000,00 R$ 120.000.00

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

R$ 0,00

R$0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

1 de 2
05/10/2017 10:47



Listar Bens https://www.convenios.gov.br/siconv/proposta/SelecionarObjeto/Sel.

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

TOTAL em Outros R$0,00 R$0,00 ! R$ 0,00 R$ 0,00

TOTAL em Despesa Administrativa R$0,00 R$0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

TOTAL GERAL R$ 120.000,00 R$ 120.000,00 1 R$ 0,00 1 R$ 0,00

2 de 2 05/10/2017 10:47
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N" SIAPF/SMGF N° SICONV Igigov GESTOR PROGRAMA
020161/2017 844227/2017 j Cascavel MAPA Parana - Emendas Partam • Investimento

PROPONENTE/ TOMADOR MUNICÍPIO/UF
MUNICÍPIO DE PLANALTO PLANALTO/PR.

AÇÃO / MODALIDADE
contrato de repasse J
REPASSE (R$)

117.000.00

OBJETO

IMPLEMENTOS AGRICOLAS - NOVOS
DESCRIÇÃO 00 OBJETO CONTRATADO
IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

CONTRAPARTIDA MÍNIMA
3.000,00

RS

1  ESPECIFICAÇÕES

1.1 As especificações técnicas dos equipamentos cotados estão compatíveis com as especificações do Plano de Aplicação Detalhado (contido no Plano de Trabalho do SICONV)? jSim
2  QUADRO RESUMO OE COTAÇÕES

DM MAQUINAS

agrícolas ltoa

CNPJ;04.318.512rt)001-51

46 35432305

MOACIR

20/03/2017

Carreta Basculante Agrícola capacidade mínima de 7 ton, com
pneus novos aro 16, eixos em Tander, chassi viga em G
mínimo 6 milímetros de espessura,Caçamba chapa metalica no
mínimo 12mm de espessura.
Distribuidor de Calcareo e adubo, cap miníma: 6 toneladas,
pneus novos; rodadoTander. Eixo duplo.
Subsolador, no mínimo de 07 Hastes, Curvo com braçadeira e
pino

19.600,0

R$

R$

28.950,00

6.300,00

POPOSKI E RUOSO

VETERINÁRIA E ENG

LTDA

CNPJ: 07,736.304/0(X)1-60

46 35551137

JAISON

20/03/2017

JAIME MASSOLA

CNPJ: 05.648.127/0001-89

46 35521065

JAIME

20/03/2017

í-r-v'
-t

R$

RS

19.500,00

28.600.00

.''6.450.00

RS 19.850,00

_28.700.00

6.800.00

1

V r

f

Nome da empresa

CNPJ: 00.000.000/DOO(M)0

Telefone

Nome do contato

data da cotação

RS

RS

RS

19.600,00 RS

28.700,00

6,450.00

RS

RS

19.600,00

28.700.00

6.450,00

PLANALTO-PR.. 04 de agosto de 2017tstode20l7 y

INÁCIO JOSEWERLE
PREFEITOlIUNICIPAL
CPF 815 418 219-04

AssinàiDra-do-rooponcávef técnico pelo orçamento

Nome: DARCI FRANCISCO DOS SANTOS

Cargo; SECRETARIO DA AGRICULTURA



município de planalto
CNPJN" 76.460.526/0001-16

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

Fone: (046) 3555-8100 -Fax: (46) 3555-8101
M^ANALTO - _ _ PARANÁ

PLANO DE USO RACIONAL

Aquisição de Implementos Agrícolas servirá de apoio para programas de
fomento a atividade leiteira, a qual atendera a pequenos agricultores familiares
do município de Planalto, no preparo de solo e colheita de produtos agrícolas,
utilizados na dieta alimentar dos animais.

0 Projeto é composto por:

1 - EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS

1.1 - CARRETA BASCULANTE

- Caçamba mínimo 7 toneladas
- eixo em TANDER,

- chassi VIGA em G mínimo 6 milímetros de espessura,
- Caçamba chapa metálica no mínimo 12mm de espessura.

1.2 -DISTRIBUIDOR DE CARLCÁREO E adubo
- 6 tn

- Eixo duplo
- Pneus novos

1.3-SUBSOLADOR

- 07 hastes

- Curvo com braçadelra e Pino

Com a implantação desse projeto, espera-se garantir a produção e colheita de
produtos agrícolas suficiente para uma boa alimentação de animais leiteiros de
pequenos produtores familiares, bem como alcançar melhoria de renda dos referidos
produtores. Serão beneficiados 400 famílias e aproximadamente 1.240 pessoas dos
distritos: Valério, Barra Grande e Sagrada Família, Centro Novo e Sede.
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PREFEITURA DO VIUNICIPIO DE PLANALTO
CNPJ 76.460.526/0001-16

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

85750-000 - PLANALTO - PARANÁ

PORTARIA N° 02 PE 02 DE JANEIRO DE 2017.

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

RESOLVE

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

ra do Município de Planalto, Estado do Paraná,
:gão, a senhora CARLA FATIMA MOMBACH
6.772.151-9 SSPPR, pertencente ao quadro de

10 equipe de apoio CRISTIANE LÍBARDI
IG n° 6.478.230-4 SSPPR, e o senhor PAULO
de identidade RG n° 4.750.717-0 SSPPR, , que
íssário ao Pregoeiro na realizações das licitações
le 2017.

GABINETE DO PREFEITO

mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete.
ÍICIPAL DE PLANALTO, aos dois dias do

INÁCIO JOSÉ WERLE
PREFEITO MUNICIPAL



PORTARIA N'' 72 DE 18 DE OUTUBRO DE 2017.

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

RESOLVE

Art. 1° - Designar o senhor Cl
de identidade RG n° 9.849.923-7 SSPPR, a ser
portadora da cédula de identidade RG n° 6.772,
SOUZA, portadora da cédula de identidade RG i
primeiro comporem a Comissão de Licitação, pa
licitação.

Art. 2° - Fica designado o i
identidade RG n'^ 3.674.161-9 SSPPR, e a se
portadora da cédula de identidade RG n° 10.03Í
ausência e/ou impedimento de membro titular fa

IZAR AUGUSTO SOARES, portador da cédula
hora CARLA FATIMA MOMBACH STURM,

151-9 SSPPR, e a senhora JEANE MARIA DE
1° 4.298.101-0 SSPPR, para sob a presidência do
ra apreciar propostas referentes aos processos de

enhor IVO BAGGIO, portador da cédula de
ihora CARLA SABRINA RECH MALINSKI.

.363-1 SSPPR, como suplentes para em caso de
:er parte da Comissão de Licitação.

GABINETE DO PREFEITO M

do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete.

ÍICIPAL DE PLANALTO, aos dezoito dias

INÁCIO JC SÉ WERLE
PREFEITO MUNICIPAL


