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Planalto-X-^r., 15 de abril de 2016

DE: Luiz Biazus - Secretaria de Serviços Rodoviários

PARA: Marlon Fernando Kuhn - Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

Pelo presente solicitamos a Vossa Excelência a competente
autorização objetivando a contratação de empresa visando a aquisição de areia
destinada as necessidades de consumo deste Município de Planalto. Conforme

Item Objeto Quant. Unid. Preço

unitário

Preço

total

01 AREIA MÉDIA 900 M3 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 BIAZUS

Secretário de Serviços Rodoviários
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Planalto-Pr., 18 de abril de 2016

DE: Marlon Fernando Kuhn - Prefeito Municipal

Preliminarmente para à autorização solicitada para
contratação de empresa visando a aquisição de areia destinada as necessidades de
consumo deste Município de Planalto, encaminhamos:

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;

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

Cordialmente,

MARLÒN FERNANDO KUHN
Prefeito Municipal.
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Planalto-Pr., 19 de abril de 2016

DE:

PARA:

Secretaria de Finanças

Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

Em atenção à solicitação para a contratação de empresa visando a
aquisição de areia destinada as necessidades de consumo deste Município de
Planalto, expedido por Vossa Excelência na data de 18/04/2016, 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 programática ' D^stinaçâo ieiecttrscl

460 05.115.15.452.1501-2017 0.1.00.0000000
730 06.120.26.782.2601-2029 0.1.00.0000000

720 06.120.26.782.2601-2028 0.1.00.0000000

790 07.121.12.361.1201-2033 0.1.00.0000000
1450 08.124.27.812.2701.2048 0.1.00.0000000
1750 09.126.10.301.1001-2061 0.1.00.0000000
2420 10.144.08.244.0801.2078 0.1.00.0000000
2620 11.133.20.606.2001-2080 0.1.00.0000000

Cordialmente,

ENSON EI,EMAR SCHABO

Secretário de Finanças
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Planalto-Pr., 20 de abril de 2016

DE; Assessoria Jurídica
PARA: Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

À apreciação deste Setor Jurídico do processo
administrativo referente a contratação de empresa visando a aquisição de areia
destinada as necessidades de consumo deste Município de Planalto.

De acordo com a informação contida no ofício, de
15/04/2016, da Secretaria de Serviços Rodoviários 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 da despesa Funcional programática j: Destinaçãp. de recurso

460 05.115.15.452.1501-2017 0.1.00.0000000

730 06.120.26.782.2601-2029 0.1.00.0000000

720 06.120.26.782.2601-2028 0.1.00.0000000

790 07.121.12.361.1201-2033 0.1.00.0000000

1450 08.124.27.812.2701.2048 0.1.00.0000000

1750 09.126.10.301.1001-2061 0.1.00.0000000

2420 10.144.08.244.0801.2078 0.1.00.0000000

2620 11.133.20.606.2001-2080 0.1.00.0000000

A Licitação dar-se-á s

critério de julgamento de MENOR PREÇO, reg
suas alterações, LC 123/2006 de 14 de dezenjbí

o Parec í

)b a modalidade CONVITE, pelo

da^pelírtrerpederal n.° 8.66S793 e
2006, e demais disposições legais.

PATRIOU

OAB/PR 40.20
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AUTORIZAÇÃO PARA LICITAÇÃO

Planalto-Pr., 25 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 visando a aquisição
de areia destinada as necessidades de consumo deste Município de Planalto, nos
termos da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, LC 123/2006 de 14 de dezembro
de 2006, 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

Prefeito Municipal
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MINUTA DE CONVITE /2016

1 - PREÂMBULO

1.1-0 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 e demais legislação aplicável, torna
público a realização de procedimento de licitação, na modalidade CONVITE, sob n°

/  , 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 visando a aquisição de areia
destinada as necessidades de consumo deste Município de Planalto.

1.2-0 recebimento dos Envelopes t, contendo a documentação de Habilitação, e
dos Envelopes M, contendo a Proposta de Preço dos interessados, dar-se-á até ás

:  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 à interposição de recurso da fase de habilitação, proceder-se-á. na
mesma ocasião, a abertura dos Envelopes 11, contendo a Proposta de Preço dos
licitantes habilitados.

2 - DO OBJETO

2.1 - A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa visando a
aquisição de areia destinada as necessidades de consumo deste Município de
Planalto. Conforme abaixo segue:
LOTE: 1

Nome do produto Unidade

REIA MEDIA. 85,00 76.500,00

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

f Conta da despesã N funcional programática Destinação de recurso
460 05.115.15.452.1501-2017 0.1.00.0000000
730 06.120.26.782.2601-2029 0.1.00.0000000
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720

790

1450

1750

2420

2620

06.120.26.782.2601-2028

07.121.12.361.1201-2033

08.124.27.812.2701.2048

09.126.10.301.1001-2061

10.144.08.244.0801.2078

11.133.20.606.2001-2080

0.1.00.0000000

0.1.00.0000000

0.1.00.0000000

0.1.00.0000000

0.1.00.0000000

0.1.00.0000000

4 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1 - 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.
4.2 - 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.
4.3 - As empresas beneficiadas da LC 123/2006 deverão apresentar declaração
de enquadramento em regime de tributação para fazer valer o direito de
prioridade, conforme modelo constante no anexo V.

5 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES "I" e "M" 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° 72016
ENVELOPE I - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PROPONENTE:

b) CONVITE N° 72016
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.

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 peia Comissão Permanente de Licitação:

a) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS);
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b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante
apresentação de Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições
Federais, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicilio ou
sede do proponente, ou outra equivalente, na forma de lei;

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

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

e) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e última alteração;
f) Prova de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CNPJ);
g) Declaração de Idoneidade, conforme o modelo do Anexo III deste Edital,

assinada pelo representante legal da licitante;
h) 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.

7 - DA PROPOSTA

7.1- A proposta de preços - envelope 11, devidamente assinada pelo proponente ou
seu representante legal, deverá ser redigida em português, datilografada ou digitada,
de forma clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas nos campos que envolverem
valores, quantidades e prazos, com indicação do número deste Edital. Deverá ser
elaborada considerando as condições estabelecidas neste edital e seus anexos,
discriminando-se minuciosamente o objeto cotado, observando-se o quantitativo de
cotação de quantidade e o preço máximo unitário e total, conforme descrito no
Anexo I do presente Edital, facilitando assim o julgamento, Não deverão ser
cotados objetos que não atendam às especificações mínimas prevista no
Anexo I, sot3 pena de desclassificação.

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

b) O prazo de validade da proposta, que será contado a partir da data da
entrega da proposta. Na contagem do prazo excluir-se-á o dia de inicio 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 6 (da habilitação) deste edital.
8.4- Os envelopes II, contendo proposta de preços, serão devolvidos fechados aos
proponentes inabilitados.
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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.
8.7 - Os licitantes logo após a abertura dos Envelopes "2" contendo a proposta
de preço, serão classificados pela ordem inversa dos valores oferecidos, e
nesta oportunidade os LICITANTES que se apresentaram como beneficiários
da LC 123/2006, tem a oportunidade de cotejar seus preços com os demais
licitantes não beneficiários da mesma lei, para reformularem suas ofertas para
a situação de menor preço, e, assim, ser classificado em primeiro lugar.
8.8 - Os beneficiários da Lei 123/2006, caso sua proposta se situe no intervalo
até 10% (dez por cento) de menor preço de licitante não beneficiário da mesma
LC 123/2008, podem reformular no ato a sua proposta de preço para outro de
menor valor caracterizando desempate legal. O empate do valor da proposta já
decide a classificação a favor da empresa beneficiária da LC 123/2006.

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 de preços 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
qualquer oferta sobre propostas de outros concorrentes.
9.4 - Havendo empate entre duas ou mais propostas, a classificação se fará por
sua situação jurídica de empresa beneficiária da LC 123/2006, diversa das
demais e por sorteio, caso forem da mesma categoria jurídica e fiscal, no
mesmo ato público de abertura das propostas no qual os proponentes devem
estar presentes.
9.5 - Os classificados com o menor preço, ou o classificado que se enquadre
na condição de beneficiário da LC 123/2006.

10- DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO
10.1- A entrega correspondente ao objeto acima mencionado será efetuada em
parcela, ou seja, conforme a necessidade, deste Município de Planalto.
10.2- A entrega do objeto da presente licitação deverá ser efetuada pela proponente
na Secretaria de Serviços Rodoviários, em até 02 (dois) dias úteis após o
recebimento da solicitação de entrega.
10.3- O prazo de vigência do Contrato será até 31/12/2017.

11 - DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
11.1 - Homologado e adjudicado o objeto da presente licitação, o Município de
Planalto convocará o adjudicatário para assinar o termo de contrato em até 05
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(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.
11.2-0 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.

12- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
12.1- 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.
12.2- 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.

13- DOS TERMOS ADITIVOS

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

14- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS
14.1- O pagamento será efetuado após a entrega do objeto, e em até 15 (quinze)
dias após o recebimento da respectiva nota fiscal.

15- DOS ANEXOS DO EDITAL

15.1- 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.

16- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1- O Prefeito Municipal poderá até a data da celebração do contrato ou
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.
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16.2 - Reserva-se ao Prefeito Municipal o direito de revogar ou anular a presente
licitação em seu todo ou parcialmente, sem que assista aos ücitantes o direito de
reembolso desde que haja razões de conveniência administrativa ou interesse
público.
16.3 - Os interessados que tiverem dúvidas na interpretação deste Edital, serão
atendidos pelo Departamento de Licitações em horário de expediente.

Planalto-Pr., de de

WIARLONf^ERNANDO KUHN
Prefeito Municipa!
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MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° ..../2016
CONVITE N° ...V2016

Contrato administrativo que entre si fazem o Município de Planalto, e a
empresa na forma abaixo.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PLANALTO, pessoa jurídica de direito Público
Interno, com sede à Praça São Francisco de Assis, n° 1583, inscrito no CNPJ n°
76.460.526/0001-16, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal,
senhor 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 a contratação de empresa visando a
aquisição de areia destinada as necessidades de consumo deste Município de
Planalto, tudo conforme a seguir:
ITEM I QUANT | UNID | DISCRIMINAÇÃO VALOKL VALOR

UNIT. TOTAL

AREIA MEDIA

VALOR TOTAL

Parágrafo Único - Integram e completam o presente termo Contratual,
para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as
condições expressas no edital CONVITE N° /2016, juntamente com seus anexos e
a proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA

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

CLÁUSULA TERCEIRA
DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA
Parágrafo Primeiro - A entrega correspondente ao objeto acima

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

Parágrafo Segundo - O Objeto deverá ser entregue na Secretaria de
Serviços Rodoviários, em até 02 (dois) dias úteis após o recebimento da Solicitação de
Entrega.

CLÁUSULA QUARTA
DA FORMA DE PAGAMENTO

Parágrafo Primeiro - O pagamento será efetuado de acordo com a
entrega do objeto, e em até 15 (quinze) dias, após o recebimento da respectiva nota
fiscal.

Parágrafo Segundo - O pagamento decorrente da aquisição do objeto
correrá por conta dos recursos próprios do Município de Planalto, através das
seguintes dotações orçamentárias:

Conta Jt^iBP^^^lRyogramática Destinaçãp de r^prso^

460 05.115.15.452.1501-2017 O.l.OO.OOOOOOO
730 06.120.26.782.2601-2029 0.1.00.0000000

720 06.120.26.782.2601-2028 0.1.00.0000000
790 07.121.12.361.1201-2033 0.1.00.0000000
USO 08.124.27.812.2701.2048 0.1.00.0000000
1750 09.126.10.301.1001-2061 0.1.00.0000000
2420 10.144.08.244.0801.2078 " Q.l.QQ.OOOOOQO
2620 11.133.20.606.2001-2080 0.1.00.0000000
CLÁUSULA QUINTA
DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

Parágrafo Primeiro - Constituem direitos da CONTRATANTE receber
o objeto deste Contrato nas condições avençadas e da CONTRATADA perceber o
valor ajustado na forma e prazo convencionados.

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

do Contrato;
c) O Município de Planalto reserva-se, ainda, no direito de recusar o

objeto que não atenda às especificações exigidas, ou que sejam
considerados inadequados.

Parágrafo Terceiro - Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) Prestar o fornecimento na forma ajustada;

uestinaçãp de r^prso^

0.1.00.0000000

0.1.00.0000000

O.l.OO.OOOOOOO

0.1.00.0000000

0.1.00.0000000

0.1.00.0000000

O.l.OO.OOOOOOO

0.1.00.0000000
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b) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais decorrentes.

c) A CONTRATADA é obrigada a substituir as suas expensas, o objeto
do contrato em que se verificarem, defeitos ou incorreções.

d) Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade
com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação;

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

CLÁUSULA SEXTA

DA CESSÃO DO CONTRATO

A CONTRATADA não poderá ceder o presente Contrato a nenhuma
pessoa física ou jurídica, sem autorização prévia, por escrito, da CONTRATANTE e
anuência expressa da Contratante.

CLÁUSULA SÉTIMA

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL

Parágrafo Primeiro - À CONTRATADA serão aplicadas multas pela
CONTRATANTE a serem apuradas na forma a saber: pela inexecução total ou
parcial do contrato ou instrumento equivalente e pelo descumprimento das normas e
legislação pertinentes à execução do objeto contratual que acarrete a rescisão do
contrato, o Município de Planalto, poderá, ainda, garantida a prévia defesa, aplicar à
empresa contratada as sanções previstas no art. 87 da Lei 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 02 (dois) anos, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante o Município de Planalto.

CLÁUSULA OITAVA
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 NONA
DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência será até 31/12/2017.
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CLAUSULA DÉCIMA

DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes,
com base na legislação em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
DO FORO

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

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

Planalto-Pr.... de de

CONTRATANTE CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
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PARECER:

Planalto-Pr., 26 de abril de 2016

DE: Assessoria Jurídica

PARA: Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

À apreciação deste Setor Jurídico do processo
administrativo referente a contratação de empresa visando a aquisição de areia
destinada as necessidades de consumo deste 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 e
demais legislação aplicável.

EoP

PATRI

OAB/PR\40
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CONVITE N"" 010/2016

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 e demais legislação aplicável, torna
público a realização de procedimento de licitação, na modalidade CONVITE, sob n°
010/2016, do tipo MENOR PREÇO, na data de 06/05/2018, 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 visando a aquisição de areia
destinada as necessidades de consumo deste 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 06/05/2016, 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
06/05/2016. 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 contratação de empresa visando a
aquisição de areia destinada as necessidades de consumo deste Município de
Planalto, Conforme abaixo seque:
LOTE: 1

Nome do produto Quantidade Unidade

01 [AREIA MÉDIA. 900 85,00| 76.500,00
recursos próprios do Município de Planalto. Proveniente das seguintes DOTAÇÕES
ORÇAMENTÁRIAS:

,1 J3onta da despesa Funcional programátIca.S ̂ Jstína^o de recurso
460 I 05.115.15.452.1501-2017 0.1.00.0000000
730 06.120.26.782.2601-2029 0.1.00.0000000
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720 06.120.26.782.2601-2028 0.1.00.0000000

790 07.121.12.361.1201-2033 0.1.00.0000000

1450 08.124.27.812.2701.2048 0.1.00.0000000

1750 09.126.10.301.1001-2061 0.1.00.0000000

2420 10.144.08.244.0801.2078 0.1.00.0000000

2620 11.133.20.606.2001-2080 0.1.00.0000000

4 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1 - 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.
4.2 - 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.
4.3 - As empresas beneficiadas da LC 123/2006 deverão apresentar declaração
de enquadramento em regime de tributação para fazer valer o direito de
prioridade, conforme modelo constante no anexo V.

5 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES "I" e "N" 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° 010/2016
ENVELOPE I - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PROPONENTE:

b) CONVITE N° 010/2016
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.

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);
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b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante
apresentação de Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições
Federais, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicilio ou
sede do proponente, ou outra equivalente, na forma de lei;

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

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

e) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e última alteração;
f) Prova de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CNPJ);
g) Declaração de Idoneidade, conforme o modelo do Anexo III deste Edital,

assinada pelo representante legal da licitante;
h) 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.

7 - DA PROPOSTA

7.1- A proposta de preços - envelope II, devidamente assinada pelo proponente ou
seu representante legal, deverá ser redigida em português, datilografada ou digitada,
de forma clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas nos campos que envolverem
valores, quantidades e prazos, com indicação do número deste Edital. Deverá ser
elaborada considerando as condições estabelecidas neste edital e seus anexos,
discriminando-se minuciosamente o objeto cotado, observando-se o quantitativo de
cotação de quantidade e o preço máximo unitário e total, conforme descrito no
Anexo I do presente Edital, facilitando assim o julgamento. Não deverão ser
cotados objetos que não atendam às especificações mínimas prevista no
Anexo I, sob pena de desclassificação.

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

b) O prazo de validade da proposta, 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 6 (da habilitação) deste edital.
8.4- Os envelopes II, contendo proposta de preços, serão devolvidos fechados aos
proponentes inabilitados.
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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.
8.7 - Os licitantes logo após a abertura dos Envelopes "2" contendo a proposta
de preço, serão classificados pela ordem inversa dos valores oferecidos, e
nesta oportunidade os LICITANTES que se apresentaram como beneficiários
da LC 123/2006, tem a oportunidade de cotejar seus preços com os demais
licitantes não beneficiários da mesma lei, para reformularem suas ofertas para
a situação de menor preço, e, assim, ser classificado em primeiro lugar.
8.8 - Os beneficiários da Lei 123/2006, caso sua proposta se situe no intervalo
até 10% (dez por cento) de menor preço de licitante não beneficiário da mesma
LC 123/2006, podem reformular no ato a sua proposta de preço para outro de
menor valor caracterizando desempate legal. O empate do valor da proposta já
decide a classificação a favor da empresa beneficiária da LC 123/2006.

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 de preços 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
qualquer oferta sobre propostas de outros concorrentes.
9.4 - Havendo empate entre duas ou mais propostas, a classificação se fará por
sua situação jurídica de empresa beneficiária da LC 123/2006, diversa das
demais e por sorteio, caso forem da mesma categoria jurídica e fiscal, no
mesmo ato público de abertura das propostas no qual os proponentes devem
estar presentes.
9.5 - Os classificados com o menor preço, ou o classificado que se enquadre
na condição de beneficiário da LC 123/2006.

10- DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO
10.1- A entrega correspondente ao objeto acima mencionado será efetuada em
parcela, ou seja, conforme a necessidade, deste Município de Planalto.
10.2- A entrega do objeto da presente licitação deverá ser efetuada pela proponente
na Secretaria de Serviços Rodoviários, em até 02 (dois) dias úteis após o
recebimento da solicitação de entrega.
10.3- O prazo de vigência do Contrato será até 31/12/2017.

11 - DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
11.1 - Homologado e adjudicado o objeto da presente licitação, o Município de
Planalto convocará o adjudicatário para assinar o termo de contrato em até 05
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(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.
11.2-0 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 revogara licitação, independentemente da cominação prevista no art. 81,
da Lei n° 8.666/93.

12- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
12.1- 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.
12.2- 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.

13- DOS TERMOS ADITIVOS

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

14- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS
14.1- O pagamento será efetuado após a entrega do objeto, e em até 15 (quinze)
dias após o recebimento da respectiva nota fiscal.

15- DOS ANEXOS DO EDITAL

15.1- 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.

16- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1- O Prefeito Municipal poderá até a data da celebração do contrato ou
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.
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16.2 - 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.
16.3 - Os interessados que tiverem dúvidas na interpretação deste Edital, serão
atendidos pelo Departamento de Licitações em horário de expediente.

Planalto-Pr., 26 de abril de 2016

íYYI ''
MARLQN FERNANDO KUHN

p/efeito Municipal
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CONVITE N° 010/2016

ANEXO II - CARTA DE CREDENCIAMENTO

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ N°

ENDEREÇO FONE:.

MUNICÍPIO: 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°

010/2016, 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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município de planalto
CNPJN" 76.460.526/0001-16

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

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

PLANALTO - PARANÁ

CONVITE N° 010/2016

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ N°

ENDEREÇO.

MUNICÍPIO:

.FONE:_

EST.

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de

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

010/2016, 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.

rs,

Local e data

NOME:

RG/CPF

CARGO



município de planalto

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

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

PLANALTO - PARANÁ

CONVITE N° 010/2016

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

PROPONENTE:

CNPJ N°

ENDEREÇO.

MUNICÍPIO:

FONE:

EST.

A proponente abaixo assinada, participante da licitação

modalidade de CONVITE N° 010/2016, 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°

b.544, de 22 de novembro de 1989, encontra-se em situação regular perante

o Ministério do Trabalho, no que se refere ã observância do disposto no

inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e data / /

NOME:

RG/CPF

CARGO



MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJN" 76.460.526/0001-16

Praça São Francisco deAssis^ 1583 - CEP: 85.750-000
e-mail: planalto@rline.com.hr

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

PLANALTO - PARANÁ

CONVITE N° 010/2016

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° 010/2016,
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

10



t*'94 /l

ttíwAirS

município de planalto
CNPJN'' 76.460.526/0001-16

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

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

CONVITE N° 010/2016

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° 010/2016,
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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município de planalto
CNP/N° 76.460,526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000
e-mai l: p Ia na Ho @ rline. com. br

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

PLANALTO - PARANÁ

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO
EDITAL CONVITE N° 010/2016

EMPRESA:

CNPJN''

INSCRIÇÃO ESTADUAL N°_

ENDEREÇO:.

CIDADE; ESTADO:

Declara o recebimento do edital CONVITE N° 010/2016 e anexos

I,II,III,IV,V)VI e Minuta de Contrato, pertinente a contratação de empresa
visando a aquisição de areia destinada as necessidades de consumo deste
Município de Planalto.

Planalto-Pr. de de

NOME:.

RGN°

ASSINATURA:

12



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

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85*750-000
e-mail: planalto@rline.com.br

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

MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° ..../2016

CONVITE N° ..../2016

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

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PLANALTO, pessoa jurídica de direito Público
Interno, com sede à Praça São Francisco de Assis, n° 1583, inscrito no CNPJ n°

76.460.526/0001-16, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal,
senhor 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 a contratação de empresa visando a
aquisição de areia destinada as necessidades de consumo deste Município de
Planalto, tudo conforme a se^ir:
ITEM QUANT UNID DISCRIMINAÇÃO VALOR VALOR

UNIT. TOTAL
01 900 M3 AREIA MÉDIA

VALOR TOTAL ^
Parágrafo Único - Integram e completam o presente termo Contratual,

para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as
condições expressas no edital CONVITE N° /2016, juntamente com seus anexos e
a proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA
DO VALOR



município de planalto
CNP/N'' 76.460,526/0001-16

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

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

PLANALTO - PARANÁ

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

CLÁUSULA TERCEIRA

DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA
Parágrafo Primeiro - A entrega correspondente ao objeto acima

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

Parágrafo Segundo - O Objeto deverá ser entregue na Secretaria de
Serviços Rodoviários, em até 02 (dois) dias úteis após o recebimento da Solicitação de
Entrega.

CLÁUSULA QUARTA
DA FORMA DE PAGAMENTO

Parágrafo Primeiro - O pagamento será efetuado de acordo com a
entrega do objeto, e em até 15 (quinze) dias, após o recebimento da respectiva nota
fiscal.

Parágrafo Segundo - O pagamento decorrente da aquisição do objeto
correrá por conta dos recursos próprios do Município de Planalto, através das
seguintes dotações orçamentárias:

Ignta da de^pesa  Fúncional programátiçàâ Mp^tmaçã<>deiect

460 05.115.15.452.1501-2017 0.1.00.0000000

730 06.120.26.782.2601-2029 0.1.00.0000000

720 06.120.26.782.2601-2028 0.1.00.0000000

790 07.121.12.361.1201-2033 0.1.00.0000000

1450 08.124.27.812.2701.2048 0.1.00.0000000

1750 09.126.10.301.1001-2061 0.1.00.0000000

2420 10.144.08.244.0801.2078 0.1.00.0000000

2620 11.133.20.606.2001-2080 0.1.00.0000000

CLÁUSULA QUINTA
DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

Parágrafo Primeiro - Constituem direitos da CONTRATANTE receber
o objeto deste Contrato nas condições avençadas e da CONTRATADA perceber o
valor ajustado na forma e prazo convencionados.

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

do Contrato;

c) O Município de Planalto reserva-se, ainda, no direito de recusar o
objeto que não atenda às especificações exigidas, ou que sejam
considerados inadequados.

Parágrafo Terceiro - Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) Prestar o fornecimento na forma ajustada;
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município de planalto
CNPJN" 76.460.526/0001-16

Praça São Francisco deAssis^ 1583 - CEP: 85.750-000
e-mail: planalto@rline.com.br

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

PLANALTO - PARANÁ

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

c) A CONTRATADA é obrigada a substituir as suas expensas, o objeto
do contrato em que se verificarem, defeitos ou incorreções.

d) Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade
com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação;

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

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

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

CLÁUSULA SÉTIMA
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL

Parágrafo Primeiro - À CONTRATADA serão aplicadas multas pela
CONTRATANTE a serem apuradas na forma a saber: pela inexecução total ou
parcial do contrato ou instrumento equivalente e pelo descumprimento das normas e
legislação pertinentes à execução do objeto contratual que acarrete a rescisão do
contrato, o Município de Planalto, poderá, ainda, garantida a prévia defesa, aplicar à
empresa contratada as sanções previstas no art. 87 da Lei 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 02 (dois) anos, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante o Município de Planalto.

CLÁUSULA OITAVA
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 NONA
DA VIGÊNCIA
O prazo de vigência será até 31/12/2017.



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

CLÁUSULA DÉCIMA

DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes,
com base na legislação em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
DO FORO

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

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

Planalto-Pr. ... de de

CONTRATANTE CONTRATADA

TESTEMUNHAS:



27/04/2016 Gmail - CONVITE 010/2016

M Gmail caria mombach <carla.prefi@gmail.com>

CONVITE 010/2016
1 mensagem

caria mombach <cai1a.pref@gmail.com> 27 de abril de 2016 14:17
Para: "construecia@riine.com.br" <construecia@rline.com.br>
Cc: betosgfurian@hotmaii.com
Cco: Marise Rizzi <construtoracasagrande@gmail.com>

Caria Fatima Mombach Sturm

Departamento de Licitações
Município de Planaito - Pr.

2 anexos

^ EDiTAL.rtf
^ 7353K

PI Proposta.esi
U

https://mall.google.com/mail/?ul=2&lk=f240da9afd&vlew=pt&search=sent&th=15458b99618cc20c&slml=15458b99618cc20c 1/1



município de planalto
CNPJN'' 76.460.526/0001-16

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

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

PLANALTO - PARANÁ

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO
EDITAL CONVITE N« 010/2016

EMPRESA: MICEMETAL-MULLER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

CNPJ N°: 75.981.993/0002-00

ENDEREÇO: Rua Otávio Francisco de Mattos, N° 1563, Centro

CIDADE: Capanema ESTADO: PR

Declara o recebimento do edital CONVITE N° 010/2016 e anexos

I,II,III,IV,V,VI e Minuta de Contrato, pertinente a contratação de empresa
visando a aquisição de areia destinada as necessidades de consumo deste
Município de Planalto.

PIanalto-Pr.26 de abril de 2016.

NOME: JORGE LUIZ PAULKLEIN

RGN^ ^ fa

ASSINATURA: j

12
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município de planalto
CNPIN" 76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000
e-mai l: p Ia na Ito @ rli ne. com. hr

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

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO
EDITAL CONVITE N" 010/2016

EMPRESA; MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGER LTDA.

CNPJ N°: 08.084.400/0001-34

ENDEREÇO: AV. CAXIAS DO SUL, N° 219, CENTRO

CIDADE: PLANALTO ESTADO: PR

Declara o recebimento do edital CONVITE N° 010/2016 e anexos

I,IÍ,IIIJV,V,VI e Minuta de Contrato, pertinente a contratação de empresa
visando a aquisição de areia destinada as necessidades de consumo deste
Município de Planalto.

Planalto-Pr.26 de abril de 2016.

NOME: Roger Filipsen

RG N°

ASSINATURA:

12



REDE

CONSTRU&CIA
MATERIAIS RARA CONSTRUÇÃO

LOJA CASACRANDE

Materiais de Construção Rogeri Ltda.
Avenida Caxias do Sul, 660 - Centro
85750-000 - Planalto - Pr.
CNPJ 04.909.692/0001-46 - lE 90.252.426-69

Fone 46 3555 1382 Fax 46 3555 1724

e-mail construecia@rline.com.br

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO

EDITAL CONVITE N^ 010/2016

RAZÃO SOCIAL: Materiais de Construção Rogeri Ltda.

CNPJ: 04.909.692/0001-46 lE: 90.252.426-69

ENDEREÇO Av. Caxias do Sul, 660 - Centro. Fone 46 3555 1382

MUNICÍPIO: Planalto Estado do Paraná

Declara o recebimento do edital CONVITE N° 010/2016 e anexos
I,II,III,IV,V,VI e Minuta de Contrato, pertinente a contratação de empresa
visando a aquisição de areia destinada as necessidades de consumo deste
Município de Planalto.

Planalto, Pr., 27 de abril de 2016.

Gilberto Carlos j^rlan - Administrador
CPF 024930940-13 RG 7338933-0

' E°rcí® ®®2/000M6SCR EST 90252426-69



REDE

;CONSTRU&CIA
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

LOJA CASAGRANDE

Materiais de Construção RogerI Ltda.
Avenida Caxias do Sul, 660 - Centro
85750-000 - Planalto - Pr.

CNPJ 04.909.692/0001-46 - lE 90.252.426-69

Fone 46 3555 1382 Fax 46 3555 1724

e-mail construecia@rline.com.br

CONVITE N° 010/2016

CARTA DE CREDENCIAMENTO - Anexo II

RAZÃO SOCIAL: Materiais de Construção Rogeri Ltda

CNPJ: 04.909.692/0001-46

ENDEREÇO Av. Caxias do Sul, 660 - Centro. Fone 46 3555 1382

MUNICÍPIO: Planalto Estado do Paraná

Credenciamos o Sr. Gilberto Carlos Furlan, portador da cédula de

identidade sob n° 7338933-0 e CPF sob n° 024930949-13 a participar do

procedimento licitatório, sob a modalidade de CONVITE N° 010/2016,

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

Planalto, Pr., 02 de maio de 2016.

Gilberto Carlos íj/irlan - Administrador
CPF 02493094^13 RG 7338933-0

CNPJ; 04.909.692/0001-46 ^
INSCR. EST 90262426-69

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
ROGERI LTDA. - EPP

AV. CAXIAS DO SUL. 660
85750-000 PLANALTO ^ PP T



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ 76.460.526/0001-16

Praça são Francisco de Assis, 1583
Fones: (046) 555-1331 -Fax: 555-1272

85750-000 - PLANALTO PARANA

CONVITE N" 010/2016

DATA: 06/05/2016

EMPRESA: MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO ROGERI LTDA.

DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

- Certidão de Regularidade de Situação CRS-FGTS - Validade até 15/05/2016;

^ - Certidão Negativa de Tributos Federais - Validade até 24/10/2016;
- Certidão Negativa de Tributos Estaduais - Validade até 25/08/2016;

- Certidão Negativa de Tributos Municipais - Validade até 26/06/2016;

^ - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas ~ Validade até 23/10/2016;
^ - Contrato Social da Empresa;
^ - CNPJ da empresa;
^ - Declaração de Idoneidade (anexo III);

- Declaração de Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do Artigo T da

Constituição Federal (anexo IV);
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VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04909692/0001-46
Razão Social;MATERIAIS de construção rogeri ltda

Endereço: av caxias do sul 660 / centro / planalto / pr / 85750-
000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que ihe 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: 16/04/2016 a 15/05/2016

Certificação Número: 2016041602260468656039

Informação obtida em 27/04/2016, às 17:11:22,

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

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp7VARPes,.. 27/04/2016
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MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA
ATIVA DA UNIÃO

Nome: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA

CNPJ: 04.909.692/0001-46

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e Inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima Identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
nâo constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da ünlâo 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.recelta.fazenda.gov.br> ou <http://wvw.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n- 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 17:15:14 do dia 27/04/2016 <hora e data de Brasílla>.
Válida até 24/10/2016.

Código de controle da certidão: AF21.8E0C.F52C.EE55
Qualquer rasura ou emenda Invalidará este documento.

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CndConjuntaInter/E... 27/04/2016
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Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

N"" 014595788-51

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 04.909.692/0001 -46
Nome: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI 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 25/08/2016 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet

www.fazenda.pr.aQv.br

Página 1 dei

EmiOdo via Internet Pública (27/04/201617:09:48)
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Município de Planalto
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

NEGATIVA

N" 9685/2016

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 26/06/2016, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

REVENDO OS ARQUIVOS E REGISTROS, CERTIFICAMOS QUE: 0 CONTRIBUINTE NADA
DEVE À FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL RELATIVO A EMPRESA MENCIONADA ABAIXO.

Planalto, 27 de Abril de 2016

REQUERENTE: Gilberto Carlos Furlan CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:
C2HJF2QE5M244C29PX

FINALIDADE: CADASTRO E/OU CONCORRÊNCIA E/OU LICITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA

INSCRIÇÃO EMPRESA

3328

CNPJ/CPF

04.909.692/0001-46

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9025242669

ALVARA

712

AV CAXIAS DO SUL, 660

ENDEREÇO

- SALA - CENTROCEP: 85750000 Planalto - PR

CNAE / ATIVIDADES
Comércio varejista de materiais de construção em geral, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos

e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

http://l 87.49.128.118:7474/esportal/stmcertídao.view.logic?idCertidao=3969
27/04/2016
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA

(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 04.909.692/0001-46
Certidão n": 41757904/2016

Expedição: 27/04/2016, às 17:12:18

Validade: 23/10/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA

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

04 . 909 . 692/0001-46, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores

Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art, 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n' 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n® 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Díívidas e sugescões; cndcivtst.ju9.br



MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO RO,(ÍEJã LTOÃ
Oitava Alteração Contratual ^ ^
CNPJ n° 04.909,692/0001-46

EDUVAR VIVAN .JROGERI, brasileiro, ç^^o^< em
Comunhão de Bens, empresário, residente e domiciliado na Av. Caxias do Sul,
cidade de Planalto, CEP 85750-000, estado do Paraná, portador dò; RO. 3.126'.947-4, SSP/Ét
e CPF. 170.227.540-04; MATHEUS GASAGRANDE RIZZ3, br^ilbirp, solteiro, nasçido
em 01/12/1989, empresário, residente e domiciliado na Rua Alberto S^tos I>umont, 673^ na
cidade de Planalto, CEP 85750-000, estado do Paraná, portador ií RG. 8.185.589-.7, SSP/PR
e CPF. 049.893.399/75; e GILBERTO CARLOS FURLAN, brâsHéiro, CãSádo em Re^ntC
de Comunhão Parcial de Bens, empresário, residente e domiçiliáàõ, na Rua: Luiz Pranjçhtierj
1618, na cidade de Planalto, CEP 85750^000, estado do Para^ portador do RG s
7.338.933-0 SSP/PR e CPF 024.930.949-13, sócios componentes dá empresa MATERÍAIS
DE CONSTRUÇÃO ROGXRÍ Limi inscritâ no CNfl j54iâKè92M8ÔÍ-46,
estabelecida na Av. Caxias do Sul n® 660, centro, na cidade de Planalto, CBP 8575Õ-0ÍOÍÍ,
estado do Paraná, com contrato social arquivado na Junta Comercial dò Estado do Paranâjspb
n° 41204748643, em sessão do dia 25.02.2002; e última Eilteração çonhratual arquivada sob n®
20128183160, em data de 12.12.2012, resolvem por este instruíneMó particulàr de
Contratual, mediantes cláiísúlas e con^ções a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA:' O endereço do sócio MATHEUS CÃSÁGRÁÍ^ RIZZt que
era Rua Alberto Santos Dumont, 673, na cidade de Planalto, ClP Í8575^®0, estado ào
Paraná, passa a ser Av. Caxias do Sul, n® 365, centro, na cidade de Planalto, CEP 85750^00,
estado do Paraná; e o endereço do sócio GILBERTO CARLOS FURLAN, que era naRüa
Luiz Prauchner, 1618, na cidade de Planalto, (ÜEP ̂5750-000, estado do Páraíiá, passá á ser
Rua Rodolfo Ulrich, 1300, na cidade de Plan^to, CEP 85750-000, estado do Paraná.

CLÁUSULA SEGUNDA: O estado civil do sócio MATHEUS CASACRANUE RIZZI, que
era, solteiro, nascido em 01/12/1989^ passa ser casado em separaçlÍQ tptal de bens, çojDforroe
Certidão de Casamento, lavrado no livro B/13, fls.132, sob n® 4*138, Planalto ̂  Cartório do
Registro Civil e Tabelionato.

CLAUSULA TERCEIRA: A sociedade que tem por atividade econômica: 4744*
Comércio varejista de material de construção em geral, fica alterado para atividade prijtí^rpal:
4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARÇA, JNTMMI^ftÇÍPÁÍò
INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; e atividade secundária: 4744-0/99 "' COMÉRCIO
VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL.

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

CONSOLroACÃQ

CLÁUSULA PRIMEIRA: A vista da modificação ora ajustada e em consonância çom o que
determina o art. 2031, da Lei 10406/2002, os sócios RESOLVEM por este instrumento,
atualizar e consolidar o contrato social, tomando assim sem efeito, a partir desta data as
cláusulas e condições contidas no contrato primitivo que, adequado âs diSpòsiçÔès da referida
Lei número 10406/2002, aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte tedaçâo:

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade gira sob o nome empresarial de MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO ROGERILTDA.



DO

MAIIERIAIS DB ̂Ç^ÍSIHIÇÃO RGoStí®A
Oitava Alteração "éojitratual
CNPJ n? 04,9^9.692/0001-46

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade tem a sede na Av. Ca^ds^ dp Sulj
de Planalto, CEP 85750-000, estado do Paraná.

CLÁUSULA QUARTA: Q objeto social é atividade principal: 4930-^2/02 - "Transporte
rodoviário de carga, intermunicipal, interestadual e intemaOionáí?'; ô atividade secündÉià:
4744-0/99 - Coniércio varejista de matenj^ de construção emigeral.

ÇLÁUSULA QUINTA: O capital social é de R$;i60.000,0Q. (cento e sessenta mil mmX
dividido em 160.000, (cento e sessenta mil) quotas, no valor npnúnal de 1^1 ̂
cada, integralizado em moeda corrente do Pais, assim subscritas:
Sócios: Quõfâs Câpital
Matheus Casagrande Rizzi 80.000 R$ J0;000,00

^  EduvarVivanRogeri 52,800 R$;52;800,00
Gilberto Carlos Furlan 27.200 R$,27:200.00
Sonia: 160.000 R$;Í60,00(),00^

CLÁUSULA SEXTA: A sociedade iniciou suas atividades em 20 dê fevereiro de 2002 è seu
prazo é indeterminado.

CLÁUSULA SÉTIMA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas, ou trwsfen(^ a.
fèrceiros sem o consentimento do Outro sÓcÍQ,^n..quém fica ásseguràdo^ ém; IgUaldMíe de
condições e preço direito de preferência para a suà aquisição sé pstas à veiídà, fònnàli^dò;
se realizada a cessão delaSi a alteração contratualpejrtinente.

CLÁUSULA OITAVA: A responsabilMade de cada sócio é festn^ ao yálor de suas guoftó,
mas todos respondem solidariamente pela integralização do capM social.

CLAUSULA NONA: Ficam investidos na função de administradores da sociedade os sótçios
EDUVAR VIVAN ROGl^ e GIIJKERtò FüRIíAN, adS i^inpetei m
do nome comercial individualmente o uso da empresa e a repiesentação ativa e pasaiyáj
judicial e extrajudicial da sociedade, bejn cotno, jóicam, dispensados, da j^estaçÉp de t^u^g,
vedados, no entanto, em atividades estranha ap intéresse social on as^stimív seja; em
favor de qualquer dos quotistas ou terceiros, em operações ou negõoios estianhos ao objeto
social, especialmente a prestação de avais, endOssOs, fianças on caüçãO dè favOr, bem como
onerar ou alienar bens, imóveis da sociedade, sem autorização dos õutfos sócios.

CLAUSULA DÉCIMA; Ao término de cada exercício social, em 31 de Dezembro, os
administradores presímâo contas justifiçada^ de sua administra|jto, gmoèdentio à élábom^O
dp inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resiiltodo econômico, cabido aos
sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Nos quatro meses seguintes áò téiminò do exércícib
social, os sócios deliberarão sobre as cOntas e designarão adniinisfrador(éà) qUândO:for Utca^

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou iéchar
filial ou outra dependência,: mediante alteração contratual assinada por todas 0S sócips.
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MATERIAIS DE GONSXRUÇÃO iROQgEffi^LTjlA
Oitava Alteração Contratual
CNPJ n° 04.909.692/0001 -46 'ti

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Pelos serviços que prestar à soei
sócio, a título de remuneração Pró-Lâbore, á quantia mensal fixada nos IÍ
fiscal previstos na Legislação do Imposto de Renda, que $erá levada à conta
gerais.

CLÁUSULA DÉÇIMA QUARTA: Falecendo ou interditado quriÍ9nCf sócio» a sociedade
continuará sua atividade com os herdeiros, sucessora e a inçapaz; 14ão sendo pos^yel ou
inexistindo interesse destes ou dos oütros sócios íemanescentê;, O váíof de seus. haVerèsiserãõ
apurados e liquidados com base nâ situação patrimonial da sociedade à data da fesôluçfe
verificada em balanço especialmente levantado;
PARAGRAFO ÚNICO: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a
sociedade se resolva em relação a seüs.sócíòs.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Os adminisnadores declaram, Sob áS penas; da lei, de qtíe
não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, pi M especlaíii o em.ybtn^b
de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vedej ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou crime falimentar, de prévaâcâção, pita óu
suborno, concussão, peculato, ou contra a econòmia popular, contia d:'^^tama ÃnSnccitd
nacional, contra normas de defesa áè concdrrência; contra as relações de consumo, fé públicaj
ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: O sócio que âi^sejfr transferir suas quotas dever4.n^^
sócios remanescentes, discriminando o preço, forma e prazo de pagamento para qtílé èSte
exerça ou renuncie o direito de preferência, o que deverá fòze^ dentro áo sessenta dias
contados do recebimento da notificação òu em maior prazo sèm; que sêjai eaefCÍdo o díreíto de.
preferência, as quotas poderão ser livremente tr^sferidas.

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA: A sociedade poderá a qualqper, tempoj abrir ou fechar
filiais ou outra dependência, mediante alteração contratual assinadà por-todOs osaÓClOs.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: A empresa possui uma Filial, còin sede na Av.
Independência, n° 1230, centro, na cidade de Capanema, CÉP 857^8-000, estado do fikcaüi, à
qüal se destina pará efeitos fiscais a parcela de RÍ50.000,0í), (çinqtíenta nálreais), dp QapíM
da sociedade, a qual tem por atividade econômica 4744-0/99j Comérciò v^ejista de material
de construção em geral.

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA: Fica eleito o foro da comarca dé Capánemá, CÉÉ 857d0^
OCO, estado do Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e õbdgaçÕes te^ltantes
deste contrato.

É, por assim estarem certos e contmtados^ datam e assinam o presente instrumentoi.em
três vias de igual forma e teor, que se obrigam por si e por seus Hefdéifõs á cmnprbíô éiíií
todos os seus termos.

Planalto, PR, Í4 de abril de 2Ò14

Eduvar Vivan Rogeri

Matheus de Rizzi

Gilberíb .CariósFurian
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MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA
Nona Alteração Conlralual
CNPJn® 04.909.692/0001-46

DO PARANÁ

EDUVAR VIVAN ROGERI, brasileiro, casadol ám m
Comunhão de Bens. empresário, residente e domiciliado na Av. Caxias do Ssd^JsAivfteíííro/w^
cidade de Planalto, CEP 85750-000, estado do Paraná, portador do RG.
e CPF. 170.227.540-04; MATHEUS CASAGRANDE RIZZI, brasileiro, soll^ik)^scido
em 01/12/1989, empresário, residente e domiciliado na Rua Alberto Santos Dumont, 673. na
cidade de Planalto, CEP 85750-000, estado do Paraná, portador do RG. 8.185.589-7, SSP/PR
e CPF. 049.893.399/75; e GILBERTO CARLOS FURLAN, brasileiro, casado cm Regime
de Comunhão Parcial de Bens, empresário, residente e domiciliado na Rua Luiz Prauchner,
1618, na cidade de Planalto, CEP 85750-000, estado do Paraná, portador do RG sob n®
7.338.933-0 SSP/PR e CPF 024.930.949-13, sócios componentes da empresa MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA, inscrita no CNPJ n" 04.909.692/0001-46,
estabelecida na Av. Caxias do Sul n° 660. centro, na cidade de Planalto, CEP 85750-000,
estado do Paraná, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob
n° 41204748643, em sessão do dia 25.02.2002; e última alteração contratual arquivada sob n"
20142224405, em data de 24.04.2014, resolvem por este instrumento particular de Alteração
Contratual, mediantes cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA: O endereço da Filial, que era Av. Independência, n° 1230. centro, na cidade de
Capanema, CEP 858760-000, estado do Paraná, fica alterada para Rua Alagoas, n° 2388>
Esquina com Av. Botucaris, Bairro Santa Cruz. Capanema, CEP 85760.000. estado do Paranál.

CLÁUSULA: Fica eleito o foro da comarca de Capanema, CEP 85760-000. estado do Paraná»
para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por assim estarem certos e contratados, datam e assinam o presente instrumento em
três vias de igual forma e teor, que se obrigam por si e por seus herdeiros a cumpri-lo eni
todosí^ seus termos.

Planalto, PR, 17 de abril de 20 lo^^

' Eduvar Vivan Rogeri Gilberto Carlos Furlan

Mathcus Oaáíué^ánde Rizzi

_ L. / 1.; ?, I' rflu-Muii íIS

Selo Digitai n*^6<3Gc.9HyDw,01l7!Í^ Controlei 0/,môÜ.io2F"'
Consulto em Wtp://funarpen.c6fn.bf

'«snatures de GILSERTO CARLOS

^  e EDUVAR VIVAN ROGERI
iiOlS. Em TestemunhoW^jÃ/da Verdade \

isíEel Cristina OresWLlbird^ S-'
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iVÍ^TEMAIS DE CONSTRUA ROGERI LTDA'
Décima Alteração Contratual
CNPJ n® 04.909.692/0001-46

EDUVAR VIVAN ROGERI, brasileiro, casac
Comunhão de Beíis, empresário, residente e domiciliado na Av. Caxias do^
cidade de Planalto, CEP 85750-000, estado do Paraná, portador do RO. 3.^
e CPF. Í70;227.540-04i MATHEUS GASAGRANDE RIZZ3, brasileiro,
de separação total de bens, empresário, residente e domiciliado na Av. Caxias
centro, ná cidàdè de Píànâlto, CEP 85750-000, estado do Paraná, portador do RG. 8.185.589-
%  e CPF, «.^93.399/75; e GILBERTO CARLOS FURLAN, brasileiro, casado
em Regime de Comunhão Parcial de Bens, empresário, residente e domiciliado na Rua
Rodolfo ülrich, n^ 1300, na cidade de Planalto, CEP 85750-000, estado do Paraná, portador
do RG sob h® 7.338.933-Ó'SSP/PR e CPF 024.930.949-13, sócios componentes da empresa
MATEIÚ^S DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA, inscrita no CNPJ n® 04.909.692/0001-
46, estábeledida na Ay. Caxias do Sul n® 660, centro, na cidade de Planalto, CEP 8575Ò-000,

,  estado do Paraná, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob
n® 41204748643, em sessão do dia 25/02/2002; e última alteração contratual arquivada sob n®
20Í 52671439, êni sessão do dia 23/04/2015, resolvem por este instrumento particúletf de
Alteração, Contfatuál, modificar seu contrato primitivo, mediantes cláusulas e condições a
seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade tem por atividade econômica principal: 4930-2/02 -
Transporte-Rodoviário de carga, intermunicipal, interestadual e internacional; e atividade
secundária: 4744-0/99 - Comércio varejista de material de construção em geral, fica alterado
para ATI^TOADE 4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL
DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; e ATIVIDADE SECUNDÁRIA: 4930-2/02 -
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E
INTERNACIONAL.

CLÁUSULA SEGUNDA: O Capital Social no valor de R$.160.000,00, (cento e sessenta mil
rèais), fíea eíevadó para R$.4OO.O0Q,6O, (quatrocentos mil reais), sendo um aumento no valor
de R$.240.000,00, (duzentos e quarenta mil reais), na forma prevista e integralizádo da
seguinte forma:
a — O sóciò MATHEUS CASAGRANDE RIZZI, que possui na sociedade a quantia de

^  R$.80.00Õ,0Ôj (oitenta Ml reais), já intègralizad em moeda corrente do País, dividido em
80.000, (oitenta inil) quotas, eleva seu capital para R$.20Ó,000,00, (duzentos mil reais),
dividido era 20;G,00Qí. (duzentas mil) ̂q^^ Sendo um aumento no valor de RS, 120.000,00
(cento e vinte mil reais), integralizado com crédito em Lucros Suspensos existentes;

b O sócio EDUVáR VIVAN ROGERI, que possui na sociedade a quantia de R$.52.800,00,
(cinqüèntá c dòis nril e oitocentos reais), já integralizado em moeda corrente do País, dividido
em 52.800, (eihqüentà é dois mil e Oitocentas) quotas, eleva seu capital para R$.132.000,00,
(cento e'trimà;e dois mil .reais), dividido ern 13^^ (cento e trinta e duas mil) quotas, sendo
um aumento no yalor de R$.79.200,Cí0 (setenta e nove mil e duzentos reais), integralizado com
crédito em Lucros Suspensos existentes; e

® ~ ̂  Sócio GILBERTO CARLOS FURLAN, que possui na sociedade a quantia de
]^.27.200,ÓQ, (vinte e. sete mil e düzentos reais), já integralizado em moeda corrente do País,
dividido eifi 27.200, (vinte e sete mil e düzentas) quotas, eleva seu capital para R$.68.000,00,
(sessenta e oito inil reais), dividido em 68.000, (sessenta e oito mil) quotas, sendo um aumento
no valor de R$.40.800,00 (quarenta mil e oitocentos reais), integralizado com crédito em
Lucros Suspensos existentes;

1



MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERILTDA ^
Décima Alteração Contratual •
CNPJ n° 04.909.692/0001-46

DO PARANÁ

CLÁUSUAL TERCEIRA: Em decorrência da presente alteração, a cláusula gumta^
alteração contratual, fica com a seguinte redação: O capital social no valor deV^OÍ
(quatrocentos mil reais), dividido em 400.000, (quatrocentas mil) quotas, no valbr^
(hum real) cada, fica assim distribuído entre os sócios: ^

Sócios

Matheus Casagrande Rizzi
Eduvar Vivan Rogeri
Gilberto Carlos Furlan

Soma:

200.000

132.000

68.000

400.000

Capital social

R$.200.000,00
R$.132.000,00
R$. 68.000.00

R$.400.000,00

CLÁUSULA QUARTA: Ficam investidos na função de administradores da sociedade os
sócios EDUVAR VIVAN ROGERI, GILBERTO CARLOS FURLAN e/ou MATHEUS
CASAGRANDE RIZZI, aos qual compete o uso de nome comercial individualmente o uso
da empresa e a representação ativa e passiva, judicial e extra-judicial da sociedade, bem como
ficam dispensados da prestação de caução, vedados no entanto, em atividades estranhas ao
interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer das quotistas ou prestação de
avais, endossos, fianças ou caução de favor, bem como onerar ou alienar bens imóveis da
sociedade, sem autorização dos outros sócios.

CLAUSULA QUINTA; Os sócios administradores declaram sob as penas da Lei, de que não
estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de
condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita
ou suborno, concussão, peculato, concorrência, contra relações de consumo, fé pública ou
propriedade.

CLÁUSULA SEXTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas que não colidirem com as
disposições do presente instrumento.

CLÁUSULA SÉTIMA: Fica eleito o foro da comarca de Capanema, CEP 85760-000. estado
do Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste
contrato.

E, por assim estarem certos e contratados, datam e assinam o presente instrumento em
três vias .de igual forma e teor, que se obrigam por si e por sens herdeiros a cumpri-lo em
todos os seus termos.

-  Planalto, PR, 25 de agosto de 2015 ím j

Eduvar Vivan Rogeri

Matheus rande Rizzi

Gilberto Carlos Furlan

DO PAieANÁ

^  , - , ■— ■ ---

li'I, i SOB ■ ( S l|
^TERIAlS-çe CONSTRUÇÃO ROCERI "wOA •
â  ...,... ÜBERTÁD-BOGUS -^S^/V.g

'  SECRETARIA GERAL
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

NUMERO DE INSCRIÇÃO

04.909.692/0001-46

MATRIZ

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇAO data dê abertura
CADASTRAL 25/02/2002

NOME EMPRESARIAL

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
********

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.44-0-99 • Comércio varejista de materiais de construção em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, Intermunicipal, interestadual e
internacional

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCiEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO

AV CAXIAS DO SUL

CEP

85.750-000

ENDEREÇO ELETRÔNICO

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

NUMERO

660

MUNICÍPIO

PLANALTO

TELEFONE

(46) 5551-485

COMPLEMENTO

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
•*•*«

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
25/02/2002

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇAO ESPECIAL

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

Emitido no dia 27/04/2016 às 17:23:49 (data e hora de Brasília).
Página; 1/1

Consulta QSA / Capital Social

r^L Preparar Página
para impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, cliauc aaui
Atualize sua página —

http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovan... 27/04/2016



REDE

CONSTRU&CIA
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

LOJA CA8A6RANDE

Materiais de Construção Rogeri Ltda.
Avenida Caxias do Sul, 660 - Centro
85750-000-Planalto-Pr.
CNPJ 04.909.692/0001-46 - lE 90.252.426-69

Fone 46 3555 1382 Fax 46 3555 1724

e-mall construecia@rline.com.br

CONVITE N® 010/2016

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE - Anexo III

RAZÃO SOCIAL: Materiais de Construção Rogeri Ltda

CNPJ: 04.909.692/0001-46

ENDEREÇO Av. Caxias do Sul, 660 - Centro. Fone 46 3555 1382

MUNICÍPIO: Planalto Estado do Paraná

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do

procedimento licitatório, sob a modalidade de CONVITE N° 010/2016,
instaurado pelo Município de Planalto, que não fomos declarados

inidõneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de
suas esferas.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Planalto, Pr., 02 de maio de 2016.

Gilberto Carlos

CPF 024930949
n - Administrador

RG 7338933-0

^ CNPJ: 04.909.692/0001-46 '
INSCR. EST 90252426-69

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
rogeri ltda. - EPP

AV CAXIAS DO SUL. 660
1 e6750-(X)0 - PLANALTO - PR ^



REDE

CONSTRU&CIA
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

LOJA CASAGRANDE

CONVITE N° 010/2016

Materiais de Construção RogerI Ltda.
Avenida Caxias do Sul, 660 - Centro
85750-000-Pianalto-Pr,

CNPJ 04.909.692/0001-46 - lE 90.252.426-69

Fone 46 3555 1382 Fax 46 3555 1724

e-mall construecia@rline.com.br

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

PROPONENTE:

CNPJ:

ENDEREÇO

MUNICÍPIO:

Materiais de Construção Rogeri Ltda

04.909.692/0001-46

Av. Caxias do Sul, 660 - Centro. Fone 46 3555 1382

Planalto Estado do Paraná

A proponente abaixo assinada, participante da

licitação modalidade de CONVITE N° 010/2016, 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 ã

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

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Planalto, Pr., 02 dé maio de 2016

Gilberto Carlosp^rlan - Administrador
CPF 024930949-13 RO 7338933-0

í CNPJ: 04.909.692/0001-46
INSCR EST. 90252426-69

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
ROGERI LTDA. - EPP

AV CAXIAS DO SUL. 660
85750-000-PLANALTO PP



ò
REDE

CONSTRU&CIA
^ |F MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

LOJA CASACRANDE

Materiais de Construção RogerI Ltda.
Avenida Caxias do Sul, 660 - Centro
85750-000 - Planalto - Pr.

CNPJ 04.909.692/0001-46 - lE 90.252.426-69

Fone 46 3555 1382 Fax 46 3555 1724

e-mall construecia@riine.com.br

CONVITE N® 010/2016

ANEXO VI - TERMO DE RENUNCIA

RAZÃO SOCIAL: Materiais de Construção Rogeri Ltda.

CNPJ:

ENDEREÇO

MUNICÍPIO:

04.909.692/0001-46

Av. Caxias do Sul, 660 - Centro. Fone 46 3555 1382

Planalto Estado do Paraná

O representante legal da empresa Materiais de Construção Rogeri Ltda.,
na qualidade de Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade
de CONVITE N° 010/2016, 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., 02 de líiaio de 2016.

Gilberto Cario

CPF 0249309
irlan - Administrador

>-13 RO 024930949-13
I CNPJ; 04.909.692/0001-46
INSCR. EST. 90252426-69

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
ROGERI LTDA. - EPP

I
AV CAXIAS DO SUL. 660

Ô6750-000 - PLANALTO - PP



^  Município de Planalto
Convite 10/2016

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ; 04.909,692/0001-46 Fornecedor: MATffílAISDECONSTRUCAOROGB^LTm

Bidereço : AV CAXIAS DO SUL 660 SALA - CBÍTRO- Flanafto/PR- 00=85750-000

Inscrição Estadual: 9025242669 Contador; Tovo

E-mall: con

Página: 1

struecia@rllne.com.br

Telefone: 46 35551382 Fax: Celular:

Telefone contador: 46 3555 1485

Representante: Gilberto Carlos Furlan CPF: 024.930.949-13

Bidereço representante: Av Caxias do Sul 660 - Centro - Ranatto/PR- CEP85750-000

E-mail representante: construecia@rlnie.combr

Banco: 1 - BB Agência: 4754-6 - Ranalto - Ranalto/FR

N° Item Descrição do Produto / Serviço Qtde. Untd.

RG: 7338933-0

Conta: 5480-1

Preço Máximo Marca

Telefone representante: 4635551382

Data de abertura:

Preço Unitário Preço Totai

001 Areia média 900,00

Validade da proposta: 60 dias

R-azo de entrega; 5 dias

MATERIAIS DE CON

CNPJ: 04

85,00

•ÜCAO ROGERl LTTA

692/0001-46

84,50

PREÇO TOTAL OO LOTE :

TOTAL DA PROPOSTA:

76.050.00

76.050.00

76.050,00

r-

Í^NPJ-04.909.692/0001.46nINSCR. EST. 90252426-69
DE CONSTRUCAO

ROGERl LTDA. ■ EPP
■  caxias Do sul 66(1
Lf °"000 - PLANALTO ' -

esProposta - Versão: l.l.ai 05ÍS20161123:07



Município de Planalto -2016
Classificação por Fornecedor

Convite 10/2016

). '--s'

Item Produto/Serviço

Fornecedor 1728-1 MAI^IAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERiLTDA

Lote 001 - Lote 001

001 626 Areiamécfa

Quantidade Status Preço Unitário Preço Total Sd

CNPJ: 04.909.69^0001-46 Telefone: 46 35S51382 Status: HabSftado

900,00 Habilitado

78.050,00

re,050,oo

76050,00 *

VALOR TOTAL

Emilida por: CARLA, na versão 5514 g 06rt»2016 09.01:31



Município de Planalto - 2016
Mapa da Licitação

Convite 10/2016

Data abertura: 06/05/2016

Lote 001-Lote 001

Data julgamento: 06/05/2016 Data homologação:

CNPJ: 04 909.692/0001-46

Preço Marca

TOTAL GERAL DO FORNECEDOR

TOTAL GANHO PELO FORNECEDOR

CNPJ: 04.909.692/0001-46 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO RO(^RI LTDA

Emitido por: CARLA, na versão; K14 g

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

0a05/201609.01:42



EDITAL CONVITE 010/2016

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

Aos seis dias de maio de 2016 às nove horas, na sala de reuniões, desta

Prefeitura Municipal de Planalto, os membros integrantes da Licitação

nomeada pela portaría n° 001/2016, reuniram-se para procederem ao

recebimento, abertura e julgamento das propostas de habilitação e preços

referente a CONVITE N° 010/2016, que trata da seleção de proposta para a

contratação de empresa visando a aquisição de areia destinada as

necessidades de consumo deste 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 04 (quatro) empresas receberam convite,

sendo elas: ROGER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.,

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA. E MiCEMETAL MULLER

INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. Sendo que as empresas ROGER

COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. E MICEMETAL

MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., não manifestaram interesse em

apresentar documentação para participar do certame licitatório. Em seguida,

procedeu-se à abertura do envelope n° 01 contendo documentação de

habilitação, e após analisar minuciosamente a documentação, a comissão

Julgadora declarou 01 (uma) empresa devidamente habilitada, qual seja,

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA. Na seqüência, após a

proponente recusar expressamente quanto ao direito de interpor com

recursos, pertinente a fase de habilitação, procedeu-se abertura do envelope

n° 02 contendo proposta, onde constatou-se que consagrou-se vencedora e

posteriormente será fornecedora do seguinte item a empresa subsequente:

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA.
Lote Item :  .Objeto .  Unid. Quant. Preço unit. Preço total

1 1 Areia média 900 84,50 76.050,00

TOTAL 76.050,00

O critério de julgamento adotado foi o de menor preço. A entrega

correspondente ao objeto acirr/k mencionado será efetuada em parcela, ou



seja, conforme a necessidade, deste Município de Planalto. A entrega do

objeto da presente licitação deverá ser efetuada pela proponente na

Secretaria de Serviços Rodoviários, em até 02 (dois) dias úteis após o

recebimento da solicitação de entrega. O pagamento será efetuado após a

entrega do objeto, e em até 15 (quinze) dias após o recebimento 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 31/12/2017. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a

presente em única via que depois de assinada será remetida ao executivo

para homologação.

'CARLA FATlMA MOMBACH

STUR

Presid

027.05

Me

524.339.

GILBERTO CmbeS FURLAN

Materiais de Cünstruçâo Rogeri

PAULO ROGÉRIO DE
OLIVEIRA

Membro

748.481.519-53



SlaíIlT?

município de planalto
CNPJN" 76.460.526/0001-16

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

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

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO
LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE N° 010/2016

OBJETO: Contratação de empresa visando a aquisição de areia destinada as

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LIDA.
í; Classificação Lote Item

io
<D

O

Valor do Item

1 1 1 Areia média 76.050,00

Planalto-Pr, 10 de maio de 2016

/CARLA 'ATIMA MOMBACH

STURM

Presidente

027.056.7149-43

VOBA

Mempro
524.330.949

>AULOTOGERIO DE

OLIVEIRA

Membro

748.481.519-53



município de planalto
CNP] N" 76.460.526/0001-16

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

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

PARECER jurídico

REFERENTE AO PROCESSO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE CONVITE N° 010/2016

O presente Processo de Licitação n° 010/2016, na modalidade de

Convite, pelo critério menor preço, referente à contratação de empresa visando a

aquisição de areia destinada as necessidades de consumo deste Município de

Planalto, encontra-se conforme os ditames da lei e do ato convocatório, que recebeu

adequada tramitação e execução, nos termos da Lei n° 8.666/93, LC 123/2006 de 14

de dezembro de 2006 e demais legislação aplicável, podendo o Sr. Prefeito, após

efetivar o juízo de conveniência, homologar o resultado, adjudicando a vencedora o

respectivo objeto.

Planalto-Pr., OOlcJe maio de 2016

PATRI

ÉSSORIA jurídica
OAB/PR n\ 40209



tCSsilí®

município de planalto
CNPJN" 76.460.526/0001-16

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

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

PLANALTO - PARANÁ

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

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

atribuições legais e considerando a decisão da comissão julgadora; segundo o

parecer da Assessoria Jurídica que o processo tramitou e seguiu os ditames da

legislação pertinente, HOMOLOGA o resultado da licitação na modalidade de

Convite n° 010/2016, cujo objeto é a contratação de empresa visando a aquisição de

areia destinada as necessidades de consumo deste Município de Planalto, em favor

da empresa MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA., e em conseqüência

ADJUDICA o objeto em favor da mesma para que produza seus efeitos legais.

Planalto-Pr., 10 de maio de 2016

rs

.m.
MARj^ON FERNANDO KUHN

PREFEITO MUNICIPAL



município de planalto
CNPJN" 76.460.526/0001-16

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

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

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 075/2016
CONVITE N° 010/2016

Contrato administrativo que entre si fazem o Município de
Planalto, e a empresa Materiais de Construção Rogeri 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: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA., inscrita
no CNPJ sob n°. 04.909.692/0001-46, com sede na Av. Caxias do Sul, n" 660,
Centro, Município de Planalto, Estado do Paraná, neste ato representado por seu
Administrador Sr. GILBERTO CARLOS FURLAN, brasileiro, casado,

empresário, portador do RG n^. 7.338.933-0 SSP/PR e do CPF n°. 024.930.949-13,
residente e domiciliado na Rua Luiz Prauchner, n'^ 1618, Centro, Município de
Planalto, Estado do Paraná.

CLÁUSULA PRIMEIRA

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

visando a aquisição de areia destinada as necessidades de consumo deste

ITEM QUANT UNID DISCRIMINAÇÃO VALOR

UNIT.

VALOR

TOTAL

01 900 M3 AREIA MÉDIA 84,50 76.050,00

VALOR TOTAL 76.050,00

Parágrafo Único - Integram e completam o presente termo
Contratual, para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus
termos, as condições expressas no edital CONVITE N° 010/2016, juntamente com
seus anexos e a proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA
DO VALOR



Pelo fornecimento do objeto ora contratado, a CONTRATANTE
pagará à CONTRATADA o valor total de R$ 76.050,00 (setenta e seis mil e
cinqüenta reais), daqui a diante denominado VALOR CONTRATUAL.

CLÁUSULA TERCEIRA

DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA
Parágrafo Primeiro - A entrega correspondente ao objeto acima

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

Parágrafo Segundo - O Objeto deverá ser entregue na Secretaria de
Serviços Rodoviários, em até 02 (dois) dias úteis após o recebimento da
Solicitação de Entrega.

CLÁUSULA QUARTA
DA FORMA DE PAGAMENTO

Parágrafo Primeiro - O pagamento será efetuado de acordo com a
entrega do objeto, e em até 15 (quinze) dias, após o recebimento da respectiva
nota fiscal.

Parágrafo Segundo - O pagamento decorrente da aquisição do
objeto correrá por conta dos recursos próprios do Município de Planalto, através

Conta da despesa Fiincional programática Destinação de recurso

460 05.115.15.452.1501-2017 0.1.00.0000000

730 06.120.26.782.2601-2029 0.1.00.0000000

720 06.120.26.782.2601-2028 0.1.00.0000000

790 07.121.12.361.1201-2033 0.1.00.0000000

1450 08.124.27.812.2701.2048 0.1.00.0000000

1750 09.126.10.301.1001-2061 0.1.00.0000000

2420 10.144.08.244.0801.2078 0.1.00.0000000

2620 11.133.20.606.2001-2080 0.1.00.0000000

CLAUSULA QUINTA

DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

Parágrafo Primeiro - Constituem direitos da CONTRATANTE
receber o objeto deste Contrato nas condições avençadas e da CONTRATADA
perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.

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

execução do Contrato;

c) O Município de Planalto reserva-se, ainda, no direito de recusar
o objeto que não atenda às especificações exigidas, ou que sejam
considerados inadequados.

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

comerciais decorrentes.



c) A CONTRATADA é obrigada a substituir as suas expensas, o
objeto do contrato em que se verificarem, defeitos ou
incorreções.

d) Manter durante toda a execução do Contrato, em
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

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

CLÁUSULA SEXTA

DA CESSÃO DO CONTRATO

A CONTRATADA não poderá ceder o presente Contrato a
nenhuma pessoa física ou jurídica, sem autorização prévia, por escrito, da
CONTRATANTE e anuência expressa da Contratante.

CLÁUSULA SÉTIMA

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL

Parágrafo Primeiro - À CONTRATADA serão aplicadas multas
pela CONTRATANTE a serem apuradas na forma a saber: pela inexecução total
ou parcial do contrato ou instrumento equivalente e pelo descumprimento das
normas e legislação pertinentes à execução do objeto contratual que acarrete a
rescisão do contrato, o Município de Planalto, poderá, ainda, garantida a prévia
defesa, aplicar à empresa contratada as sanções previstas no art. 87 da Lei 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 02 (dois)
anos, enquanto perdurarem os moti^'os determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante o Município de Planalto.

CLÁUSULA OITAVA
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 NONA
DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência será até 31/12/2017.
CLÁUSULA DÉCIMA
DOS CASOS OMISSOS



Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes,
com base na legislação em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
DO FORO

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

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

Planalto-Pr. 10 de maio de 2016.

CONTRATANTE CONTRATADA

TESTEMUNHAS

Oldecir Campos
RC 6.045.397-7

CFF 990.135.769-15

Mathípifúgír
Téc. CrI>PR030251/0-7
RG 1Í.490.306-8/PR
CPF310.216.890-68
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Sexta-Feírs. 13 de Maio de 2016

119.141,161.162.163,164,165,166,167,168,169,182,184,186.187,183,189,190.212 213,

214,215.216,217,218,219,222.227,228,235,236,240. LOTE 05: 02,03.04,05,06,09,10,11
,12,13,15,16,17,19,27,28,29,30,33,34,35,36.38,39,46,53,54,55,61.64,65,68,75,76,79,80.
82,86,87,92,93,94,95.96,97.98,99,100,108. LOTE 06: 02,05,07,08,18,20,21,22,23.24,25
,26,28,30,31,

Totalizando a importância de RS 73.996,72 (setenta e três mli, novecentos e noventa e
seis reais e setenta e dois centavos).
3,3 DAL MOLIN AUTO PEÇAS LTDA., pessoa jurídica, com inscrição no CNPJ n®
82,320.730/0001-34, situada na Travessa 02, n® 564, Centro, Município de Resleza,
Estado do Paraná, para o fornecimento do LOTE: 01:06,17,19,21,22,24,26,35,36,41.^3,4
4,45. LOTE 02: 01,04,05,07,08,10.13,14,18.19,20,21,22,23,26,27,29,30,35,36. LOTE 03:
01,05.11,12.13,18.23,24,30.31,38,39,44.45.50,52,53.54,55,56,57.58,59,60,64.71.83,89,9
0,91,93,94,99,100,101, LOTE 04: 09,10,15,16,29,30.40,41,46,47,48,49.50,51,52,53 Ê-^,6
5,68,74,75,76,77,79,80,81,82,91,94,96,97,105,106,109,110,113,115,116,120,122,123.12
4.125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,142,148,154,155.166,157,158
,159,160,176.177,178,179.180,181.185,191.192,193.194,197,198.199.201,202,207,208,

209,210,211,225,230,231,233.234.237,241,242. LOTE 05: 01,08.18,21,22,23,32,42 ̂^3,4
4,45,51,59,63,69,71,74,78,88,69,109. LOTE 03,04,11,13,14,16,17,32,35,36.
Totalizando a importância de R$ 61.195,49 (sessenta e um mil, cento e noventa e cinco
reais e quarenta e nove centavos),
4. Data da Abertura:

A Licitação Pregão Presenciai n® 034/2016 de 14 de abril de 2016, teve sua abertura sm
reunião realizada pela Pregoeira no dia 29 de abril de 2016 ás 10:30 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 29 de abril de 2016.

CARLA FATIMA MOMBACH STURM - Pregoeira

T£^*^ DE HOMOLOGAÇÃO
PRl^aO presencial N® 034/2016

O Prefeito do Município de Planalto, Estado do Paraná, considerando o parecer do
Pregoelro e equipe de apoio, de conformidade com a ATA de Sessão Pública de Pregão
Presencial n® 034/2016, lavrada em 29 de abril de 2016, HOMOLOGO o resultado final
do Processo Licitatório, na modalidade Pregão Presenciai, Tipo Menor Preço por liem de
acordo com o abaixo descrito:

OBJETO: Aquisição de peças necessárias ao funcionamento regular e permanente da
frota de veículos, deste Município de Planalto.
EMPRESA: Auto Peças Izabelense Ltda,
LOTE: 01-ITENS: 09,28,37,

LOTE 03-ITENS: 02,06,09,10,14,15,16,17,19.20,21.22,25,26,27,2829.32.33,34,37,43,46
,47,81,62.63,65,66,67,68

69,70,87,92,95,96,97,98,102. LOTE 04-ITENS: 21,24.25.26.27.35.36.38.39,43.44,45.55,

56,58,59,63,66,67,72.73.78,84.85,86,95,98,99,100.102,

111,117,118,121,138,139,140,143,144,145,1465,147,149,150,151.152.153,170,171 172,

173,174,

175,183,195,196,200,203,204.206,220,221,223,224.226,229,232,238,239 LOTE Ü5-
ITENS: 07.14,20,24,25.26,31,37,40,41,47,48,49,50.52.56,57.58.80,62.67,68.70,72,7:3,77
,81,83,84,85,90,

91.101,102,103,104,105,106,107,110.111,112,113.114. LOTE OS-ITENS

01,06,09,10,12,15,19,29,33,34.

VALOR TOTAL: RS 65,155,76 (sessenta e cinco mil, cento e cinqüenta e cinco reais e
setenta e seis centavos).
EMPRESA: Copini & Filhos Ltda,
LOTE: 01-iTENS: 01,02,03,04,05,07.08,10,11,12,13.14,15,16,18,20,23.25.27,29,30.3!,3
2,33^.38.39.40.42, LOTE 02-iTENS: 02,03.06,09.11,12,15,16,17,24,25.28,31,32,33.34
. 1/ 03 ITENS: 03,04,07,08,35,36,40,41,42.48,49,51,72.73,74,75,76,77.78,79,80,31,8
2,as„--^,85,86, LOTE 04-ITENS: 01,02,03,04,05,06,07,08,11.12,13,14,17,18,19,20,22,23
,28,31,32,33,34,37,42.54.60,61,52,69,70,

71,83,87,88,89,90,92,93,101,103,104,107,108,112,114,119,141,161,162.163,164,165.16
6,167,

168,169,182,184,186,187,188,189,190,212,213,214.215,216,217,218,219,222,227.228,
235,236,

240. LOTE 05-iTENS: 02,03,04,06,09,10,11,12.13,15.16.17,19,27,28,29,30,33,34,35,36,
38,39,46,53,54,55,61,64,65,66,

75.76,79,80.82,86,87,92,96,94,95,95,97,98,99,100,108, LOTE 06-ITENS: 02.05.07,08,1
8,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31.

VALOR TOTAL: R$ 73.996,72 (setenta e três mil, novecentos e noventa e seis reais e
setenta e dois centavos).
EMPRESA: Dal Molln Auto Peças Ltda.
LOTE: 01 ITENS: 06,17,19.21,22,24,26,35,36,41,43,44,45, LOTE 02 ITENS: 01,04,05,07
,08,10,13,14,18,19,20,21,22,23,26,27.29.30,35,36. LOTE 03 ITENS; 01,05,11,12.13,13,2
3,24,30,31,38.39,44,45,50,52,53,54,55.56,57,58,59,60,64,71,88,89,90,91,93
94,99,100,101. TOTAL 04 - ITENS: 09,10,15,16,29,30,40,41,46,47,48,49.50,51,52,53,64
,65,68,74,75,76,77.79,80,81,82,91,94,96,97

105,106,109,110,113,115,116,120,122,123,124.125,126,127.128.129,130,131,132.133,1
34,135,

136,137,142,148,154,155,156,157,158.159,160,176,177,178,179,180,181,185.191.192,
193,194,

197,198,199,201,202,207,208,209,210,211.225.230,231.233.234,237,241,242. LOTE 05
- ITENS; 01,08.16,21,22,23,32.42,43.44,45,51.59,63.69.71,74,78,88,89,109. LOTE Dô -
ITENS: 03,04,11,13,14,16,17,32,35,36.
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VALOR TOTAL: RS 61 195,49 (sessenta e um mil. cento e noventa e cinco reais e
quarenia e nove centavos).
VALOR TOTAL GERAL: 200,347,97 (duzsntos mil, trezentos e quarenta e sete reais e
noventa e sete centavos).
DATA: 10 ds maio de 2016.

MARLON FERNANDO KUHN - Prefeito Municipal
Cz/fií-jV;-

EXTRATO DE CONTR.ATO N® 073/2016

CONVITE W® 010/201Ê

DATA DAASSiNATüRA: 10 ds maio de 2016

CONTRATANTE: Município de Planalto

CONTRATADA: Materiais de Construção Rogeri Ltda,
OBJETO: .Aquisição de areia destinada as necessidades de consumo deste Município
ae Pianaltc.

QUANTIDADE: 900

VALOR TOTAL; RS 76.050,00 (setenta e seis mil e cinqüenta reais),
PR.AZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017
MARLON FERNANDO KUHN - Prefeito Municipal

HOMOLOGAÇÃO E ATO ADJUDiCATÓRIO
CONViTEW® 010/2016

O município de PL.anALTO. com base na Lei Federai 8,666/93, faz saber aos

Interessados que realizou abertura de documentos e propostas de preços referente edital
CONVITE N® 010/2016 de acordo com o abaixo descrito:

OBJETO: .Aquisição de areia destinada as necessidades de consumo deste Município
ds Píanalto-

EMPRESA: Materiais de Construção Rogeri Ltda,
QUANTIDADE: 900 MT

VALOFi TOTAL: RS 76,050,00 (setenta e seis mil e cinqüenta reais).
DATA: 10 de maio de 20i6

MARLGN FERNANDO KUHN - Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO N® 074/2016

CONVITE N® 009/2016

DATA DAASSINATÜRA: 10 de maio de 2016

CONTRATANTE: Municipio de Pianaito
CONTRATADA: Empreiteira Diefembach Ltda,
OBJETO- Contrstsçãú de empresa visanco a execução de pavimentação poliédrica com
pedras irregulares, com área total de 2.086 M'. a ser executado na Rua n° 2 e Rua Silfredo
Rogs, Distrito ds Centro Novo desta Município de Planalto, Estado do Paraná, Estado do
Paraná.

•TEM: 01.

VALOR: RS 71.500.00 (setenta e urn mil e quinhentos reais),
PRA.20 DE VIGÊNCIA: j1/12>20-,6
M.ARLON FERNANDO KUHN - Prefeito Municipal

HOMOLOGAÇÃO E ATO ADJUDICATÓRIO
CONVITE N® Ó09'2C16

MUNICÍPIO DE PL.ANALTO, combase na Lei Federal 8,666/93, faz saber aos interessados

que realizou abePura de documentos e propostas de preços referente editai CONVITE N®
009,'20®6 de acordo com o abaixo descrito:

OBJETO: Contratação de empresa vioanco a execução de pavimentação poliédrica com
pedras irregulares, com área total de 2.086 M®, a ser executado na Rua n° 2 e Rua Silfredo
Roos, Distrito de Ceniro Novo deste Município de Planalto, Estado do Paraná,
Empresa: Empreiísira Diefembach Ltda.
VALOR TOTA,L: RS 71,500,00 (setenta e um mil e quinhentos reais).
DATA: 10 de maio de 2016

MARLON FERNANDO KUHN - Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO N® 076/2016

CONVITE N® 011/2016

DATADAASSINATURA: 11 de maio de 2016

CONTR/vTANTE: Município de Planalio
CONTR.ATADA: Empreiteira Diefeinhach Ltda,
OBJETO: Comratação de empresa visando a execução do muro de contenção para aterro
da construção do campo de futebol a ser executado no Módulo Esportivo Orlando Etimar
Kegier, Municioio de Planalto.
ITEM: 01.

VALOR; RS 50.873,00 (cinqüenta mil e oiiocentos e setenta e cinco reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016

MARLON FERNANDO KUHN - Prefeito Municipal
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