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Planalto-Pr., 29 de março de 2016

DE: Luiz Biazus - Secretaria de Serviços Rodoviários

DE: Oldemar Ceconi - Secretaria de Agricultura

PARA: Marlon Fernando Kuhn - Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

Pelo presente solicitamos a Vossa Excelência a competente
autorização objetivando a contratação de empresa especializada para prestação de
serviços de drenagem/canalização das águas, em vias rurais do Município de
Planai:o. Conforme abaixo segue:

Item Objeto Quant. Unid. Preço

unitário

Preço

total

01 Prestação de serviços de

drenagem/canalização das águas
pluviais, compreendendo: Escavação
mecânica de valas com retro escavadeira

até l,5m de profundidade; aterro e
reaterro de valas com material local;

assentamento de tubos de concreto DN

0,60/0,80m, a ser executado em vias
rurais do Município de Planalto.

900 M 85,00 76.500,00

TOTAL 76.500,00

O custo total estimado do objeto, importa no valor
aproximado de R$ 76.500,00 (setenta e seis mil e quinhentos reais).

Cordialmente,

LUIZ-^IAZUS

Secretário de Serviços Rodoviários

OI DEM AR CECONI

retãrio de Agricultura
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Planalto-Pr., 30 de março de 2016

DE: Marlon Fernando Kuhn - Prefeito Municipal

Preliminarmente para à autorização solicitada para
contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
drenagem/canalização das águas, em vias rurais do Município de Planalto,
encaminhamos:

PARA:

PARA:

PARA:

Secretaria de Finanças;
à 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/contrato;

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

Cordialmente,

■ A
MARJLON FERNANDO KUHN

i Prefeito Municipal.
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Planalto-Pr., 31 de março de 2016

DE:

PARA:

Secretaria de Finanças

Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

Em atenção à solicitação para a contratação de empresa especializada
para prestação de serviços de drenagem/canalização das águas, em vias rurais do
Município de Planalto, expedido por Vossa Excelência na data de 30/03/2016,
informamos a existência de previsão de recursos orçamentários para assegurar o
pagamento das obrigações decorrentes da solicitação supra, sendo que o pagamento
será efetuado através das Dotações Orçamentárias:

DOTAÇÕES
Conta da despesa Funcional prograinática Dèstinação de recuíso \

490 05.115.15.512.1501-1018 0.1.00.0000000

700 06.120.26.782.2601-2027 0.1.00.0000000

2550 11.133.20.606.2001-2084 0.1.00.0000000

Cordialmente,

ENSON ELEMAR SCHABO

Secretário de Finanças
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PARECER:

DE: Assessoria Jurídica

PARA: Prefeito Municipal

Planalto-Pr., 01 de abril de 2016

Senhor Prefeito,

À apreciação deste Setor Jurídico do processo
administrativo referente a contratação de empresa especializada para prestação de
serviços de drenagem/canalização das águas, em vias rurais do Município de
Planalto.

De acordo com a informação contida no ofício, de

29/03/2016, da Secretaria de Serviços Rodoviários/Secretaria de Agricultura e
pesquisa de preços feita pelo Departamento de Compras, o preço máximo do objeto
importa em R$ 76.500,00 (setenta e seis mil e quinhentos reais).

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

DOTAÇOES

Conta dá despesa Funcional programanca Destinaçao de recurso

490 05.115.15.512.1501-1018 0.1.00.0000000

700 06.120.26.782.2601-2027 0.1.00.0000000

2550 11.133.20.606.2001-2084 0.1.00.0000000

A Licitação dar-se-á sob a modalidade CONVITE, pelo
critério de julgamento de MENOR PREÇO, regida pela Lei Federal n.° 8.666/93 e
suas alterações, LC 123/2006 de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar rf
147/2014 e demais disposições legais.

-^ATRT

OAB/PR



município de planalto

CNFIN"" 76.460.526/0001-16
Praça São Francisco àe 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., 04 de abril de 2016

DE:

PARA:

Marlon Fernando Kuhn

Comissão de Licitações

Considerando as informações e pareceres contidos no presente Processo,
Autorizo a Licitação sob a Modalidade CONVITE, pelo critério de julgamento de
MENOR PREÇO, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de drenagem/canalização das águas, em vias rurais do
Município de Planalto, nos termos da Lei Federal n.° 8.666/93 e suas alterações, LC
123/2006 de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar n" 147/2014 e demais
disposições legais.

A Comissão de Licitação nomeada pela Portaria 001/2016.

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

MARLON FERNANDO KUHN

í Prefeito Municipal
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MINUTA DE CONVITE N° /2016

Sí
EXCLUSIVO ME-EPP

ff

1 - PREÂMBULO

1.1 - O município de planalto, estado do PARANÁ, por intermédio da
Comissão Permanente de Licitação designada pela Portaria n° 001/2016, de
04/01/2016, de conformidade com o disposto na Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993,
LG 123/2006 de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar n° 147, de 7 de agosto de
2014 e demais legislação aplicável, torna público a realização de procedimento de
licitação, na modalidade CONVITE, sob n° / I , do tipo MENOR PREÇO, na
data de / / às ; horas, na Sala de Reuniões da Comissão Permanente
de Licitação, localizada na Praça São Francisco de Assis, n° 1583, Centro, na Cidade
de Planalto, no Estado do Paraná, tendo como objeto a contratação de empresa
especializada para prestação de serviços de drenagem/canalização das águas,
em vias urbanas/rurais do Município de Planalto.

1.2-0 recebimento dos Envelopes I, contendo a documentação de Habilitação, e dos
Envelopes II, contendo a Proposta de Preço dos interessados, dar-se-á até às
horas da data de / / na Sala de Reuniões da Comissão Permanente de
Licitação, localizada à Praça São Francisco de Assis, n° 1583, Centro, na Cidade de
Planalto, no Estado do Paraná.

1.3 - A abertura dos Envelopes I, contendo a documentação de Habilitação, dar-se-á no
endereço indicado no item 1.1. deste Edital, a partir das horas do dia

/  / Havendo a concordância formalmente expressa de todos os proponentes
em renunciar á interposição de recurso da fase de habilitação, proceder-se-á, na
mesma ocasião, a abertura dos Envelopes II, contendo a Proposta de Preço dos
licitantes habilitados.

2-DO OBJETO

2.1 - A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta visando a contratação

áauas. em vias urbanas/rurais do Município de Planalto. Con"orme abaixo segue:

Item Objeto Quant. Unid. Preço
máximo

unitário

Preço
máximo

total

1 Prestação de serviços de
drenagem/canalização das águas
pluviais, compreendendo: Escavação

900 M 85,00 76.500,00
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mecânica de valas com retro escavadeira

até 1,5m de profundidade; aterro e
reaterro de valas com material local;
assentamento de tubos de concreto DN

0,60/0,80m, a ser executado em vias
urbanas/rurais do Município de Planalto.

VALOR TOTAL 76.500,00

3 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
3.1- Para cobertura das despesas decorrentes desta licitação serão utilizados recursos
próprios do Município de Planalto. Proveniente das seguintes DOTAÇÕES

Conta da despesa Funcional programática Destinação dè recurso

490 05.115.15.512.1501-1018 0.1.00.0000000

700 06.120.26.782.2601-2027 0.1.00.0000000

2550 11.133.20.606.2001-2084 0.1.00.0000000

5 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
5.1 - O presente edital é EXCLUSIVO PARA ME (microempresa) e EPP (empresa de
pequeno porte) e se submete ao disposto na Lei Complementar n° 123/2006 e Lei
Complementar n° 147/2014, que estabelece normais relativas ao tratamento
diferenciado e favorecido às ME- Microempresa e EPP - Empresas de Pequeno Porte.
5.2 - Poderão participar, além das empresas convidadas pelo Município de Planalto, os
demais interessados do ramo correspondente ao objeto do presente certame, que
manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 horas da apresentação das
propostas.
5.3 - As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar declaração,
sob as penas da Lei, de que cumprem os requisitos legais para qualificação como
micro empresa e empresa de pequeno porte, estando aptos a usufruir do tratamento
favorecido conforme Lei Complementar n° 123 de 14 de Dezembro de 2006 e Lei
Complementar n° 147, de 7 de agosto de 2014 (CONFORME ANEXO V).
5.4 - Não poderão participar da presente licitação os interessados que estejam
cumprindo as sanções previstas nos incisos III e IV, do art. 87, da Lei n° 8.666/93.5.4

5 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES "I" e "H" E DA CARTA DE
CREDENCIAMENTO.

5.1 - Os Envelopes I e II, contendo respectivamente a documentação referente à
habilitação e à proposta de preço, deverão ser entregues na data, horário e local
indicados no preâmbulo deste Edital, devidamente fechados, constando das faces os
seguintes dizeres:

a) CONVITE H° /2016
ENVELOPE I - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PROPONENTE:
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b) CONVITE N° /2016
ENVELOPE II - PROPOSTA DE PREÇO
PROPONENTE:
5.2 - A Comissão Permanente de Licitação não acolherá documentação ou propostas
apresentadas em desacordo com o horário, data e local especificados neste Edital.
5.3 - Caso o proponente encaminhe um representante para acompanhar o
procedimento de licitação, deverá formalizar uma Carta de Credenciamento, conforme
modelo constante no Anexo II deste Edital, que deverá ser entregue à Comissão
Permanente de Licitação no momento da abertura dos Envelopes I.

6-DA HABILITAÇÃO
6.1- As empresas deverão apresentar no ENVELOPE I, os seguintes documentos
originais ou cópia, e deverão estar dentro dos respectivos prazos de validade, os quais
serão examinados pela Comissão Permanente de Licitação:

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 Negativa De Débitos Relativos Aos Tributos
Federais E À Dívida Ativa Da União, expedida pelo Ministério Da
Fazenda/Secretaria da Receita Federal do Brasil;

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

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

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

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

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

1) Comprovação de vínculo de trabalho dos empregados/funcionários (03
(três) funcionários, divididos em 02 (dois) serventes e 01 (um) operador),
devendo comprovar obrigatoriamente sua vinculação com a empresa,
mediante apresentação de cópia autenticada da anotação da carteira de
trabalho ou Ficha de Registro de Empregado quando este não fizer parte
do Contrato Social da empresa proponente, ou Contrato de Prestação de
Serviços. No caso do componente ser proprietário ou sócio, mediante
apresentação de documento que comprove essa condição;

j) Cópia de documento que comprove a propriedade ou posse da máquina,
retro escavadeira com potência mínima 90 CV, e data de fabricação igual
ou superior a 2010;
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k) Declaração de Idoneidade, conforme o modelo do Anexo III deste Edital,
assinada pelo representante legal da licitante;

I) Declaração de Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do Artigo 7° da
Constituição Federal, conforme o modelo do Anexo IV deste Edital,
assinada pelo representante legal da licitante.

m) Declaração de cumprimento aos requisitos legais para qualificação como
micro empresa e empresa de pequeno porte, conforme modelo do Anexo
V deste Edital, assinada pelo representante legal da licitante.

7 - DA PROPOSTA
7/1- A proposta de preços - Envelope II - deverá ser apresentada em envelope
fechado, devidamente assinada pelo proponente ou seu representante legal, redigida
em português, de forma clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas nos campos que
envolverem valores, quantidades e prazos, deverá ser elaborada considerando as
condições estabelecidas neste edital, conforme anexo I (modelo de proposta).

a) O preço deverá incluir todas as despesas necessárias para a execução do
objeto da presente licitação.

b) O prazo de validade da proposta mínimo de 60 (sessenta) dias, que será
contado a partir da data da entrega da proposta. Na contagem do prazo excluir-
se-á o dia de início e incluir-se-á o dia do vencimento.

7.2 - O preço do objeto do presente certame, deverá respeitar o preço máximo fixado
no item 2 (do objeto) deste Edital.
7.3 - O preço válido na data da abertura da licitação, deverá ser cotado em real.

8 - DO PROCEDIMENTO

8.1- Após o horário fixado para a entrega dos envelopes, nenhum outro, sob nenhum
pretexto, será recebido.
8.2- Serão abertos os envelopes I, contendo a documentação relativa à habilitação dos
proponentes e procedida a sua apreciação.
8.3- Serão considerados inabilitados os proponentes que não apresentarem os
documentos exigidos no item 06 (da habilitação) deste edital.
8.4- Os envelopes II, contendo proposta de preços, serão devolvidos fechados aos
proponentes inabilitados.
8.5- Será verificada a conformidade de cada proposta com os requisitos exigidos no
item 7 (da proposta) deste edital, promovendo-se a desclassificação das propostas
desconformes ou incompatíveis.
8.6- Julgamento e classificação das propostas de acordo com o estabelecido no item 9
(do critério de julgamento) deste edital.

9- DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO
9.1- Dentre as propostas dos proponentes considerados habilitados, serão
classificadas as propostas pela ordem crescente dos preços apresentados,
considerando-se vencedor o proponente que apresentar o MENOR PREÇO,
respeitando o critério de aceitabilidade dos preços, fixados no item 2 (do objeto) deste
edital.

9.2- Será desclassificada a proposta que ultrapassar os valores máximos estipulado no
item 2 (do objeto) deste edital.
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9.3- Não serão consideradas vantagens não previstas neste ato convocatório ou
qualquer oferta sobre propostas de outros concorrentes.

10 - DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
10.1- O Município de Planalto solicitará os serviços de forma parcelada, sempre que
houver necessidade, sendo que não há quantidade mínima a ser solicitada. Assim a
empresa Contratada deverá, sempre que solicitado, prestar os serviços,
independentemente da quantidade de serviços solicitado;
10.2- As requisições dos serviços serão feitas pela Secretaria de Serviços
Rodoviários/Secretaria de Agricultura, quando houver necessidade, com antecedência
mínima de 24 (vinte e quatro) horas;
10.3- A empresa vencedora deverá executar os trabalhos com no mínimo 01 (uma)
máquina retro escavadeira, mínimo de 90 CV de potência e data de fabricação igual ou
superior a 2010;
10.4- A empresa Contratada deverá dispor 01 (um) encarregado geral para a operação
dos serviços;
10.5- A empresa vencedora deverá executar os trabalhos com no mínimo um efetivo de
03 (três) funcionários devidamente identificados, divididos em 02 (dois) serventes e 01
(um) operador, nos dias e prazos pré-estabelecidos, devendo cumprir todas as
determinações legais para a execução dos serviços, com o uso equipamentos de
proteção individual devidamente adequados aos serviços e de acordo com a legislação
vigente;
10.6 - A empresa Contratada, além da mão de obra, também será responsável pelo
fornecimento de todos os equipamentos necessários á realização dos serviços;
10.7- A empresa Contratada se obriga a empregar, na prestação dos serviços,
equipamentos em condições aceitáveis para a execução dos trabalhos;
10.8- Será de responsabilidade da empresa Contratada o fornecimento dos
equipamentos de Proteção Individual - EPI e de Proteção Coletiva - EPC, aos
funcionários que executarão os serviços, de acordo com a legislação vigente;
10.9- A empresa Contratada deverá executar sinalização de segurança no local onde
os serviços estarão sendo executados, permitindo total visualização dos pedestres e
veículos, proporcionando a melhor segurança de todos;
10.10- A fiscalização da prestação dos serviços ficará sob a responsabilidade do
funcionário devidamente designado pela Secretária de Serviços Rodoviários/Secretaria
de Agricultura, que determinará os dias, o tipo de serviço e os locais onde serão
realizados os serviços, expedindo a respectiva Ordem de Serviço;
10.11- A Contratada deverá atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais
e comerciais decorrentes;
10.12- A contratada deverá 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;
10.13- Caberá a Contratada 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.

11 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
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11.1- O contrato a ser firmado, na forma da minuta anexa a este Edital, terá a vigência
até 31 de maio de 2017, podendo ser prorrogado de acordo com a lei 8.666/93, desde
que haja interesse da Administração.

12 - DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
12.1 - Homologado e adjudicado o objeto da presente licitação, o Município de Planalto
convocará o adjudicatário para assinar o termo de contrato em até 05 (cinco) dias úteis,
sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art.
81, da Lei n° 8.666/93.
12.2-0 Município de Planalto, quando o convocado não assinar o contrato no prazo e
condições estabelecidos neste Edital, poderá convocar os proponentes remanescentes,
na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições
propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços, ou revogar a
licitação, independentemente da cominação prevista no art. 81, da Lei n° 8.666/93.

13- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
13.1- Pela inexecução total ou parcial a proponente ficará suspensa temporariamente
de participar em licitação e de contratar com a administração pelo prazo de até 02
(dois) anos.
13.2- Pela inexecução total ou parcial do contrato, poderá, garantida a prévia defesa,
será aplicada multa corresponde a 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato.

14- DOS TERMOS ADITIVOS

14.1 - Serão incorporados ao contrato, mediante TERMOS ADITIVOS, qualquer
modificação que venha a ser necessária durante sua vigência, decorrente das
obrigações assumidas pela contratada, alterações nas especificações quantitativas e
qualitativas ou prazos dos serviços prestados a contratante.

15- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS
15.1- Os pagamentos serão efetuados em até 15 (quinze) dias do mês subseqüente a
prestação dos serviços, mediante apresentação da respectiva nota fiscal.

16- DOS ANEXOS DO EDITAL

16.1- Compõem esta Convocação Geral, além das condições especificas, constantes
do corpo do instrumento, os seguintes documentos:

a) Anexo I - Modelo de Proposta;
b) Anexo II - Modelo de Carta de Credenciamento;
c) Anexo III - Modelo de Declaração de Idoneidade;
d) Anexo IV - Modelo de Declaração de Observância ao Disposto do Inciso XXXIII

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

17- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
17.1- O Prefeito Municipal poderá até a data da celebração do contrato ou
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homologação, desclassificar por despacho fundamentado a Empresa vencedora, se
houver prova de qualquer fato ou circunstância anterior ou posterior ao julgamento da
licitação que desabone a sua idoneidade, capacidade técnica, administrativa e
financeira, sem que caiba à empresa vencedora nenhuma indenização ou
ressarcimento.

17.2 - Reserva-se ao Prefeito Municipal o direito de revogar ou anular a presente
licitação em seu todo ou parcialmente, sem que assista aos licitantes o direito de
reembolso desde que haja razões de conveniência administrativa ou interesse público.
17.3 - Os interessados que tiverem dúvidas na interpretação deste Edital, serão
atendidos pelo Departamento de Licitações em horário de expediente.

Planalto-Pr., de de

ÍYV)
MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal
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MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° ...../2016
CONVITE N" ...../2016

Contrato administrativo de prestação de serviços 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 MARLON FERNANDO KUHN, 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" 3.031.944-3 e do CPF/MF sob n"
643.844.469-34.

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 à contratação de empresa

especializada para prestação de serviços de drenagem/canalização das águas, em vias
urbanas/rurais do Município de Planalto, conforme abaixo segue:

Objeto <

Prestação de serviços de
drenagem/canalização das águas
pluviais, compreendendo:
Escavação mecânica de valas com
retro escavadeira até l,5m de

profundidade; aterro e reaterro de
valas com material local;

assentamento de tubos de concreto

DN 0,60/0,80m, a ser executado
em vias urbanas/rurais do
Município de Planalto.

TOTAL
CLÁUSULA SEGUNDA

Quantidade Unidade Preço

unitário

Preço

total
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DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Para cobertura das despesas decorrentes desta contratação serão utilizados

recursos próprios do Município de Planalto, Proveniente das seguintes DOTAÇÕES
ORÇAMENTÁRIAS:
DOTAÇÕES

Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso

490 05.115.15.512.15Q1-1018 O.l.OO.QOOOOOO

700 06.120.26.782.2601-2027 O.l.OQ.OOQOOOO
2550 ~ 11.133.20.606.2001-2084 0.1.00.0000000
CLÁUSULA TERCEIRA

DO VALOR

Pela execução dos serviços ora contratado, a CONTRATANTE pagará à
CONTRATADA o valor total de R$ ( ), daqui por diante
denominado "VALOR CONTRATUAL".

CLÁUSULA QUARTA
DA FORMA DE PAGAMENTO

Os pagamentos serão efetuados em até 15 (quinze) dias do mês
subseqüente a prestação do serviço, mediante apresentação da respectiva nota fiscal.

CLÁUSULA QUINTA
DOS PRAZOS

O prazo máximo para a execução e entrega do objeto do presente Contrato
será fixado na respectiva Ordem de Serviços a ser expedida pela Secretaria de Serviços
Rodoviários.

CLÁUSULA SEXTA

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;

c) Solicitar a execução dos serviços de forma parcelada, sempre que
houver necessidade, sendo que não há quantidade mínima a ser
solicitada. Assim a empresa Contratada deverá, sempre que solicitado,
prestar os serviços, independentemente da quantidade de serviços
solicitado;

d) Emitir as requisições dos serviços pela Secretaria de Serviços
Rodoviários/Secretaria de Agricultura, quando houver necessidade,
com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas;

e) Fiscalizar e acompanhar os serviços, através de funcionário
devidamente designado pela Secretaria de Serviços
Rodoviários/Secretaria de Agricultura, que determinará os dias, o tipo
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de serviço e os locais onde serão realizados os serviços, expedindo a
respectiva Ordem de Serviço;

f) O Município de Planalto reserva-se, ainda, no direito de recusar todo e
qualquer serviço que não atenda às especificações exigidas, ou que
sejam considerados inadequados.

Parágrafo Terceiro - Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) Prestar a execução dos serviços na forma ajustada;
b) Prestar a execução dos sendços correspondente ao objeto acima

mencionado de forma parcelada, ou seja, conforme a necessidade deste
Município de Planalto;

c) Iniciar a execução dos serviços a partir da data fixada para início na
respectiva Ordem de Serviços, emitida pela Secretaria de Serviços
Rodoviários e/ou Secretaria de Agricultura deste Município de
Planalto;

d) Executar os trabalhos com no mínimo 01 (uma) máquina retro
escavadeira, mínimo de 90 CV de potência e data de fabricação igual
ou superior a 2010;

e) Dispor 01 (um) encarregado geral para a operação dos serviços;
f) Executar os trabalhos com no mínimo um efetivo de 03 (três)

funcionários devidamente identificados, divididos em 02 (dois)
serventes e 01 (um) operador, nos dias e prazos pré-estabelecidos,
devendo cumprir todas as determinações legais para a execução dos
serviços, com o uso equipamentos de proteção individual devidamente
adequados aos serviços e de acordo com a legislação vigente;

g) A empresa Contratada, além da mão de obra, também será responsável
pelo fornecimento de todos os equipamentos necessários à realização
dos serviços;

h) Fica obrigada a empregar, na prestação dos serviços, equipamentos em
condições aceitáveis para a execução dos trabalhos;

i) Fornecer os equipamentos de Proteção Individual - EPI e de Proteção
Coletiva - EPC, aos funcionários que executarão os serviços, de acordo
com a legislação vigente;

j) Deverá executar sinalização de segurança no local onde os serviços
estarão sendo executados, permitindo total visualização dos pedestres
e veículos, proporcionando a melhor segurança de todos;

k) Nenhum serviço fora do contratado poderá ser realizado ou
transferido à terceiros, sem prévia autorização do Município. No caso
de sub-empreitadas, a empresa vencedora deverá solicitar formalmente
autorização do Poder Executivo para efetivá-las;

1) Responsabilizar-se pela perfeita execução dos serviços, bem como a
substituir ou complementar serviços em desacordo, devendo obedecer
rigorosamente às determinações descritas na ordem de serviços.
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emitido pela Secretaria de Serviços Rodoviários e/ou Secretaria de
Agricultura deste Município de Planalto;

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

n) 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;

o) 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 SÉTIMA

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 OITAVA

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 2 (dois) anos, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante o
Município de Planalto.

CLÁUSULA NONA

DA RESCISÃO
O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos

fatos elencados no art. 78 e seguintes da Lei rf 8.666/93.
Parágrafo Único - A CONTRATADA reconhece os direitos da

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

CLÁUSULA DÉCIMA

DA VIGÊNCIA
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O prazo de vigência do presente contrato será até 31 de maio de 2017,
tendo início a partir da assinatura do respectivo contrato, podendo ser prorrogado na
forma da Lei.

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 domicílio da CONTRATADA que, em razão disso, é obrigada a manter um
representante com plenos poderes para receber notificação, citação inicial e outras
medidas em direito permitidas.

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

Planalto-Pr., de de

CONTRATANTE CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
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PARECER:

Planalto-Pr., 05 de abril de 2016

DE: Assessoria Jurídica

PARA: Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

À apreciação deste Setor Jurídico do processo
adnünistrativo referente a contratação de empresa especializada para prestação de
serviços de drenagem/canalização das águas, em vias rurais do Município de
Planalto.

As minutas do Edital de Licitação Convite e do Contrato Administrativo
anexos ao Processo Administrativo encontram-se em consonância com o regido pela
Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, LC 123/2006 de 14 de dezembro de 2006, Lei
Complementar n° 147/2014 e demais disposiçõealegais.

E £) Parecer,

PATRIQUE
OAB/PR
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CONVITE 007/2016

'EXCLUSIVO ME'EPP"

1 - PREÂMBULO

1.1 - O município de planalto, estado do PARANÁ, por intermédio da
Comissão Permanente de Licitação designada pela Portaria n° 001/2016, de
04/01/2016, de conformidade com o disposto na Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993,
LC 123/2006 de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar n° 147, de 7 de agosto de
2014 e demais legislação aplicável, torna público a realização de procedimento de
licitação, na modalidade CONVITE, sob n° 007/2016, do tipo MENOR PREÇO, na data
de 15/04/2016, às 09:00 horas, na Sala de Reuniões da Comissão Permanente de
Licitação, localizada na Praça São Francisco de Assis, n° 1583, Centro, na Cidade de
Planalto, no Estado do Paraná, tendo como objeto a contratação de empresa
especializada para prestação de serviços de drenagem/canalização das águas,
em vias urbanas/rurais do Município de Planalto.

1.2-0 recebimento dos Envelopes I, contendo a documentação de Habilitação, e dos
Envelopes II, contendo a Proposta de Preço dos interessados, dar-se-á até às 09;00
horas da data de 15/04/2016, na Sala de Reuniões da Comissão Permanente de
Licitação, localizada à Praça São Francisco de Assis, n° 1583, Centro, na Cidade de
Planalto, no Estado do Paraná.

1.3 - A abertura dos Envelopes I, contendo a documentação de Habilitação, dar-se-á no
endereço indicado no item 1.1. deste Edital, a partir das 09:00 horas do dia 15/04/2016.
Havendo a concordância formalmente expressa de todos os proponentes em renunciar
à interposição de recurso da fase de habilitação, proceder-se-á, na mesma ocasião, a
abertura dos Envelopes II, contendo a Proposta de Preço dos licitantes habilitados.

2-DO OBJETO

2.1 - A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta visando a contratação
de empresa especializada para prestação de serviços de drenagem/canalização das
águas, em vias urbanas/rurais do Município de Planalto. Conforme abaixo segue:

t  Objeto Quant. Unid. Preço Preço
máximo máximo

=  ̂ -j: unltáno total
1  Prestação de serviços de 900 M 85,00 76.500,00

drenagem/canalização das águas
pluviais, compreendendo: Escavação
mecânica de valas com retro escavadeira
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até 1,5m de profundidade; aterro e
reaterro de valas com material local;
assentamento de tubos de concreto DN

0,60/0,80m, a ser executado em vias
urbanas/rurais do Município de Planalto.

VALOR TOTAL 76.500,00

3 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3.1- Para cobertura das despesas decorrentes desta licitação serão utilizados recursos
próprios do Município de Planalto. Proveniente das seguintes DOTAÇÕES

Conta da despesa Funcional programática Destínação de recurso

490 05.115.15.512.1501-1018 0.1.00.0000000

700 06.120.26.782.2601-2027 0.1.00.0000000

2550 11.133.20.606.2001-2084 0.1.00.0000000

5 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
5.1-0 presente edital é EXCLUSIVO PARA ME (microempresa) e EPP (empresa de
pequeno porte) e se submete ao disposto na Lei Complementar n° 123/2006 e Lei
Complementar n° 147/2014, que estabelece normais relativas ao tratamento
diferenciado e favorecido às ME- Microempresa e EPP - Empresas de Pequeno Porte.
5.2 - Poderão participar, além das empresas convidadas pelo Município de Planalto, os
demais interessados do ramo correspondente ao objeto do presente certame, que
manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 horas da apresentação das
propostas.
5.3 - As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar declaração,
sob as penas da Lei, de que cumprem os requisitos legais para qualificação como
micro empresa e empresa de pequeno porte, estando aptos a usufruir do tratamento
favorecido conforme Lei Complementar n° 123 de 14 de Dezembro de 2006 e Lei
Complementar n° 147, de 7 de agosto de 2014 (CONFORME ANEXO V).
5.4 - Não poderão participar da presente licitação os interessados que estejam
cumprindo as sanções previstas nos incisos III e IV, do art. 87. da Lei n° 8.666/93.5.4

5 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES "I" e "II" E DA CARTA DE
CREDENCIAMENTO.

5.1 - Os Envelopes I e II, contendo respectivamente a documentação referente à
habilitação e à proposta de preço, deverão ser entregues na data, horário e local
indicados no preâmbulo deste Edital, devidamente fechados, constando das faces os
seguintes dizeres:

a) CONVITE N° 007/2016
ENVELOPE I - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PROPONENTE:

b) CONVITE N° 007/2016
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ENVELOPE II - PROPOSTA DE PREÇO
PROPONENTE:
5.2 - A Comissão Permanente de Licitação não acolherá documentação ou propostas
apresentadas em desacordo com o horário, data e local especificados neste Edital.
5.3 - Caso o proponente encaminhe um representante para acompanhar o
procedimento de licitação, deverá formalizar uma Carta de Credenciamento, conforme
modelo constante no Anexo II deste Edital, que deverá ser entregue à Comissão
Permanente de Licitação no momento da abertura dos Envelopes I.

6-DA HABILITAÇÃO
6.1- As empresas deverão apresentar no ENVELOPE I, os seguintes documentos
originais ou cópia, e deverão estar dentro dos respectivos prazos de validade, os quais
serão examinados pela Comissão Permanente de Licitação:

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 Negativa De Débitos Relativos Aos Tributos
Federais E À Dívida Ativa Da União, expedida pelo Ministério Da
Fazenda/Secretaria da Receita Federal do Brasil;

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

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

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

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

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

i) Comprovação de vínculo de trabalho dos empregados/funcionários (03
(três) funcionários, divididos em 02 (dois) serventes e 01 (um) operador),
devendo comprovar obrigatoriamente sua vinculação com a empresa,
mediante apresentação de cópia autenticada da anotação da carteira de
trabalho ou Ficha de Registro de Empregado quando este não fizer parte
do Contrato Social da empresa proponente, ou Contrato de Prestação de
Serviços. No caso do componente ser proprietário ou sócio, mediante
apresentação de documento que comprove essa condição;

j) Cópia de documento que comprove a propriedade ou posse da máquina,
retro escavadeira com potência mínima 90 CV, e data de fabricação igual
ou superior a 2010;

k) Declaração de Idoneidade, conforme o modelo do Anexo III deste Edital,
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assinada pelo representante legal da licítante;
I) Declaração de Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do Artigo 7° da

Constituição Federal, conforme o modelo do Anexo IV deste Edital,
assinada pelo representante legal da licitante.

m) Declaração de cumprimento aos requisitos legais para qualificação como
micro empresa e empresa de pequeno porte, conforme modelo do Anexo
V deste Edital, assinada pelo representante legal da licitante.

7 - DA PROPOSTA

7.1- A proposta de preços - Envelope II - deverá ser apresentada em envelope
fechado, devidamente assinada pelo proponente ou seu representante legal, redigida
em português, de forma clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas nos campos que
envolverem valores, quantidades e prazos, deverá ser elaborada considerando as
condições estabelecidas neste edital, conforme anexo I (modelo de proposta).

a) O preço deverá Incluir todas as despesas necessárias para a execução do
objeto da presente licitação.

b) O prazo de validade da proposta mínimo de 60 (sessenta) dias, que será
contado a partir da data da entrega da proposta. Na contagem do prazo excluir-
se-á o dia de início e incluir-se-á o dia do vencimento.

7.2 - O preço do objeto do presente certame, deverá respeitar o preço máximo fixado
no item 2 (do objeto) deste Edital.
7.3 - O preço válido na data da abertura da licitação, deverá ser cotado em real.

8 - DO PROCEDIMENTO

8.1- Após o horário fixado para a entrega dos envelopes, nenhum outro, sob nenhum
pretexto, será recebido.
8.2- Serão abertos os envelopes I, contendo a documentação relativa à habilitação dos
proponentes e procedida a sua apreciação.
8.3- Serão considerados inabilitados os proponentes que não apresentarem os
documentos exigidos no item 06 (da habilitação) deste edital.
8.4- Os envelopes II, contendo proposta de preços, serão devolvidos fechados aos
proponentes inabilitados.
8.5- Será verificada a conformidade de cada proposta com os requisitos exigidos no
item 7 (da proposta) deste edital, promovendo-se a desclassificação das propostas
desconformes ou incompatíveis.
8.6- Julgamento e classificação das propostas de acordo com o estabelecido no item 9
(do critério de julgamento) deste edital.

9- DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO
9.1- Dentre as propostas dos proponentes considerados habilitados, serão
classificadas as propostas pela ordem crescente dos preços apresentados,
considerando-se vencedor o proponente que apresentar o MENOR PREÇO,
respeitando o critério de aceitabilidade dos preços, fixados no item 2 (do objeto) deste
edital.

9.2- Será desclassificada a proposta que ultrapassar os valores máximos estipulado no
item 2 (do objeto) deste edital.
9.3- Não serão consideradas vantagens não previstas neste ato convocatório ou
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qualquer oferta sobre propostas de outros concorrentes.

10 - DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
10.1- O Município de Planalto solicitará os serviços de forma parcelada, sempre que
riouver necessidade, sendo que não há quantidade mínima a ser solicitada. Assim a
empresa Contratada deverá, sempre que solicitado, prestar os serviços
independentemente da quantidade de serviços solicitado;

requisições dos serviços serão feitas pela Secretaria de Serviços
Rodoviarios/Secretaria de Agricultura, quando houver necessidade, com antecedência
mínima de 24 (vinte e quatro) horas;
10.3- A empresa vencedora deverá executar os trabalhos com no mínimo 01 (uma)

TuS^a 20^^ potência e data de fabricação igual ou
10.4- A empresa Contratada deverá dispor 01 (um) encarregado geral para a operação
dos serviços; ^ r k v

^ fvencedora deverá executar os trabalhos com no mínimo um efetivo de 03 (tres) funcionários devidamente identificados, divididos em 02 (dois) serventes e 01
(um) operador nos dias e prazos pré-estabelecidos, devendo cumprir todas as
determinações legais para a execução dos serviços, com o uso equipamentos de
proteção individual devidamente adequados aos serviços e de acordo com a legislação
vigente; ^ ^
10.6 - A empresa Contratada, além da mão de obra, também será responsável pelo
fornecimento de todos os equipamentos necessários à realização dos serviços;
10.7- A empresa Contratada se obriga a empregar, na prestação dos serviços
equipamentos em condições aceitáveis para a execução dos trabalhos;
0.8- Será de responsabilidade da empresa Contratada o fornecimento dos

equipamentos de Proteção Individual - EPI e de Proteção Coletiva - EPC aos

-i^n^n executarão os serviços, de acordo com a legislação vigente; 10.9- A empresa Contratada deverá executar sinalização de segurança no local onde
os serviços estarao sendo executados, permitindo total visualização dos pedestres e
veículos, proporcionando a melhor segurança de todos;
10.10- A fiscalização da prestação dos serviços ficará sob a responsabilidade do
funcionário devidamente designado pela Secretária de Serviços Rodoviários/Secretaria
de Agricultura, que determinará os dias, o tipo de serviço e os locais onde serão
realizados os serviços, expedindo a respectiva Ordem de Serviço;
10.11- A Contratada deverá atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais
e comerciais decorrentes;

deverá manter durante toda a execução do Contrato em
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de
habilitaçao e qualificação exigidas na licitação;
10.13- Cabera a Contratada apresentar sempre que solicitado, durante a execução do
Contrato, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto

assumidas na licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas,
previdencianos, tributários, fiscais e comerciais.

11 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
11.1- O contrato a ser firmado, na forma da minuta anexa a este Edital, terá a vigência
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até 31 de maio de 2017, podendo ser prorrogado de acordo com a lei 8.666/93, desde
que haja interesse da Administração.

12 - DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
12.1 - Homologado e adjudicado o objeto da presente licitação, o Município de Planalto
convocará o adjudicatário para assinar o termo de contrato em até 05 (cinco) dias úteis,
sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art.
81. da Lei n° 8.666/93.

12.2 - O Município de Planalto, quando o convocado não assinar o contrato no prazo e
condições estabelecidos neste Edital, poderá convocar os proponentes remanescentes,
na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições
propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços, ou revogar a
licitação, independentemente da cominação prevista no art. 81, da Lei n° 8.666/93.

13- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
13.1- Pela inexecução total ou parcial a proponente ficará suspensa temporariamente
de participar em licitação e de contratar com a administração pelo prazo de até 02
(dois) anos.
13.2- Pela inexecução total ou parcial do contrato, poderá, garantida a prévia defesa,
será aplicada multa corresponde a 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato.

14- DOS TERMOS ADITIVOS

14.1 - Serão incorporados ao contrato, mediante TERMOS ADITIVOS, qualquer
modificação que venha a ser necessária durante sua vigência, decorrente das
obrigações assumidas pela contratada, alterações nas especificações quantitativas e
qualitativas ou prazos dos serviços prestados a contratante.

15- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS
15.1- Os pagamentos serão efetuados em até 15 (quinze) dias do mês subseqüente a
prestação dos serviços, mediante apresentação da respectiva nota fiscal.

16- DOS ANEXOS DO EDITAL

16.1- Compõem esta Convocação Geral, além das condições especificas, constantes
do corpo do instrumento, os seguintes documentos:

a) Anexo I - Modelo de Proposta;
b) Anexo II - Modelo de Carta de Credenciamento;
c) Anexo III - Modelo de Declaração de Idoneidade;
d) Anexo IV - Modelo de Declaração de Observância ao Disposto do Inciso XXXIII

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

17- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
17.1- O Prefeito Municipal poderá até a data da celebração do contrato ou
homologação, desclassificar por despacho fundamentado a Empresa vencedora, se
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houver prova de qualquer fato ou circunstância anterior ou posterior ao julgamento da
licitação que desabone a sua idoneidade, capacidade técnica, administrativa e
financeira, sem que caiba à empresa vencedora nenhuma indenização ou
ressarcimento.

17.2 - Reserva-se ao Prefeito Municipal o direito de revogar ou anular a presente
licitação em seu todo ou parcialmente, sem que assista aos licitantes o direito de
reembolso desde que haja razões de conveniência administrativa ou interesse público.
17.3 - Os interessados que tiverem dúvidas na interpretação deste Edital, serão
atendidos pelo Departamento de Licitações em horário de expediente.

Planalto-Pr., 05 de abril de 2016

MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal
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CONVITE N° 007/2016

ANEXO II - CARTA DE CREDENCIAMENTO

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ N°

ENDEREÇO.

MUNICÍPIO:

.FONE:_

EST.

Credenciamos o(a) Sr. (a).

portador(a) da cédula de identidade sob n°

e CPF sob n°

A participar do procedimento licitatório, sob a modalidade de CONVITE N°

007/2016, 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
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CONVITE 007/2016

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ N°

ENDEREÇO FONE:.

MUNICÍPIO: EST.

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de

proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade de CONVITE N°

007/2016, instaurado pelo Município de Planalto, que náo 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
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CONVITE N° 007/2016

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

PROPONENTE:

CNPJ N°

W  ENDEREÇO FONE:.

MUNICÍPIO: EST.

A proponente abaixo assinada, participante da licitação

modalidade de CONVITE N° 007/2016, 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 XXXllI do artigo 7° da Constituição Federal.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e data / /

NOME:

RG/CPF

CARGO
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CONVITE N° 007/2016

ANEXO V - 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 CONVITE N° 007/2016,
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.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e data

NOME:

RG/CPF

CARGO
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CONVITE N° 007/2016

ANEXO VI - TERMO DE RENÚNCIA

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ N°

ENDEREÇO. FONE:

MUNICÍPIO: EST.

O representante legal da empresa

,  na qualidade de Proponente do
procedimento licitatório sob a modalidade de CONVITE N° 007/2016,
instaurado pelo Município de Planalto, declara na forma e sob as penas
impostas pela Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, obrigando a
empresa que representa, que não pretende recorrer da decisão da Comissão
de Licitação, que julgou os documentos de habilitação, renunciando, assim,
expressamente, ao direito de recurso da fase habilitatória e ao prazo
respectivo, e concordando, em conseqüência, com o curso do procedimento
licitatório, passando-se à abertura dos envelopes de proposta de preço dos
proponentes habilitados.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e data

NOME:

RG/CPF

CARGO
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DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO
EDITAL CONVITE N° 007/2016

EMPRESA:

CNPJ N°:

w  ENDEREÇO:

CIDADE: ESTADO:

Declara o recebimento do edital CONVITE N° 007/2016 e anexos

I,IIJII,IY,V,VI e Minuta de Contrato, pertinente a contratação de
empresa especializada para prestação de serviços de
drenagem/canalização das águas, em vias urbanas/rurais do Município de
Planalto.

Planalto-Pr de de

NOME:

RGN°:

ASSINATURA:
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MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N" ...../2016
CONVITE N" ...../2016

Contrato administrativo de prestação de serviços 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 MARLON FERNANDO KUHN, 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° 3.031.944-3 e do CPF/MF sob n"
643.844.469-34.

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 à contratação de empresa
especializada para prestação de serviços de drenagem/ canalização das águas, em vias
urbanas/rurais do Município de Planalto, conforme abaixo segue:

Objeto

Prestação de serviços de
drenagem/canalização das águas
pluviais, compreendendo:
Escavação mecânica de valas com

retro escavadeira até l,5m de

profundidade; aterro e reaterro de
valas com material local;

assentamento de tubos de concreto

DN 0,60/0,80m, a ser executado
em vias urbanas/rurais do
Município de Planalto.

TOTAL

CLAUSULA SEGUNDA

Quantidade Unidade Preço

unitário
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DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Para cobertura das despesas decorrentes desta contratação serão utilizados

recursos próprios do Município de Planalto, Proveniente das seguintes DOTAÇÕES
ORÇAMENTÁRIAS:
DOTAÇOES

Conta da despesa

490 05.115.15.512.1501-1018 | 0.1.00.0000000
700 06.120.26.782.2601-2027 0.1.00.0000000
2550 I 11.133.20.606.2001-2084 | 0.1.00.0000000
CLÁUSULA TERCEIRA
DO VALOR

Pela execução dos serviços ora contratado, a CONTRATANTE pagará à
CONTRATADA o valor total de R$ ( ), daqui por diante
denominado "VALOR CONTRATUAL".

CLÁUSULA QUARTA
DA FORMA DE PAGAMENTO

Os pagamentos serão efetuados em até 15 (quinze) dias do mês
subseqüente a prestação do serviço, mediante apresentação da respectiva nota fiscal.

CLÁUSULA QUINTA
DOS PRAZOS

O prazo máximo para a execução e entrega do objeto do presente Contrato
será fixado na respectiva Ordem de Serviços a ser expedida pela Secretaria de Serviços
Rodoviários.

CLÁUSULA SEXTA
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;

c) Solicitar a execução dos serviços de forma parcelada, sempre que
houver necessidade, sendo que não há quantidade mínima a ser
solicitada. Assim a empresa Contratada deverá, sempre que solicitado,
prestar os serviços, independentemente da quantidade de serviços
solicitado;

d) Emitir as requisições dos serviços pela Secretaria de Serviços
Rodoviários/Secretaria de Agricultura, quando houver necessidade,
com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas;

e) Fiscalizar e acompanhar os serviços, através de funcionário
devidamente designado pela Secretaria de Serviços
Rodoviários/Secretaria de Agricultura, que determinará os dias, o tipo

Funcional programática Destinagão de recmso

O.l.QO.OOOOOOO

0.1.00.0000000

0.1.00.0000000
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de serviço e os locais onde serão realizados os serviços, expedindo a
respectiva Ordem de Serviço;

f) O Município de Planalto reserva-se, ainda, no direito de recusar todo e
qualquer serviço que não atenda às especificações exigidas, ou que
sejam considerados inadequados.

Parágrafo Terceiro - Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) Prestar a execução dos serviços na forma ajustada;
b) Prestar a execução dos serviços correspondente ao objeto acima

mencionado de forma parcelada, ou seja, conforme a necessidade deste
Município de Planalto;

c) Iniciar a execução dos serviços a partir da data fixada para início na
respectiva Ordem de Serviços, emitida pela Secretaria de Serviços
Rodoviários e/ ou Secretaria de Agricultura deste Município de
Planalto;

d) Executar os trabalhos com no mínimo 01 (uma) máquina retro
escavadeira, mínimo de 90 CV de potência e data de fabricação igual
ou superior a 2010;

e) Dispor 01 (um) encarregado geral para a operação dos serviços;
f) Executar os trabalhos com no mínimo um efetivo de 03 (três)

funcionários devidamente identificados, divididos em 02 (dois)
serventes e 01 (um) operador, nos dias e prazos pré-estabelecidos,
devendo cumprir todas as determinações legais para a execução dos
serviços, com o uso equipamentos de proteção individual devidamente
adequados aos serviços e de acordo com a legislação vigente;

g) A empresa Contratada, além da mão de obra, também será responsável
pelo fornecimento de todos os equipamentos necessários à realização
dos serviços;

h) Fica obrigada a empregar, na prestação dos serviços, equipamentos em
condições aceitáveis para a execução dos trabalhos;

i) Fornecer os equipamentos de Proteção Individual - EPI e de Proteção
Coletiva - EPC, aos funcionários que executarão os serviços, de acordo
com a legislação vigente;

j) Deverá executar sinalização de segurança no local onde os serviços
estarão sendo executados, permitindo total visualização dos pedestres
e veículos, proporcionando a melhor segurança de todos;

k) Nenhum serviço fora do contratado poderá ser realizado ou
transferido à terceiros, sem prévia autorização do Município. No caso
de sub-empreitadas, a empresa vencedora deverá solicitar formalmente
autorização do Poder Executivo para efetivá-las;

1) Responsabilizar-se pela perfeita execução dos serviços, bem como a
substituir ou complementar serviços em desacordo, devendo obedecer
rigorosamente às determinações descritas na ordem de serviços.



JÉjHfe DE PLANALTO ^
76.460.526/0001-16

São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

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

-  . PLANALTO - PARANÁ )

emitido pela Secretaria de Serviços Rodoviários e/ou Secretaria de
Agricultura deste Município de Planalto;

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

n) 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;

o) 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

CLAUSULA SÉTIMA
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 OITAVA
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL
Parágrafo Primeiro - À CONTRATADA serão aplicadas multas pela

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

Paragrafo 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 2 (dois) anos, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante o
Município de Planalto.

CLÁUSULA NONA
DA RESCISÃO

O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos
fatos elencados no art. 78 e seguintes da Lei n° 8.666/93.

CONTRATADA reconhece os direitos da
C.UN1KA1ANTE, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei n°
8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA
DA VIGÊNCIA
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O prazo de vigência do presente contrato será até 31 de maio de 2017,
tendo início a partir da assinatura do respectivo contrato, podendo ser prorrogado na
forma da Lei.

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 domicílio da CONTRATADA que, em razão disso, é obrigada a manter um
representante com plenos poderes para receber notificação, citação inicial e outras
medidas em direito permitidas.

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

Planalto-Pr., de de

CONTRATANTE CONTRATADA

TESTEMUNHAS:



05/04/2016 Gmail - CONVITE 007/2016

caria mombach <carla.pre1i@gmaíl.com>

CONVITE 007/2016
1 mensagem

caria mombach <carla.pref@gmail.com> 5 de abril de 2016 15:50
Para: Escritório Planalto <eacplescritorio@gmail.com>

Caria Fatima Mombach Sturm

Departamento de Licitações
Município de Planalto - Pr.

7 anexos

W

ANEXO ll.doc

935K

ANEXO lll.doc

935K

ANEXO IV.doc

935K

ANEXO V.doc

935K

ANEXO Vl.doc

935K

EDITAL.doc

973K

RECEBIMENTO.doc
935K

https://mall.google.com/mail/?ui=2&ll<=f240da9afd&vlew=pt&search=sent&th=153e7c3010323058&siml=153e7c3010323058 1/1



05/04/2016 Q^gjl _ CONVITE 007/2016

Gmai! caria mombach <carla.prefi@gmaii.com>

CONVITE 007/2016
1 mensagem

rarla mombach <carlapref@gmail.com> 5 abril de 2016 15:53
Para. silvia Leticia Steffens da Rosa <cawsilvia@hotmail.com>

Carla Fatima Mombach Sturm
Departamento de Licitações
Município de Planalto - Pr.

7 anexos

ANEXO If.doc

^ 935K

ANEXO lli.doc
^ 935K

m ANEXO IV.doc

m ANEXO V.doc
^ 935K

ANEXO Vi.doc
^ 935K

^ EDITAL.doc
^ 973K

@ RECEBIMENTO.doc
^ 935K

https://mail.google.com/mail/?ui-2&ik-f240cla9afa&view=pt&search=sent&th= 153e7c57c7e71fôd&siml=153e7c57c7e71f5d
1/1



05/04/2016 Gmail - CONVITE 007/2016

Gmail caria mombach <carla.pref@gmaii.com>

CONVITE 007/2016
1 mensagem

caria mombach <carla.pref@gmail.com> 5 de abril de 2016 15:54
Para: "colussitictac@brturbo.com.br" <colussitictac@brturbo.com.br>

Carla Fatima Mombach Sturm

Departamento de Licitações
Município de Planalto - Pr.

7 anexos

^ ANEXO ll.doc
^ 935K

ANEXO iíi.doc

W ̂  935K

^ ANEXO IV.doc
^ 935K

^ ANEXO V.doc
^ 935K

^ ANEXO Vl.doc
4il 935j^

^ EDITAL.doc
^ 973K

^ RECEBIMENTO.docSzy 935K

https;//mail.gcicigle.com/mail/?iD=2&lk=e40da9afd&vlew=pt&search=sent&th=153e7c656fa4f4ac&slml=153e7c656ía4f4ac 1/1
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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.coni.br
Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO - PARANÁ

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO
EDITAL CONVITE N" 007/2016

EMPRESA: CAW - Serviços de Terraplenagem Ltda EPP

CNPJN°: 04.726.528/0001-01

ENDEREÇO: Estrada Velha, Chácara Pedreira, KM 48

CIDADE: Planalto ESTADO: Paraná

Declara o recebimento do edital CONVITE N*^ 007/2016 e anexos

I,II,III,IV,V,VI e Minuta de Contrato, pertinente a contratação de
empresa especializada para prestação de serviços de
drenagem/canalização das águas, em vias urbanas/rurais do Município de
Planalto.

NOME: Silvia Leticia Steffens da Rosa

RG N": 5.976.1 16-1

ASSINATURA:.

Planalto-Pr. 05 de Março de 2016,

fÕ4.726.528/0001-OT
CAW - SERVIÇOS DE
terraplenagem

LTDA - EPP

Estrada Velha Chècara Pedreira, Km 48
L^dx. 8 Cidade • 85750-000 ■ Plaaailo • P.^

Silvia Leticia S. da Rosa
Sócia - Administradora
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município de planalto
CNFIN"" 76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

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

PLANALTO - PARANÁ

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO
EDITAL CONVITE N° 007/2016

EMPRESA: SPIELMANN E RAMBO LTDA

CNPJN^: 75,921205/0001-09

ENDEREÇO: RUA BAHIA, 29.

CIDADE: PLANALTO ESTADO: PARANÁ

Declara o recebimento do edital CONVITE N° 007/2016 e anexos

1,11,111,IV,V,VI e Minuta de Contrato, pertinente a contratação de
empresa especializada para prestação de serviços de
drenagem/canalização das águas, em vias urbanas/rurais do Município de
Planalto.

Planalto-Pr 05 de Abril de 2016.

NOME: VALDINO SPIELMANN

RGN°: 1.123.5(

ASSINATURA:



TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS

Gerson
46 8801-0509
gerson_tatu@hotmail.com

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO
EDITAL CONVITE N" 007/2016

EMPRESA: Águia Transportes e Empreendimentos

CNPJN°:15.294.934/0001-50.

ENDEREÇO: Rua Guarany, S/N° - Bairro Sãò Cristóvão.

CIDADE: Capanema ESTADO: Paraná

Declara o recebimento do edital CONVITE N° 007/2016 e anexos

I,II,III,IV,V,VI e Minuta de Contrato, pertinente a contratação de
empresa especializada para prestação de serviços de
drenagem/canalização das águas, em vias urbanas/rurais do Município de
Planalto.

Capanema-Pr 06 de abril de 2016.

NOME: Gerson Fábio Schmitz

RO N°; 7.509.509-0

ASSINATURA:

CNPJ 15.294.934/0001-50 Gerson Fábio Schmitz - ME i.e.: 90590932-04

Rua Guarany, s/n - Bairro São Cristóvão - 85760-000 - Capanema - Paraná
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município de planalto

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

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

PLANALTO - PARANÁ

CONVITE N® 007/2016

ANEXO II - CARTA DE CREDENCIAMENTO

RAZÃO SOCIAL: SPIELMANN E RAMBO LTDA

CNPJ N°: 75.921.205/0001-09

ENDEREÇO: RUA BAHIA, 29

MUNICÍPIO: PLANALTO

FONE: (46)9109-3665

EST: PARANÁ

Credenciamos o(a) Sr.(a)_ VALDINO SPIELMANN,

portador(a) da cédula de identidade sob n° 1.123.502 e CPF sob n°

059.986.389-72.

A participar do procedimento licitatório, sob a modalidade de CONVITE N°

007/2016, 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 necessáirios.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente

Planalto-Pr 15 de abril de 2016.

.NOM^^LDINO SPIELMANN
RG/CPF: 1.123.502/059.986.389-72

CARGO: SÓCIO-ADMINISTRADOR



município de planalto
CNPJ 76.460.526/000M6

Praça são Francisco de Assis, 1583
Fones: (046) 555-8100 - Fax: 555-8110

85750-000 - PLANALTO PARANA

CONVITE N" 007/2016

DATA: 14/04/2016

EMPRESA= SPIELMANN E RAMBO LTDA.

DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

- Certidão de Regularidade de Situação CRS-FGTS - 04/05/2016;

^ - Certidão Positiva de Tributos Federais - Validade até: 17/05/2016;
^ - Certidão Negativa de Tributos Estaduais - Validade até: 10/08/2016;
^ - Certidão Negativa de Tributos Municipais - até: 11/06/2016;
^ - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas — Validade até 08/10/2016;
^ "Contrato Social da Empresa;

- CNPJ da empresa;

^ - Declaração de Idoneidade (anexo III);
^ - Declaração de Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do Artigo 7® da
Constituição Federal (anexo IV).



12/04/2016 https"7AAMW.sifge.caixa.govibr/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.3Sp?VARPessoaMatriz=14199044&V/\RPessoa=14199044&\/ARUf=PR&VA..

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certiilcado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 75921205/0001-09
Razão Social: spielmann e rambo ltda

Endereço: RUA bahia 29 / centro / planalto / pr / 85750-000

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

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

Validade: 05/04/2016 a 04/05/2016

Certificação Número: 2016040510564142128616

Informação obtida em 12/04/2016, às 10:37:34.

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

htlps://vwvw.sifge.cai)0.govbr/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSlrTprimirPapel.asp?VARPessoaMalriz=14199O44&VARPessoa=14199O44&VARU^PR&VARInscr=... 1/1
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MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Procuradoría-Geral da Fazenda Nacional

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

Nome: SPIELMANN E RAMBO LTDA - ME

CNPJ: 75.921.205/0001-09

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

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

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

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://www.receita.1azenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 17:49:40 do dia 19/11/2015 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/05/2016.

Código de controle da certidão: 0F62.A428.D54B.5698
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1/1



PARANÁ

Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

N®014530278-93

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 75.921.205/0001-09
Nome: SPIELMANN E RAMBO LTDA

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

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

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

Válida até 10/08/2016 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet

www.fazenda.pr.gov.br

Página 1 dei

Emitido via Internet Pública (12/04/2016 11:39:02)



Certidão Página 1 de 1

Município de Planalto
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

NEGATIVA

N" 9622/2016

IMPORTANTE:

1. FICA RESSALVADO 0 DIREITO DA

FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS
CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO

REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO
NESTA CERTIDÃO.
2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE
ATÉ 11/06/2016, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

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

Planalto, 12 de Abril de 2016

REQUERENTE: VALDINO SPIELMANN
CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:

C2HJF2QET4244CXR9R

FINALIDADE: CONCORRÊNCIA / LICITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: SPIELMANN E RAMBO LTDA

INSCRIÇÃO EMPRESA CNPJ/CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL ALVARA

7536 75.921.205/0001-09 9039045939 960

ENDEREÇO

PANAMBI, 1260 - SALA - ESPERANÇACEP: 85750000 Planalto - PR

CNAE/ATIVIDADES

Comércio varejista de materiais de construção em geral. Construção de redes de abastecimento de água, coleta de
esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

http://l 87.49.128.118:7474/esportal/stmcertidao.view.logic?idCertidao=3906 12/04/2016
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SPIELMANN E RAMBO LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 75.921.205/0001-09

Certidão n°: 34576177/2016

Expedição: 12/04/2016, às 10:40:36

Validade: 08/10/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que SPIELMANN E RAMBO LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS),

inscrito (a) no CNPJ sob o n° 75.921.205/0001-09, NÃO CONSTA do Banco

Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

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

anteriores à data da sua expedição.

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

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e juridicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dú\'irias e .'"iigestices : onat:@r sr . j vj.a . br



fP MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR S DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO DO COMERCIO M
jUNTA COMERCIAL DO PARANA
SPIELMim. KREÜ2 & QIA ITDA.

OON!PR.ÃTQ goaTAT.

0,a,0,M.F. 75 921 205/0001

VALOINfl SPIEUVLANN, brasileiro, casado, maior,/
do oomírcio, residente e domiciliado na locali
dade denominada Oidade Missa, Município e Go~
marca de Mediana ira, Estado do Psíaná, porta-/

Título Eleitoral nfi 8807 expedida pela/
114- Zona Eleitoral do Estado do Paraná-seccão
41® e o Sr. J03E LUIZ KEEOZ, brasileiro, casa-
do, maior, capaz, do comercio, residente d do-
mioiliado na Localidade denominada Cidade Mis-
sal. Município e Comarca de Medianeira, Estado
do Paraná, portador do Certificado da Reservás
ta dajs Categoria ns 183139-Sárie D, axpadidi
pala 5- h.M, do 158 Qgij Estado dc Paraná, /
tem justos a contratos entre si a formação de
wna Sociedade por Quotas de EesponsaMlidade /
Limitada que se regerá pelas leis nfi 3708 dn /
10 de janeiro de 1 919 e-lei nfi 472o de 13 de
_j^o de 1 965, pelas demais disposições apli-
c veis a especie e pelas seguintes cláusulas;

Missal, à avenida MediMeira denominado Cidade /
Estado do Paraná.- ' ® Comarca de Medianeira

MíO». o praso de duração da Sociedade I indeterminada.

CRUZEIROS)™ivilL3^em^50 OOoíciNOn™ T 50.000,00 (CINQUENM MIE / CRUZEIRO) cada uma, assi^ distribuis! ^'OOÍHUM/
subscreve 25,000 (VINTE E 0™^!!?!? o Sáoio VAIDINO SPIELMNN, /
(VINTE E CINCO MIE OHuLffits) iStLat? ! 25.0oS,00
corrente nacional e o Síoio JOSÉ EuS KRroS^^ab^^^^^b ™ ^
(VINTE CINCO MIE) quotas no o® n ' ® ® subscreve 25.000 /
CRUZEIROS) integralioadc neste ato Llt!;°to°ít£fnfc!otr°

do dia 10 l jLeSc dt í 919!' 37067

de 19 de junho d^^^J^eS! S f 28 de Becreto n8 57.65Í

,uov
bendo :a Sstes a prefLfi^ía sSciL ca
das quotas que possuiri- ^ mesmas, na proporção /

- CONTimj/ -

®rífe=rr5

MU.\y;j



^ MINISTÉRIO DO DESE^íMMI^TQ„^PySTRJA E COMERCIO EXTERIOR ■

' preço, forma e prLo de oa^am^to o
00 exerça ou reCoL ao^Sr^^í ' r""" "T Síoi-
zer dentro de sessenta dias a n °+ o que deverá fa-/
fioação, ou em maior prazo a orlt^n recebimento da noti.uotas poderio serU^r^^^At: t^^ífe^iLs"^"" Preferencia as

SPIEimiTO^I^^quem^oompete^ 3'^°^° ViLDÜiHO /Firma re^resL^çSo Itlv^ fpl^^í^a^d: 300^^^'"'"'^ °
tanto vedado o seu emoreen anh m Sociedade, sendo-Uie entre-prestaçio de avais.^s^eriiSn: s::o~:rdrf::o^:^!"" ^

^^S^iSiL^^^Jo^e^rLeus sociedade os SáciosBORE" as quaitias mensais SaSs ™ ® de-PEO-U-
de deduçSo fiscal plellsla nfll . T ~'^ /
.uai será levadaV^oIIf ^® Benda, a /-
CLAÜSULA DEGIMA PT?TMTi?Tpfl. p^Qg ■invoo+^.q -n ~010 Valdino SpielmanSrrárfluarfln^s? Gerente o Sá-
caucção.- dispensado da prestação de /
CLAüSITLA DEOIM ^-RaTTTmfl^ O Ano =ínm-ai -j- ^
vendo a k 31 de Lzembro de ned» ! coincidirá com o Ano Civil de
da Sociedade, obedecidas as Dreetan?* P^ocedid® o Balanço Geral
h matária.-Os reaultadosm e legais pertinente
nalmenta as quotaâ de Capital Lníaí^ sáoios.^ioporcio-.0. záeios, serem aistriLidL^irftar^L^^^^rlIeir:: s^ILlídr^
GTATTí=írTT./i T)T?nTMh _ _ ww^J-CUMUe,--  ■ xcBCA VM na oooiedade» —

em liquidação, podeMo sir njlldant: I 12T°
pessoa, esGolhida em comum anfi-rdn + sobrevivente, e outraquidaçlo, solvido o itITe o Po^lII ' i^®^aeiros,- Apás a lios herdeiros, do"De-Cujus" quitados Z°' ° ® ariperstitá econformidade Judicial Cmaffa p^tUhr^^Lvlr^®'!' existirem, na
pela autoridade iudioiai nnmrY + 4. ' bomolongada /liquidante com o Sego orZalfdistrato sooial no Registre de Comároio!^ definitivamente o /
PARAGRAFQ TTNTnna gg o quadro social
dois sácios na ocasião do composto por maús de /
poderá continuar com os sobreviventes Sácios, a Sociedade
do interesse doa mesmos.- ® herdeiros daquele, se for /

O^J-®® das atividades será a partir da da.

^3 o presente instrumento em oSoo vi T"/
em todos os seus termos.- ^yr±T 10 /



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÜ^RIÀE COMÉRCIO EXTERIOR T

ontinuaçI^EP^TAMEN^JAL DE REGISTRO DO COMERCIO hMAB

OTSMOSOCIAL

O.Gia.M„F. 75 921 205/0001.

MIoSAL(PE), 17 le jiilho de 1.973

VOSE lUlg) ICEETJ2^

TESTEl'IÜTn-IASwdwmJ/M

DENOMIEAgÃO DO USO DA FIIélA

SÓCIO GEEEDIE)



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉR^^^^^^
DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO DO COMÉRCIO _ )UNTA COMERCIAL DO PARANA

DE inBWTinÃDB

CERTIFICO qwe me foi apresentada era ozúciz,
j a prova derdativo S^-êstQdc.-cvr.-c-.rta'.

VtetQÍi«nçionürio

Agência de Renda«! rio. t * -FAZENDA
Psgou-erí . Comercia]

taxa

forme talão ri». Comerei
ve^a desta .
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mmi
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SPIEIMANN, KKEUZ & CIA LTDA.
CHPJ: 75.921.205/0001-09

SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
- NIRE: 41200828731 ~ - — I

Secretaria de Segurança Pública do Estado do Par ■. •^"^•.^xpedida pela
brasileiro, casado em Comunhio Unlersal de Bena"' ® domiciliado à Avenida das Araras 480 Bairro rtac a ^"^Pi^ssario. residente e
Floresta, Estado do Mato Grosso rpo coci!? ^''^■'as, na cidade de Alta
152.756.719-20 e Cédu^ de ?deLadT <^0 CPfT Secretaria de Segurança Pública do Estado do Mato p expedida pela que gira sob o nome comerciai de "SI^^^LMaI sede e foro à Avenida Medianeira s/n° T,' ^ '-''■DA", com
85884-000, inscrita no CNPJ sob número 75 9?f9ns/noíf^°
Social arquivado na Junta Comercial rio p com Contrato
despacho em sessão do dia 03 de anos^ " 41200828731 p^r
onmr^^®' 24/11/1975° rIsoiwm® alteração p™,».. a p.3,a,iar aonfc™.

se';^Rua"Bth'Írn"?.^^Certra CEp''85^50 M P"® P®®®^ e Parana. «5/50-000, cidade de Planalto, Estado do

p^iíSí ...» s.„ 0,a.o .aa,.,
" prSsiSaS Sairrrr « irregulares e terraplanagem ' Pavimentação com pedras b) Comercio Varejista de Materiais de Construção em Geral.

mil cruzeir^sX^fica Sfõrma^dT^^^ 200.000,00 (duzentos com a Lei 9.069 de 29/06/1995. ^ reais), de acordo

capital social de R$
50.000 (cinqüenta mil) quotas de valor nominal de R^ri m""!' ^"1 aumento de R$ 49.999,99 (quarenta e nn^P i ® real), sendo um
iTo sódo distribuídos:°'®°°"'°® ® ® quatro mil e novecentosTnoventa^e'nol^° 24.999,99 (vinte e 'c/agralizados da forma como segue: ® "°^ecta e nove centavos),
b) R$ M.°99aO0?ql^aK3' níecemofe novT'^^ nove centavos), serão integralizados^^rsTderzemlo ^007-" ° ^



SPIEMajN, KRSÜZ & CIA LTDA
CHPJ: 321.205/0001-09

SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL•
NIRE: 41200828731

«-"iSllAuA

reais) ficou assim distribuído entre os sodos^^^"^ 50.000.00 (cinqüenta mil
VALDINO SPIELMANN.. ^nn ,
JOSE LUIZ KREUZ 25.000.00
Total I^OOO^quotas - R$ 25,000 nn

50.000 R$50.000,00

possuía na sociedade R$^S 000^oo^(v^^^^ KREUZ. que (vinte e cinco mil) quotas no valor nominal de R^/nn 25.000
totalmente integralizadas. cedendo e tra^fe indo nominal na seguinte oroporção" todas as suas quotas pelo valor
: 500 (quinhentas) quotas no valor de RH nnn nn / • u
ingressante GERSON EDGAR RAMBO Ldipi?^ (quinhentos reais) ao sócio
março de 1970, empresário residentP p ^ solteiro, nascido em 13 de s/n°, Planalto, Estado do PaS cEP ^

rsar •
totalmente subscrito, R$ 50.000.00^(cin^^ ° social,
(cinqüenta mil) quotas no valor de R$ i nn n.m n ^'^'^'^os em 50.000
distribuído entre ambos os sócios: ^ ^cou assim

~~'SOCIÕS
yALDINÕ"SPíÈm^
GERSON EDGAR RAMRO
TOTAL

99.00

1,00

ôygBizrç^ígrRsT] 49.500

500
49.500.00

5ÕÕÍÕÕ 100,0050.000 , , —so.ooonoi

que não estáSrso em°qu°J^qúefdorcri^ declara legais que possam Impedi-la de exercer atividades mercanfe

contiecer a^si°a^otcDn°ôm'LTfínfnSf^^^^ Siad declara rogado nos direitos e obrigagôes decorrentes do prese^ sub-

quotas pelo Sr^nominai''los''°sóLs"%ALSNO EDGAR RAMBO. dà plena, gerai e rasa guiSgTo

Ú-.



KF30Z S CIA MDA
CNE-J: 75.921.205/0001-09

SSGUKEA AI^TERAÇÃO DS COKTRATO SOCIAL
HIMj 41.200S28731

ser: SPiELMAf^N'^LTOA.^ social, paLaíidoí^ 1/

^^-n^strada pelo sOclo:
da Administração, decidir sobre iodos npnÁr^ executar todos os atos

atos de sua vida civil e comercial, dispensado da prestíâo°dTcaSâr °®

^l^^uHdade^afr ^ concessões de garantias em fevor de ter^ ros fa^°
endossos ou outras Garantias ouaisní.flr n.^^ avais,
operações ou negócios estranhe; a ■>' ir proprio ou da sociedade, em
concessão de oaranSas al emnrn,- empresas do mesmo grupo de sócios
especificamente para este fim. ' " reunião de sócios

denominada Vifta'Aleg^r*D/sWo d^ localidade Parana, CE.p SSSeA^m^scírno cio
dia"24d™,4ro n° 41500933414, por despacho emlessão no
^efS:; fSt?Sa- .as alterações acima e a .m Iggg!^^gn]i;g!:gg^^ sodal que passa

SPXELMANN E RAMBO LTDaI —~
CNPJ: 75.921.205/0001-0*9

CONTRATO SOCIAL
NIRS: 412008S8731

CLÁUSULA PRüv^EiRA - DENtOMiMArÃn
A^««fôdade girará sob o nome empresarial de SPIELMANM E RAMBO

CLÁUSULA SEGUNDA - DA SrHP P FORO A socíedsds t6m sed^ 9 foro na cic;gn<=» picsníaiff-N i- ♦ ^
sito na Rua Bahia n° 29, Centro', CEP 85750-000

abrirlríníerret: agê^depósitos e'^tras depenoêndas, em"qTaTquerSe doleS



SPIELMAHN, KREÜZ & CIA LTDA
CNPJ: 75.921.205/0001-09

segunda alteração de contrato social
NIRE: 41200828731

• f • v

gLÁUSUI^A TERCEIRA - np prazo riF ni

inicSr." M.,e,™„,ao . suas a,i.,cc.

" SSnJo VpSdbT ,S, f'" " •

.CLÁUSULA QUINTA - DO ̂^P^TAL .SnCA,
O capital social inteiramente subscrito e intP^rali7aHr^ - ^
(cinqüenta mil reais) dividido em 50 OOO tcSn ^ 50.000,00
(um real) cada uma, «ca .«sim dSr™s?l':"°'''
. SOCIOS

..^^LDÍRSRÊLMÃNN~;~
GERSON EDGAR RAMBO
totãlzzz:;

99,00
% quotas

1,00
100,00

49.500

500

50.000

CAPITAL R£
4ã5ÕãÕÕ

50Õ3Õ
50.000,00

PREFERÊNcfP^ PA CESSÃO DE QUOTAS E DO niPFirr. pp

titulo a ta,colma estranhos /looSo sirÕ Ôi " ""'1"®'
demais sócios e sem antes asseaiirar "a r!JLf ? consentimento dos
demais sócios. preferencia para aquisição aos

^55SSÍSwo«í\.T,raSf""''í™' terceiros, sem o consentiStreín?! ^ ^

=i":.o'uS;s:SadipSr.u a preferência. hipótese em que não vigora

Ofício de Registro de Títulos e Documpntpc remetida por



SPIELMANN, KREÜZ & CIA LTDA.
CNPJ: 75.921.205/0001-09

SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
NIRE: 41200828731

indicada Para que exerçam ou renunciem ao direito de preferência, denA
do prazo de 30 (trinta) dias da data da notificação do alienante /
Paráqrafo Terceiro - Decorrido o prazo estabelecido no Parágrafo
anterior sem que seja exercida a preferência, total ou parcial, poderá o
socio ofertante transferir, vender as quotas não adquiridas, a terceiros
com anuência dos demais sócios, porém se o interessado for concorrente
e que os demais socios não concordem com a sociedade ou se o
interessado estiver respondendo a processo judicial e que prejudique a
atividade, o ofertante terá direito de recesso reembolsando seus haveres
peo valor patrimonial de suas quotas calculado pela forma prevista
calculado pela forma prevista na Cláusula Décima Oitava, neste Contrato

Paráqrafo Quarto - O consentimento deverá ser expresso no próprio
instrumento de cessão, sendo ineficaz em relação á Sociedade a cessão
OU transferencia de quotas feita com inobservância desta regra
Paráqrafo Quinto - Nas transferências de quotas entre sócios, a qualquer
titulo, assegura-se o direito de preferência, em relação aos demais para os
SOCIOS que sejam parentes daquele que desejar transferir no todo ou em
parte suas quotas.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA PREFERÊNCIA MO Al iMFMrn qq CAPITAL
No aume^nto de capital, o exercício do direito de preferência dos sócios tem
o prazo de decadência de 30 (trinta) dias, contados da data da notificação
que se íaz através de correspondência devidamente recebida de próprio
punho. Em caso do não exercício, a preferência se outorga aos sócios
parentes do desistente. de acordo com a regra da Cláusula Sexta
paragrafo quinto, deste Contrato Social.

quotas'"^ Q'TAVA - DA RESPONSABILIDADE DQ VALOR DAR
A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas
todos respondem soiidariamente pela integralízação do Capital Social.
Quanto ao valor das quotas para o sócio retirante da sociedade; fica
convencionado que a cada 24 (vinte e quatro) meses será feita avaliação
do patrimônio conforme valor de mercado da atividade, separando-se a
parte tangível da intangível, e o valor a ser pago pelos demais sócios em
caso de interesse, a avaliação deve ser realizada por empresa habilitada.

CLÁUSULA NONA - DA ADMINISTRAÇÃO
A sociedade será administrada pelo sócio: VALDINO SPIELMANN com
poderes e atribuições para executar todos os atos da Administração,
decidir sobre todos os negócios e questões de interesse da sociedade'
o^juaLcompete, em conjunto ou isoladamente, o uso da firma e a

9^^
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SPIEIiMANN, KREUZ £ CIA LTDA.
CNPJ: 75.921.205/0001-09

SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
^  NIRE: 41200828731
representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da sociedade^
todos os atos de sua vida civil e comercial, dispensado da prestação
caução.

Paráqrafo Único - É vedado ao Sócio Administrador, sócios ou
procuradores, sob pena de nulidade ao ato, sob qualquer pretexto ou
modalidade, as concessões de garantias em favor de terceiros, tais como
fiança, avais e^ndossos ou outras garantias quaisquer, em nome próprio
ou da sociedade, em operações ou negócios estranhos ao objeto social-
salvo na hipótese de concessão de garantias as empresas subsidiárias"
controladas, coligadas, ou empresas do mesmo grupo de sócios'
aprovadas em reunião de sócios especificamente para este fim.

CLÁUSULA DÉCIMA - DQ EXERCÍCIO snr.iAi e DAS
DEMONSTRAÇÕES FINANCFÜI^
Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o Administrador
prestara ̂  contas justificadas de sua administração, procedendo à
elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de
resultado, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou
perdas apurados.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS
Os resultados sociais serão divididos ou suportados entre os sócios
quotistas, proporcionalmente, ás quotas possuídas.
Paráqrafo Único - Depois de efetuadas as amortizações e provisões, o
lucro líquido terá a destinação que for deliberada por sócios que detenham
a maioria absoluta do Capital Social.

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DELIBERAÇÕES
Cada quota do Capital Social corresponde a um voto nas deliberações da
Sociedade. As deliberações serão tomadas pelos votos de 100% do
Capital Social, nos seguintes casos:
a) Deliberação sobre modificações estatutárias ou alterações contratuais

Inclusive aumento de capital social;
b) Deliberação sobre dissolução ou cessação do estado de liquidação da

Sociedade;
c) Deliberação sobre fusão e cisão, e sobre a sua participação em grupos

de sociedades na forma prevista pelo Art. 265 e seguintes da lei de
Sociedade por Ações;



SPIELMANN, KREUZ & CIA LTDA.
CNPJ: 75.921.205/0001-09 ^

SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL \
NIRE: 41200828731 _ / \ \

d) Deliberação e di^stribuição de dividendos obrigatórios acima do mínirr/olp
e) Eleição de Diretoria ou nomeação de Sócio-Administrador e a fixdcãò

de sua respectiva remuneração.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FALECIMFNTn
O falecimento, incapacidade, insolvência, falência ou extinção de qualquer
socio nao dissolve a Sociedade, ficando os herdeiros e sucessores sub-
rogados nos direitos e obrigações do "de cujos", podendo fazer-se
representar na sociedade enquanto indiviso o quinhão respectivo, por um
dentre eles devidamente credenciado pelos demais. Os haveres do sócio
falecido serão apurados em "Balanço Especial de Determinação", que
devera refletir, necessariamente, o valor patrimonial real de cada uma das
participações em outras empresas, bem como dos demais bens que a
Sociedade possua. ^
Paráqrafo Primeiro - O "Balanço Especial De Determinação" dos haveres
devera ser acompanhado de parecer do Conselho Fiscal para este
determinado fim. ^
Paraqrafo Sequndo - Após concluído o inventário e partilha, serão os
herdeiros que houverem em pagamento no inventário, admitidos como
socíos na sociedade.

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

décima sexta - DA APURAÇÃO E PAGAMENTO nn.ci
HAVERES

É facultado ao sócio que discordar de deliberações sociais exercer o
direito de retirada, ou do sócio que discordar da alteração de Contrato
Social exercer o direito de recesso, casos em que não se dissolverá a
Sociedade e o sócio-retirante receberá seus haveres conforme
determinado nos parágrafos abaixo.
Parágrafo Primeiro - O sócio que desejar exercer seu direito de retirada
ou direito de recesso deverá comunicar sua intenção á Sociedade por
meio escrito de recebimento idôneo, com 30 (trinta) dias de antecedência
Paraqrafo Sequndo - Os haveres do sócio retirante serão apurados em
Balanço Especial, especialmente levantado para este fim, com
observância dos critérios de valor patrimonial prescritos na Cláusula
Décima.



SPIELMANN, KREÜZ & CIA LTDA.
CNPJ: 75.921.205/0001-09

SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
-p—r NIRE: 41200828731

levantados fins "Sr" h dos havere

reajustadas mensalmente na prooorcão da var' ® sucessivas
Getúlio Vargas ou na ausênda dali Fundação
substituírem, os reajustes vigorarão a partrdrdát^d^®! °®
Balanço Especial. levantamento do

CLÁUSULA DÉCIMA oFTIMri
UESIMPEnilUlFtTfS
Os Sócios Administradores declaram ^nh oo

estão incursos em nenhum dos crimes'nrpvktn '®'' ^e que não exercerem a administração da sociedade S ieT de
de condenação criminai, ou por se encontraram h ' virtude
que vede, ainda que temporSente oÍcLso a ^ P®"^
por cnme faiimentar, de prevaricação nafta
peculato, ou contra a economia popular contra ̂ suborno, concussão,
nacional, contra normas de defesa da conrnrran sistema financeiro
consumo, fé pública, ou a propriedade. contra as relações de

instrumento em''o3 S^dT igul^e leo^nToT' ° P'®®®"*®

Planalto - PR, 15 de Setembro de 2006.

INO 89

SERSOM Pnr. ERSON EDGAR RAMBO

munhas;

iene Borsol
RG: 5.652.116-0/PREl^aiortra A. da Silva Viana Dutra

RG; 8.906.670-0/PR

V **V' *, "r-í.
•• • •..>--VU'F.<5ÍÍ

JUNTA COMERCIAL DO PÁRÁNA

çÍgfííL°o'o°R^I;1l?rEU°^3^% SOBNUMERO; 20064088626
Protocolo: 06/408862-6 ipresa:41 2 0082873 1 a/M}^

■lElMANN E RftMBO LTDA
MARIA THERE2A LOPES SALOMAO VC

SECRETARIA fiFRAl !::il79282



12/04/2016 Compro\anle de Inscrição e de Situação Cadastral - innpressão

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO

75.921.205/0001-09

.MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇAO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

30/08/1973

NOME EMPRESARIAL

SPIELIVtANN E RAMBO LIDA - ME

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto

obras de irrigação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

47.44-0-99 • Comércio varejista de materiais de construção em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO

R BAHIA

NÚMERO

29

COMPLEMENTO

CEP

85.750-000

BAIRRO/DISTRITO

CBfTRO

MUNICÍPIO

PLANALTO

UF

PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE

(46) 3555-1492 / (46) 9109-3665

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (B^R)
MVM

SITUAÇAO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇAO CADASTRAL

21/12/2006

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 12/04/2016 às 10:41:21 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social Voltar

http-7/vwvw.receita.fazenda.gcivbr/prepararlmpressao/imprimePagina.asp 1/2



GOVERNO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL

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

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

Nome Empresarial
SPIELMANN E RAMBO LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

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

41 2 0082873-1

CNPJ

75.921.205/0001-09

Data de Arquivamento do
Ato Constitutivo

xxxxxxxxxx

Data de Inicio

de Atividade

03/08/1973

Endereço Completo (Logradouro, N^ e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP)
RUA BAHIA, 29, CENTRO, PLANALTO, PR, 85.750-000

Objeto Social

EDIFICAÇÕES DE OBRAS , REDE DE AGUA E ESGOTO , REFORMAS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS , INSTALAÇÕES .
HIDRÁULICOS , PINTURA, PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES E TERRAPLENAGEM.
COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL;

Capital; R$ 50.000,00

(CINQÜENTA MIL REAIS)

Capital Integraiizado: R$
(CINQÜENTA MIL REAIS)

50.000,00

Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte

(Lei n» 123/2006)

Não

Prazo de Duração

Indeterminado

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato
Participação no capital (RS1 Espécie de Sócio Administrador

49.500,00 SOCiO Administrador

Nome/CPF ou CNPJ

VALD1N0 SPIELMANN

059.986.389-72

GERSON EDGAR RAMBO

042.964.799-97

500,00 SOCIO

Término do

Mandato

XXXXXXXXXX

xxxxxxxxxx

Número: 20064088626

Último Arquivamento

Data: 30/11/2006

Ato; ALTERAÇÃO

Evento (s): ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL

CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO

EXTINÇÃO DE FILIAL NA UF DA SEDE

Situação

REGISTRO ATIVO

Status

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

CURITIBA - PR, 14 de abril de 2016

16/215478-0

LIBERTAD BOGUS

SECRETARIA GERAL

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

e informe o número 162154780 na Consulta de Autenticidade

Consulta disponível por 30 dias

PresidíncM ia República
CeseCrvil

Medkle P'Ovnúrta N° 2.200-2,

de 24 de egcMo de 2001.

Documento Assinado Oígítalmente 14/04/2016
Junta Comerciai do Paraná
CNPJ:77.968.170/0001-99

Você deve instalar o certificado da JUCEPAR
www.iuntacomerciai.pr.qov.br/certiricado
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•  ijSys^OS DE ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA
AO ̂ ADO

DATA DE RECEBIMENTO tOENTlFICACAO E ASSINATURA DO RECEHEDOR

SPIELMANM E RAMBO LTDA ME

VALOR

185.000,00
SERIE 2

a

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA
AV. BRASIL, 1821

JARDIM GRAMADO

CASCAVEL - PR

CEPr 85816-290

FONE: (45) 3219-3000

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MAQUINA NOVA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9027114900

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME/RAZAO SOCIAL

SPIELMANN E RAMBO LTDA ME

ENDEREÇO

RUA BAHIA, 29

município FONE/fax

PLANALTO (46) 9103-0832

FATURA/DUPLICATA

DANFE
IXXntMIÍNTDAII.XIl.lAK

l)A Wíl A ll.SCAI.

lüi-riRlINICA

O - ENTRADA |—|
l -SAÍDA [iJ

N=. 21861

SÉRIE 2

FOLHA 1/2

CHAVE DE ACT-3SO

1113 0"705 0636 5300 0214 5500 20QC 0218 6110 a02l 8614

Consulta de iiutcnlieidaclc no portal nudomil lía NF-e
www.nfc.fa7.enda.gov.br/portul ou no site da Scfaz Autorizadord

DADOS DA NFe

CNPJ '

05.063.653/0002-14

CNPJ / CPF

75.921.205/0001-09

BAIRRO / DISTRITO ^ fcEP

CENTRO

TUF

85750-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9039Ü45939

DATADA EMISSÃO

01/07/2013

DATA DE ENT/SAI

01/07/2013

' HORA DE SAÍDA

Ú1/07/2S13

11/07/2013

S.SSO.OO

179.4SO.00

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS

185.000,00 22.200,00

VALOR DO FRETF. TVALOR DÓ .SEGURO

0,00 0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES
RAZAO SOCIAL

O PROPRIO

ENDEREÇO

BASE DE CALCULO ICMS SUBS T. TVALOR DO ICMS SUBST.

O, 00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00 185.000,00

VALOR TOTAL DA NOTA

0.00 185.000,00

DIGOANTTTPLACA TÜF TCNPJ / CPF

PESO BRUTO

UF [INSCRIÇÃO ESTADUAL

'  [PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÚIJ.PROI). I)K.S(:RIÇÃ0I)0SI'R0I)UT0.S/SKHVIC0S ncm/sii

M023"'7SS0-RErrRO ESCAVADEIRA

Vfllur açrox. rrUiucoa: RS 22.2C0,_0Ci

QUANTIDAl»-: 1 V. UNITÁRIO | V.TílTAI. bCICM.S V.ICMS V.iPI AMO. ALJy.
ICM.S ll'l

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VEA-DEDOR- JUI.lANf. - PEDIDO: 3104üd7 OtTUfiS OBS: HETHPKSCAVAIJEIKA MAHlV» .. •P-, W>nin.O "Ç.

K=:TROES'OAVA!)KIHn H PA íCAHHKGADK!KA KSÜ.ITAl., IIB FAHRtOACAU EACIO.SAL, KCCIIACA ."nw IHI-TOK TKA'.'A

NAS 4 ROOAS. FNEVS TRASEIROS 17.SX2S 1.7 121-. PNEUS DIANTEIROS IP.OjOXIt : .TAiilIiE AÜERTA TIIO Kt'!-.'-

E fT-PS CW4 PASA HS13A FBOKTAL. CARREüADEIBA COM CA0AMB6 DE l.. >!!. DBNTE.-. : UIRvICSOAVArr. ISA. C.W

CACAMHA. DE 31. BRAÇO FIXO. K' SERIE 22'75Sü CHASSI 'J.ISJ 14T44DBI^4ÇÍ ."ÍDO^P RENAVAH

SÍ40CO ANO OE rABHICACAO 2013. PAC 3R9, Q. 2013 . CCCJ07 ,7400':. y30l. ?ROP. ./híiSOí . CCOIG-O RtKAME

l.S7Sa09. O DAWOC DC BRASIL á.A E O FSOPRIHTAHIC FIIXICIA»;'• DT B2H OBSr:R)-.r NKSTA !r.>TA FI.1CAL OU

DANFE DADO.-' BANCÁRIOS PARA CREOÍVC BANCO Dí"> BRA.?n. A4 1104,5 CC ri-tll.»'. ''"ÍIS - R-sl 1 Ji: sm!. Pj-ot

RESERVADO AO HSCO



tlíÜÁLÍB

município de planalto

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

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

PLANALTO PARANÁ

CONVITE N« 007/2016

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

RAZÃO SOCIAL: SPIELMANN E RAMBO LTDA

CNPJ N°: 75.921.205/0001-09

ENDEREÇO: RUA BAHIA, 29 FONE: (46)9109-3665

MUNICÍPIO: PLANALTO EST: PARANÁ

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de

proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade de CONVITE N°

007/2016, instaurado pelo Município de Planalto, que não fomos declarados

inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de

suas esferas.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Planalto-Pr 15 de abril de 2016.

NOME: VALD]0[jO SPIELMANN

RG/CPF: 1.123.502/059.986.389-72

CARGO:SÓCIO-ADMINISTRADOR



lSíãTt?

município de planalto
CNP/N" 76M0.526/0001-16

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

CONVITE N® 007/2016

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

PROPONENTE: SPIELMANN E RAMBO LTDA - ME

CNPJ N°: 75.921.205/0001-09

ENDEREÇO: RUA BAHIA, 29 FONE: (46)9109-3665.

MUNICÍPIO: PLANALTO EST: PARANÁ

A proponente abaixo assinada, participante da licitação

modalidade de CONVITE N° 007/2016, 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 á observância do disposto no

inciso XXXllI do artigo 7° da Constituição Federal.

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.

Planalto-Pr 15 de abril de 2016.

NOME; VALDÍNO SPIELMANN

RG/CPF: 1.123.502/059.986.389-72

CARGO:SÓCIO-ADMINISTRADOR



•íiltíS

município de planalto

CNP/N" 76.460.526/0001-16
Praça São Francisco deAssis^ 1583 - CEP: 85.750-000

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

PLANALTO PARANÁ

CONVITE N® 007/2016

ANEXO V - 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: SPIELMANN E RAMBO LTDA

CNPJ N°: 75.921.205/0001-09

ENDEREÇO: RUA BAHIA, 29 FONE: (46)9109-3665

MUNICÍPIO: PLANALTO EST: PARANÁ

O representante legal da empresa SPIELMANN E RAMBO

LTDA na qualidade de Proponente do procedimento licitatório sob a

modalidade de CONVITE N° 007/2016, 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.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Planalto-Pr 15 de abril de 2016.

NOME: VALDINO SPIELMANN

RG/CPF: 1.123.502/059.986.389-72

CARGO:SÓCIO-ADMINISTRADOR



ítíiiXÍÍS

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

CONVITE N° 007/2016

ANEXO VI - TERMO DE RENÚNCIA

RAZÃO SOCIAL: SPIELMANN E RAMBO LTDA

CNPJ N°: 75.921.205/0001-09

ENDEREÇO: RUA BAHIA, 29 FONE: (46)9109-3665

MUNICÍPIO: PLANALTO EST: PARANÁ

O representante legal da empresa SPIELMANN E RAMBO
LTDA

na qualidade de Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade de

CONVITE N° 007/2016, instaurado pelo Município de Planalto, declara na

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

1993, obrigando a empresa que representa, que não pretende recorrer da

decisão da Comissão de Licitação, que julgou os documentos de habilitação,

renunciando, assim, expressamente, ao direito de recurso da fase

habilitatória e ao prazo respectivo, e concordando, em conseqüência, com o

curso do procedimento licitatório, passando-se à abertura dos envelopes de

proposta de preço dos proponentes habilitados.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Planalto-Pr 15 de abril de 2016.

INOME: VALDINGKSPIELMANN

RG/CPF: 1.123.502/059.986.389-72

CARGO:SÓCIO-ADMINISTRADOR



(  Município de Planalto ^
Convite 7/2016

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

Página 1

CI*PJ: 75.921.205/0001-09 Fornecedor: SPIELM'\NN E RAMBO LTEA
Bidereço ; PANAMB11260 SALA - ESPERANÇA - Ranalto/PR- CEP85750-000
Inscrição Estadual: 9039045939 Contador: miLENE BORSOl
Representante: VALDNOSRaMANN CPF: 059.986.389-72
Bidereço representante: RUA BAHA 29 CASA - C04TRO- FIANALTO/PR- CEP85750-000
E-mail representante:

Agência:
Lpfe; ■ r

N®ltem Descrição do Produto / Serviço
•  Qtde. Unid.00

E-mail:

Telefone:

RG: 1123502

Conta:

Fax: Celular: 9936-3223

Telefone contador: 3555-1492

Telefone representante:

Data de abertura:

1 Prestação de serviços de drenagem/canalização das águas pluviais,
compreendendo: Escavação mecânica de valas com retro escavadeira até 1,5m de
prof undtdade; aterro e reaterro de valas com material local; assentamento de tubos de concreto
DN 0,60/0,80m. a ser executado em vias rurais do Município de Planalto

Validade da proposta; 60 dias

FVazo de entrega: 1 dia

Preço Máximo Marca

900,00 M 85.00
Preço Unitário Preço Total

83,00

PREÇO TOTAL DO LOTE :

TOTAL DA PROPOSTA:

74.700.00

74.700.00

74.700,00

SRELiy^NN E RAMBO LTDA
CNPJ; 75.921.205/0001-09

esProposta - Versão. 1.11.7

144)4/201609:40:28



Município de Planalto -2016

Classificação por Fornecedor

Convite 7/2016

Item Produto/Serviço

pRoiHteador 2^-5 ̂ ELMANN EÍR>WBOLT0a' '7
li^epresentanto; 3071-9 VAL01N08PIELMANN
Lota 001-Lote 001

001 10583 Prestação de seniçoscfedrenagenVcanalizaçâo

Quantidade Status

;íCNPJ:!76.921.20Srt)001-09 Tetefona:

Preço Unitário Preço Total Sei

Status: " HâüOftâiór

9C0.X Habilitado

74.700.00 'I

74,700,00

74.700,00 •

VALOR TOTAL:

Emitido por: CARLA, na versão: 5514 e 14/04001609:41:47



Município de Planalto - 2016
Mapa da Licitação

Convite 7/2016

Data abertura: 15/04/2016 Data julgamento: 15/04/2016 Data homologação:

CNPJ: 75.92r205ü»1-09

Preço Ma^ca

Lote 001-Ute 001

Prestação de seruços de drenagenVc

TOTAL GERAL 00 FORNECEDOR

TOTAL GANHO PELO FORNECEDOR

CNPJ; 75.921.205/0001-09 - SPIELMANN E RAMBO LTDA

FRU - Frustrado DES-Deserto EMP-Einpate EME-EmpateME

Emitido por: CARIA na versão: 5514 e l-WWaJie 09:41:42

/



EDITAL CONVITE N° 007/2016

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

Aos quinze dias de abril de 2016 às nove horas, na saia de reuniões, desta
Prefeitura Municipal de Planalto, os membros integrantes da Licitação
nomeada pela portaria n° 001/2016, reuniram-se para procederem ao
recebimento, abertura e julgamento das propostas de habilitação e preços
referente a CONVITE N° 007/2016, que trata da seleção de proposta visando
a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
drenagem/canalização das águas, em vias rurais do Município de Planalto.
Tendo como valor máximo a importância de R$ 76.500.00 (setenta e seis mil
e quinhentos reais), iniciada a reunião constatou-se que 03 (três) empresas
receberam convite, sendo elas: CAW SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM S/C
LTDA., ÁGUIA TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS E SPiELMANN E
RAMBO LTDA. Sendo que as empresas, A.A. COLUSSi & CIA LTDA. E
ÁGUIA TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS, não manifestaram
interesse em apresentar documentação para participar do certame licitatório.
Em seguida, procedeu-se á abertura dos envelopes n° 01 contendo
documentação de habilitação, e após analisar minuciosamente a
documentação, a comissão Julgadora declarou 01 (uma) empresa
devidamente habilitada, qual seja, SPiELMANN E RAMBO LTDA., Na
sequencia, após as proponentes recusarem expressamente quanto ao direito
de interpor com recursos, pertinente a fase de habilitação, procedeu-se
abertura do envelope n" 02 contendo propostas, onde constatou-se que

SPIE

]iote
LMANN

Item

E RAMBO LTDA

ObjetoUnid.QuantPreço
unitário

Preço ^
total

11Prestação de serviços de
drenagem/canalização das águas
pluviais, compreendendo! Escavação
mecânica de valas com
retroescavadeira até 1,5m de
profundidade; aterro e reaterro de
valas com material locai;
assentamento de tubos de concreto
DN 0,60/0,80m, a ser^ecytado em

M90083,0074.700,00



[vias rurais do Município de Planaíto.

TOTAL74.700,00
O critério de julgamento adotado foi o de menor preço. Os pagamentos serão
efetuados em até 15 (quinze) dias do mês subsequente a prestação dos
serviços, mediante apresentação da respectiva nota fiscal. Para fins de
assinatura do Termo Contratual o Município de Planalto, convocará o
adjudicatário dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da
data de homologação e adjudicação do objeto, sob pena de decair o direito à
contratação. O prazo de vigência do contrato será até o dia 31/05/2017. Nada
mais havendo a tratar, encerrou-se a presente em única via que depois de
assinada será remetida ao e\^ecutivo para homologação.

M"Pa tíi^a 'mmAoY^
STURM

Presidente

719-43

PAÚLCTRpfTÉRIO DE
OLii/ÈIRA
Membro

748

524.339.949^34

.481.519-53

^LÔINÚ SPIELMAflN
\ slmann & Rambo Ltda.



município de Wãnãltõ
CNPJN" 76.460.526/0001-16

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

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

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO
LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE N° 007/2016

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
drenagem/canalização das águas, em vias rurais do Município de Planalto, conforme

SPIELMANNE RAMBOLTDA

ClassificaçãoLoteItem^ ObietoValor do item '
111Prestação de serviços de

drenagem/canalização das águas
pluviais, compreendendo: Escavação
mecânica de valas com retro
escavadeira até 1,5m de
profundidade; aterro e reaterro de
valas com material local;
assentamento de tubos de concreto
DN 0,60/0,80m, a ser executado em
vias rurais do Município de Planalto

74.700,00

i/inMRAnu' CARLA FATIMA MÕMBÀCH'
STURM

Presidente

027.056.7149-43

Planalto-Pr., 15 de abril de 2016.

IVO

Me

524.33

PAUCOT^^ÉRIO DE
OLIVEIRA
Membro

748.481.519-53
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município de planalto
CNPIN" 76.460.526/0001-16

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

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

PARECER JURÍDICO

REFERENTE AO PROCESSO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE CONVITE N° 007/2016

O presente Processo de Licitação n° 007/2016, na modaiidade de

Convite, pelo critério menor preço, referente à contratação de empresa especializada
para prestação de serviços de drenagem/canalização das águas, em vias rurais do

Município de Planalto, encontra-se conforme os ditames da lei e do ato convocatório,
que recebeu adequada tramitação e execução, nos termos da Lei n° 8.666/93, LC
123/2006 de 14 de dezembro de 2006 e demais legislação aplicável, podendo o Sr.
Prefeito, após efetivar o juízo de conveniência, homologar o resultado, adjudicando
ao vencedor o respectivo objeto.

•Pr.. 18 de abrj)|de2016. Planait

PATRIQ

ASSESSC^Rjurídica
OAB/RIP 40209
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O Prefeito Municipal de Planaito, Estado do Paraná, no uso de suas

atribuições legais e considerando a decisão da comissão julgadora; segundo o
parecer da Assessoria Jurídica que o processo tramitou e seguiu os ditames da
legislação pertinente, HOMOLOGA o resultado da licitação na modalidade de
Convite n° 007/2016, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de drenagem/canalização das águas, em vias rurais do
Município de Planalto, em favor da empresa SPIELMANN E RAMBO LTDA, e em
conseqüência ADJUDICA o objeto em favor da mesma para que produza seus
efeitos legais.

Planalto-Pr., 19 de abril de 2016

MARUpN FERNANDO KUHN
PREFEITO MUNICIPAL
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CONTRATO ADMINISTRATIVO DE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 057/2016
CONVITE N° 007/2016

Contrato administrativo de prestação de serviços que entre si fazem o
Município de Planalto e a empresa Spielmann e Rambo Ltda., 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 MARLON FERNANDO KUHN, 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° 3.031.944-3 e do CPF/MF sob n°
643.844.469-34.

CONTRATADA: SPIELMANN E RAMBO LTDA., inscrita no CNPJ sob n°.

75.921.205/0001-09, com sede na Rua Bahia, n° 29, Centro, Município de Planalto,
Estado do Paraná, neste ato representado por seu Administrador Sr. VALDINO
SPIELMANN, brasileiro, casado, empresário, portador do RG n°. 1.123.502 SSP/PR e
do CPF n°. 059.986.389-72, residente e domiciliado na Rua Bahia, n° 29, Centro,

Município de Planalto, Estado do Paraná.
CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO DO CONTRATO
O presente Contrato tem por objeto à contratação de empresa

especializada para prestação de serviços de drenagem/canalização das águas, em vias

Item Objeto Quantidade Unidade Preço

unitário

Preço

total

01 Prestação de serviços de

drenagem/canalização das águas
pluviais, compreendendo:
Escavação mecânica de valas com

retro escavadeira até l,5m de

profundidade; aterro e reaterro de
valas com material local;

assentamento de tubos de concreto

DN 0,60/0,80m, a ser executado
em vias urbanas/rurais do
Município de Planalto.

900 M 83,00 74.700,00

TOTAL 74.700,00

CLAUSULA SEGUNDA

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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Para cobertura das despesas decorrentes desta contratação serão utilizados
recursos próprios do Município de Planalto, Proveniente das seguintes DOTAÇÕES
ORÇAMENTÁRIAS:
DOTAÇÕES

Conta da despesa Funcional programátícá ^'Üesfiffiçãb de
490 05.115.15.512.1501-1018 0.1.00.0000000

700 06.120.26.782.2601-2027 0.1.00.0000000

2550 11.133.20.606.2001-2084 0.1.00.0000000

CLAUSULA TERCEIRA

DO VALOR

Pela execução dos serviços ora contratado, a CONTRATANTE pagará à
CONTRATADA o valor total de R$ 74,700,00 (setenta e quatro mil e setecentos reais),
daqui por diante denominado "VALOR CONTRATUAL".

CLÁUSULA QUARTA
DA FORMA DE PAGAMENTO

Os pagamentos serão efetuados em até 15 (quinze) dias do mês
subsequente a prestação do serviço, mediante apresentação da respectiva nota fiscal.

CLÁUSULA QUINTA
DOS PRAZOS

O prazo máximo para a execução e entrega do objeto do presente Contrato
será fixado na respectiva Ordem de Serviços a ser expedida pela Secretaria de Serviços
Rodoviários.

CLÁUSULA SEXTA
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;

c) Solicitar a execução dos serviços de forma parcelada, sempre que
houver necessidade, sendo que não há quantidade mínima a ser
solicitada. Assim a empresa Contratada deverá, sempre que solicitado,
prestar os serviços, independentemente da quantidade de serviços
solicitado;

d) Emitir as requisições dos serviços pela Secretaria de Serviços
Rodoviários/Secretaria de Agricultura, quando houver necessidade,
com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas;

e) Fiscalizar e acompanhar os serviços, através de funcionário
devidamente designado pela Secretaria de Serviços
Rodoviários/Secretaria de Agricultura, que determinará os dias, o tipo
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de serviço e os locais onde serão realizados os serviços, expedindo a
respectiva Ordem de Serviço;

f) O Município de Planalto reserva-se, ainda, no direito de recusar todo e
qualquer serviço que não atenda às especificações exigidas, ou que
sejam considerados inadequados.

Parágrafo Terceiro - Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) Prestar a execução dos serviços na forma ajustada;
b) Prestar a execução dos serviços correspondente ao objeto acima

mencionado de forma parcelada, ou seja, conforme a necessidade deste
Município de Planalto;

c) Iniciar a execução dos serviços a partir da data fixada para início na
respectiva Ordem de Serviços, emitida pela Secretaria de Serviços
Rodoviários e/ou Secretaria de Agricultura deste Município de
Planalto;

d) Executar os trabalhos com no mínimo 01 (uma) máquina retro
escavadeira, mínimo de 90 CV de potência e data de fabricação igual
ou superior a 2010;

e) Dispor 01 (um) encarregado geral para a operação dos serviços;
f) Executar os trabalhos com no mínimo um efetivo de 03 (três)

funcionários devidamente identificados, divididos em 02 (dois)
serventes e 01 (um) operador, nos dias e prazos pré-estabelecidos,
devendo cumprir todas as determinações legais para a execução dos
serviços, com o uso equipamentos de proteção individual devidamente
adequados aos serviços e de acordo com a legislação vigente;

g) A empresa Contratada, além da mão de obra, também será responsável
pelo fornecimento de todos os equipamentos necessários à realização
dos serviços;

h) Fica obrigada a empregar, na prestação dos serviços, equipamentos em
condições aceitáveis para a execução dos trabalhos;

i) Fornecer os equipamentos de Proteção Individual - EPI e de Proteção
Coletiva - EPC, aos funcionários que executarão os serviços, de acordo
com a legislação vigente;

j) Deverá executar sinalização de segurança no local onde os serviços
estarão sendo executados, permitindo total visualização dos pedestres
e veículos, proporcionando a melhor segurança de todos;

k) Nenhum serviço fora do contratado poderá ser realizado ou
transferido à terceiros, sem prévia autorização do Município. No caso
de sub-empreitadas, a empresa vencedora deverá solicitar formalmente
autorização do Poder Executivo para efetivá-las;

1) Responsabilizar-se pela perfeita execução dos serviços, bem como a
substituir ou complementar serviços em desacordo, devendo obedecer
rigorosamente às determinações descritas na ordem de serviços.
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emitido pela Secretaria de Serviços Rodoviários e/ou Secretaria de
Agricultura deste Município de Planalto;

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

n) 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;

o) 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 SÉTIMA

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 OITAVA

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 2 (dois) anos, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante o
Município de Planalto.

CLÁUSULA NONA
DA RESCISÃO

O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos
fatos elencados no art. 78 e seguintes da Lei n"^ 8.666/93.

Parágrafo Único - A CONTRATADA reconhece os direitos da
CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei n°
8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA
DA VIGÊNCIA
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O prazo de vigência do presente contrato será até 31 de maio de 2017,
tendo início a partir da assinatura do respectivo contrato, podendo ser prorrogado na
forma da Lei.

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 domicílio da CONTRATADA que, em razão disso, é obrigada a manter um
representante com plenos poderes para receber notificação, citação inicial e outras
medidas em direito permitidas.

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

Planalto-Pr., 19 de abril de 2016.

CONTRATANTE ONTRATADA

TESTEMUNHAS:

fldecíf Campos
RC6.045.397-7

'>F 990135.769^15

fa Kru^er
Téc. CRC'PR0302S1A>7
RG 12.490 306-8/PR
CPF 310.216.090-68
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PLANALTO

Prefeitura

LEI N* 2079 DE 1» DE ABRIL DE 2016.

Autoriza o Executivo Municipal a Conceder Auxilio Transporte, e dá
outns providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PLANALTO,

Estado do Paraná, APROVOU e Eu. Prefeito Municipal SANaONO a seguinte

LEI

ArL 1' - Fica o Executivo Municipal autorizado a conceder auxilio
transporte escolar no valor de RS- 60,00 (sessenta reais), mensais durante o exercício dc
2016.

§ I" - O auxilio transporte escolar a que se refere o caput deste artigo
destina-se exclusivamente para alunos do ensino superior regular, que se utilizam dc

^'^ftnsporte coletivo diário para os municipios de Capanema, Ampáre, Realeza, t)ois
Vizinhos, Francisco Beltrão e Cascavel.

ArL 2° - A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PLANALTO, aos
dezenove dias do mês de abril do ano de dois mil e dezesseis.

MARLOA FERNANDO KUHN
PREFEITO MUNiaPAL

/m
lARLON FERb

EXTRATO DE CONTRATO N" 057/2016

CONVITE N' 007/2016

DATA DAASSINATURA: 19 de abril de 2016

CONTRATANTE: Município de Planalto
CONTRATADA: Spielmann e Rambo Ltda.
OBJETO: Contratação de empresa espedalizada para prestação de serviços de
drenagem/canalização das águas, em vias rurais do Município de Planalto.
VALOR TOTAL: R$ 74.700,00 (setenta e quatro mil e selecentos reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/05/2017.

MARLON FERNANDO KUHN - Prefeito Municipal

MOLOGAÇÃO E ATO ADJUDICATÕRIO
0NV1TE N® 007/2016

AnoV-Edição N® 1088

EXTRATO DE CONTRATO N® 058/2016

PREGÃO PRESENCIAL N® 028/2016

Página 120 /131

município de PLANALTO, com base na Lei Federal 8.666/93, faz saber aos Interessados
que realizou abertura de documentos e propostas de preços referente editai CONVITE N®
025/2015 de acordo com o abaixo descrito:

OBJETO: Contratação de empresa espedalizada para prestação de serviços de
drenagem/canalização das águas, em vias njrais do Município de Planalto.
Empresa: Spielmann e Rambo Ltda.
VALOR TOTAL: R$ 74.700,00 (setenta e quatro mil e setecentos reais).
DATA: 19 de abril de 2016.

MARLON FERNANDO KUHN - Prefeito Munidpal

DATA DAASSINATURA: 19 de abril de 2016
CONTRATANTE: Município de Planalto
CONTRATADA: Tallta Diefenbach

OBJETO: Aquisição de refeições (almoço), destinadas aos funcionários prestadores de
serviços externos da Secretaria de Serviços Rodoviário/Secretaria de Obras e Serviços
Urbanos/Secretaria de Agricultura/Secretaria de Melo Ambiente deste Município da
Planalto.

VALOR TOTAL: R$ 12.776,00 (doze mil e setecentos e setenta e seis reais).
VIGÊNCIA: 31/12/2017

MARLON FERNANDO KUHN - Prefeito Municipal

EDITAL DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N® 028/2016 DE 31 DE MARÇO DE 2016

CARLA FATIMA MOMBACH STURM, na qualidade de Pregoeira do Município de Planalto,
Estado do Paraná, nomeada pela Portaria n®. 002/2016, de 04 de janeiro de 2016, em
cumprimento à Lei Federal den® 10.520 de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal de n®
2727/2007 de 26/06/2007 e subsidiariamente pela Lei n®. 8666 de 21 de junho de 1993,
LC 123/2006 de 14 de dezembro de 2006, LC 147/2014 e suas posteriores alterações e
legislação correiala, TORNA PÚBLICO, o resultado Público de Licitação na modalidade
PREGÃO PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO, referente:
EDITAL DE LÍCITAÇÃO-MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N® 028/2016
1 . Objeto da Licitação
Contratação de pessoa jurídica visando a aquisição de refeições (almoço), destinadas
aos funcionários prestadores de serviços extemos da Secretaria de Sen/iços Rodoviário/
Secretaria de Obras e Serviços Urbanos/Secretaria de Agricultura/Secretaria de Meio
Ambiente deste Município de Planalto.
2. Empresa Participanle:
2.1 ARNO HENRIQUE LINK.

Situação: Classificada
3. Empresa Vencedora:
3,1 ARNO HENRIQUE LINK, pessoajurídica,com inscriçâonoCNPJn®01.946.439/000174.
situada na Rua Principal, s/n®. Distrito de Sagrada Famiita, Município de Planalto, Estado
do Paraná, classificada em 1® lugar, totalizando o importe de R$ 12.776,00 (doze mil e
setecentos e setenta e seis reais).

4. Data da Abertura:

A Licitação Pregão Presenciai n® 028/2016 de 31 de março de 2016, teve sua abertura
em reunião realizada pelo Pregoeiro no dia 13 de abril de 2016 ás 14:00 horas, na sala de
reuniões da Prefeitura Municipal de Planalto, Estado do Paraná, na Praça São Francisco
deAssis, 1583, Centro.

Planalto, Estado do Paraná, em 13 de abril de 2016.
CARLA FATIMA MOMBACH STURM - Pregoeira

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N® 028/2016

O Prefeito do Município de Planalto, Estado do Paraná, considerando o parecer do
Pregoeiro e equipe de apoio, de conformidade com a ATA de Sessão Pública de Pregão
Presenciai n® 028/2016, lavrada em 13 de abril de 2016, HOMOLOGO o resultado finai
do Processo Licitatório, na modalidade Pregão Presenciai, Tipo Menor Preço de acordo
com o abaixo descrito:

OBJETO: Aquisição de refeições (almoço), destinadas aos funcionários prestadores de
serviços extemos da Secretaria de Serviços Rodowário/Secretaria de Obras e Serviços
Urbanos/Secretaria de Agricultura/Secretaria de Meio Ambiente deste Município de
Planalto.

EMPRESA: Amo Henrique Link.
VALOR TOTAL: R$ 12.776,00 (doze mil e setecentos e setenta e seis reais).
DATA: 19 de abril de 2016

MARLON FERNANDO KUHN - Prefeito Municipal
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