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Planalto-Pr., 08 de dezembro de 2016

DE: Amauri Machado de Mello - Departamento de Administração

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 veículos,
destinados ao Município de Planalto, conforme abaixo segue:

Objeto

VEÍCULO AUTOMOTOR; FABRICAÇÃO
NACIONAL; ZERO QUILÔMETRO;
ANO/MODELO MÍNIMO 2015; COR
BRANCA; 04 CILINDROS; 08 VÁLVULAS; AR
CONDICIONADO; ALIMENTAÇÃO C/
INJEÇÃO ELETRÔNICA; Bl-COMBUSTIVEL
(ETANOL/GASOUNA) POTÊNCIA IGUAL
OU SUPERIOR À 70 CVS GASOLINA E 75 CVS
ETANOL; 04 PORTAS LATERIAIS;
CAPACIDADE PARA 05 OCUPANTES;
HODÔMETRO DIGITAL PARCIAL/TOTAL;
INDICAÇÃO DE TEMPERATURA DA ÃGUA
E COMBISTÍVEL; TOMADA 12 V; JOGO DE
TAPETES DE BORRACHA E PROTETOR DE

CARTER.

GARANTIA DE FÁBRICA E REVISÕES
OBRIGATÓRIOS INCLUÍDAS, NO MÍNIMO
DE 12 (DOZE) MESES.

VEÍCULO AUTOMOTOR;. FABRICAÇÃO'
NACIONAL; ZERO QUILÔMETRO;
ANO/MODELO MÍNIMO 2016; 04
CILINDROS; 08 VÁLVULAS; BI-
combustível (ETANOL/GASOLINA)
POTÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR À 105 CVS
GASOLINA E 110 CVS ETANOL;
ALIMENTAÇÃO C/ INJEÇÃO ELETRÔNICA;
TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA DE SEIS
VELOCIDADES COM OPÇÃO DE TROCA
MANUAL; 04 PORTAS LATERIAIS; COR
METALICA; AR CONDICIONADO; DIREÇÃO
HIDRÁULICA E/OU ELÉTRICA; VIDROS
ELÉTRICOS DIANTEIROS E TRASEIROS;

Quant Preço
unitário
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RETROVISORES EXTERNOS ELÉTRICOS;
TRAVA ELÉTRICA DAS PORTAS; TRAVA
ELÉTRICA DA TAMPA DE COMBUSTÍVEL;
DESEMBAÇADOR ELÉTRICO DO VIDRO
TRASEIRO; SISTEMA DE FREIOS COM ABS,

CAPACIDADE PARA 05 OCUPANTES

HODÔMETRO DIGITAL PARCIAL/TOTAL,
INDICAÇÃO DE TEMPERATURA DA ÁGUA
E COMBISTÍVEL; PORTA MALAS MÍNIMO
DE 550 LITROS; TOMADA 12 V; JOGO DE

TAPETES DE BORRACHA E PROTETOR DE

CARTER.

GARANTIA DE FÁBRICA E REVISÕES
OBRIGATÓRIOS INCLUÍDAS, NO MÍNIMO
DE 12 (DOZE) MESES.

TOTAL 98.000,00

O custo total estimado da solicitação acima, importa no
valor aproximado de R$ 98.000,00 (noventa e oito mil reais).

Cordialmente,

HÀDO bÍAURI MACHADO DE MELLO

Departamento de Administração
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Planalto-Pr., 09 de dezembro de 2016

DE: Marlon Fernando Kuhn - Prefeito Municipal

Preliminarmente para a autorização solicitada para a
contratação de empresa visando a aquisição de veículos, destinados ao Município de
Planalto, encaminhamos:

PARA: Secretaria de Finanças;

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

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

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

Cordialmente,

MARLON FERNANDO KUHN

afeito Municipal.
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Planalto-Pr., 12 de dezembro de 2016

DE:

PARA:

Secretaria de Finanças

Prefeito Mrmicipal

■t

Senhor Prefeito,

Em atenção à solicitação visando à contratação de empresa visando a
aquisição de veículos, destinados ao Município de Planalto, expedido por Vossa
Excelência na data de 09/12/2016, informamos a existência de previsão de recursos
orçamentários para assegurar o pagamento das obrigações decorrentes da solicitação

DOTAÇÃO
Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso

320 02103.04.122.0402-2007 4.4.90.52.00501

Cordialmente,

ENSON ELEMAR SCHABO
Secretário de Finanças
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Planalto-Pr., 13 de dezembro de 2016

DE: Assessoria Jurídica

PARA: Prefeito Municipal

W

Senhor Prefeito,

À apreciação deste Setor Jurídico do processo
administrativo referente à contratação de empresa visando a aquisição de veículos,
destinados ao Município de Planalto.

De acordo com a informação contida no oficio, de
08/12/2016, do Departamento de Administração e pesquisa de preços feita pelo
Departamento de Compras, o preço máximo do objeto importa em R$ 98.000,00
(noventa e oito mil 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 da Dotação
Orçamentária:

DOTAÇÃO
Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso

320 02.103.04.122.0402-2007 4.4.90.52.00501

A Licitação dar-se-á sob a modalidade PREGÃO, na
forma PRESENCIAL, pelo critério de de MFN^K POR ITEM,
regido pela Lei Federal n ° 10520^^^^-^6^011:110 de 2002 e subsidianaífieQte a Lei n.°
8.666/93 e suas alteraçõeSj^J-Cl[53/2006 de fl4 de dezembro de 2006 e o\Decreto
Municipal n.° 2727/200ZáÊ36/íl6/200^7, e demais disposiçõesAegais.

PATRIOU

OAB 4^209
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AUTORIZAÇÃO PARA LICITAÇÃO

Planalto-Pr., 14 de dezembro de 2016

DE:

PARA:

Marlon Fernando Kuhn

Pregoeira/ Comissão de Licitações

Considerando as informações e pareceres contidos no presente Processo,
Autorizo a Licitação sob a Modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, pelo
critério de julgamento de MENOR PREÇO POR ITEM, que tem por objeto à
contratação de empresa visando a aquisição de veículos, destinados ao Município
de Planalto, nos termos da Lei Federal n. ° 10.520 de 17 de julho de 2002 e
subsidiariamente a Lei n. ° 8.666/93 e suas alterações, LC 123/2006 de 14 de
dezembro de 2006 e o Decreto Municipal n.° 2727/2007 de 26/06/2007, e demais
disposições legais.

O Pregoeiro e a Equipe de Apoio nomeada pela Portaria 002/2016.

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

f

MARLONi FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal
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MINUTA DE EDITAL DE LICITAÇÃO JNT /2016

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL

TIPO: ATBJVOJ? PREÇO POR ITEM

O Município de Planalto, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica - CNPJ, sob o n° 76.460.526/0001-16, com sede na Praça
São Francisco de Assis, n° 1583, por seu Prefeito Municipal, Senhor Marlon
Fernando Kuhn, e a Senhora Carla Fatima Mombach Sturm Pregoeira,
nomeada pela Portaria de n° 002/2016 de 04/01/2016, tomam público a
realização de licitação na modalidade PREGÃO PRESENCXAli, do tipo
MENOR PREÇO, objetivando a contratação de empresa visando a
aquisição de veículos, destinados ao Município de Planalto, que será
regida pela Lei Federal de n° 10.520 de 17 de julho de 2002; Decreto
Municipal de n° 2727/2007 de 26/06/2007 sua alterações, e
subsidiariamente à Lei Federal n° 8.666/93, suas alterações, LC 123/2006
de 14 de dezembro de 2006 e demais legislações aplicáveis, a ser executado
pela Comissão designada pela Portaria n° 002/2016 de 04/01/2016, e nas
condições fixadas neste edital e seus anexos.

ABERTURA

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

1- DO OBJETO

1,1- A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta para a
contratação de empresa visando a aquisição de veículos, destinados ao
Município de Planalto, conforme condições, especificações, valores e
Quantidades, constante no Anexo I e nos termos deste edital.

LOTE: 1

ant. Unid. Preço
máximo

unitário

Objeto

VEÍCULO AUTOMOTOR; FABRICAÇÃO 01 UN 33.000,00 33.000,00
NACIONAL; ZERO QUILÔMETRO;
ANO/MODELO MÍNIMO 2015; COR
BRANCA; 04 CILINDROS; 08 VÁLVULAS;
AR CONDICIONADO; ALIMENTAÇÃO Cf
INJEÇÃO ELETRÔNICA; BI-
COMBUSTIVEL (ETANOL/GASOLINA)
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POTÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR À 70
CVS GASOLINA E 75 CVS ETANOL; 04

PORTAS LATERIAIS; CAPACIDADE PARA

05 OCUPANTES; HODÔMETRO DIGITAL
PARCIAL/TOTAL; INDICAÇÃO DE
TEMPERATURA DA ÁGUA E
COMBISTÍVEL; TOMADA 12 V; JOGO DE
TAPETES DE BORRACHA E PROTETOR

DE CARTER.

GARANTIA DE FÁBRICA E REVISÕES
OBRIGATÓRIOS INCLUÍDAS, NO
MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES.
VEÍCULO AUTOMOTOR; FABRICAÇÃO
NACIONAL; ZERO QUILÔMETRO;
ANO/MODELO MÍNIMO 2016; 04
CILINDROS; 08 VÃLVULAS; BI-
COMBUSTIVEL (ETANOL/GASOLINA)
POTÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR À 105
CVS GASOLINA E 110 CVS ETANOL;
ALIMENTAÇÃO C / INJEÇÃO
ELETRÔNICA; TRANSMISSÃO
AUTOMÃTICA DE SEIS VELOCIDADES
COM OPÇÃO DE TROCA MANUAL; 04
PORTAS LATERIAIS; COR METALICA; AR
CONDICIONADO; DIREÇÃO HIDRÁULICA
E/OU ELÉTRICA; VIDROS ELÉTRICOS
DIANTEIROS E TRASEIROS;
RETROVISORES EXTERNOS

ELÉTRICOS; TRAVA ELÉTRICA DAS
PORTAS; TRAVA ELÉTRICA DA TAMPA
DE COMBUSTÍVEL; DESEMBAÇADOR
ELÉTRICO DO VIDRO TRASEIRO;
SISTEMA DE FREIOS COM ABS;
CAPACIDADE PARA 05 OCUPANTES;
HODÔMETRO DIGITAL PARCIAL/TOTAL;
INDICAÇÃO DE TEMPERATURA DA
ÁGUA E COMBISTÍVEL; PORTA MALAS
mínimo de 550 LITROS; TOMADA 12 V;
JOGO DE TAPETES DE BORRACHA E

PROTETOR DE CARTER. |
GARANTIA DE FÁBRICA E REVISÕES
OBRIGATÓRIOS INCLUÍDAS, NO
MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES.

TOTAL

UN 65.000,00 65.000,00

98.000,m\

2- DA DOTAÇÃO
2.1- Para cobertura das despesas decorrentes desta licitação serão utilizados
recursos financeiros próprios do Município de Planalto. Proveniente das
seguintes DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:
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Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso

320 I 02.103.04.122.0402-2007 | 4.4.90.52.00501

3- DA PARTICIPAÇÃO
3.1- Poderão participar desta licitação todos os interessados e as empresas
com o ramo pertinente ao seu objeto, legalmente constituída e que
satisfaçam as condições estabelecidas neste Edital.
3.2- Os interessados deverão entregar até o dia / / às :
horas no Departamento de Licitações desta Prefeitura 02 envelopes lacrados;
envelope I contendo proposta de preços. Envelope II contendo documentos
para habilitação, com as seguintes identificações na parte externa:

PREGÃO PRESENCIAL N° /2016
ENVELOPE I - PROPOSTA DE PREÇOS
PROPONENTE: (nome da empresa)

PREGÃO PRESENCIAL N° /2016
ENVELOPE II - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
PROPONENTE: (nome da empresa)

3.3- Ê vedada a participação direta ou indireta nesta licitação:
a) pessoa física;
b) empresa em regime de subcontratação, ou ainda, em consórcio;
c) empresa que estiver sob falência, concurso de credores, dissolução,

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

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

efetUÊindo trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou, ainda, empregados
com idade inferior a 16 (dezesseis) anos, efetuando qualquer trabalho, salvo
na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. Conforme
Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do Artigo 7° da Constituição
Federal (anexo V).
3.4 - 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 VI, que
deverá ser entregue a Pregoeira no início ou durante a reunião de
abertura, ou enviada dentro de um terceiro envelope.

4- DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
4.1- Só poderá deliberar em nome do licitante, formulando ofertas/lances de
preços e praticar os demais atos pertinentes ao certame, um dos seus
dirigentes contratuais ou estatutários, legalmente identificado, ou pessoa
física ou jurídica, habilitada por meio de Procuração, ou Carta de
Credenciamento, conforme modelo do anexo II, ou documento equivalente,
outorgando poderes necessários á formulação de propostas e ã prática de
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todos os demais atos inerentes ao certame. Caso seja sócio ou titular da
empresa, deverá apresentar documentos que comprovem sua capacidade de
representar a mesma, com poderes para formular ofertas e lances de preços e
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, que deverá ser
entregue ao Pregoeiro no início ou durante a reunião de abertura, ou enviada
dentro de um terceiro envelope.
4.2- Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único
admitido a intervir nas fases do procedimento licitatório e a responder por
todos os atos e efeitos previsto neste edital, por sua representada,
4.3- A não apresentação do credenciamento, a incorreção do documento
credencial ou ausência do representante, implicará na exclusão da proposta
no certame.

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

6- DA PRÉ-HABILITAÇÃO
6.1- Os licitantes deverão apresentar Declaração dando ciência de que
cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme modelo no
Anexo IV, diretamente ao Pregoeiro, no início da sessão. Poderá também ser
enviada ainda em um terceiro envelope.

7- DA PROPOSTA DE PREÇOS
7.1- A proposta de preços - envelope I, devidamente assinada pelo
proponente ou seu representante legal, deverá ser redigida em português,
datilografada ou digitada, de forma clara, sem emendas, rasuras ou
entrelinhas nos campos que envolverem valores, quantidades e prazos, com
indicação do número deste Edital. Deverá ser elaborada considerando as
condições estabelecidas neste edital e seus anexos, discriminando-se
minuciosamente o objeto cotado, observando-se o quantitativo de cotação de
quantidade e o preço máximo unitário e total, constando ainda á
marca/modelo do objeto ofertado conforme descrito no Anexo 1 do presente
Edital, facilitando assim o julgamento. Não deverá ser cotado objeto que
não atenda às especificações mínima prevista no Anexo I, sob pena de
desclassifícação.
7.2- Deverá ainda fazer parte integrante da proposta de preços, folders
e/ou catálogos com imagens e discriminações detalhadas do objeto, para
que assim, possa-se examinar com mais eficiência o objeto proposto.
7.3- Ao assinar a Proposta de Preços - Anexo I, o proponente estará
assumindo automaticamente o cumprimento de todas as condições
estabelecidas na mesma.

7.4- Os preços deverão ser cotados em moeda nacional (não se admitindo
cotação em moeda estrangeira), limitada a 02 (duas) casas após a vírgula,
sendo que os dígitos excedentes serão excluídos pelo Pregoeiro e pela Equipe
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de Apoio sem arredondamento, sendo que o preço máximo unitário e total de
cada item encontra-se indicado no Anexo I do presente Edital.
7.5- No preço deverá estar incluídas todas as despesas e encargos
necessários ao fornecimento do objeto licitado.
7.6- A Proposta de Preços, deve ser gerada pelo sistema EQUIPLANO auto
cotação, (conforme link:
http://www.equiplano.com.br/equiplano/action/NewsAction?method=loadN
ew^s85Íd=7) que deverá ser apresentada: na forma eletrônica (CD-R ou Pen-
Drive) para alimentação do sistema de apuração;
7.7- Forma de entrega: O Objeto deverá ser entregue na Prefeitura Municipal,
à Praça São Francisco de Assis, n° 1583, Centro, Planalto-Pr., no prazo de 15
(quinze) dias, contados após o recebimento da Solicitação de Entrega.

8- DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOS LANCES

8.1- O Pregoeiro declarará aberta a sessão iniciando-se com a fase de
credenciamento dos interessados em participar do certame.
8.2- Estando de posse da relação das Licitantes Credenciadas o Pregoeiro
fará divulgação verbal dos interessados, sendo que, as proponentes
credenciadas poderão ofertar lances durante a sessão do Pregão, dando-se
início ao recebimento dos envelopes "proposta de Preços" e "Documentos de
Habilitação".
8.3- Abertos os envelopes contendo as propostas de preços, será realizada
sua conferência, análise de sua conformidade com as exigências do Edital,
8.4- O Pregoeiro procederá á classificação da proposta de menor preço, e
aquelas que tenham valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por
cento), relativamente á de menor preço, para paiticiparem dos lances verbais.
8.5- Caso não haja pelo menos três propostas nas condições definidas no
item 8.4, serão classificadas as propostas subsequentes que apresentarem os
menores preços, subsequentes, até o máximo de três.
8.6- Cumprindo o item 8.3, serão desclassificadas as propostas de preços
que:

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

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

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

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

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

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

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

8.16- Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o
Pregoeiro examinará o atendimento das condições habilitatórias da licitante
classificada em primeiro lugar.
8.17- Constatado o atendimento pleno ás exigências editatícias, será
declarada a proponente vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto deste
Edital pelo Pregoeiro.
8.18- Se a proponente não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro
negociará diretamente com a Licitante melhor classificada e posteriormente
examinará os seus documentos de habilitação, sendo declarada vencedora e
a ela será adjudicado o objeto deste Pregão.
8.19- Para fins de julgamento das propostas de preços, o Pregoeiro e sua
Equipe de Apoio levarão em consideração o critério MENOR PREÇO POR
ITEM.

8.20 - Os beneficiários da Lei Complementar n° 123/2006, caso sua
proposta se situe no intervalo até 5% (cinco por cento) de menor preço
de licitante não benefíciário 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 beneRciária da LC 123/2006.
8.21- Os licitantes logo após a abertura dos Envelopes "1" contendo a
proposta de preço, que se apresentaram como benefíciários 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
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primeiro lugar.

9- DA HABILITAÇÃO
9.1- As empresas deverão apresentar no ENVELOPE II, os seguintes
documentos originais ou cópia autenticada em Cartório Público, e deverão
estar dentro dos respectivos prazos de validade, os quais serão examinados
pelo Pregoeiro e pela Equipe de Apoio:

a) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS);

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante
apresentação de Certidão Negativa De Débitos Relativos Aos
Tributos Federais E À Dívida Ativa Da União, expedida pelo
Ministério Da Fazenda/Secretaria da Receita Federal do Brasil;

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

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

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

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

7° da Constituição Federal (anexo V);
j) Declaração de que possui empresa responsável pela revisão e

assistência técnica do objeto numa distância rodoviária não
superior a 150 quilômetros da sede do Município de Planalto (anexo
VII).

9.2- Em nenhum caso será concedido prazo para a apresentação de
documentos de habilitação que tiverem sido entregues na própria sessão,
sendo que a falta de quaisquer documentos implicará na inabilitação do
licitante.

9.3- Os envelopes com documentos relativos a habilitação das licitantes não
declaradas vencedoras, permanecerão em poder do Pregoeiro, devidamente
lacrados, até que seja formalizada a assinatura do contrato ou homologada a
licitação. Após este fato, ficarão por 20 (vinte) dias correntes à disposição das
licitantes interessadas. Findo este prazo, sem que sejam retirados, serão
destruídos.

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

11- DO VALOR MÁXIMO
11.1- O valor máiximo correspondente ao total do objeto, é de R$ 98.000,00
(noventa e oito mil reais), conforme demonstrado no Anexo I, do presente
ato convocatório.

12- DAS PENALIDADES

12.1- O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar no fornecimento do objeto adquirido,
comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude
fiscal, garantindo o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará
impedido de licitar e contratar com a administração, pelo prazo de até 5
(cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou
até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade.
12.2- Pela inexecução total ou parcial do contrato ou instrumento
equivalente e pelo descumprimento das normas e legislação pertinentes ã
execução do objeto contratual que acarrete a rescisão do contrato ou
instrumento equivalente, o Município de Planalto, poderá, ainda, garantida a
prévia defesa, aplicar à empresa contratada as sanções previstas no art. 87
da Lei n° 8.666/93, sendo que em caso de multa esta corresponderá a 10
(dez por cento) sobre o valor do contrato.
12.3- A aplicação das sanções administrativas não exclui a responsabilização
do licitante por eventuais perdas e danos causados ao Município de Planalto.

13- DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

13.1- Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões
do Pregoeiro, poderá faze-lo, manifestando sua intenção com registro da
síntese das suas razões, sendo-lhe facultado juntar memoriais no prazo de
03 (três) dias. Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar por
escrito, contra-razões em igual número de dias, que começarão a contar do
término do prazo do recorrente.
13.2- A falta de manifestação imediata e motivada do licitante em interpor
recursos, ao final da sessão, importará a preclusão do direito de recursos e
adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor.
13.3- Os recursos contra decisões do Pregoeiro não terão efeitos suspensivos.
13.4- O acolhimento de recursos importará a invalidação dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.
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14- DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
14.1- Inexistindo manifestação recursal, caberá ao Pregoeiro a adjudicação
do objeto da licitação ao licitante vencedor, com a posterior homologação do
resultado pelo Prefeito do Município de Planalto, publicando-se a decisão em
jornal oficial do Município
14.2- Ocorrendo recursos, após sua resolução, caberá ao Prefeito do
Município de Planalto a adjudicação do resultado, com publicação da decisão
em jornal oficial do Município.
14.3- Adjudicado o objeto ao vencedor do certame, poderá o Pregoeiro
negociar diretamente com o adjudicatário, buscando obter um melhor preço.

15-DO PAGAMENTO

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

16- DOS ANEXOS DO EDITAL

16.1- É facultada a apresentação dos Anexos em modelos próprios do
proponente, desde que não descaracterizem suas finalidades.
16.2- Compõem esta Convocação Geral, além das condições especificas,
constantes do corpo do Edital, os seguintes documentos:

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

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

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

assistência técnica do objeto;
h) Minuta de Contrato.

17- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
17.1- Esta licitação poderá ser revogada por interesse público e anulada por
ilegalidade de oficio ou mediante provocação de terceiros, mediante parecer
por escrito e devidamente fundamentado, aplicando-se os procedimentos
inerentes aos recursos quanto à concessão de prazo para contraditório.
17.2- O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, no interesse público, poderão
relevar omissões puramente formais, desde que não reste infringido o
principio da vinculação ao instrumento convocatório.
17.3- Será(ão) lavrada(s) ata(s) do(s) trabalho(s) desenvolvido(s) em ato
público de abertura dos envelopes, a(s) qual(is) será(ão) assinada(s) pelo
Pregoeiro, pela equipe de apoio e representantes credenciados presentes.
17.4- A licitação não implica da obrigatoriedade de compra por parte do
Município de Planalto. Até a entrega do empenho, poderá o licitante vencedor
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ser excluído da licitação, sem direito a indenização ou ressarcimento e sem
prejuízo de outras sanções cabíveis, se a contratante tiver conhecimento de
qualquer fato ou circunstância superveniente, anterior ou posterior ao
julgamento desta licitação, que desabone sua idoneidade ou capacidade
financeira, técnica ou administrativa.
17.5- Os pedidos de esclarecimentos, impugnações e a apresentação escrita
dos recursos deverão ser protocolizados junto a Prefeitura do Município de
Planalto, na Praça São Francisco de Assis, 1583, Centro - CEP 85.750.000 -
Planalto, Estado do Paraná, no horário das 8:00 às 11:30 e das 13:30 às
17:30 horas.

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

Planalto-Pr., de de

MARL ERNANDO KUHN

Municipal

10
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MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° ...72016
PREGÃO PRESENCIAL 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 veículos, destinados ao Município de Planalto, tudo conforme a seguir:
ITEM QUANT. UNID. OBJETO

VEÍCULO AUTOMOTOR;
FABRICAÇÃO NACIONAL;
ZERO QUILÔMETRO;
ANO/MODELO MÍNIMO
2015; COR BRANCA; 04

CILINDROS; 08 VÁLVULAS;
AR CONDICIONADO;

ALIMENTAÇÃO C/ INJEÇÃO
ELETRÔNICA; BI-
COMBUSTTVEL

(ETANOL/GASOLINA)

MARCA/ VALOR VALOR
MODELO UNIT. TOTAL

POTÊNCIA

SUPERIOR

GASOLINA

ETANOL;

LATERIAIS;

PARA 05

HODÔMETRO

IGUAL OU

Ã  70 CVS
E  75 CVS

04 PORTAS

CAPACIDADE

OCUPANTES;

DIGITAL

PARCIAL/TOTAL;
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INDICAÇÃO DE
TEMPERATURA DA ÁGUA E
COMBISTÍVEL; TOMADA 12
V; JOGO DE TAPETES DE

BORRACHA E PROTETOR DE

CARTER.

GARANTIA DE FÁBRICA E
REVISÕES OBRIGATÓRIOS
INCLUÍDAS, NO MÍNIMO DE
12 (DOZE) MESES.
VEÍCULO AUTOMOTOR;
FABRICAÇÃO NACIONAL;
ZERO QUILÔMETRO;
ANO/MODELO MÍNIMO
2016; 04 CILINDROS; 08

VÁLVULAS; BI-
COMBUSTIVEL

(ETANOL/GASOLINA)
POTÊNCIA IGUAL OU

SUPERIOR À 105 CVS
GASOLINA E 110 CVS

ETANOL; ALIMENTAÇÃO C/
INJEÇÃO ELETRÔNICA;
TRANSMISSÃO

AUTOMÁTICA DE SEIS
VELOCIDADES COM OPÇÃO
DE TROCA MANUAL; 04

PORTAS LATERIAIS; COR

METALICA; AR

CONDICIONADO; DIREÇÃO
HIDRÁULICA E/OU
ELÉTRICA; VIDROS
ELÉTRICOS DIANTEIROS E
TRASEIROS; RETROVISORES

EXTERNOS ELÉTRICOS;
TRAVA ELÉTRICA DAS
PORTAS; TRAVA ELÉTRICA
DA TAMPA DE

COMBUSTÍVEL;
DESEMBAÇADOR ELÉTRICO
DO VIDRO TRASEIRO;
SISTEMA DE FREIOS COM

ABS; CAPACIDADE PARA 05

OCUPANTES; HODÔMETRO
DIGITAL PARCIAL/TOTAL;
INDICAÇÃO DE
TEMPERATURA DA ÁGUA E
COMBISTÍVEL; PORTA
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MALAS mínimo DE 550

LITROS; TOMADA 12 V; JOGO

DE TAPETES DE BORRACHA

E PROTETOR DE CARTER.

GARANTIA DE FÁBRICA E
REVISÕES OBRIGATÓRIOS

INCLUÍDAS, NO MÍNIMO DE
12 (DOZE) MESES.

TOTAL

Parágrafo Único - Integram e completam o presente termo Contratual,
para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as
condições expressas no edital PREGÃO PRESENCIAL N° /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$ ( ), daqui a diante
denominado VALOR CONTRATUAL.

CLÁUSULA TERCEIRA

DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA
O Objeto deverá ser entregue na Prefeitura Municipal de Planalto, à

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

CLÁUSULA QUARTA
DA FORMA DE PAGAMENTO

Parágrafo Primeiro - O pagamento pertinente ao presente Contrato será
efetuado em até 15 (quinze) dias após a entrega do objeto, e com apresentação da
respectiva nota fiscal.

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

Conta da despesa Funcional programãtica Destinação de recurso

320 I 02.103.04.122.0402-2007 | 4.4.90.52.00501
CLÁUSULA QUINTA
DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

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

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

do Contrato.

Parágrafo Terceiro - Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) Prestar o fornecimento na forma ajustada;
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b) Oferecer garantia contra qualquer defeito de fabricação do objeto em
uso pelo prazo mínimo de 12 meses, contados a partir da data de
entrega do mesmo;

c) Manter uma empresa responsável pela revisão e assistência técnica
do objeto numa distância rodoviária não superior a 150 quilômetros
da sede do Município de Planalto;

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

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

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

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

CLÁUSULA SEXTA

DA CESSÃO DO CONTRATO

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

CLÁUSULA SÉTIMA
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL

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

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

CLÁUSULA OITAVA

DA RESCISÃO
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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 31/01/2017.
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 de de

CONTRATANTE CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
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PARECER:

Planalto-Pr., 15 de dezembro de 2016

DE: Assessoria Jurídica

PARA: Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

A apreciação deste Setor Jurídico do processo
admimstrativo referente à contratação de empresa visando a aquisição de veículos,
destinados ao Município de Planalto.

As minutas do Edital de Licitação Pregão Presencial e do Contrato
Administrativo anexos ao Processo Administrativo encontram-se em consonância
com a Lei Federal n. ° 10.520 de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente a Lei n. °
8.666/93 e suas alterações, LC 123/2006 de 14 de dezembro de 2006 e o Decreto
Municipal n.° 2727/2007 de 26/06/2007, e demais disposições legais.

PÁTRIO

OAB/P
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EDITAL DE LICITAÇÃO JST 092/2016

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

o Município de Planalto, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica - CNPJ, sob o n° 76.460.526/0001-16, com sede na Praça
São Francisco de Assis, n° 1583, por seu Prefeito Municipal, Senhor Marlon
Fernando Kuhn, e a Senhora Carla Fatima Mombach Sturm Pregoeira,
nomeada pela Portaria de n° 002/2016 de 04/01/2016, tomam público a
realização de licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo
MENOR PREÇO, objetivando a contratação de empresa visando a
aquisição de veículos, destinados ao Município de Planalto, que será
regida pela Lei Federal de n° 10.520 de 17 de julho de 2002; Decreto
Municipal de n° 2727/2007 de 26/06/2007 sua alterações, e
subsidiariamente à Lei Federal n° 8.666/93, suas alterações, LC 123/2006
de 14 de dezembro de 2006 e demais legislações aplicáveis, a ser executado
pela Comissão designada pela Portaria n° 002/2016 de 04/01/2016, e nas
condições fixadas neste edital e seus anexos.

ABERTURA

A abertura da presente licitação se dará em sessão pública, a ser realizada
no dia 28/12/2016, às 09:00 horas, na sala de reuniões da Comissão de
Licitação da Prefeitura Municipal de Planalto, com endereço na Praça São
Francisco de Assis, 1583 - Centro, Planalto-Pr.

1- DO OBJETO

1.1- A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta para a
contratação de empresa visando a aquisição de veículos, destinados ao
Município de Planalto, conforme condições, especificações, valores e
quantidades, constante no Anexo I e nos termos deste edital.
LOTE: 1

Objeto Quant. I Unid.

1 VEÍCULO AUTOMOTOR; FABRICAÇÃO
NACIONAL; ZERO QUILÔMETRO;
ANO/MODELO MÍNIMO 2015; COR
BRANCA; 04 CILINDROS; 08 VÁLVULAS;
AR CONDICIONADO; ALIMENTAÇÃO 0/
INJEÇÃO ELETRÔNICA; BI-
COMBUSTIVEL (ETANOL/GASOLINA)

Preço
máximo

total

33.000,00 33.000,00



município de planalto
CNPJ N" 76.460.526/0001-16

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

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

POTÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR À 70
CVS GASOLINA E 75 CVS ETANOL; 04
PORTAS LATERIAIS; CAPACIDADE PARA
05 OCUPANTES; HODÔMETRO DIGITAL
PARCIAL/TOTAL; INDICAÇÃO DE
TEMPERATURA DA ÁGUA E
COMBISTÍVEL; TOMADA 12 V; JOGO DE
TAPETES DE BORRACHA E PROTETOR
DE CARTER.

GARANTIA DE FÁBRICA E REVISÕES
OBRIGATÓRIOS INCLUÍDAS, NO
MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES.
VEÍCULO AUTOMOTOR; FABRICAÇÃO
NACIONAL; ZERO QUILÔMETRO;
ANO/MODELO MÍNIMO 2016; 04
CILINDROS; 08 VÃLVULAS; BI-
COMBUSTIVEL (ETANOL/ GASOLINA
POTÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR Ã 105
CVS GASOLINA E 110 CVS ETANOL;
ALIMENTAÇÃO C/ INJEÇÃO
ELETRÔNICA; TRANSMISSÃO
AUTOMÃTICA DE SEIS VELOCIDADES
COM OPÇÃO DE TROCA MANUAL; 04
PORTAS LATERIAIS; COR METALICA; AR
CONDICIONADO; DIREÇÃO HIDRÁULICA
E/OU ELÉTRICA; VIDROS ELÉTRICOS
DIANTEIROS E TRASEIROS;
RETROVISORES EXTERNOS
ELÉTRICOS; TRAVA ELÉTRICA DAS
PORTAS; TRAVA ELÉTRICA DA TAMPA
DE COMBUSTÍVEL; DESEMBAÇADOR
ELÉTRICO DO VIDRO TRASEIRO;
SISTEMA DE FREIOS COM ABS;
CAPACIDADE PARA 05 OCUPANTES;
HODÔMETRO DIGITAL PARCIAL/TOTAL;
INDICAÇÃO DE TEMPERATURA DA
ÃGUA E COMBISTÍVEL; PORTA MALAS
MÍNIMO DE 550 LITROS; TOMADA 12 V;
JOGO DE TAPETES DE BORRACHA E

PROTETOR DE CARTER.

GARANTIA DE FÁBRICA E REVISÕES
OBRIGATÓRIOS INCLUÍDAS, NO
MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES.

TOTAL

UN 65.000,00 65.000,00

198.000,00

2- DA DOTAÇÃO
2.1- Para cobertura das despesas decorrentes desta licitação serão utilizados
recursos financeiros próprios do Município de Planalto. Proveniente das
seguintes DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:
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Ponta, da despesa Funcional programática IPestínação de reciirsa
320 I 02.103.04.122.0402-2007 | 4.4.90.52.00501

3- DA PARTICIPAÇÃO
3.1- Poderão participar desta licitação todos os interessados e as empresas
com o ramo pertinente ao seu objeto, legalmente constituída e que
satisfaçam as condições estabelecidas neste Edital.
3.2- Os interessados deverão entregar até o dia 28/12/2016 às 09:00 horas
no Departamento de Licitações desta Prefeitura 02 envelopes lacrados;
envelope I contendo proposta de preços. Envelope II contendo documentos
para habilitação, com as seguintes identificações na parte externa:

PREGÃO PRESENCIAL N° 092/2016
ENVELOPE I - PROPOSTA DE PREÇOS
PROPONENTE: (nome da empresa)

PREGÃO PRESENCIAL N° 092/2016
ENVELOPE II - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
PROPONENTE: (nome da empresa)

3.3- É vedada a participação direta ou indireta nesta licitação:
a) pessoa física;
b) empresa em regime de subcontratação, ou ainda, em consórcio;
c) empresa que estiver sob falência, concurso de credores, dissolução,

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

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

efetuando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou, ainda, empregados
com idade inferior a 16 (dezesseis) anos, efetuando qualquer trabalho, salvo
na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. Conforme
Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do Artigo 7° da Constituição
Federal (anexo V).
3.4 - 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 VI, que
deverá ser entregue a Pregoeira no inicio ou durante a reunião de
abertura, ou enviada dentro de um terceiro envelope.

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

/l/v^ 3
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todos os demais atos inerentes ao certame. Caso seja sócio ou titular da
empresa, deverá apresentar documentos que comprovem sua capacidade de
representar a mesma, com poderes para formular ofertas e lances de preços e
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, que deverá ser
entregue ao Pregoeiro no início ou durante a reunião de abertura, ou enviada
dentro de um terceiro envelope.
4.2- Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único
admitido a intervir nas fases do procedimento licitatório e a responder por
todos os atos e efeitos previsto neste edital, por sua representada.
4.3- A não apresentação do credenciamento, a incorreção do documento
credencial ou ausência do representante, implicará na exclusão da proposta
no certame.

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

6- DA PRÉ-HABILITAÇÃO
6.1- Os licitantes deverão apresentar Declaração dando ciência de que
cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme modelo no
Anexo IV, diretamente ao Pregoeiro, no início da sessão. Poderá também ser
enviada ainda em um terceiro envelope.

7- DA PROPOSTA DE PREÇOS
7.1- A proposta de preços - envelope I, devidamente assinada pelo
proponente ou seu representante legal, deverá ser redigida em português,
datilografada ou digitada, de forma clara, sem emendas, rasuras ou
entrelinhas nos campos que envolverem valores, quantidades e prazos, com
indicação do número deste Edital. Deverá ser elaborada considerando as
condições estabelecidas neste edital e seus anexos, discriminando-se
minuciosamente o objeto cotado, observando-se o quantitativo de cotação de
quantidade e o preço máximo unitário e total, constando ainda à
marca/modelo do objeto ofertado conforme descrito no Anexo I do presente
Edital, facilitando assim o julgamento. Não deverá ser cotado objeto que
não atenda às especificações mínima prevista no Anexo I, sob pena de
desclassificação.
7.2- Deverá ainda fazer parte integrante da proposta de preços, folders
e/ou catálogos com imagens e discriminações detalhadas do objeto, para
que assim, possa-se examinar com mais efíciència o objeto proposto.
7.3- Ao assinar a Proposta de Preços - Anexo I, o proponente estará
assumindo automaticamente o cumprimento de todas as condições
estabelecidas na mesma.

7.4- Os preços deverão ser cotados em moeda nacional (não se admitindo
cotação em moeda estrangeira), limitada a 02 (duas) casas após a vírgula,
sendo que os dígitos excedentes serão excluídos pelo Pregoeiro e pela Equipe
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de Apoio sem arredondamento, sendo que o preço máximo unitário e total de
cada item encontra-se indicado no Anexo I do presente Edital.
7.5- No preço deverá estar incluídas todas as despesas e encargos
necessários ao fornecimento do objeto licitado.
7.6- A Proposta de Preços, deve ser gerada pelo sistema EQUIPLANO auto
cotação, (conforme link:
http: / / -wvTW. equiplano. com. br / equiplano / action / NewsAction?method=loadN
ews&id=7) que deverá ser apresentada: na forma eletrônica (CD-R ou Pen-
Drive) para alimentação do sistema de apuração;
7.7- Forma de entrega: O Objeto deverá ser entregue na Prefeitura Municipal,
à Praça São Francisco de Assis, n° 1583, Centro, Planalto-Pr., no prazo de 15
(quinze) dias, contados após o recebimento da Solicitação de Entrega.

8- DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOS LANCES

8.1- O Pregoeiro declarará aberta a sessão iniciando-se com a fase de
credenciamento dos interessados em participar do certame.
8.2- Estando de posse da relação das Licitantes Credenciadas o Pregoeiro
fará divulgação verbal dos interessados, sendo que, as proponentes
credenciadas poderão ofertar lances durante a sessão do Pregão, dando-se
início ao recebimento dos envelopes "proposta de Preços" e "Documentos de
Habilitação".
8.3- Abertos os envelopes contendo as propostas de preços, será realizada
sua conferência, análise de sua conformidade com as exigências do Edital.
8.4- O Pregoeiro procederá á classificação da proposta de menor preço, e
aquelas que tenham valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por
cento), relativamente à de menor preço, para participarem dos lances verbais.
8.5- Caso não haja pelo menos três propostas nas condições definidas no
item 8.4, serão classificadas as propostas subsequentes que apresentarem os
menores preços, subsequentes, até o máximo de três.
8.6- Cumprindo o item 8.3, serão desclassificadas as propostas de preços
que:

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

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

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

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

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

^  preço.
8.10- A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo
Pregoeiro, implicará a exclusão da Licitante da etapa de lances verbais e na
manutenção do último preço por ela apresentado, para efeito de ordenação

k  das propostas.
* • 8.11- O pregoeiro poderá negociar com a licitante excluída da participação
''i dos lances verbais, na forma do item 8.13, caso a Proponente vencedora seja

inabilitada, observada a ordem de classificação.
8.12- Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o

^  proponente desistente às penalidades cabíveis.
8.13- Caso não se realize lances verbais, serão verificados a conformidade
entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para contratação,

i  hipótese em que o Pregoeiro poderá negociar diretamente com a proponente
para que seja obtido melhor preço.
8.14- Após este ato, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas as
ofertas.

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

8.16- Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o
Pregoeiro examinará o atendimento das condições habilitatórias da licitante
classificada em primeiro lugar.
8.17- Constatado o atendimento pleno às exigências editaticias, será
declarada a proponente vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto deste
Edital pelo Pregoeiro.
8.18- Se a proponente não atender ãs exigências habilitatórias, o Pregoeiro

^  negociará diretamente com a Licitante melhor classificada e posteriormente
(i examinará os seus documentos de habilitação, sendo declarada vencedora e

a ela será ac^udicado o objeto deste Pregão.
8.19- Para fins de julgamento das propostas de preços, o Pregoeiro e sua
Equipe de Apoio levarão em consideração o critério MENOR PREÇO POR
ITEM.

8.20 - Os beneficiários da Lei Complementar n® 123/2006, caso sua
proposta se situe no intervalo até 5% (cinco 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 volor caracterizando
desempate legal. O empate do valor da proposta já decide a classificação
a favor da empresa beneficiária da LC 123/2006.
8.21- Os licitantes logo apôs a abertura dos Envelopes **1" contendo á
proposta de preço, 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
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primeiro lugar.

9- DA HABILITAÇÃO
9.1- As empresas deverão apresentar no ENVELOPE II, os seguintes
documentos originais ou cópia autenticada em Cartório Público, e deverão
estar dentro dos respectivos prazos de validade, os quais serão examinados
pelo Pregoeiro e pela Equipe de Apoio:

a) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS);

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante
apresentação de Certidão Negativa De Débitos Relativos Aos
Tributos Federais E À Dívida Ativa Da União, expedida pelo
Ministério Da Fazenda/Secretaria da Receita Federal do Brasil;

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

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

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

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

7° da Constituição Federal (anexo V);
j) Declaração de que possui empresa responsável pela revisão e

assistência técnica do objeto numa distância rodoviária não
superior a 150 quilômetros da sede do Município de Planalto (anexo
VII).

9.2- Em nenhum caso será concedido prazo para a apresentação de
documentos de habilitação que tiverem sido entregues na própria sessão,
sendo que a falta de quaisquer documentos implicará na inabilitação do
licitante.

9.3- Os envelopes com documentos relativos a habilitação das licitantes não
declaradas vencedoras, permanecerão em poder do Pregoeiro, devidamente
lacrados, até que seja formalizada a assinatura do contrato ou homologada a
licitação. Após este fato, ficarão por 20 (vinte) dias correntes à disposição das
licitantes interessadas. Findo este prazo, sem que sejam retirados, serão
destruídos.

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

11- DO VALOR MÁXIMO
11.1- O valor máximo correspondente ao total do objeto, é de R$ 98.000,00
(noventa e oito mil reais), conforme demonstrado no Anexo I, do presente
ato convocatório.

12- DAS PENALIDADES

12.1- O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar no fornecimento do objeto adquirido,
comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude
fiscal, garantindo o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará
impedido de licitar e contratar com a administração, pelo prazo de até 5
(cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou
até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade.
12.2- Pela inexecução total ou parcial do contrato ou instrumento
equivalente e pelo descumprimento das normas e legislação pertinentes à
execução do objeto contratual que acarrete a rescisão do contrato ou
instrumento equivalente, o Município de Planalto, poderá, ainda, garantida a

j- prévia defesa, aplicar á empresa contratada as sanções previstas no art. 87
da Lei n° 8.666/93, sendo que em caso de multa esta corresponderá a 10

>  (dez por cento) sobre o valor do contrato.
12.3- A aplicação das sanções administrativas não exclui a responsabilização
do licitante por eventuais perdas e danos causados ao Município de Planalto.

13- DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

13.1- Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões
do Pregoeiro, poderá faze-lo, manifestando sua intenção com registro da
síntese das suas razões, sendo-lhe facultado juntar memoriais no prazo de
03 (três) dias. Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar por
escrito, contra-razões em igual número de dias, que começarão a contar do

;  término do prazo do recorrente.
13.2- A falta de manifestação imediata e motivada do licitante em interpor
recursos, ao final da sessão, importará a preclusão do direito de recursos e
adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor.
13.3- Os recursos contra decisões do Pregoeiro não terão efeitos suspensivos.
13.4- O acolhimento de recursos importará a invalidação dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.
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14- DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
14.1- Inexistindo manifestação recursal, caberá ao Pregoeiro a adjudicação
do objeto da licitação ao licitante vencedor, com a posterior homologação do
resultado pelo Prefeito do Município de Planalto, publicando-se a decisão em
jornal oficial do Município
14.2- Ocorrendo recursos, após sua resolução, caberá ao Prefeito do
Município de Planalto a adjudicação do resultado, com publicação da decisão
em jornal oficial do Município.
14.3- Adjudicado o objeto ao vencedor do certame, poderá o Pregoeiro
negociar diretamente com o adjudicatário, buscando obter um melhor preço.

15-DO PAGAMENTO

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

16- DOS ANEXOS DO EDITAL

16.1- É facultada a apresentação dos Anexos em modelos próprios do
proponente, desde que não descaracterizem suas finalidades.
16.2- Compõem esta Convocação Geral, além das condições especificas,
constantes do corpo do Edital, os seguintes documentos:

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

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

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

assistência técnica do objeto;
h) Minuta de Contrato.

17- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
17.1- Esta licitação poderá ser revogada por interesse público e anulada por
ilegalidade de oficio ou mediante provocação de terceiros, mediante parecer
por escrito e devidamente fundamentado, aplicando-se os procedimentos
inerentes aos recursos quanto à concessão de prazo para contraditório.
17.2- O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, no interesse público, poderão
relevar omissões puramente formais, desde que não reste infringido o
principio da vinculação ao instrumento convocatório.
17.3- Será(ão) lavrada(s) ata(s) do(s) trabalho(s) desenvolvido(s) em ato
público de abertura dos envelopes, a(s) qual(is) será(ão) assinada(s) pelo
Pregoeiro, pela equipe de apoio e representantes credenciados presentes.
17.4- A licitação não implica da obrigatoriedade de compra por parte do
Município de Planalto. Até a entrega do empenho, poderá o licitante vencedor
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niPy.

ser excluído da licitação, sem direito a indenização ou ressarcimento e sem
prejuízo de outras sanções cabíveis, se a contratante tiver conhecimento de
qualquer fato ou circunstância superveniente, anterior ou posterior ao
julgamento desta licitação, que desabone sua idoneidade ou capacidade
financeira, técnica ou administrativa.
17.5- Os pedidos de esclarecimentos, impugnações e a apresentação escrita
dos recursos deverão ser protocolizados junto a Prefeitura do Município de
Planalto, na Praça São Francisco de Assis, 1583, Centro - CEP 85.750,000 -
Planalto, Estado do Paraná, no horário das 8:00 às 11:30 e das 13:30 ás
17:30 horas.

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

Planalto-Pr., 15 de dezembro de 2016

MARLON/FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal

10
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PREGÃO PRESENCIAL N® 092/2016

ANEXO II - CARTA DE CREDENCIAMENTO

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ N°

ENDEREÇO.

MUNICÍPIO:

FONE:

EST.

Credenciamos o(a) Sr. (a)

, portador(a) da cédula de identidade sob n°

e CPF sob n°*

A participar do procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO

PRESENCIAL N 092/2016, 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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PREGÃO PRESENCIAL N° 092/2016

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ W

ENDEREÇO.

MUNICÍPIO:

FONE:

EST.

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de

proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO

PRESENCIAL N° 092/2016, 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.

Local e data / /

NOME:

RG/CPF

CARGO
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PREGÃO PRESENCIAL N° 092/2016

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

(documento obrigatório)

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ N°

ENDEREÇO^ FONE:

MUNICÍPIO: EST.,

O representante legal da empresa

na qualidade de Proponente do

procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N°

092/2016, instaurado pelo Município de Planalto, declara para fins de direito

que a referida empresa cumpre plenamente os requisitos de habilitação

exigidos no respectivo edital de licitação.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e data / /

NOME:

RG/CPF

CARGO

13
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PREGÃO PRESENCIAL 092/2016

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

PROPONENTE:

CNPJ N°

ENDEREÇO.

MUNICÍPIO:

FONE:

EST.

A proponente abaixo assinada, participante da licitação

modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N° 092/2016, por seu representante,

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

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

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

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

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

Federal.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e data / /

NOME:

RG/CPF

CARGO



...4

município de planalto

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

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

PLANALTO - PARANÁ

PREGÃO PRESENCIAL 092/2016

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

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ N°

ENDEREÇO.

MUNICÍPIO:

.FONE:_

EST.

O representante legal da empresa.

,  na qualidade de Proponente do
procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N°
092/2016, 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

15
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PREGÃO PRESENCIAL N® 092/2016

ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA
REVISÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO OBJETO

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ N°

ENDEREÇO.

MUNICÍPIO:

FONE:

EST.

Declaramos conforme solicitado no edital em epígrafe que

a empresa responsável pela revisão e assistência técnica do objeto, caso

venhamos a vencer a referida licitação é:

Nome:

CNPJ°

Endereço:

Cidade:

Telefone:

Estado:

Distancia Rodoviária da sede do Município de Planalto: (km)

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente

Local e data

NOME:

RG/CPF

CARGO
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DECLARAÇAO DE RECEBIMENTO
PREGÃO PRESENCIAL N" 092/2016

EMPRESA:

CNPJ W

INSCRIÇÃO ESTADUAL N°_

ENDEREÇO:

CIDADE: ESTADO:

declara o recebimento do Edital PREGÃO PRESENCIAL N°

092/2016 anexos 1,11,111 JV,V,VI,VII, Minuta de Contrato, referente a

aquisição de veículos, destinados ao Município de Planalto.

Planaito-Pr, de de

NOME:

RGN°

ASSINATURA:
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MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° ...V2016
PREGÃO PRESENCIAL 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 veículos, destinados ao Município de Planalto, tudo conforme a se^ir:
ITEM QUANT, UNID. OBJETO

VEÍCULO AUTOMOTOR;
FABRICAÇÃO NACIONAL;
ZERO QUILÔMETRO;
ANO/MODELO MÍNIMO
2015; COR BRANCA; 04

CILINDROS; 08 VÁLVULAS;
AR CONDICIONADO;

ALIMENTAÇÃO C/ INJEÇÃO
ELETRÔNICA; BI-
COMBUSTIVEL

(ETANOL/GASOLINA)

MARCA/ VALOR VALOR
MODELO UNIT. TOTAL

POTÊNCIA

SUPERIOR

GASOLINA

ETANOL;

LATERIAIS;

PARA 05

HODÔMETRO

IGUAL OU

Ã  70 CVS
E  75 CVS

04 PORTAS

CAPACIDADE

OCUPANTES;

DIGITAL

PARCIAL/TOTAL;
INDICAÇÃO
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TEMPERATURA DA ÁGUA E
COMBISTÍVEL; TOMADA 12
V; JOGO DE TAPETES DE

BORRACHA E PROTETOR DE

CARTER.

GARANTIA DE FÁBRICA E
REVISÕES OBRIGATÓRIOS
INCLUÍDAS, NO MÍNIMO DE
12 (DOZE) MESES.

I VEÍCULO AUTOMOTOR
FABRICAÇÃO NACIONAL
ZERO QUILÔMETRO
ANO/MODELO MÍNIMO
2016; 04 CILINDROS; 08

VÁLVULAS; BI-
COMBUSTIVEL

(ETANOL/GASOLINA)
POTÊNCIA IGUAL OU

SUPERIOR Á 105 CVS
GASOLINA E 110 CVS

ETANOL; ALIMENTAÇÃO C/
INJEÇÃO ELETRÔNICA;
TRANSMISSÃO

AUTOMÁTICA DE SEIS
VELOCIDADES COM OPÇÃO

DE TROCA MANUAL; 04

PORTAS LATERIAIS; COR
METALICA; AR

CONDICIONADO; DIREÇÃO
HIDRÁULICA E/OU
ELÉTRICA; VIDROS
ELÉTRICOS DIANTEIROS E
TRASEIROS; RETROVISORES

EXTERNOS ELÉTRICOS;
TRAVA ELÉTRICA DAS
PORTAS; TRAVA ELÉTRICA
DA TAMPA DE

COMBUSTÍVEL;
DESEMBAÇADOR ELÉTRICO
DO VIDRO TRASEIRO;
SISTEMA DE FREIOS COM

ABS; CAPACIDADE PARA 05

OCUPANTES; HODÔMETRO
DIGITAL PARCIAL/TOTAL;
INDICAÇÃO DE
TEMPERATURA DA ÁGUA E
COMBISTÍVEL; PORTA
MALAS mínimo DE 550
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LITROS; TOMADA 12 V; JOGO
DE TAPETES DE BORRACHA

E PROTETOR DE CARTER.

GARANTIA DE FÁBRICA E
REVISÕES OBRIGATÓRIOS
INCLUÍDAS, NO MÍNIMO DE
12 (DOZE) MESES.

TOTAL

Parágrafo Único - Integram e completam o presente termo Contratual,
para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as
condições expressas no edital PREGÃO PRESENCIAL N° /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$ { ), daqui a diante
denominado VALOR CONTRATUAL.

CLÁUSULA TERCEIRA
DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA
O Objeto deverá ser entregue na Prefeitura Municipal de Planalto, à

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

CLÁUSULA QUARTA
DA FORMA DE PAGAMENTO

Parágrafo Primeiro - O pagamento pertinente ao presente Contrato será
efetuado em até 15 (quinze) dias após a entrega do objeto, e com apresentação da
respectiva nota fiscal.

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

Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso

320 02.103.04.122.0402-2007 4.4.90.52.00501

CLÁUSULA QUINTA
DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

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

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

do Contrato.

Parágrafo Terceiro - Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) Prestar o fornecimento na forma ajustada;
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b) Oferecer garantia contra qualquer defeito de fabricação do objeto em
uso pelo prazo mínimo de 12 meses, contados a partir da data de
entrega do mesmo;

c) Manter uma empresa responsável pela revisão e assistência técnica
do objeto numa distância rodoviária não superior a 150 quilômetros
da sede do Município de Planalto;

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

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

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

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

CLÁUSULA SEXTA
DA CESSÃO DO CONTRATO

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

CLÁUSULA SÉTIMA
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL

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

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

CLÁUSULA OITAVA
DA RESCISÃO
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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 31/01/2017.
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.

Planaito-Pr de de

CONTRATANTE CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
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i'Ss CdSíí!. enStas, contrtos, observoçO.s das relaçOes familisres e comunitárias e
• demais procedimontos tècnico-operativos do Serviço Sodai,

r  flrt. GB A família Acolhedora que obtiver a guarrí* de "■"» ""
; receberá subsidio financeiro v.Kk RS- 1.000.00 (um mil reais) mensais, e se tiver mais'^g<asariacrescidG mais 30* por crtanças/odolescenles, elímdaalimentação,materialdeh^enee
' limpeia, material escolar, medicação e vestuário,

•  6 . i> - O subsidio que trata o Caput deste artiKU «rrigido anualmente no mès de
. outubro, usando o índice Nacional de Preço ao Consumidor - INPC/IBGE

5 2» - O auxilio de cesta básica será destinado também para ac fomlhâs de origem, se assim
:: necessário; Conforme avaliação de asslsiente social do programa.

S 30 - O subsidio Dnancelro (bolsa auxilio) será etetuado até dia «d"edlan» » apresantaç3o de comprovante de recebimento da criança ou termo dc guarda
^^^mpoiáris

çd.-Asdespesasddquetr«aora.putseriofinancladaspe^^^
infância e AdoteKÍwia (FIA) c Secretaria Municipal de Assistftnda Social.

f' Aft 7« - O período dc permanência da criança ou adole«nw na Mmffiar" Acolhedora será determinado pelo Jula da Vara da infántío e da iuventude. nlo podendo
1; íiHrapasserOa (dote) meses, paríodode vigénclado Prourama.

Ari. S- • A escolha da famiUa será teaUtada pele Coordeneçio e ^erv^ Sodel do
. : Programa e em caráter emergendal pelo Conselho Tutrfar. oli^rvt^es as caracterist.=s e
'0 '■ tiecossldâdei das crianças e adolescentes e o perfil das famílias disponíveis,

^rt. 9» • A Família acolhedora tem responsabilidade lamiliar pelas crianças e
adolescentes acolhidos devendo: ,

{

I - Prestar asslsténda morai, educacional e afetiva as crianças f adotesccntcs acolhWos;
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! . .1 - Perticipar do Processo de preparação, lormaçâo e '
ÍAdblesccnut com o principal intuito de retorno a família de orrgem ou colocação otn lami.la
^substituta;

:  in - Prestar informaçfies sobre o situação da criança ou adolescente para a equipa técnica do
.Prsgcama;

IV - NOS casos de Inadaptação a famila deverá solldtar desistência formal da guarda,ifesponsablldando-sc pelos cuidados da criança ou adolescente até novo encaminhamento que
i determinado pela autorldarie Judiciaria;

1*^ - A transferência para outra famBia deverá ser feha de maneira gradativa com o devido
liaçompanhamento.
l- i AíT. .10 A coordenação do Programa Crescer em Família está a ^
i;prof!sslonal da equipe técnica e contará com apoio dos demab profissionais e da Secretaria
J Municipal de Assistência Social:

'  Puragrefo único: A coordenação do Programa Crescer em Famdm
í; varo da Infância e da Juventude, relatórios referentes a situação de cada crtanço ou adolescente
íie de sua família;

4  Ait 11 - compma ao Conselho Tutelar. Conselho Monlapal dos Direitos da Criança
T, do Adolescente e Conselho Municipal de Assistência Social ®
'í, regularidade do Programa, encaminhamento ao JuU da Inlãneia e Juventuoe relatórios sempre
I qua werifirar Irregularidades
'  Ait. 12 ■ O Poder executivo regulamentará a presente Lei no prato de 30 (trinta)

iet, a partir da data de puUicação.

;  Art. 13 • Esia lei entra em tlgor na data de sua pubiicftçâo. revogadas as
disposições em contrário, em especial a Lei n» 1422/2009.

i' ^ GASINCTE DO PREFEITO MUNIOPAl DE PWNALTO, «05 qualottc dIas do mês de
\ • (|ezembro do a no de dois m 11 e dezessete. ^

í-

i:
r/íi 'i-

MARLO^ FERNANDO KUHN
P^tEFEnO MUNKIPAL

O MUNICÍPIO DE PLANALTO, faz saber aos interessatJos que com base na Lei Federal
de n® 10.520 de 17 de Julho de 2002: Decreto Municipal de n® 2727/2007 de 2B/06/2007,
e subsidiarlamente à Lei Federal n® 8.666/93, LC 123/2006 de 14 de dezembro de 2006
e demais legislações aplicáveis em sua sede sito a Praça São Francisco de Assis, 1583,
fará realizar Licitação na Modalidade PREGAO PRESENCIAL sob n° 092/2016, conforme
descrito abaixo:
OBJETO: Contratação de empresa visando a aquisição de veícutos, destinados ao
Município de Planalto.
DATA DA ABERTURA: 28 de dezembro de 2016-às 09:00 horas.
Maiores informações junto ao Departamento de Licitações em horário de expediente.
MARLON FERNANDO KUHN-Prefeito Municipal

i.

EXTF2ATO DE CONTflATO N® 242/2016 - DISPENSA DE LICITAÇAO N° 078/2016

DATA DA ASSINATURA: 15 de dezembro de 2016
CONTRATANTE: Município de Planalto
CONTRATADA: Tallento Construtora de Obras Hda.
OBJETO: Conüatação de empresa especializada para à prestação de sen/iços e
fomeclmenlo de material, visando à execução de pisos/calçadas de acesso do Centro
Comunitário para Atividades Agrícola do distrito de Barra Grande deste Município de
Planalto.
VALOR TOTAL: R$ 6.454,75 (seis mil. quatrocentos e cinqüenta e quatro reais e setenta
e cinco centavos).
PRAZO DE EXECUÇÃO: 15 (quinze) dias
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/01/2017,
MARLON FERNANDO KUHN-Prefeito Municipal

RESULTADO DE DISPENSA - DISPENSA N® 078/2016

O MUNICÍPIO DE PLANALTO, com base no art. 24, inciso II da Lei 8.666/93, e suas
alterações posleriores, dispensa de licitação a despesa abaixo especificada,
OBJETO: Contratação de emprese especializada para à prestação de senriços e
fomecimento de material, visando à execução de pisos/calçadas de acesso do Centro
Comunitário para Atividades Agrícola do distrito de Barra Grande deste Município de
Planalto.
EMPRESA: Taiiento Construtora de Obras Ltda.
VALOR: R$ 6.454,75 (seis mil, quatrocentos e cinqüenta e quatro reais e setenta e cinco
centavos).
DATA: 15 de dezembro da 2016
MARLON FERNANDO KUHN-Prefeito Municipal

PRANCHITA

Prefeitura

DECRETO N® 111/2016

DECLARA INSERViVEIS OU OBSOLETOS BENS QUE ESPECIFICA, AUTORIZA A
EXCLUSÃO DOS MESMOS DOS REGISTROS ANALÍTICOS DE QUE TRATA O ARTIGO
94 DALEI FEDERAL 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964 E DÃ OUTRAS PROVIDENCIAS.
MARCOS MICHELON. Prefeito Municipal de PRANCHITA, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais e:
- Considerando o Termo de \fistoria 01/2016 datado de 13 de Dezembro de 2016 e da
Declaração de Inservibilidade de bens da FUNDAÇÃO HOSPITALAR DA FRONTEIRA,
estas ficam considerados inservfveis ou obsoletos, não podendo serem mais utilizados a
qua seus custos de recuperação serão superiores ao valor de mercado do bem restaurado
e que o Balanço Patrimoniai deverá refletir a exata situação dos bens do município;
DECRETA:

N.» PLAOUETA descrição DO OBJETO

01 695 SOPACAMA3LUGARES

02 415 SOFA CMtA 3 LUGARES

03 116 SOFA CAMA 3 LUGARES

H 698 BERÇO PARARECEM NASCIDO
05 69 eSCADINHA PARA EXAMES 2

06 131 CAMATUBOLAR

07 236 MESINHA

08 381 SOf A EM CORVIM BEOE

09 145 CADEIRA PLASTíCA

10 399 GUARDA ROUPA COM 3 PORTAS

11 461 COMODA PEQUENA COM 2 PORTAS

12 633 CADEIRA MARRON

13 006 ESCADA COM 2 DEGRAUS

14 20 MACA

15 733 ESCADACOM 2 DEGRAUS

10 775 MESA EM FERRO

17 52 CADEIRA COM RODIGlO EM TECIDO PRETA

16 091 CONJUNTO ESTOFADO EM TECIDO PRETO 3 LUGARES

19 679 CONJUNTO ESTOFADO EM TECIDO PRETO 3 LUGARES

20 987 CONJUNTO ESTOFADO EM TECIDO PRETO 3 LUGARES

õlMe Oilcui Asiiiuda ElMrenicamantt com C«riHicado oufwieMej P8diaolCP<f»»ll.*AMSOP-A»tociaçaodo«Municiplot ———
^ do SudoesW do Paraná Ua girantia da aixtntlddada desla fi»r» eentulttf a »alBntíeldaii« do

—^ doeumenio, desda que visualizado alrevés do tile. carimbo do tampo, Informe o
cddipo ao totfo no <i(a.

ht1p://amsop.dIoems.com.br

CtrtlUcmtie Oflclafde rampo do OOiarvaldrU
Maelenal-áUnitMriocra Ciência» T»cn»logl»

216764596
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nSPÕE SOBRE A lUPlANTAÇÀO 00 PROGRAMA
DE ACOLHIMENTO FAMILIAR DE ODANÇAS E

ADOLESCENTES DENOMINADO 'CRESCER EM

FAMIUA' £ DA OimUS PROVIDENCIAS.

A cAMAU MUNOPAl SE VUEADCSES OE FIAHALTO, LsUM ds Pvtni, APDOKIU, e
Ev, P^titltoMunlciial AHCIOHO i UfuMe

LEI

Ai| li - ta intcids o Eropn-A tie Jraltioffflo rsnic ti Ciun;» »
»W«Hl«te<iBHW49'Cttse«f fn Fwiüa". cano Mrte íiertí!» íapl-to d» «inc.ncrto

deAisnrincu Saci^Ag iruwipD d* IRiN%-PE

*rt. l« - O FroíTím» »f j vwiiide»Secir.irn MliIopsí í< Aitftiinca Sotúl t
lirt pa oSjKho K^r cfántJV» ídoesteniB jIdi»íí> do aík imi» de crujtro wi
fvnias xohdcM m vwiAj de puirtnui, e>3 cundo (-.gasA» « ecfven p» 3
namiierçlo ni («ria cs o^, vbjnda ptenf kí KMón«fc.etio icitpí w»"" d!
(wwiíirta (r>ia(« cwntriirj, rfWMJcdn aa: f*cMúíad« oe-dp», o ikiíí

a;c«rcloino > larnKa dcorl(eni ou eolouçio en fanalii a-o:tiuia alem ee:

I - C««i::n pOTinwa da nunp i adgicKente em tamite acolcdaa. seous evle en
vrihove Kdio i («omènes faniar Mtsido me injKunndicatio'

b - P^tptar o reíofç» « e.naiios lamSam, olnerindo itàs a fandus de ungem

a WtlonioddOiO-JLEea F"' rpwitt de sm Wdoa, sempre pae uoareet

B - ONtKa neios casuíM de amprv o ci*wr» da tnariça e adeteaeitt tom a lami^

teideRa mwtends téw « lates emeesto para KM"*» «íW jwdiW w Nspfaíos
daante o penooe ct Xtir-Ifto. faraeste OieAAcjftana o relvnu dama^i

n - Ofere» apuo Icoilco e rinjnwlte paia prmUt im «elhimpfilo em tondiçíe» íipai
coss^liitandopdesem^Ameeiae deu>mprtE>fainC''arcome oin 'ode,

y - iv>vM't« e garantir «ene a tocasas ptedcai de atefUmento »n>ain|H>. laistoiic
tiáde. esuc^Fo s sAsiàrM skV. FadOando o aatinKnts e i pemarAiKli em seu M-

Vl-FteoicoraHpsidl^ealíKniiçfcáasfarMiaiirstrer.MPicírw». ^

OaipaieÚirico Acoteca(ipemFffi«aAco»e(!úrac«o>jtL'a»eiKisalst<bra
Eram d»; mooafdades de laieb e pâ^-da e sio de twjetínaa ealijspn do niiiM da Vaa

daPiIVcaediAdciíStèPta.twatosperrôdesprofiaonaído Fn^rana,

An. 3* - O Piisrana Creicti etp FamEia atwdfiii oSirps o ad«lestím« de
oinio^ de planaltowe tenluir seusdiresos arreatados pu noLuto!, cníofmc o irtqo M do
EstatutodaCnar^a edsAdivesconie.

Paragrato Ureo . Cwa fanfa ptoihedws dereí acoiio' tmi
<riinçi/»doiescw;e poí»«. ew-tc ojatroo s« Irdar de grupo de itmiai ouaiuKi Rse número
podeii ».• anpltailo, Nests últirno laa. em se trUiridfl de grupos de mais d« do» «mScs.
tÍMeia lavYf ama ayeüatdo tecnü para «nAcaf« o aroihimMta em Ím4a x.-frecna é rs
medscr rtfrrttw paeao C3», ou !f seria ruis adapudo p «oAu-neoto tm eufj mertiicade
íe (»r»çc, tomo, na lar. rwndo ; dícHle a crtérso da i/A»;ão da íí|iíii rtinari do
eJfCj^rvníComouiBteTtdí o~spo«üMfidi^dé ídmfiitn

Lri n - i inKrttéo dai tartolras interessodas em tonur-a ianiAas awlheswas e
pattrtípat ío PteFSm» Crescer em Fjmi.la « ̂ uta e «orreri tr*fianlt aa preentlumíntí de
Ircha ceCadisIto. apresenandoos segirineQ docunemos'

i-CartoltoifHínttdídt;
H - Cerlidio de ABtmBKo ou Caismwin,
III • Cornaroraete it Residèna*;

P.' • UttioJc- Ktiyir.-j de A.mecedwipi OwJiaií:
V - Conpriivjfflese #into'(i Fríj^-fla cem ípiTSímatíodeCatrM deTmba^

Ci'jCoTr»"-Asni5ta;

•yl - se -poscnoda raPeraoihia apreenurCartJo de IKSS;

yii->t Idade emieiSisSínos;
V«-OispairtiB.datóafílwa:
I* - Ertar em òinsMnd=5»H de sacdc Isèa e tnolal;

1-Posioí umatemrtínna íonÉít »ui«i e Cvede ofsioíi deperderatide
kMarYaseniorpKeniK

K-CPf,

ParagraEs ijniu: a pedido de iniciftSo poderá ser t«aE<ade na SeceUrta de
isiiaéncia iodai oo no CiMro de Refewda deAaistinda Social |CMS) gic íeiwi tooasura
o dtotio para a e^ipttkracj doprograma.

«. 5'«farrniia toUredoras (Uestarlo servLnr desdeijue auneam o rmiuiltw
<ira a partrcgraiio do ̂ grama lenCo csics

l-CatiBwUnrámrecefrTMiodiertBsçaoujíotejteiBedttodososnwlWsdafjnAi-

I - feuc» nomuíoptode iSanaío;

0: ■ itmkjU drsporsbliidade de lemin emri!.-essi «m desempenlui n Imcdas jve rtm sOs

perentet.imdjdoeproretac eccnjntasouMSoieutmes:

íV - l*r ic menos dn resporurB rsimwiCUtQ trahimHta ou peiuicAiMa:

V -OarK»! PUonsndalfirprarel

Pangrato Únke A OttocSs cMre «s lenuBas nserlas será reatooda ames Cs
estudo psKossooal eiaborads :»i| Asuiteitte SkuI o PSiCato{a o nal stra comirsiiito mediiimr

«tuiiis ooimriáaros. mrrev:;,ijL contatos, nítiervapOts d.is reíscrtes familiares I contuisitánes«
s DrocederettostemrrD-opcraTiviscdo Serv.to Sccral:

AiL V A Famao AcoSnnScra «un notrw- a tuerda r>e uma crunca cu idoKsunre.
(«orna <uesid« Fntorscelis vakv PS. I.OC0.09 ii ei md raiic) menu». > n river rnai: innitn
lará xrucutn niris ̂ OS nor crinses^adolesismier, .ilrni da alimenía^o, maitrfal de lupeno a

impara, mirríai eseoUr. madKatle e atsiuuc

i ' 1' ' (> SuOsi(« otK Oalj 3 Uput riesle orvitu >erl on-gRo aruaPreni

njliA-s, usando o usOce Kac cojl de ere{0 »sL<msun'ntor - rsiPC-iwa

> eiK de

d }'■ O aiufo^ cessa UiiM será destúieootamUiTi para as lanáiasdcs-ltem, ssasv-r
saffssartn, roalcrmeevaiiacáodeassbteiítuscirial doproprarnu,

Ú  ■ Q SuLsid4 Idiancceo (lioha auBOor será c'i.'iuarSo arO dsa 10 |deil se caria niès.
Mdtiitle a lorerattatau 'le «ompmraM» et lectNmcifo da crtant» ou Ict» de aua-da
'rtspoiaiia

ia> A: defesas lie duo nata o capjtsfrPotlnHiiiKlcHpelcorcBmHiiii tio SvftouMuncipál
da fnflnea e AdclesinSa (F1.Sí o St--ret*ra KunUlinloa AsJstíiwa Social.

An Pt - O parsodo d» permenérsoa da üianca ix adoHneemt na Fanutia
tccáSiMorá será ;ie(am«ado paio lud da Vara dl mUncrj e da IsimrliBe. rdo (criensto
AripaieK 10 !do»i meses, oeríodo dvuiiincis ds Pnipar-ie.

Ari St. Aesceflta de ranuSpieto reanadl pida Cocadenaiin a Vmto IMlal-Jo
'icjnnia e em armr eniwicixas peto Consallio Tui^. oaseivadas n camueiliticis e
.ecersidades dasoijudís e atóevjMtB « c píi« des farnSas dispeniae-s;

Aityá A FatAa uiPicckvs lon reipemapadade lemillai p^ei oiascas t
ufrarstinTcs au'»S4Ps devenoo'

I - pirsuii assisienus mnaá, esuracíaial e aletiue as crlencas eadoleictrries wolhidos:

II - Participar do Proasso de preparado, fdrmasáo i aampudumenio dl íjur^a <
Adolcturlc com « pretopal niselo de retartm e lanOu de onpRs ou colocacAs err larrr.a
Mbsttuu:

i.| Presiv írrfomvipSes soOreastuacAD da crsança ou adolcacente para leqjipe tocntca d8
Progranu,

IV - Noi cases de irsadaptocilo e lansAa iSeverá soUOtir desistéocle formal da pitrda
esponsaoilraad» se petas cuidados da criaria ou arWeiteme at» flsuo tnummfsarntnio cpie

sem Jece^njdo pela avtoi Idade judkiaria,

V - A Iramfcre.scii para Putra lamia demá se- leiu de nurudia gridiiKa com o dotoo
acomcanhanstniu.

An. ID A coaderaclo do Programa Crescer um Fanulia «U a orgo de um
prorstaonA da epupt tfetitaa e ceoratS com apou dOS duma» prplKsavtais a da toneutta
MuNopaá lie AssolEncca Sorid

Pracrale Único: A ceoidenieOd do protrama Oercer em Famlu incanmard na Aisi di
Varada influída edabrsentuda.mhtnnos referenriSasduHCAoderadicnarçaotiadotaseen
(de sua família;

PA 11 -Compete ao CoriAo Tulela<, Conserto rdi,n<ipal dor DtrMosda Criais^
t rio Adfliesornce e ConseiSio rstienripal de AsstslFnrtB sonal ânenpanftar e «eritoar
'epulanaada do Propimi, encim-nharsinie ao kx da kitlnóa e savemuee -eUidrios umere
Oue ve''fear irroguraridadm

An. 12 -ClPisaei errcviooieeulainciiiariapresenu iti no praia de 39 (Pintai
lUA a isan» da data de puOdcarlo.

AR '.3 . Csca lei entra en slger na diia de
eiOcwAes en contrário. t«n ««pecai a Im n* l«32/2CO!>

I putaVaiSo. rtuui^cas

GASUien DO PXKirt) UUwCrPAl de r>UMAiro. m> «ualerta d.as do mês de
dererroiude aisodedon mil nileiasseis.

aMALON ftAMAfaSOKUm
PREFEITO anUNICIPAl

AVISO DE LICITAÇÃO
MI-MICÍPIO DC PI.ANt\I.TOrTR.

PRE(i.\0 PRESENCIAL V I)92'2ai6

O município de Pl-ANALTO, liiz saber asK interessadiss. que com
base an Ui Federal <!e n' 10,320 de 17 de julhn de 2002; Decretn
Municipal de d" 2727.'2007 de 26'06r'2007. e stibsidinrianKnle à Lei
Federal n" S.666.9.T LC 123.2006 de 14 de dezembro de 2006 e
ilcmais legtslaçiVs aplicáveis cm sua sede sito a Praça Sàn Francisco
dc Assis. I3S3, fará realizar l icitação na Modalidade PRF.OÀO
PRESENCIAI, sob n" (1922016, confomte descrito abatxn;
OB.IETO: Coiitraiaçáo de enpresn visando a aqtiisiçâi) de veículos,
destinados ao Município de Planalto.
DATA DA .■VBERiniA; 28 de dezembro de 2016 - às 09;00 horas,
Maiores infonnaçúes junto ao Dcpatiomcmo de Licitações cm hoiáiio
de Mpediente.

MARLON FERN.-\ND(I KUHN
Prefciio Muuiciiia!

Operação Boa Vizinhança

Polícia conclui operação
que prendeu 17 pessoas

em Reaieza e região
Realeza - Após quatro
meses de investigação,
com i7pessoas presas, três
menores dc idade apreen
didos, e um suspeito de
assaltos morto, a Polícia
Civil de Realeza, com
apoio da Polícia Militar,
concluiu na sexta-feira
(09), a operação "Boa vizi
nhança". Os envolvidos
são investigados pelos
crimes dc furtos e roubas
de veículos, e tráfico de
drogas.
Durante a sexta-feira, as
policiais cumpriram lO
mandados de prisão pre
ventiva, seis mandados de
busca e apreensão domici
liar, quatro mandados de
busca e apreensão de
menores infratores, três
conduções coercitivas, c
dois mandados de prisão
temporários, em Realeza,
Ampére, Francisco Bel
trão, Capitão Leônidas
Marques, e Dois Vizinhos.
A policia divulgou um
balanço da operação, neste
período foram presos:
- Lucas Nunes, preso por
roubo de veiculo, em data
dc 01/09/2016, por recep-
tação de veiculo, em data
de 25/09/2016, e por tráfi
co de substância entorpe
cente (maconha) era data
deio/11/2016.
- Everton dos Santos Paia-
no, preso por roubo de
veículo, em data de
01/09/2016.
- Francisco Teixeira Rodri-
gue.s, preso pelo crime de
tráfico de substância
entorpecente (maconha),
em data de 26/09/2016.
- üjonatan Antonio Que-
vedo Machado, preso por
tráfico de substância
entorpecente (cocaína) na
cidade de Realeza, em data
de 13/09/2016.
-Jociane dc Fátima Fonse
ca, presa por tráfico de
substância entorpecente
(crack), na cidade de Rea-
Icza, em data dc
03/10/2016.
- Rodrigo Neumann, preso
por tráfico de substância
entorpecente (crack), na
cidade de Realeza, em data
de 03/10/2016.
- Gilmar dc Oliveira For
tes, preso por cumprimen
to de mandadojudicial.
- Mateus Barbosa, preso
por furto qualificado e
corrupção de menor, em
data de 30/09/2016.
- Adriano de Souza, preso
por tráfico de substância

entorpecente (cocaína), na
cidade de Realeza, em data
de 22/10/2016.
- Menor de idade, apreen
dido por tráfico de subs
tância entorpecente (ma
conha), na cidade de Rea-
leza, em data de
iü/11/2016.
- Alex Vasconcelos Alves,
morto em confronto com
policiais civis e militares,
na cidade dc Realeza, quan
do tentaram efetuar sua
prisão, no dia 28/09/16.
Na sexta-feira (09/12/16),
foram presos:
- Ademir Vaz Mendonça,
era Realeza, pelotrime de
tráfico de substância
entorpecente.
- Jovani Fidelis, em Reale
za, por emprestar seu veí
culo para o cornetimcnto
de roubos.
- Loires Aparecido Galdino
Mendes (Ncguinho). na
cidade de Capitão Leôni
das Marques, pelo crime
de tráfico de substância
entorpecente.
- Alcemar Soelo Cezar, em
Realeza, pelo crime de
tráfico de substância
entorpecente.
- Lindomar Farias Jaboes-
ki, que está preso na Peni
tenciária Estadual de Fran
cisco Beltrão, pelo crime
de roubo, pois quando ele
de sai(3a temporária prati
cou roubo no município de
Realeza.
- Nilson Marques Borges,
na cidade dc Francisco
Beltrão, por diversos cri-
mas de roubo.
- Francisco Teixeira Rodri
gues, pelo crime de tráfico
de substância entorpecen
te na cidade de Dois vizi
nhos.
- Mateus Barbosa, preso
pelo crime de tráfico na
cidade de DoisXfizinhos.
- Menor de idade, apreen
dido na cidade de Francis
co Beltrão, suspeito de
crime análogo ao de roubo.
- Menor de idade, apreen
dida na cidade de Ampére,
por crime análogo uo
crime de roubo e tráfico de
substância entorpecente.
Durante a operação foram
apreendidas três armas de
fogo, sendo dois revólve
res calibre 38, e uma pisto
la calibre 9 mm. e realiza
das diversas apreensões de
drogas, sendo crack, maco-
nhaecocaína.

(Fonte: Jladio Clube)



Atos Oficiais

Prefeitura Municipal dc Cruzeiro do Iguaçu |
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Siú^afanAi Csric«n<ary tf

Pv 9 9M*A* Sr ia pxt» ̂  per arwtfn».
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»aaj<t>aatj taiatvty«»t»aeg>»;aat j>K«^a> « ̂gWBiiK^de

UOIA^ V«^ttAn*OU»s
Mfüâ HMKnooeouswQOOcuiKu
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Sexta-feira, 16.12.2016 -N° 6.098 JOKNAI.DF, BELTRÃO 7A

i T\r*tn ASSOClAÇiO REGIONAL DE SAÚDE DO SUDOESTEA UvV CNPJ«l.3US76n»1.«-Fmff'B[(DXX4S)353r.S3SS
14 |\ A \ Rua.AnUnloCamelmNela.flOI.AlKii^
i livtJÜ CEPâ5,6fl1«M.FrsnclseôBelW9-PR

RESULTADO DE UaiAÇÍO
A Pregoars Subslíliita da ARSS, nomeada atmvts as Resolução n' 53/2015. de

tãO&2d1S. emetrrçmmeMaaoci^ioetonaen. 109. § I' da Lei Federal 6.6SSS3 e
le^síação complemefllar, lomede piUico o resiiiado da Liciiaçáo.

MOOAUDADE: PREGÃO PRESENCIALN' 03S/20I6.
OBJETO A SELEÇÃO OE MEU10RES PROPOSTAS voando à eamiaçào da

pessoas luodeas para fomimenia de produtos e insum» dwsos, leis eeno sacos
de bo, fraldes e produtos de krpezB de iBc dano juoio ao Hospual Re^onal da Su-
doesle Waher Atado Pecoits. pelo período de 12[da2e| meses.

RESULTADO:

eMdtSSA VKSSOM - l«B LOIB

eooiArsãncAçAo acoencio Da reccuTos Macnisoo
tl HHMmCIDMia LTM. Bpr
ia lamciBrrBouiiacstnia.tCT lartarsjowiai rotái n» uqiscJlo |»« y,» «o

Frsiosco BalirEo, 1.5 de derembrodaZOIC.
CAROUNAPAOLA SANTOS
Pregoora Subssiuta/ARSS

Prefeitura Municipal de Marmeleiro
AVISO DÊ HOMOLOGAÇÃO

PREGAO presencial W ua/201S - PUM EXCLUSIVO PRA UE e EPP
PROCESSO N*3£W2016

MODALIDADE Pregão Presancid pars Raglalro de Preços.
TIPO Uenx preço per eetn.
Tona píÉilioa a Homologaçio e Adiudcação do Pregão Presenelal n* lASKlS -

PMM. cu|o oLielo è a aijijaiçio de reWçães írrarmlaa). A enpmsa haUHada é:
Aempresa lOLES T PICHI &CIALTDA, Insciita noCNPJ/UF icbon*

68.772.011/D00t-23, vencedora no ttam 01 comvalorunlãmdaRS 13.00 (treze reaa}
Domiielor lotai ds RS 41.600,CO (giBrenlBeinindeseBCÊnlos teas).

UsmeleirD, l5d9dezarrtirode2016.
LUIZ FERNANDO BANDEIRA

Preteao

AVISO OE HOMOLOGAÇÃO
PREGAO PRESENCIAL H* 149/2016 -PMM

PROCESSO N'305«016
MOOAUDAOE Pregão Piesencal peis Registro de Preços.
TlfO. Menor preço unitário do item
Twne púbica e HomelogaçãoeAciudcação do PtegãoPrtsercIaln' 1490016-

PUM. aço cCçe» ã a aCMSlÇão de axntKSlivel (ãlK (áesel S-SOO e goscina comum).
As empresas habliladas são.

A etrprasa SAFRA DIESEL LIDA, msenla no CNPJAIF sr* o n* 76.S78.202ra01-
87. vereadora no Item 01 com valor unitário da R$2,50(ifolsreásaetK|uenta cen
tavos) com total de RS 416i50,CO (quetrocenlos e dezesseis mã doenus e
dnduanlareeisl.

Aempresa STANQ E STANG LTOA, Inscilta no CNPJ/MF sebo n' Da.033.2S3iD01S-
50, vencedora no Item 02 cwi valor unltárb de RS 3.46 (trás reala e diamita a eea
centevcs) com vdtf lolal de RS 214520.00 (duzentos e iguelDrzs ml diiVarSose
vmle resis).

Uaimelero. 15didazeiTbtode20t6.
LUIZ FERNANDO BANDEIRA

Prefeito

1*A0EN00 DO PREGAO PRESENCIALTT 1SS/2016-PUM-EXCIUSIMO
PARAUEeEPP

PROCESSO FT 313C016
MODALIDADE. Pregão Presencial.
TIPO. Menor preço unlláiio do Item.
Interessados: Departamenc de Assislãncls Scdsl
Assunto PREQAOPREKNaALfftSSfiOie-PUM
Ob)eD: CcnValBÇea de clinica ou sindar paa acoMmenlo nslitucional ds pessoas

ccm múhplaa defbãndss e/ou trenstomos menlaia
O Uuileipic ds Uarmalein], por -mermétio da Pragoara esdsreee que eistuaã

ellereçOes no Edlal Pregão Presiancial em epigrele. nos segunles termos
Ondaaelé:

ANEXO!
TERMO DE REFERÊNCIA DO OBJETO

2.1. As asoecificaçães dos melerlais a os valores máxmos estimados são os sa-
dántes'

Fica alterada ainda'
TERUNO do RECESUENTO OAS PROPOSTAS: Alã 091» taras do da 29 de

dezeniitoda2QI6.
INÍCIO DA SESSAO DE DISPUTA DE PREÇOS és 09.00 tares ib da 29 ta ta-

zentrDds20t6.
As dOTris permanecem nolteradns.
Uimaiarg, 09 de dezenteo de 2016.

LUCIANAARI5I
PregoevB

Prefeitura Municipal de Veré
EOITALOECONVOCAÇAON- 151/2016

ADAO CARLOS DOS SANTOS, PREFEDO DE VERÉ, ESTADO DO PARANA. no
uso de sues aIrfcuiçOes legela que he confere o EdIlaI da Concurso Páifco Muncpel
n* 0(Sm)14 di07®8/2014 eo Ediaf n* 15«0l5de 20/D2S31S-RESOLVE

CONVOCAR:
A Sra. TATIANE DE FATIUA BOCCALON. c(nvB(M no Concurso Pubko a que

se rafarem os Edlais n* (W5/2014 e n* 15/2015, para o Cargo da PROFESSORA,
para que no prazo da 10 (dez) dres. a conlar da puUicaçáo dasie. compareça persi-
le a Dtvtsáo de Recursos Humanos da Prefeam Uieé^ de \bã-PR. rrusda dos
soj^ntas documentos CIC/RG, CPF. Titulo da Eieiiix, Comprovante de votação na
úKme ele^. ccmpiovanle de resldénoa. totografla 3i4, CTPS (Caileiia da Trebe-
lta|. cerlidãi) de nasevrrento dos Nlos menores de 14 eners ou dsperidsnles, Certaão
de Nascimento ou Casamento. Declaração de n&c Acumulaçêa de Cargos Pititcos,
Atesladc de boa conduta espeddc pelo Foun. ccnpsovane de escdandade e n' da
agãncia bancana e n* ds ccnta.

Acandidaía convocata deverá realizar aveme admlsslonal por médce a ser desig-
nedo pala Omáo de Recursos Hunanos.

O não compareomento no prazo eslipulaiX) acairalarà a ahmhação sutomãlca da
canltíBlB convocada.

PiefenwaMmicaialdeVeiã, l5ds0ezentrDaB201E

EDITAL DE CONVOCAÇÃO V 1520016
ADAO CARLOS DOS SANTOS, PREFEITO OE VERÉ, ESTADO 00 PARANÁ, no

uso do suas atitaáçãas legais (fie lu cariara o EcUal de Concifso PúUico Miniàpal
n> 005/2014de 0708/2014 eoEdlMn' 1S/2015 ds2a02«)1S-RESOLVE'

CONVOCAR
A Sra. DaECIR LL^DES VIEIRA LOPES PASSARaO, spíweda no Coremo

PCtãee a que sa referem os Edilais n' 005/2014 en' ISiSOIS. para o Cargo de PRO

FESSORA, pn 9» no prezo da 10 (dezl das, a conlar da ouUicação desta, com
pareça parente e QvUão de Reemos Huranoa da PrefeilurB Uuncpal de \fefã-PR.
murnta dos segunles docunentos. CICiRG, CPF. Tíbio de Eleiior, Corrptirvenle de
votação na ilJma eWçáo, coinpioyanla de residèncis. fotografia 3s4. CTPS (Carteira
de Trabatio). certidão de nasCmenlo dos fttasmesvres da lAanosoudEpwdrêiles,
Certidia de Nasomenlo ou Cesamenio. Dedaraçào da não AcumJeção da Cargos
Pibicos, Atestado da boa conduta eipedido pelo Fotum. compnMnle de aacolatidade
e n* da agência bancána e n'da conta.

Acanddala convocada davait realizar exame adnissional por mãdKO a ser desig
nado paia Divisão de Racixsos Humanos.

O não comparecétienlo no prazo esUpUadi acarralará a elrnnsção eulcntailcs da
candideta convocada.

PrefeibnMuniccalde\M. ISdeOazerrbiotaTOlS.

Prefeitura Municipal de Planalto
AVISO OE LICITAçAO

UUNIClFIO OE PLANALTO/PR.
PREGAO PRESENCIALN" 182/2016

O MUNICinO DE PLANALTO, faz saber soa Interescadca qua com base na Lei
Federal de n* 10.5% ds 17 de da 2002, Dectefe Uunciisl da n* 2727/2D07
de 26A)6/2007. e wáMtãanamant» à Lei Federal n* 6.666/93, IC 123/2006 rb 14 de
dezembro de 20O6 a dsmaisiaglslaçãesatilicãvels em sua sede silo a Preça São Fran-
ãseo de Assis. 1563, Isrã reator Uolaçáo na Modaideds PREGAO PRESENCIAL
sob n* 092/2016, eonionre dasexiio abalcD.

OBJETO: Connisçãodaempfesovisandoeaqulsiçãodeveluáai.deslinsdasao
Uuiaplo da Piansta.

DATA DA ABERTURA: 26 da dezeirtro da 2016 - ás 09 00 taras.
Maloras infomvBçAes lunto SD Oeparumento de Lícilsçães emtaiãno da aipecierv

le.
MARLON FERNANDO XUHN

PrefeilQ UunidpBl

Prefeitura Municipal de Salto do Lontra
DECRETO N" 257/2016

SúniaiAliere valor di Categoria Ecovãrnca da Pro^amas dl |PPA),Attera valor ds Categoria EconãmcadasAçãesdaLDOedxeCred» Especial MirAnulaçéo no Orça-
menis Geraldo Uunicipn. no\91or de RS 12.B96.6Seiãoutraspiovidincias.

Uaurldo Baú. Prelelto Munidpel de Salto do Lontra. Estado do Paraná, no u» das altauçtes legais, devidamente autorizado pelos ArL 25 pará^ab urwo e An 47 da Le n*
058ffl)15de05aeAjn/»d6 2015aí)lieada03de|vritad6 20t5d9LDO(Le.dsDíelrnes IJrçamenléfiâTe Ali 4" da Lei 10-W015 de25 da noverrbra da 2QISput*eado26 de
novembro 2015.

DECRETA
An 1'-FicemalterBd)svaloie5deCele9Xl8iEc«)ínKasd9Pro9ams$daLBin*092/201JdoPfVlffl3noPlunamiai) do período 201412017, contorme'Anexo F dssB decreb.
Ari. 2' - Fcem alleredos vabres da Cetegonas Emnãnróas das A^ da Lei n' OSBiZOIS de 05 de junho ue 2015 da LDO (Lei de Diretrizes Crcementãna) do exercien 2016

conforme'Anexo rdesledeoreio,
An3"-FicaabenDnoOrçemeritoGwaldDUuncp»OeSelloOaLonXB, Esboo do Peans, um Credio Espada) no vrior de RS 12596,&8(da» má ollocanlosenovbnlae seis

reais e dlenta e ollo comavos), nas dolaçães orçemeniãrlas especificedas no 'Anexo I' dsste decreto.
An4'-Paraeccbieitutadopiesenie Crédlo Especial será utizadoAniação de recursos do Orcamenlo inual. nas düeçaes orçemaileies amecrtcetas no'Anexo r (fesie

decrelD.
An5>-EBta DecreloentrariemMgôi.nBaiadesuapiíécaçâo, revogatas es dsposeées em conirárto. em especial o decretón'256/2016 Bitiitaitortóds13/12C01Soarwu

2B.ei^n*6095enDda14/12r20l6peg™i7edçáo6096.
EdiúudaPraleitiraUincipaldeS^doLontre,Estad9doParana,emOedeDezBmbrode2ai6. ,■

■  UAURiClOBAU
"/.'li Preteilo Hurtcbal

■eude de aeseee

(nCaSteie leninipai da (alta do teatra

Feiid. lagsl! ZM tlp, , i . ci„t„o (aencei U Abre Creatto tspeciel - Anuleeeo oe Doieceo

■— ãupleaeBCeeoes

®F9*® Oi ÍSCWTMLA WWJCrPAL DE SOVtBlO
Unldsoe Oxeasenterie: 02.04 HIPAKUIIIDRO KOCVtAMO

20 Treniporce
26X02 tcmpetta eodoviene
26T02CMO OtSQtVOl.VIKSKTO BOMVUUtlO laiNICIWU.
26T02eoOIJ.OOJOOO DIVI5M Di AU«*»BinU0, ESTeAQU t laWTtalS VIÁRIO

127J r.4.»C,52.00.00,00 EWtPAHEXTOS S KAtERIAl PSIWAaziin 0,00
rente i SOlReceltes de Alleneeoei de Atteoe

322640 00/J2/2016 Reduceo dt Ccedtce 12.0H,00
Credito Eepeclel pox AeulecJC Peerdta

236/2016

o.M i2.0H,oa ij.m.oo

Toui Uotoede OresRentirla

""•c 01 SSCRETARU MWHnPAI. 9( «OVEMO
Uaidede ocowcuise: 02.05 DEOJUtrAHBriO OE OOHAS t URBAHiONO

TS4S1 InExe-Oittucure Uzbene
394310009 OeSEMVOlVlKacTO CE OBRAS B UUARISHC
I54S100DJ1.001600 WVlKKTAeM OE RBRS HO POtlMETRO UIMAf»
1255 1.4.90.51.62.04.00 COHSTR. IHStai. AHÍLUIC. t tttOna U.OK.IO

fonte t 50IR«eeitie de Alienações de Ativas
32263» 00/12/201» Otodito Eepvelet 12.096,00

Cceditu Eepecial por Aouliceo Pscnto
256/2016

Totex Onidade Oxcieantecis
12.106.00 12.096.00

12.0K.IO U.OM.OI 12.0M,OI

12.IM,I0 12.090.60 12,09»,00

Raeiae Etoal pot Tencs de ftteurioa

reate de ftecuraoe

501 Receitei art Alleneeoea de Ativos

Soplesentecaee •———

12.096,00 12.096,00 12.096,00 12.0)1,09
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BEVEL

BELTRÃO VEÍCULOS LIDA

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO

PREGÃO PRESENCIAL N9 092/2016

RAZÃO SOCIAL: BEVEL BELTRÃO VEÍCULOS LTDA

CNPJ N°: 77.404.465/0001-32

ENDEREÇO: AV. LUIZ ANTÔNIO FAEDO, 2195, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO,
FONE: m) 3520-4300

MUNICÍPIO: FRANCISCO BELTRÃO ESTADO: PARANÃ

Declara o recebimento do Edital PREGÃO PRESENCIAL 092/2016 anexos

1,11,IIIJV,V/VI,VII, Minuta de Contrato, referente aquisição de veículo, destinado a Secretaria

de Saúde deste Município de Planalto.

Francisco Beltrão, PR em 19/dezembro/2016i

yUULL^
Jos^ti Aí^nio Meimberg

RG; 654.228

CPF; 127.754.369-00

CARGO: DIRETOR

j  -
Ç Reconheço por Verdadeira a(s) firma(s) de;

JOSBTI AHTOUIO MEIMBERG

da Verdade

Í:SCR|ÍVEN7E

iVrV«*'V'>Li«Q'r' rrhr.;:.. ' • em hHi).//funirp«[icom.bf

^77.404.465/0001
BEVEL BELTRÃO
VEÍCULOS LTDA.

Av. Luiz Antônio Faedo, 2195
B. São Cristóvão - CEP 85601-275

L Francisco Beltrão - Paraná j|

Avenida Luiz Antônio Faedo, 2195 - São CwstôvSc^ - CEP 85601-275 - Cx. Postal 260 - Francisco Beltrão -PR

vendasbevel(5)wnriaíl.C0m.br - Fone (046) 3520 - 4300 - Fax (046) 3520 - 4306 - CNPJ 77.404.465/0001-32.
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PREGÃO PRESENCIAL N9 092/2016

CARTA DE CREDENCIAMENTO

RAZÃ SOCIAL: Sudoauto Sudoeste Automóveis Ltda

CNPJ N9: 77.812.188/0001-05

ENDEREÇO: Vereador Romeu Lauro Werlang, 907 Fone: 46 3520 4100

MUNICÍPIO: Francisco Beltrão ESTADO: PR

Credenciamos o Sr. Alceu Marcelo Perondi, portador da cédula de identidade sob ns
00004112947 e CPF sob 030.890.209-2.

A participar do procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N-
092/2016, 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, assinar contratos, interpor de recurso e praticar todos os demais atos que se
fizerem necessários.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Francisco Beltrão 20 de Dezembro 2016

'"77812188/0001-05"'
Sudoautc Sudoeste
AutomSvôss Ltda

R: Ver. Romeu L. Wedang, <^07
Centro - CEP 65601^20

^ FRANCISCO BELTRÃO-PR ,

m fim

fleconheço por Verdadeijy^^^^
JOSETI ANTONIO

I - Confira «m hup //funarp«n com br

J(^eti Antônio Meimberg
CPF: 127.754.369-00

RG: 654.228-0

SSP-PR

Sócio-Proprietario

SUDOAUTO-SUDOESTE AUTOMÓVEIS LTDA.
R. Vereador Romeu Lauro Werlang, 907 - Centro

85.601-020 - Francisco Beltrão - Pr

Fone: (46)3520 -4100 Fax: (46)3520-4101
E-Mail: sudoaLito@wln.com.br



h BEVEL

BELTRÃO veículos LIDA

PREGÃO PRESENCIAL N° 092/2016

CARTA DE CREDENCIAMENTO

RAZÃO SOCIAL: BEVEL BELTRÃO VEÍCULOS LTDA

CNPJ N°: 77.404.465/0001-32

ENDEREÇO: AV. LUIZ ANTÔNIO FAEDO. 2195, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO.

FONE: (461 3520-4300

MUNICÍPIO: FRANCISCO BELTRÃO ESTADO: PARANÃ

Credenciamos o(a) Sr. (a) ARY GAVIOLLL portador(a) da

cédula de identidade sob n° 3.439.365-6 e CPF sob n° 502.348.119-00.

A participar do procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO

PRESENCIAL N° 092/2016, 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 e contratos,

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

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente

Francisco Beltrão, PR em 19/dezembro/2016^

jtseti Antonio Meimberg

RG; 654.228

CPF: 127.754.369-00

CARGO: DIRETOR

;--r.i-T-.-fSZ'

F:econheço por Vei^adeira a(s) firnia(s) de:
JOSETI AETOmO MEIMBERG

da VerEm tes(

aA . EWrPc - Confira «m http /rfunapeneombr

Avenida Luiz Antônio Faedc, 2195 - São Cristóvão ^.,££^85601-275 - Cx. Postal 260 - Francisco Beltrão -PR
vendasbevel@wmail.COm.br - Fone (046) 3520 - 4300 - l4x (046) 3520 - 4306 - CNPJ 77.404.465/0001-32.

\
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BEVEL BELTRÃO VEÍCULOS LTDA
CNPJ: 77.404.465/0001-32

DO PARANÁ

VIGÉSIMA TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAÇi^^í

JOSETI ANTONIO MEIMHERG, brasileiro, casado em regime de Comunhão, Uhivâ;^
de Bens, empresário,nascido em Ü6/07/1944, residente e domiciliado na cidade ,
Vizinhos, Estado do Paraná , a rua Prudente de Morais, n° 699, Centro, Cep
portador da Carteira de Identidade CivU n"^ 654.228, expedida pela Secretaria dc Seguraníê^'^
Pública do R,srado do Paraná, inscrito no CPF n° 127.754.369-00; CEUSON RICíC),
brasileiro, casado em regime de Comunlião Parcial de Bens, empresário, na.scido cm
16/08/1971, residente e domiciliado na cidade de Dois Vizinhos, Estado do Paraná , a rua
Souza Naves , 140, Centro, CEP 85660-000, portador da Carteira de Identidade Civil n°
4.973.794-7, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, inscrito
no CPF n° 813.908.079-91; EDSON LUIZ CASAGRANDE, brasileiro, casado em regime
de Comunhão Parcial de Bens, empresário, nascido em 27/03/69, re.sidente e domiciliado
na cidade de Pato Branco, Estado do Paraná , a rua Argentina, n" 2, apto 401, Bairro
Jardim das America.s, CEP 85505-000, portador da Carteira de identidade Civil n''
4.058.698-9 expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, inscrito
no CPF n" 546.244-959-34; ANGELA MAIUA MEIMBERG BARALDl, brasileira,
ca.<iada em regime de separação de bens, empresária, nascida em 09/04/1966, residente e
domiciliada na cidade de Francisco Beltrão, Estado do Paraná , a nia Curitiba, 2305 Baino
Nossa Seniiora Aparecida, CEP 85601-630, port^ora dn Carteira dc Identidade Civil n°
4.025.037-9, expedida pela Secretaria dc Segurança Pública do Estado do Paraná, inscrito
no CPF n° 622.490.299-20; sócios componentes da sociedade limitada, que gira sob o nome
empresarial de BEVEL BELTRÃO VEÍCULOS LTDA , estabelecida na Av. Luiz
Antonio Faedo, 2195 -CEP 85601-270 - São Cristóvão - Francisco Beltrão- PR., CNPJ n°
77.404.465/0001-32 com seu contrato social arquivado na Junta Comercial do Paraná, sob
n" 41202.39176-4, por despacho em sessão de 19/07/1977, resolvem alterar o seu Contrato
Social e posteriores alterações pela cláusulas e condições seguintes:
PRIMEIRA; O Capital Social fica alterado a partir desta data para R$ 1.438.296,00 (Hum
milhão quatrocentos e trinta e oito nül, duzentos e noventa seis reais), com o aiuncnlo no
valor de R$ 927.382,00 (Novecentos c vinte sete mil, trezentos e oitenta dois reais),
representado por 927.382 (Novecenlas e vinte sele mil e trezentos e oitenta e duas), quotas
de RS 1.00 (um real) cada uma, totalmente integralizadas, na transferência da conta
Reservas de Correção Monetária assim distribuídos entre sócios nesta data; Pelo sócio
JOSETI ANTONIO MEIMBERG, que possuía 357.640 { Trezentos e cinqüenta e sete
mil, seiscentos e quarenta) quotas no valor nominal de RS 1,00 ( um real) cada, passa a
possuir a partir desta data 1.006.808 ( Hum Milhão e seis mil, oitocenios e oito) quotas, no
valor nominal de RS 1,00 ( um real) coda uma, cujo aumento de RS 649.168,00 ( Seiscentos
e quarenta nove mil, cento e sessenta e oito reais) oriundas da conta Reservas da Correção
Monetária.

O Sócio GERSON RIGO, que possuía 51.091 ( Cinqüenta e um mil, noventa e uma)
quotas no valor nominal de RJS 1,00 ( um real) cada, passa a possuh- a partir desta data
143.829 { Cento o quarenta e três mil, oitocentos e vinte nove) quotas, no valor nominal de
RS 1,00 ( um real) cada uma, cujo aumertío de RS 92.738,00 ( Noventa e dois mil,
setecentos e trinta e oito reais) oriunda.s da conta Reservas da Correção Monetária.
O Sócio EDSON LUIZ CASAGRANDE, que possuía 51.091 ( Cinqüenta e um mil,
noventa c uma) quotas no valor nominal de RS 1,00 ( um real) cada. passa n pos.suir a \
partir desta data 143.829 ( Cento e quarenta e três mil, oitocenios-p vinte nove) quotas, no U

.  2" iflBPHOlííiTíí m «11 ms
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BEVEL BELTRÃO VEÍCULOS LTDA
CNPJ: 77.404.465/0001-32 do p.vrama

VIGÉSIMA TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATU^feJ7Ç\

valor nominal de R$ 1,00 ( um real) cada uma, cujo aumento de R$ 92.738 (
mil setccentos e irinla c oito reais) oriundas da coma Reservas da Correção Moneiarj
A Sócia ANGELA MARIA MEIMBERG BARALDI, que possuía 51.092 (, Cmqf
um mi), noventa e duas) quotas no valor nominal de R$ 1,00 { um real)
possuir'a partir desta data 143.830 ( Cento e quarenta e três mü, oitocenlos e trinl^^^^ ̂
no valor nominal de RS 1,00 ( um real) cada uma, cujo aumento de RS 92.738 ( NoVeítOÍ-e^
dois mil, setecentos e trinta e oito reais) oriundas da conta Reservas da Coneçao
Monetária. . «•„ ,
SEGUNDA: O Capital Social agora no valor de RS 1.438.296,00 {Hum Millião
quatrocentos e trinta oito mil, duzenio.s c noventa e seis reais), divididos eni 1.438.296
(Hmn milhão quatrocentos e trinta e oito, dozemos e noventa e seis) quotas no valor de RS
1,00 (um real) cada uma, já int^alizadas na data da assinatura do presente instrumento em
moeda corrente do País fica assim dividido entre os sócios:

Sócios % Valorem!^Quotas
JOSETI ANTONlO MEIMBERG
GERSON RIGO
EDSON LUIZ CASAGILANDE
ANGEL.\ MARIA MEIMBERG BAR.ALDI

1.006.808

143.830

143.829

143.829

1.438.296

70,00

10,00

10,00

10,00

100%

TERCEÍRA:A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos
respondem soiidariamente pela integralização do capital social.
QUARTA: ADMINISTRADOR: JOSETI ANTONIO MEIMBERG, com poderes e
airibuiçòc.s de administrar individualmente, autorizado o uso do nome en^resarial, vedado,
no entanto, em atividades estranlias ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor
dc qualquer dos quotistas ou de terceiros.
QUINTA; PRÓ-LABORE: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal,
observadas as disposições regulamentares pertinentes.
Parágrafo Primeiro: Fica estabelecido a vedação de qualquer um dos sócios, a sua
panicipação em negócios, particulares ou com terceiros, que concorram cora a exploração
atual da presente sociedade.
Parágrafo Segundo: Faculta-se ao Administrador, nos limites dc seus poderes constituir
mandatário.s da sociedade, especificados no instrumento os atos e operações que poderão
praticar.
SEXTA: Ao término de cada exercício social, em 3) de dezembro, o administrador prestará
contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do
balanço patrimonial c do balanço de resultado econômico, cabendo os sócios, na proporção
de suas quotas, o.s lucros ou perdas apurados.
Parágrafo Único: A distribuição de lucros será feita proporcionalmente aos sócios de
acordo com a participação no capital de cada ura. Os resultados serão apurados
mensalmente pela contabilidade e após a apuração mensal, poderão ser dislribuidos de
acordo com a deliberação da sociedade.
SÉTIMA: DESlMPr-DIMENTO: Os sócios declaram sob as penas da lei, de que não estão
impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em vinude 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.

1.006.808,00

143.830,00
143.829,00

143.829,00 ..

1.438.296,00

i

c.

AUTENTICAçto
A presente fotocópia confere com o documento a miflj»ípresei)íado.
o raferldo é vtrdade s Dou Fé.

Francisco Beltrio - PR 3yí0/20l3
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BEVKL BELTRÃO VEÍCULOS LTDA
CNPJ: 77.404.465/0001-32 ^

VIGÉSIMA TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATE^
N.

peilu ou suborno, concussão. peculato, ou contra a
Lnceiro nacional, contra normas de detcsa da concorrência, contra as
consumo, fé pública, ou a propriedade.
OITAVA: Nos quatro meses seguintes ao lemuiro do exercício social,
deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caM. TriíT
nona- a reunião dos sócios será convocada pelo Administrador ou sócio, com 10 (dez)
dias dt aicetóncia, mediante expedição de carta convocatória, com '-ai, data hora c a
ordem do dia da reunião, para os endereços que os sócios, para esse fim, deposilarcm
DÉCIMArAsÍeliberações sociais serão tomadas era rcunlão de sócios, cujo quorum de
instalação e de decisão será a maioria simples do capital social. . ,
SSa PRIMEIR.V TRANSregÈbiClAm^ As quotas mdivis^eis eTo poderãoTcedida.s oinTansfcridas a terceiros sem o consentimemo do outro sócio, a™u ta assegurado, em igualdade de coudiçOes e preço direito j^-^Xeracà:
aquisição se postas à venda, formalizando, sc realizada a cessão delas, a alteraçao
DÉCIMA^EGim Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade conünuara
fui aUvLdt; com os herdeiros, sucessores. Não sendo possível ou inexistmdo in eresse
destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres sera apurado e liquidado com
base na situação palrimoniai da sociedade, à data da resolução, venfícada em balanço

^  mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a
ScIMaVeKCe/^ sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou
outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.
DÉCIMA QUARTA: O sócio poderá ser excluído da s-ociedade pelo sócio (s) que detenha
(m) mais da metade do capital social, quando ocorrer as seguintes íaitas ̂ aves: por justa
causa, sócio remissu, sócio faUdo ou sócio que tenha sua quota liquidada.
DÉCIMA QUINTA: Permanecem em vigor as demais cláusulas do contrato social, nat
modificada.s pelo presente instrumento de alteração contratual.

BEVEL BELTRÃO VEÍCULOS LTDA
CNPJ: 77.404.465/0001-32

CONSOLIDAÇÃO

À vista da modificação ora ajustada e em consonância com o que dctc^ina o artigo
2 031 da Lei a° 10.406/2002, os sócios resolvem, por este instnimento, atualizar e
consolidar o contrato social, tomando assim sem efeito, a partir desta data, as
cláusulas c condições contidas no contrato primitivo que, adequado as disposições da
referida Lei n." 10.406/2002 aplicáveis a este tipo .societário, passa a ter a seguinte
redação :

PRIMEIRA: NOME liMPRES.ARJAl.: BEVEL BELTRÃO VEÍCULOS UTOA.
CiroiINDA; FORO: Av. Luiz .Antonio Faedo, 2195, Bairro São Grjsovao, CEP 85.601-^
27(1 - Francisco Beltrão - PR. /

f2, o referido é verdod. . . p,

ii Q1E601^



DO PARANÁBEVEL BELTRÃO VEÍCULOS LTDA
CNPJ: 77.404.465/0001-32

VIGÉSIMA TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATÇ

TERCElRAiPLlAZO DE DUllACÀO: Indeienninado
QUARTAiINiaO DAS ATIVIDADES: 19 de JuUio de 1977.
QUINTA;ATIVIDADE ECONÔMICA: Comércio de Veículos Novos e Usad
AssessórÍo.s, Derivados de Petróleo e Correlates, Prestação de Serviços e Assís^fcji§
Técnica, Consertos, Reparos e Afins.
SEXTA: O Capital Social agora no valor de R$ 1.438.296,00 (Hum Milhão quaírocento.s c
trinta oito mil, duzentos e noventa e seis reais), divididos em 1.438.296 (Hum milhão
quatrocentos e trmta e oito, duzentos e noventa e seis) quotas no valor de R$ 1,00 (um real)
cada uma, já intcgralizadas na data da assinatura do presente instrumento ein moeda corrente do
Pais fica assim dividídu cnlrc os sócios:

Sócios

.lO.SETI ANTONIO MEIMIÍERG

GERSON RICO

EDSON LUIZ CASAGRANDE

ANGEI^ MARIA MEÍMBERG BARALDI

%

70.00

10,00

10,00

10,00

100%

Quotas
1.006.808

143.830

143.829

143.829

1.438.296

Valor em RS

1.006.808,00
143.830,00
143.829,00

143.829,00

1.438.296,00

SÉTIMA:A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos
respondem solidariamente pela integralização do capital social.
OITAVA; ADMINISTRADOR: JOSETl ANTONIO MEÍMBERG, com poderes e
atribuições de administrar individualmente, auloriztido o uso do nome empresarial, vedado,
no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja cm favor
dc qualquer dos quotistas ou de terceiros.
NONA:PRÓ-LABORE: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal,
observadas as disposições regulamentarcs pertinentes.
Parágrafo Piíniciro: Fica estabelecido a vedação de qualquer um dos sócios, a sua
participação em negócios, particulares ou com terceiros, que concorram com a exploração
atual da presente sociedade.
Parágrafo Segundo: Faculta-se ao Administrador, nos limites de seus poderes constituir

mandatários da sociedade, especificados no instrumento os atos e operações que poderão
praticar.
DÉCIMA: Ao término de cada exercício social, era 31 de dezembro, o administrador
prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário,
do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo os sócios, na
proporção de suas quota.s, os lucros ou perdas apurados.
Parágrafo Único: A di.stribuição de lucros será feita proporcionalmente aos sócios de
acordo com a participação no capital de cada um. Os resultados serão apurados
mensalmente pela contabilidade e após a apuração mensal, poderão ser distribuídos de
acordo com a deliberação da sociedade.
DÉCIMA PRIMEIRA: DESIMPEDIMENTO: Os sócios declaram sob as penas da lei, de
que não estão impedido.s de e.xercer a administração da sociedade, por lei especial, ou cm
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 falímentar, de
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a cconuinia popular, conU"a
o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concaprência, contra as relações
de con.sumo, fé pública, ou a propriedade.
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DO PARANA

BEVEL BELTRÃO VEÍCULOS LTDA

CNPJ: 77.404.465/0001-32

VIGÉSIMA TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUALíòíiõg-.

DÉCIMA SEGUNDA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício s
sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso! ,
DÉOMA TERCEIRA: A reunião dos sócios será convocada pelo Administraoorl
sócio, com 10 (dez) dias de antecedência, mediante expedição de carta convocatót^CQ^^^T
local, datn, hora c a ordem do dia da reunião, para os endereços que os sócios,
fim, depositarem na sede da sociedade. '
DÉCIMA QUARTA: As deliberações sociais serão tomadas cm rcuniuo de sócios, cujo
quorum de instalação e de decisão será a maioria simples do capital social.
DÉCI.MA QUINTA: "Í RANSFRRF.NC1A DE QUOTAS: .As quotas são indivisíveis e não
poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem
fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua
aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração
contratual pertinente.
DÉCIMA SEXTA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas
atividades com os herdeiros, sucessores. Não sendo possível ou inexislindo interesse destes
ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na
situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço
especialmente levantado.
Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a
sociedade se resolva em relação a seu sócio.
DÉCIMA SÉTIMA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra
dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.
DÉCIMA OITAVA: O sócio poderá ser excluído da sociedade pelo .sócio (s) que detenha
(m) mais da metade do capital social, quando ocorrer as seguintes faltas graves: por jusfa
causa, sócio reniisso, sócio falido ou sócio que tenha sua quota liquidada.
DÉCIMA NONA: Fica eleito, para dirimir eventuais dúvidas e resolver os conflitos
oriundos deste contrato, o foro da Cidade dc Francisco Dcltrão, Estado do Paraná, com
renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Lavrado em quatro vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas.

Francisco Beltrào/PR, 29 de dezembro de 2003.

a
JüSETji ANTÔNIO MEIMBERG

EDSON LUIZ CASJ^R^NDE

Teste

GERSON RiaO

ANGELA MARIA MEIMBE G BARALDI

lELLU COZEg)
\.7 II.584-6 SSP/PR
O'1  JUNTA COMERCIAL DO PXiUm

Í  FRANCISCO BELj  CERTIFICO O REGISTRO EM: 15/0'J/2004\  50BNUWER0. 20040015033
Protocolo; 04/001503-3

Bcpresdiíl 3 033S17i i
BBVEL SBLlanO VelCULOS ITOk

MARIA THEREZA LOPES SALOMAO

SECRETARIA GERAL

T,, ✓ / AUT6NT1GAÇAO
. A^^ente fotocópia confere com o documento a mim apr^nBdo.referido é verdade e Dou Fá. » »<nfl/3niA

bf-": - M FrenciKO Beltrío -PR^/lu/2^
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PREGÃO PRESENCIAL N^ 092/2016

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL; Sudoauto Sudoeste Automóveis Ltda

CNPJ N5:77.812.188/0001-05

ENDEREÇO: Vereador Romeu Lauro Weriang, 907 Fone:46 3520 4100

MUNICÍPIO: Francisco Beitrão EST:PR

O representante legal da empresa Joseti Antônio Meimberg, na qualidade de Proponente do
procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Ns 071/2016, instaurado
pelo Município de Planalto, declara para fins de direito que a referida empresa cumpre
plenamente os requisitos de habilitação exigidos no respectivo edital de licitação.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente

Francisco Beltrão 20 de dezembro 2016

■^77812188/0001-05^
Sudoauto Sudooste
Automóveis Ltda

R: Ver. Romeu L. Wertong, 907
Centro - CEP 85601-020

L FRANCISCO BELTRÃO - PR j

Joseti Antônio Meimberg
CPF: 127.754.369-00
RG: 654.228-0

SSP-PR

Sócio-Proprietario

SUDOAUTO-SUDOESTE AUTOMÓVEIS LTDA
R. Vereador Romeu Lauro Werlang, 907 - Centro

85.601-020 - Francisco Beltrão - Pr
Fone: (46)3520 -4100 Fax: (46)3520-4101

E-Mail: sudoauto@wln.com.br
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BEVEL

BELTRÃO VEÍCULOS LIDA

PREGÃO PRESENCIAL N° 092/2016

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: BEVEL BELTRÃO VEÍCULOS LTDA

CNPJ N°: 77.404.465/0001-32

ENDEREÇO: AV. LUIZ ANTÔNIO FAEDO, 2195. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO.
FONE: (46) 3520-4300

MUNICÍPIO: FRANCISCO BELTRÃO ESTADO: PARANÃ

O representante legal da empresa JOSETI ANTONIO

MEIMBERG, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório sob a

modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N° 092/2016, instaurado pelo

Município de Planalto, declara para fins de direito que a referida empresa

cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no respectivo edital

de licitação.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Francisco Beltrão, PR em 19/dezembro/2016.

Jopeti .^tonio Meimberg

RG: 654.228

CPF: 127.754.369-00

CARGO: DIRETOR

líeconheço por Verdadeira a(s) firmais) de:
JOSETI AilTOHIO MEIMBER5

'77.404.465/0001-32^
BEVEL BELTRÃO
VEÍCULOS LTDA.

Av. Luiz Antônio Faedo, 2195
B. São Cristóvão - CEP 85601-275
L Francisco Beltrão - Paraná j

M/07m . ZPbNn . 05cCQ=dÉEE^|^ //fu„«pen.cam br

Avenida Luiz Antônio Faedo, 2195 - São Cristóvão - CEP 85601-275 - Cx. Postal 260 - Francisco Beltrão -PR

vendasbevel(5) wmail.com. br - Fone (046) 3520 - 4300 - Fax (046) 3520 - 4306 - CNPJ 77.404.465/0001-32.
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BEVEL

BELTRÃO veículos LIDA

PREGÃO PRESENCIAL N° 092/2016

PROPOSTA DE PREÇOS

RAZÃO SOCIAL: BEVEL BELTRÃO VEÍCULOS LTDA

CNPJ N°: 77.404.465/0001-32

ENDEREÇO: AV. LUIZ ANTÔNIO FAEDO. 2195. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, FONE:

f461 3520-4300

MUNICÍPIO: FRANCISCO BELTRÃO ESTADO: PARANÃ

Francisco Beltrão - PR, em 19 / 12 / 2016

Ao

Município de Planalto, Estado do Paraná.

Praça São Francisco de Assis, 1583.

Referente: Pregão Presencial n^ 92/2016

Prezados Senhores:

Apresentamos a Vossas Senhorias, nossa proposta comercial:

Item Quant. Especificação Marca Valor Max.

Unitário

Valor

Máximo

01 01

PALIO FIRE 1.0; FABRICAÇAO NACIONAL; ZERO

QUILÔMETRO; ANO FABRICAÇÃO 2015 E ANO
MODELO 2016; COR BRANCA; 04 CILINDROS; 08

VÃLVULAS; AR CONDICIONADO; ALIMENTAÇÃO
C/ INJEÇÃO ELETRÔNICA; BI-COMBUSTIVEL
(ETANOL/GASOLINA) POTÊNCIA 73 CVS

GASOLINA E 75 CVS ETANOL; 04 PORTAS

LATERIAIS; CAPACIDADE PARA 05 OCUPANTES;

HODÔMETRO DIGITAL PARCIAL/TOTAL;
INDICAÇÃO DE TEMPERATURA DA ÁGUA E
COMBUSTÍVEL; TOMADA 12 V; JOGO DE TAPETES
DE BORRACHA E PROTETOR DE CARTER.

GARANTIA DE FÁBRICA E REVISÕES

OBRIGATÓRIOS INCLUÍDAS, DE 12 (DOZE)

MESES.

Fiat 33.000,00 33.000,00

Avenida Luiz Antônio Faedo, 2195 - São Cristóvão - CEP 85601-275 - Cx. Postal 260 - F^rTcisco Beltrão -PR

vendasbevel(5) wmall.com.br - Fone (046) 3520 - 4300 - Fax (046) 3520 • 4306 - CNPJ 77.404.465/0001-32.
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BEVEL

BELTRÃO VEÍCULOS LIDA

Valor Total: R$ 33.000,00 (Trinta e três mil reais)

0 fornecimento dos equipamentos, objeto deste procedimento licítatório serão efetuados

conforme estabelecido no Pregão Presencial em referência e seus anexos.

Validade da Proposta: A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias, a partir da data de

abertura do pregão.

Prazo de Entrega: Conforme Edital.

1 - IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:

RAZÃO SOCIAL: BEVEL BELTRÃO VEÍCULOS LTDA

CNPJ: 77.404.465/0001-32 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 32101479-84

REPRESENTANTE: JOSETI ANTONIO MEIMBERG CARGO: DIRETOR

CARTEIRA DE IDENTIDADE: 654.228 CPF: 127.754.369-00

ENDEREÇO: AV. LUIZ ANTONIO FAEDO, 2195, SÃO CRISTÓVÃO, FRANCISCO

BELTRÃO - PR

TELEFONE: (46) 3520-4300

AGÊNCIA; 3402-9 BANCO DO BRASIL N^ DA CONTA BANCÁRIA: 2050-8

2-CONDIÇÕES GERAIS

2.1. A proponente declara conhecer os termos do Instrumento convocatório que rege a

presente licitação.

2.2 O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento,

tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas etc.), incidentes sobre o fornecimento.

Francisco Beltrão - PR, 19 de dezembro de 2016.

J03ETI AN^NIO MEIMBERG

■  . ■ Í..50

Fieconheço por Verdadeira a(s) firma(s) de:
JOSETI AHTONIO MEIMBERG

da VerdadeDouEm test

^77.404.465/0001-32^
BEVEL BELTRÃO
VEÍCULOS LTDA.

Av. Luiz Antônio Faedo. 2195

B. São Cristóvão - CEP 85601 -275
Francisco Beltrão - Paraná j|

EVENT6.-tyiB3ÍPATRlÇ^Mgt«fÇ5wTÍ,75
I. bGcCQ -"tíbpaXTCZTPG - Confira em. hup.//fun»rpen eombr

Avenida Luiz Antônio Faedo, 2195 - São Cristóvão - CEP 85601-27^^- Cx. Postal 260 - Francisco Beltrão -PR

vendasbevel@wmaíl.COm.br - Fone (046) 3520 - 4300 - Fax (046) 3520 - 4306 - CNPJ 77.404.465/0001-32.



PALIO FIRE 1.0 FLEX 2016 4P

OPCIONAIS

AR-CONDICIONADO

COR

BRANCO BANCHISA

REVESTIMENTO

MALHA KOTZEN

ITENS DE SERIE

Alça dc segurança dianteira lado passageiro

Apoios de cabeça dianteiros com regulagem de
altura

Banco traseiro rebativel

Bancos com assento anti-submarining

Bancos dianteiros reclináveis

Barra dc proteçílo nas portas

Brake light

Calotas integrais

Capô retrálil com dobradiças de segurança

Cintos de segurança dianteiros retrateis de 3
pontos com regulagem de altura

Cintos de segurança laterais traseiros fixos dc 3
pontos e central fixo de 2 pontos

Coluna de direção articulada com deformaçüo
programada

Console central com porla-objetos e porla-
copos

Drivc by Wire (Controle eletrônico da
aceleraçOo)

Econòmetro

Espelho no para-sol lados motorista e
passageiro

Faróis biparábola com canhões negros e
moldura cromada

Fiat Code 2' geraçõo

Grade frontal cromada

HSD (High Saiety Drive) - Airbag duplo
(motorista e passageiro) e Freios ABS com
EBD

Hodômetro digital (total e parcial)

Indicador digital do nível de combustível

Indicador gradual de temperatura da água

Inibidor de marcha à ré

Luz de leitura dianteira

Maçanetas e retrovisores externos na cor preta

Motor Firc 1.0 8V Flex

Painel de instrumentos bicolor

Painéis de porta integrais

Pára-choques na cor do veículo

Relógio digital

Retrovisor interno com função dia/nolte

Retrovisores externos com comando interno

mecânico

Revestimento interno completo das colunas
centrais e traseiras

Rodas de aço estampado 5.0 x 13" + Pneus
165/70 R13

Tomada 12V

Ventilador de 3 velocidades com recírculo

Vidros ciimatizados verdes

Volante EAS - Energy Absorbing System

Válvula antirrcfluxo de combustível.

FICHA TÉCNICA
MOTOR

Número dc cilindros: 04 em linha

Posição do motor: Transversal anterior
N° de válvulas por cilindro: 2
Cilindrada total (cc): 999
Potência máxima (cv): 73,0 (G) / 75,0 (E) a 6.250
rpm

Torque máximo (kgf.m): 9,5 (G) / 9,9 (E) a 4.500
rpm

ALIMENTAÇÃO
Combustível: Gasolina / Etanol

CÂMBIO E EMBREAGEM
Número de marchas: 05 a frente e 01 a ré

Tração; Dianteira com juntas homocinéticas
SISTEMA DE FREIOS



De serviço: Hidráulico c/ comando a pedal
Traseiro: A tambor com sapata aulocenlrante e
regulagem automática de jogo
Dianteiro: A disco ventilado, com pinça flutuante
SUSPENSÃO DIANTEIRA
Amortecedores dianteiros: Hidráulicos, telescópicos
de duplo efeito, tipo WET (Amortecedores POWER
SHOCK p/ opc. Direção Hidráulica)
Tipo de suspensão dianteira: Mc Phcrson com rodas
independentes, braços oscilantes inferiores
transversais, sem barra estabilizadora.
SUSPENSÃO TRASEIRA
Amortecedores traseiros: Hidráulicos, telescópicos de
duplo efeito, tipo WET. (Amortecedores POWER
SHOCK p/ opc. Direção Hidráulica)
Tipo de suspensão traseira: Com rodas
independentes, braços oscilantes inferiores
transversais

DIREÇÃO
Tipo de direção: Mecânica (opcional Hidráulica) com
pinhão e cremalheira
RODAS

Pneus: 165/70 RI3" 79T - Pneus Verdes (opc. 175/65
R14" 82T - Pneus Verdes)
Aro: 5,0 X 13 de aço estampado
PESO DO VEÍCULO
Peso máximo rebocável (reboque sem freio): 400 Kg
Carga útil (com condutor): 400 Kg (máx de 50,0 Kg
sobre o bagageiro do teto)
Em ordem de marcha (Std A): 950 Kg
DIMENSÕES EXTERNAS
Capacidade de Passageiro: 5
Capacidade do porta-malas (litros): 290
Tanque de combustível (litros): 48
Comprimento do veículo (mm): 3.827
Largura do veiculo (mm): 1.634
Altura do veículo (mm): 1.433
Entre-Eixos (mm): 2.373
Altura do solo (mm): 145
Compartimento p/ bagagem - bco posição normal:290
L

DESEMPENHO

O a 100 km/h: 13,8 s (Gasolina); 13,4 s (Elanol)
Velocidade máxima: 156,0 Km/h (Gasolina); 157,0
Km/h (Etanol)



SUDOaUTO
&utomoueiS

PREGÃO PRESENCIAL Ne 092/2016

PROPOSTA DE PREÇO

Item

02

Objeto Quant

VEÍCULO AUTOMOTOR; FABRICAÇÃO
CHEVROLET COBALT 1.8 LTZ NACIONAL;
ZERO QUILÔMETRO; ANO/MODELO 2016-
2017 ; 04 CILINDROS; 08 VÁLVULAS; Bl-
COMBUSTIVEL (ETANOL/GASOLINA)
POTÊNCIA 106 CVS GASOLINA E 111 CVS
ETANOL; ALIMENTAÇÃO C/ INJEÇÃO
ELETRÔNICA; TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA
DE SEIS VELOCIDADES COM OPÇÃO DE
TROCA MANUAL; 04 PORTAS LATERIAIS
COR METALlCA; AR CONDICIONADO
DIREÇÃO HIDRÁULICA E/OU ELÉTRICA
VIDROS ELÉTRICOS DIANTEIROS E
TRASEIROS: RETROVISORES EXTERNOS
ELÉTRICOS; TRAVA ELÉTRICA DAS PORTAS;
TRAVA ELÉTRICA DA TAMPA DE
COMBUSTÍVEL; DESEMBAÇADOR ELÉTRICO
DO VIDRO TRASEIRO; SISTEMA DE FREIOS
COM ABS; CAPACIDADE PARA 05
OCUPANTES; HODÔMETRO DIGITAL
PARCIAL/TOTAL; INDICAÇÃO ^ DE
TEMPERATURA DA ÁGUA E COMBISTÍVEL;
PORTA MALAS DE 563 LITROS; TOMADA 12
V; JOGO DE TAPETES DE BORRACHA E
PROTETOR DE CARTER.

GARANTIA DE FÁBRICA E REVISÕES
OBRIGATÓRIOS INCLUÍDAS, NO MÍNIMO
DE 12 (DOZE) MESES.

Uníd. Preço Máximo Unitário

01 UN

Preço Máximo tot;

R$ 65.000,00 R$ 65.000,00

No preço já esta inclusa todas as despesas e encargos necessários ao fornecimento do objeto
licitado.

SUDOAUTO - SUDOESTE AUTOMÓVEIS LTDA.
R. Vereador Romeu Lauro Werlang, 907 - Centro

85.601-020 - Francisco Beltrão - Pr

Fone: (46)3520 -4100 Fax: (46)3520-4101
E-Mail: sudoauto@wln.com.br

•"77812188/00014)5''
Sudoauto Sudoeste
Automóveis Ltda

R: Vor. Romeu L. Werlang, 907
Centro - CEP 85601020

L FRANCISCO BELTRÃO - PR j



SUDOaUTO
&utomoueis

Forma de entrega: O Objeto deverá ser entregue na Prefeitura Municipal, à Praça São
Francisco de Assis, ns 1583, Centro, Píanalto-Pr., no prazo de 15 (quinze) dias, contados após o
recebimento da Solicitação de Entrega.

Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:

RAZÃO SOCIAL: SUDOAUTO SUDOESTE AUTOMÓVEIS LTDA
CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL: 77.812.188/0001-05
REPRESENTANTE E CARGO: JOSETI ANTONIO MEIMBERG/ SOCIO PROPRIETÁRIO
CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF; 654.228-0 / 127.754.369-00
ENDEREÇO e TELEFONE: VEREADOR ROMEU LAURO \A/ERLANG,907,CENTRO, FRANCISCO
BELTRÃO,PR

AGÊNCIA e NS DA CONTA BANCÁRIA: 1437 / 00400-3 BANCO ITAU

Francisco Beltrão 20 de dezembro 2016

Jos^i Antônio Meimberg

CPF: 127.754.369-00

R6: 654.228-0

SSP-PR

Sócio-Proprietario

'"77812188/0001-05"'
Sudoauto Sudoeste
Automóveis Ltda

R: Ver. Romeu L. Werleno, 907
Centro - CEP 85601-020

I  FRANCISCO BELTRÃO - PR j

SUDOAUTO - SUDOESTE AUTOMÓVEIS LTDA.
R. Vereador Romeu Lauro Werlang, 907 - Centro

85.601-020 - Francisco Beltrão - Pr

Fone: (46)3520 -4100 Fax; (46)3520-4101
E-Mail: sudoaiito@wln.com.br



2017 COBALT LTZ 1.8

SEGURANÇA

Alarme Anti-furto

Alça dianteira de teto

Alças traseiras de teto

Alerta de Pressão dos Pneus

Airbag duplo

Aviso sonoro para cinto de segurança para o motorista

Brake Light

Cintos de segurança dianteiros com pré-tensionadores e
ajuste de altura

Cintos de segurança traseiro laterais 3 pontos

Faróis de neblina

Sistema de imobilização do motor

Sistema de freios com ABS e sistema de distribuição de
frenagem("EBD")

Trava de segurança nas portas traseiras

ITENS DE APARÊNCIA

Adesivo de coluna na cor preto {exceto nos veículo nas
cores Preto Ouro Negro e Azul Blue Eyes)

Alavanca do freio de mão com detalhe cromado

Controles e saídas de ar com detalhes cromados

Espelhos retrovisores externos na cor do veículo

Faróis de neblina com detalhes cromados

''7781218é/0001-05"'
Sudoauto Sudoeste
Automóveis Ltds

R: Ver. Romeu L. Wariei-^, 9Q7
Centro - CEP&5601-020

L FRANCISCO BELTRÃO - PR j



Friso cremado na parte superior das portas

Grade frontal com detalhes cromados

Maçanetas externas na cor do veículo

Maçanetas internas cremadas

Painel central pintada na cor preto brilhante "High
Gloss"

Painel de portas com revestimento premium

Parachoques pintados na cor do veículo

Rodas de Alumínio aro 15"

Volante com revestimento premium

CONFORTO & CONVENIÊNCIA

Abertura do porta-malas por controle remoto na chave
e botão no interior do veiculo

Ar condicionado**

Chave tipo canivete dobráveí

Coluna de direção com regulagem em altura

Controlador de velocidade de cruzeiro

Desembaçador elétrico do vidro traseiro

Direção Elétrica Progressiva

Computador de bordo com informações como
Contagiros Analógico e Velocimetro digital, hodômetro
total e parcial, tempo de viagem, consumo médio,
velocidade média e autonomia

Espelhos retrovisores externos elétricos

Indicador de troca de marchas

luz de cortesia no porta-luvas

Luz de cortesia no porta-malas

Luzes individuais de leitura para motorista e passageiro

Luz interna de cortesia/leitura no teto para os
passageiros traseiros

Navegação por setas com comando de voz

Regulador de intensidade da iluminação do painel de
instrumentos

'"^812!i88/0001^)5"»
-'íudoosíe

R Lttía



Sensor de Estacionamento Traseiro

Sombreiras - motorista e passageiro

Transmissão manual de seis velocidades

Trava elétrica das portas com acionamento na chave

Trava elétrica da tampa de combustível

Tomada de força 12V

Vidro elétrico nas portas dianteiras - com acionamento
por "um toque", anti esmagamento e
abertura/fechamento automático pela chave

Vidro elétrico nas portas traseiras - com acionamento
por "um toque", anti esmagamento e
abertura/fechamento automático pela chave

ACABAMENTO INTERNO

130 - Acabamento interno em dois tons "Jet Black" e
"Brownstone" (Tonalidade Preto e Marrom)

BANCOS

Bancos de tecido com revestimento premium

Bancos com revestimento na cor marrom "Brovi/nstone"

Banco do motorista com regulagem manual de altura,
distância e inclinação do encosto

Banco do passageiro dianteiro com regulagem de
distância e inclinação do encosto

Encosto de cabeça dos bancos dianteiros com ajuste de
altura

Banco traseiro rebatível

ENTRETENIMENTO

Controles de Rádio e do Celular no Volante

Chevrolet MyLink, com Tela LCD sensível ao toque de 7",
integração com smartphones* através do Android Auto
e Appie CarPlay, Radio AM/FM, Entrada USB e Aux-in,
Função Áudio Streaming, Conexão Bluetooth para
Celular e configurações do veículo

Conjunto de alto falantes - 4 unidades

Antena no teto

77812188/0001-05
Su-doaiuito Sudoeste
Auíomúmm Lido

ft; Ver. Romeu L. 907
Centro - CEP 85601^20
FRANCISCO BELTRÃO - PR j



Município de Planalto - 2016
Relatório de Lances dos Fornecedores

Pregão 92/2016

Páginal

O&g eto. aquisição de \eícu!os

Vencedor

Lote: CXXM Item COOI;: Fíode8iAranylorin»fX3aiam6rtPS-0pf«o45em'corriagulha3re:>' '4'
Fornecedor 3487 SUDOAUTOSUDOESTEAUTOMÓVÊIstTDA ^ "'CHEVROLfT"
Rodada Vala

Lance Inicial 65.000,00

1  64.950,00

Lote 0001'^' lí^
BEVEL BELTRÃO VEICULOSLTDÀ. ' FIAI

Vda

33000,00

32.000,00

Lance Inicial

Ctoahbiad»

Vencedor

m:
o DE OUVQftAIVO 8AGGI

Membro

CARIA FATlMA MOMBACH STTJRM
Pregoelro

JDOALJTO SUDOESTE AUTOMÓVBS LTDA
ÍlCEU MARCELO PERONDI

BEVEL BELTRÃO VBCULOS LTC5A.
ARY GAVIOLU

Emitidopa: CARLA na versão: 5515x
28/12/20160904:33



município de planalto
CNPJ 76.460.526/0001-16

Praça são Francisco de Assis, 1583
Fones: (046) 555-8100 -Fax: 555-8101

85750-000 - PLANALTO PARANÁ

PREGÃO PRESENCIAL N® 092/2016

DATA: 28/12/2016

EMPRESA: SUDOAUTO SUDOESTE AUTOMÓVEIS LTDA.

DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

- Certidão de Regularidade de Situação CRS-FGTS - Validade até 10/01/2017;

- Certidão Negativa de Tributos Federais - Validade até 23/04/2017;

- Certidão Negativa de Tributos Estaduais - Validade até 05/04/2017;

- Certidão Negativa de Tributos Municipais — Validade até 17/02/2017;

- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - Validade até 03/06/2017;

- Contrato Social da Empresa;

- CNPJ da empresa;

- Anexo III — Declaração de Idoneidade;

- Anexo V - Declaração de Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do

Artigo 7° da Constituição Federal.

^ - Declaração de Responsabilidade Técnica (anexo Vil).



Página 1 de 1

V01.TAR

CAtXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 778i2i88/oooi-05
Razão Social: sudoauto sudoeste automóveis ltda

Nome Fantasia;SUDOAUTO

Endereço: Rua vereador romeu lauro werlang 689 / centro /
FRANCISCO beltrão / PR / 85601-020

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

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

Validade: 12/12/2016 a 10/01/2017

Certificação Número; 2016121203135530446703

Informação obtida em 19/12/2016, às 17:26:06.

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... 19/12/2016



06/12/2016

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

Nome: SUDOAUTO SUDOESTE AUTOMÓVEIS LTDA
CNPJ; 77.812.188/0001-05

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federai do Brasil (RFB). com a
exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei n2 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN),

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

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://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n2 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 10:43:15 do da 25/10/2016 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/04/2017.^'^
Código de controle da certidão: C7F4.FF25.FE55.F413
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1/1



PARANA

Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

N° 015644723-19

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 77.812.188/0001-05

Nome: SUDOAUTO SUDOESTE AUTOMÓVEIS 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 05/04/2017'^orneclmento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet

wv/w.fazenda.pr.gov.br

Página 1 de 1

Emilida via Internet Pública (0&12/201S 11:20:50)



19/12/2016 Certidão

município de FRANCISCO BELTRÃO
ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA

RAZAO SOCIAL: SUDOAUTO SUDOESTE AUTOMÓVEIS LTDA

CNPJ: 77.812.188/0001-05
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 10600
INSCRIÇÃO ESTADUAL; 32100765-13
^ALVARÁ:
'endereço: R VEREADOR ROMEU LAURO WERANG, 689 - CENTRO CEP: 85601020 Francisco Beltrão - PR
ATIVIDADE: Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos, Serviços de manutenção e reparação
mecânica de veículos automotores

Certificamos que não existem pendências no nome do contribuinte supramencionado, relativo aos tributos
administrados peia Secretaria Municipal de Finanças. Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública do Município de
Francisco Beltrão cobrar quaisquer dívidas provenientes de tributos que venham a ser apurados ou que se verifiquem
a qualquer tempo, inclusive em relação ao período abrangido por esta certidão.

DATA DE EMISSÃO: 19/12/2016 ^
DATA DE VALIDADE: 17/02/2017 f
FINALIDADE: CADASTRO E/OÜ CONCORRÊNCIA E/OU LICITAÇÃO
CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 9ZTMHBUFFH9Z4XT8U3B7

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na Internet, no endereço www.frandscobeltrao.pr.gov.br

Certidão emitida gratuitamente peia Internet em; 19/12/2016 - 05:27:42
Quaiquer rasura invaildará este documento.

hUp://200.195,189.43:7474/esportal/stmcerlidao,vi ew.logic?idCertidao= 59398 1/1
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PODER JUDICIJIrIO
JUSTiCA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SUDOAUTO SUDOESTE AUTOMÓVEIS LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 77.812.188/0001-05

Certidão n°: 121382877/2016

Expedição: 06/12/2016y às 11:24:45
Validade: 03/06/2017^
de sua expedição.

180 icento e oitenta) dias, contados da data

Certifica-se que SUDOAUTO SUDOESTE AUTOMÓVEIS LTDA

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

77.812.188/0001-05, 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 á 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 . ts t..j us . 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.

Duvidai-: a irurifeai-.fr-rss : cnd1:5ts t. jaa .br



SUDOAUTO SUDOESTE AUTOMÓVEIS LTDA
CNPJ N° 77.812.188/0001-05

NIRE 41201667111
VIGÉSIMA OITAVA ALTERAÇAO CONTRATUAL

JOSETI ANTONIO MEIMBERG, brasileiro, casado em regime de Comunhão
Universal de bens, empresário, residente e domiciliado na cidade de Francisco Beltrão -
PR, na rua Niterói n° 57, Bairro Nossa Senhora Aparecida, CEP 85601-390, portador da
Cédula de Identidade n.° 654.228-0, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do
Paraná em 03/09/2004, inscrito no CPF/MF n° 127.754.369-00; ANGELA MARIA
MEIMBERG, brasileira, casada em regime de separação de bens, empresária, residente
e domiciliada na cidade de Francisco Beltrão, PR, na Rua Curitiba, n° 2333, Bairro
Nossa Senhora Aparecida, CEP 85601-630, portadora da Cédula de Identidade
4.025.037-9, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná em 27/11/2007,
inscrita no CPF/MF n"^ 622.490.299-20, EDSON LUIZ CASAGRANDE, brasileiro,
casado em regime de Comunhão Parcial de Bens, empresário, residente e domiciliado na
cidade de Curitiba - Pr, na Rua Pedro Muraro, n° 55, Bairro São João, CEP 82030-620,
portador da cédula de identidade n° 4.058.698-9, expedida pela Secretaria de Segurança
Pública do Paraná em 08/01/1992. Inscrito no CPF/MF n° 546.244.959-34, GERSON
RIGO, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, natural da cidade de
Dois Vizinhos - PR, na Rua Ines Pinzon, n° 699, Centro, CEP 85660-000, portador da
cédula de identidade 4.973.794-7, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do
Paraná em 08/08/1997, inscrito no CPF/MF 813.908.079-91, sócios componentes da
sociedade empresária limitada, que gira sob a denominação social: SUDOAUTO
SUDOESTE AUTOMÓVEIS LTDA, inscrita no CNPJ n° 77.812.188/0001-05, com
sede na Rua Vereador Romeu Lauro Werlang, n° 689, Bairro Centro. CEP 85601-020,
na cidade de Francisco Beltrão - Pr, com seu Contrato Social registrado na Junta
Comercial do Paraná, sob o NIRE 41201667111, com data de 20/09/1968, e última
alteração contratual registrada sob o número 20137336250 data de 09/01/2014, resolvem
assim alterar seu contrato social:

CLAUSULA PRIMEIRA: Fica alterado o endereço sede da Matriz para Rua Vereador
Romeu Lauro Werlang, n° 907, Bairro Centro, CEP 85601-020, na cidade de Francisco
Beltrão — Pr.

Os sócios resolvem por este instrumento, atualizar e consolidar o Contrato social,
tornando sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no
contrato primitivo, que, adequadas as disposições da referida Lei 10.406/2002,
aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:

JUNTA COMERCIAL
DO PARANA'

JÜNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REQISTRO EM 10/05/2016 08:53 SOB N® 20162945922.
PROTOCOLO: 162945922 DE 09/05/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11600326968. NIRE: 41201667111.
SUDOAUTO SUDOESTE AUTOMÓVEIS LTDA

Libertad Bogue
SECRETÁRIA GERAL

CURITIBA, 10/05/2016
www.einpreBafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

^poJh



SUDOAUTO SUDOESTE AUTOMÓVEIS LTDA
CNPJ N° 77.812.188/0001-05

NIRE 41201667111

VIGÉSIMA OITAVA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

contrato primitivo, que, adequadas as disposições da referida Lei 10.406/2002,
aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

SUDOAUTO SUDOESTE AUTOMÓVEIS LTDA
CNPJ 77.812.188/0001-05

NIRE 41201667111

JOSETI ANTONIO MEIMBERG, brasileiro, casado em regime de Comunhão
Universal de bens, empresário, residente e domiciliado na cidade de Francisco Beltrão -
PR, na rua Niterói n'' 57, Bairro Nossa Senhora Aparecida, CEP 85601-390, portador da
Cédula de identidade n." 654,228-0, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do
Paraná em 03/09/2004, inscrito no CPF/MF n° 127.754.369-00; ANGELA MARIA
MEIMBERG, brasileira, casada em regime de separação de bens, empresária, residente
e domiciliada na cidade de Francisco Beltrão, PR, na Rua Curitiba, n" 2333, Bairro
Nossa Senhora Aparecida. CEP 85601-630, portadora da Cédula de Identidade n."
4.025.037-9, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná em 27/11/2007,
inscrita no CPF/MF n° 622.490.299-20, EDSON LUIZ CASAGRANDE, brasileiro,
casado em regime de Comunhão Parcial de Bens, empresário, residente e domiciliado na
cidade de Curitiba - Pr, na Rua Pedro Muraro, n" 55, Bairro São João, CEP 82030-620,
portador da cédula de identidade 4.058.698-9, expedida pela Secretaria de Segurança
Pública do Paraná em 08/01/1992. Inscrito no CPF/MF n° 546.244.959-34, GERSON
RIGO, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, natural da cidade de
Dois Vizinhos - PR, na Rua Ines Pinzon, n° 699, Centro, CEP 85660-000, portador da
cédula de identidade 4.973.794-7, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do
Paraná em 08/08/1997, inscrito no CPF/MF 813.908.079-91, sócios componentes da
sociedade empresária limitada, que gira sob a denominação social: SUDOAUTO
SUDOESTE AUTOMÓVEIS LTDA, inscrita no CNPJ n° 77.812.188/0001-05, com
sede na Rua Vereador Romeu Lauro Werlang, n° 907, Bairro Centro, CEP 85601-020,

JUNTA COMERCIAL
DO PARANA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/05/2016 08s53 SOB N° 20162945922
PROTOCOLO: 162945922 DE 09/05/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11600326968. NIRE: 41201667111.
SUDOAUTO SUDOESTE AUTOMÓVEIS LTDA

Llbertad Bogus
SECRETÁRIA GERAL

CURITIBA, 10/05/2016
vrww.empresaf acll.pr.gov. br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito â comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação



SUDOAUTO SUDOESTE AUTOMÓVEIS LTDA
CNPJ N° 77.812.188/0001-05

NIRE 41201667111

VIGÉSIMA OITAVA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

na cidade de Francisco Beltrão - Pr, com seu Contrato Social registrado na Junta
Comercial do Paraná, sob o NIRE 41201667111, com data de 20/09/1968, e última
alteração contratual registrada sob o número 20137336250 data de 09/01/2014, resolvem
assim consolidar o contraio social:

CLÁUSULA PRIMEIRA: NOME EMPRESARIAL: SUDOAUTO SUDOESTE
AUTOMÓVEIS LTDA
SEDE E FORO: Rua Romeu Lauro Werlang, n° 907, Bairro Centro, CEP 8560U020,
Francisco Beltrão - Pr,.
PRAZO DE DURAÇÃO: Indeterminado.
INICIO DAS ATIVIDADES'. 20 de Setembro de 1968.

ATIVIDADE ECONÔMICA: A Sociedade tem por objeto social atividade de:
a) Comercio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos;
b) Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados;
c) Comércio sob consignação de veículos automotores;
d) Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores;
e) Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores;
1) Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral,

exceto negócios imobiliários.

CLÁUSULA SEGUNDA: O capital social no valor de R$ 1.500.000,00 (Hum milhão, e
quinhentos mil reais), divididos em L500.000 (Hum milhão, e quinhentos mil) quotas no

SÓCIOS % QUOTAS VALOR RS
JOSETI ANTONIO MEIMBERG 70 1.050.000 1.050,000,00
ANGELA MARIA MEIMBERG 10 150.000 150.000,00
EDSON LUIZ CASAGRANDE 10 150.000 150.000,00
GERSON RiGO 10 150.000 150.000,00
TOTAL 1.500.000 1.500.000,00

CLÁUSULA TERCElR/i: ADMINISTRADOR: JOSETI ANTONIO MEIMBERG,
com podcres c atribuições individualmente, autorizado o uso do nome empresarial,
vedado, no entanto em atividades estranhas ao interesse social, especialmente a

JUNTA COMERCIAL
DO PARANA-

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANA - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/05/2016 OBíSS SOB N» 20162945922,
PROTOCOLO! 162945922 DE 09/05/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11600326968. NIRE: 41201667111.

SUDOAUTO SUDOESTE AUTOMÓVEIS LTDA

LlberCaâ Bogus
SECRETÁRIA GERAL

CURITIBA, 10/05/2016
www.enpreaafacil.pr.gov.br

poJh
A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.

Informando seus respectivos códigos de verificação



SUDOAUTO SUDOESTE AUTOMÓVEIS LTDA
CNPJ N° 77.812.188/0001-05

NIRE 41201667111
VIGÉSIMA OITAVA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

prestação de avais, endossos, fianças e cauções de favor ou assumir obrigações seja em
favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros. PRO-LABORE: aos sócios e outros que
prestarem serviços a sociedade fixado em comum acordo, obsei-vadas as disposições
regulamentares pertinentes.
Parágrafo Primeiro: Fica estabelecida a vedação de qualquer um dos sócios, a sua
participação em negócios, particulares ou com terceiros, que concorram com a
exploração atual da presente sociedade.
Parágrafo Segundo: Faculta-se ao administrador, nos limites dos seus poderes
constituir mandatários na sociedade, especificados no instrumento os atos e operações
que poderão praticai'.

CLAUSULA QUARTA: Ao término de cada e.xercício social, em 31 de Dezembro, o
administrador prestará contas Justilicadas de sua administração, procedendo a
elaboração de inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico,
cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.
Parágrafo único: A distribuição de lucros será feita proporcionalmente aos sócios, de
acordo com a participação no capita! de cada um. Os resultados serão apurados
mensalmente pela contabilidade e após apuração mensal poderão ser distribuídos de
acordo com as deliberações da sociedade.

CLAUSULA QUINTA: DESIMPEDIMENTG: Os 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 pro
crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussao, peculato, ou contra a
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

CLAUSULA SEXTA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os
sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.
CLAUSULA SÉTIMA: A reunião dos sócios será convocada pelo administrador ou
sócio, com 10 (dez) dias de antecedência, mediante expedição de carta convocatória,

JUNTA COMERCIAL
DO RARANA

JUNTA COMBRCIAL DO ESTADO DO PARJINA - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/05/2016 08:53 SOB N° 20162945922,
PROTOCOLO: 162945922 DE 09/05/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11600326968. NIRE: 41201667111.

SUDOAUTO SUDOESTE AUTOMÓVEIS LTDA

Llbertad Bogus
SECRETÁRIA GERAL

CURITIBA, 10/05/2016
wvm.empresaCacll.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade noS^^espectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação



SUDOAUTO SUDOESTE AUTOMÓVEIS LTDA
CNPJ N° 77.812.188/0001-05

NIRE 41201667111
VIGÉSIMA OITAVA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

com local, data, hora, e a ordem do dia para a reunião, para os endereços que os sócios
para esse fim depositarem na sede da sociedade.

CLAUSVLA OITAVA: As deliberações sociais serão tomadas em reunião de sócios,
cujo quorum de instalação e de decisão serão pela maioria simples do capital social, nos
casos em que a lei não exigir quorum maior.

CLÁUSULA NONA'. TRANSFERENCIA DE QUOTAS: As quotas são indivisíveis e
não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros
sócios, aos quais fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de
preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realiza a cessão
delas, a alteração contratual pertinente.

CLAUSVLA DÉCIMA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade
continuará suas atividades com os herdeiros sucessores. Não sendo possível ou
inexistindo interesse destes ou demais sócios remanescentes, o valor de seus haveres
será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, a data da
resolução, verificada em Balanço especialmente levantado.
Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a
sociedade se resolva em relação ao seu sócio.

CLAUSVLA DÉCIMA PRIMEIRA: A. sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou
fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os
sócios.

CLAUSVLA DÉCIMA SEGUNDA: O sócio poderá ser excluído da sociedade pelo (s)
sücio(s) cpie detenha(m) mais da metade do capital social, quando ocorrer as seguintes
faltas graves; por justa causa, sócio remisso, sócio falido ou sócio que tenha sua quota
liquidada.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Fica eleito, para dirimir dúvidas e resolver |
conflitos oriundos deste contrato, o foro da cidade de Francisco Beltrão - PR, com"^
renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/05/2015 08:53 SOB N° 20162945922.
PROTOCOLO: 162945922 DE 09/05/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11600326968. NIRE: 41201667111.
SUDOAUTO SUDOESTE AtITOMOVEIS LTDA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA GERAL

CURITIBA, 10/05/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se Impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

JUNTA COMERCIAL
DO PARANA
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Informando seus respectivos códigos de verificação

tais.
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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.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇAO
77.812.188/0001-05

MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇAO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

11/10/1988

NOME EMPRESARIAL /
SUDOAUTO SUDOESTE AUTOMÓVEIS LIDA '

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
SUDOAUTO

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
45.11-1-02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados
45.12-9-02 - Comércio sob consignação de veículos automotores
45.20-0-01 ■ Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto Imobiliários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO OA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO

R VEREADOR ROMEU LAURO WERLANG
NUMERO

907

COMPLEMENTO

CEP

85.601-020

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO
município

FRANCISCO BELTRÃO
UF

PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

SUDOAUTO@WLN.COM.BR
TELEFONE

(46) 3520-4100 I (46) 3520-4400

ENTE FEDERATIVO RESPDNSÃVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
••***«**

DATA DA SITUAÇAO ESPECIAL
******é*

Aprovado pela instrução Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 06/12/2016 às 11:17:05 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

© Copyriglit Receita Federal do Brasil - 06/12/2016

hltp://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/impressao/Imprime... 06/12/2016



SUDOaUTO
--r-

autofnoueis

PREGÃO PRESENCIAL N® 092/2016

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

RAZÃO SOCIAL: Sudoauto Sudoeste Automóveis Ltda

CNPJ m 77.812.188/0001-05

ENDEREÇO: Vereador Romeu Lauro Werlang, 907 Fone: 46 3520 4100

MUNICÍPIO: Francisco Beitrão EST: PR

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento
iicitatório, sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Ns 092/2016, 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

Francisco Beltrão 20 de dezembro 2016

77812188/0001-05

Ltda
R: Vor. Romeu L. V-MtUrng, 907
Centro - CEP 85301-020
FRANCISCO BELTRÃO - PR j

r  Incol^Antnnín MpítJosetfAntônio Meimberg

CPF: 127.754.369-00

RG: 654.228-0

SSP-PR

Sócio-Proprietario

SUDOAUTO-SUDOESTE AUTOMÓVEIS LTDA.
R. Vereador Romeu Lauro Werlang, 907 - Centro

85.601-020 - Francisco Beitrão - Pr

Fone: (46)3520 -4100 Fax: (46)3520-4101
E-Mail: sudoauto@\vln.com.br



SUDOQUTO
autofnouGís

PREGÃO PRESENCIAL NS 092/2016

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

RAZÃ SOCIAL: Sudoauto Sudoeste Automóveis Ltda

CNPJ N9:77.812.188/0001-05

ENDEREÇO: Vereador Romeu Lauro Werlang, 907 Fone:46 3520 4100

MUNICÍPIO: Francisco Beltrão EST:PR

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade de PREGÃO
PRESENCIAL N® 092/2016, por seu representante, declara, na forma e sob as penas impostas
pela Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e demais legislação pertinente, que, nos termos
do § 69 do artigo 27 da Lei ns 6.544, de 22 de novembro de 1989, encontra-se em situação
regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso
XXXIII do artigo 79 da Constituição Federal.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente

Francisco Beltrão 20 de dezembro 2016

'"77812188/0001^)5"'
Sudcsuío Sudoestd

Automóveis Ltda
R: Ver. Romeu L. V\/ôrlar»g. 907
Centro - CEP 85601-020

L FRANCISCO BELTRÃO - PR j

J^eti Antônio Meimberg
CPF: 127.754.369-00

RG: 654.228-0

SSP-PR

Sócio-Proprietario

SUDOAUTO - SUDOESTE AUTOMÓVEIS LTDA.
R. Vereador Romeu Lauro Werlang, 907 - Centro

85.601-020 - Francisco Beltrão - Pr

Fone: (46)3520 -4100 Fax: (46)3520-4101
E-Mail: siiHnauto@wln.com.br



SUDOaUTO
autofnoueis

PREGÃO PRESENCIAL 092/2016

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA REVISÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO
OBJETO

RAZÃO SOCIAL: Sudoauto Sudoeste Automóveis Ltda

CNPJ N^: 77.812.188/0001-05

ENDEREÇO: Vereador Romeu Lauro Werlang, 907 Fone: 46 3520 4100

MUNICÍPIO: Francisco Beltrão ESTADO: PR

Declaramos conforme solicitado no edital em epígrafe que a empresa responsável pela
revisão e assistência técnica do objeto, caso venhamos a vencer a referida licitaçao e:

NOME: Sudoauto Sudoeste Automóveis Ltda

CNPJ Ne; 77.812.188/0001-05

ENDEREÇO: Vereador Romeu Lauro Werlang, 907 Fone: 46 3520 4100

CIDADE: Francisco Beltrão ESTADO: PR

Distancia Rodoviária da sede do Município de Planalto: 100 (Cem ) km

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Francisco Beltrão 20 de dezembro 2016

*"77812188/0001-os"*
Sudoauto Sudooste

Automévsss Ltda
R: Ver. Romeu L. Weriang, 907
Centro - CEP 85601-020

^ FRANCISCO BELTRÃO - PR j

ti Antônio Meimberg

CPF: 127.754.369-00

RG: 654.228-0

SSP-PR

Sócio-Proprietario

SUDOAUTO-SUDOESTE AUTOMÓVEIS LTDA.
R. Vereador Romeu Lauro Werlang. 907 - Centro

85.601-020 - Francisco Beltrão - Pr

Fone: (46)3520 -4100 Fax: (46)3520-4101
E-Mail: sudoauto@wln.com.br



SUDOQUTO
&utoinoueis

Item

02

PREGÃO PRESENCIAL N2 092/2016

DESCRIÇÃO DO OBJETO A SER ADQUIRIDO

Objeto

VEÍCULO AUTOMOTOR; FABRICAÇÃO
CHEVROLET COBALT 1.8 LTZ NACIONAL; ZERO
QUILÔMETRO; ANO/MODELO 2016-2017 ; 04
CILINDROS; 08 VÁLVULAS; BI-COMBUSTIVEL
(ETANOL/GASOLINA) POTÊNCIA 106 CVS
GASOLINA E 111 CVS ETANOL; ALIMENTAÇÃO
C/ INJEÇÃO ELETRÔNICA; TRANSMISSÃO
AUTOMÁTICA DE SEIS VELOCIDADES COM
OPÇÃO DE TROCA MANUAL; 04 PORTAS
LATERIAIS; COR METAÜCA; AR CONDICIONADO;
DIREÇÃO HIDRÁULICA E/OU ELÉTRICA; VIDROS
ELÉTRICOS DIANTEIROS E TRASEIROS;
RETROVISORES EXTERNOS ELÉTRICOS; TRAVA
ELÉTRICA DAS PORTAS; TRAVA ELÉTRICA DA
TAMPA DE COMBUSTÍVEL; DESEMBAÇADOR
ELÉTRICO DO VIDRO TRASEIRO; SISTEMA DE
FREIOS COM ABS; CAPACIDADE PARA 05
OCUPANTES; HODÔMETRO DIGITAL
PARCIAL/TOTAL; INDICAÇÃO DE TEMPERATURA
DA ÁGUA E COMBISTÍVEL; PORTA MALAS DE
563 LITROS; TOMADA 12 V; JOGO DE TAPETES
DE BORRACHA E PROTETOR DE CARTER.

GARANTIA DE FÁBRICA E REVISÕES
OBRIGATÓRIOS INCLUÍDAS, NO MÍNIMO DE 12
(DOZE) MESES.

Quant.

01

Unid. Preço Máximo Unitário Preço Máximo totê

UN R$ 65.000,00 R$ 65.000,00

Francisco Beltrão 20 de dezembro 2016

''77812188/0001-05'*
Sudoauto SeidoGste
Autom-6v&b Ltdâ

R: Ver. Rornou L. Worlang, <K)7
Centro - CEP 85601-020

1^ FRANCISCO BELTRÃO - PR j

Joseti Antônio Meimberg

CPF: 127.754.369-00

RG; 654.228-0

SSP-PR

Sócio-Proprietario

SUDOAUTO-SUDOESTE AUTOMÓVEIS LTDA.
R. Vereador Romeu Lauro Werlang, 907 - Centro

85.601-020 - Francisco Beltrão - Pr

Fone: (46)3520 -4100 Fax: (46)3520-4101
E-Mail: sudoauto@\vln.com.br



SUDOQUTO
automóueis

PREGÃO PRESENCIAL N9 092/2016

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO
PREGÃO PRESENCIAL NS 092/2016

EMPRESA: Sudoauto Sudoeste Automóveis Ltda

CNPJ N2;77.812.188/0001-05

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 32.100.765-13

ENDEREÇO: Vereador Romeu Lauro Werlang, 907 Fone:46 3520 4100

CIDADE: Francisco Beltrão ESTADO:PR

declara o recebimento do Edital PREGÃO PRESENCIAL Ns 092/2016 anexos 1,11,111,IV,V,Vi,Vil,
Minuta de Contrato, referente aquisição de veículo, destinado a Secretaria de Saúde deste
Município de Planalto.

Francisco Beltrão 20 de dezembro 2016

Sudosit^í: Budoosíe

AutORvoveis Ltda
Ver. Romeu L. Wedanc?.
Centro - CEP 85601^20

^ FRANCISCO BELTRÃO - PR

Joaeti Antônio Meimberg

CPF: 127.754.369-00

RG: 654.228-0

SSP-PR

Sócio-Proprietario

SUDOAUTO-SUDOESTE AUTOMÓVEIS LTDA.

R. Vereador Romeu Lauro Werlang, 907 - Centro
85.601-020 - Francisco Beltrão - Pr

Fone: (46)3520 -4100 Fax: (46)3520-4101

E-Mail: sudoauto@wln.com.br



município de planalto
CNPJ 76.460.526/0001-16

Praça são Francisco de Assis, 1583
Fones: (046) 555-8100 -Fax: 555-8101

85750-000 - PLANALTO PARANÁ

PREGÃO PRESENCIAL N° 092/2016

DATA: 28/12/2016

EMPRESA: BEVEL BELTRÃO VEÍCULOS LTDA.

DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

- Certidão de Regularidade de Situação CRS-FGTS - Validade até 12/01/2017;

^ - Certidão Negativa de Tributos Federais - Validade até 02/04/2017;
^ - Certidão Negativa de Tributos Estaduais - Validade até 18/04/2017;
^ - Certidão Negativa de Tributos Municipais - Validade até 08/01/2017;
^ - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - Validade até 16/06/2017;
^ - Contrato Social da Empresa;
^ - CNPJ da empresa;
^ - Anexo III - Declaração de Idoneidade;
^ - Anexo V - Declaração de Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do
Artigo 7° da Constituição Federal.

^ - Declaração de Responsabilidade Técnica (anexo VII).



CAIXA
CAIXA LCJNOM CA FEC:EFÍal

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 77404465/0001-32
Razão Social: bevel beltrão veículos lida
Endereço: av luiz antonio faedo 2195 / SAO cristovao / Francisco

BELTRÃO / PR / 85601-270

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

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

Validade: 14/12/2016 a 12/01/2017

Certificação Número: 2016121403384441256311

Informação obtida em 19/12/2016, às 08:22:05.

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

Nome: BEVEL BELTRÃO VEÍCULOS LTDA

CNPJ: 77.404.465/0001-32

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a

exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nS 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

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 n2 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n- 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 10:41:42 do^a 04/10/2016 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/04/2017./
Código de controle da certidão: 23AB.92FC.CCC3.ABF8
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PARANA

Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

N°015709586-39

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 77.404.465/0001-32

Nome: BEVEL BELTRÃO VEÍCULOS 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.

y
Válida até 18/04/2017 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet

www.fa2enda.pr.aov.br

Página 1 de 1

Emitido via Internet Pública (19/12/2016 05. 25:33;



município de FRANCISCO BELTRÃO

ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA

N°23420/2016

RAZÃO SOCIAL: BEVEL BELTRÃO VEÍCULOS LTDA
CNPJ: 77.404.465/0001-32
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1899
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 32101479-84
ALVARÁ:
ENDEREÇO: AV LUIZ ANTONIO FAEDO, 2195 - LOJA - SAO CRISTOVAOCEP: 85601275 Francisco Beltrão - PR
ATIVIDADE: Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos, Serviços de manutenção e reparação
mecânica de veículos automotores

Certificamos que não existem pendências no nome do contribuinte supramencionado, relativo aos tributos
administrados pela Secretaria Municipal de Finanças. Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública do Município de
Francisco Beltrão cobrar quaisquer dívidas provenientes de tributos que venham a ser apurados ou que se verifiquem
a qualquer tempo, inclusive em relação ao período abrangido por esta certidão.

DATA DE EMISSÃO: 09/11/2016 /
DATA DE VALIDADE: 08/01/2017 '
FINALIDADE: CADASTRO E/OU CONCORRÊNCIA E/OU LICITAÇÃO
CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 9ZTMHCJ2QEM5X44CXQE2

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na Internet, no endereço www.franciscobeltrao.pr.gov.br

Certidão emitida gratuitamente pela Intemet em: 09/11/2016 - 02:12:40
Qualquer rasura invalidará este documento.
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BEVEL BELTRÃO VEÍCULOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 77.404.465/0001-32

Certidão n°: 121911243/2016

Expedição: 19/12/201^, ás 08:29:06
Validade: 16/06/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que BEVEL BELTRÃO VEÍCULOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS) ,

inscrito (a) no CNPJ sob o n° 77.404.465/0001-32, 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 juridicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



BEVEL BELTRÃO VEÍCULOS LTDA
CNPJ: 77.404.465/0001-32

VIGÉSIMA TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATU

UNtA^^OiVie^R^C;

DO PARANÁ

.C^\0 Ri

ií/y

JOSETI ANTONIO MEIMBERG, brasileiro, casado em regime de Comunhão, Ui?ivá
de Bens, empresário,nascido em 06/07/1944, residente e domiciliado na cidade.^^I
Vizinhos, Estado do Paraná , a rua Prudente de Morais, n° 699, Centro, Cep 85.6^^
portador da Carteira de Identidade Civü n° 654.228, expedida pela Secretaria de Segura^---'
Pública do Estado do Paraná, inscrito no CPF 127.754.369-00; GERSON MGO,
brasileiro, casado em regime de Comunhão Parcial de Bens, empresário, nasciao em
16/08/1971, residente e domiciliado na cidade de Dois Vizinhos, Estado do Paraná l a rua^
Souza Naves , 140, Centro, CEP 85660-000, portador da Carteira de Identidade '
4.973.794-7, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná,
no CPF n° 813.908.079-91; EDSON LUIZ CASAGRANDE, brasileiro, casado em re^
de Comunhão Parcial de Bens, empresário, nascido em 27/03/69, residente e domicil

cidade de Pato Branco, Estado do Paraná , a rua Argentina, n° 2, apto 401, Bína

Jardim das Américas, CEP 85505-000, portador da Carteira de Identidade Ci
4.058.698-9 expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, *
no CPF Tf 546.244-959-34; ANGELA MARIA MEIMBERG BARALDI, br
casada em regime de separação de bens, empresária, nascida em 09/04/1966, resi'
domiciliada na cidade de Francisco Beltrão, Estado do Paraná , a rua Curitiba, 2305
Nossa Senhora Aparecida, CEP 85601-630, portadora da Carteira de Identidade Ci
4.025.037-9, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, inscrito
no CPF n® 622.490.299-20; sócios componentes da sociedade limitada, que gira sob o nome
empresarial de BEVEL BELTRÃO VEÍCULOS LTDA , estabelecida na Av. Luiz
Antonio Faedo, 2195 -CEP 85601-270 - São Cristóvão - Francisco Beltrão- PR., CNPJ rf
77.404.465/0001-32 com seu contrato social arquivado na Junta Comercial do Paraná, sob
n® 4120239176-4, por despacho em sessão de 19/07/1977, resolvem alterar o seu Contrato
Social e posteriores alterações pela cláusulas e condições seguintes:
PRIMEIRA: O Capital Social fica alterado a partir desta data para R$ 1.438.296,00 (Hum
milhão quatrocentos e trinta e oito mil, duzentos e noventa seis reais), com o aumento no
valor de R$ 927.382,00 (Novecentos e vinte sete mil, trezentos e oitenta dois reais),
representado por 927.382 (Novecentas e vinte sete mil e trezentos e oitenta e duas), quotas
de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizadas, na transferência da conta
Reservas de Correção Monetária assim distribuídos entre sócios nesta data: Pelo sócio
JOSETI ANTONIO MEIMBERG, que possuía 357.640 ( Trezentos e cinqüenta e sete
mil, seiscentos e quarenta) quotas no valor nominal de R$ 1,00 ( um real) cada, passa a
possuir a partir desta data 1.006.808 ( Hum Milhão e seis mil, oitocentos e oito) quotas, no
valor nonúnal de R$ 1,00 ( um real) cada uma, cujo aumento de R$ 649.168,00 ( Seiscentos
e quarenta nove mil, cento e sessenta e oito reais) oriundas da conta Reservas da Correção
Monetária.

O Sócio GERSON RIGO, que possuía 51.091 ( Cinqüenta e um mil, noventa e uma)
quotas no valor nominal de RS 1,00 ( um real) cada, passa a possuir a partir desta data
143.829 ( Cento e quarenta e três mil, oitocentos e vinte nove) quotas, np valor nominal de
R$ 1,00 ( um real) cada uma, cujo aumeirio de R$ 92.738,00 ( Noventa e dois mil,
setecentos e trinta e oito reais) oriundas da conta Reservas da Correção Monetária.
O Sócio EDSON LUIZ CASAGRANDE, que possuía 51.091 ( Cinqüenta e um mil,
noventa e uma) quotas no valor nominal de R$ 1,00 ( um real) cada, passa a possuir a
partir desta data 143.829 ( Cento e quarenta e três mil, oitocentos-p vinte nove) quotas, no
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b üN TA^c o M E R em
BEVEL BELTRÃO VEÍCULOS LTDA

CNPJ: 77.404.465/0001-32 DO PARANÁ

VIGÉSIMA TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATU^I^;^^

1

valor nominal de R$ 1,00 ( um real) cada uma, cujo aumento de R$ 92.738 ( N^i
mil, setecentos e trinta e oito reais) oriundas da conta Reservas da Correção Mbnçtí
A Sócia ANGELA MARIA MEIMBERG BARALDI, que possuía 51.092
um mil, noventa e duas) quotas no valor nominal de R$ 1,00 ( um real) d
possuir a partir desta data 143.830 ( Cento e quarenta e três mil, oitocentos e trirò
no valor nominal de R$ 1,00 ( um real) cada uma, cujo aumento de R$ 92.738 (
dois mil, setecentos e trinta e oito reais) oriundas da conta Reservas da Correção
Monetária.

SEGUNDA: O Capital Social agora no valor de R$ 1.438.296,00 (Hum Milhão
quatrocentos e trinta oito mil, duzentos e noventa e seis reais), divididos em 1.438.296
(Hum milhão quatrocentos e trinta e oito, duzentos e noventa e seis) quotas no valor de R$
1,00 (um real) cada uma, já integraüzadas na data da assinatura do presente instrumento em
moeda corrente do País fica assim dividido entre os sócios:

Sócios % Quotas Valor em R$

JOSETI ANTONIO MEIMBERG 70,00 1.006.808 1.006.808,00

GERSON RIGO 10,00 143.830 143.830,00

EDSON LUIZ CASAGRANDE 10,00 143.829 143.829,00

ANGELA MARIA MEIMBERG BARALDI 10,00 143.829 143.829,00
100 % 1.438.296 1.438.296,00

TERCEIRA:A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas h
respondem solidariamente pela integralização do capital social.
QUARTA; ADMINISTRADOR: JOSETI ANTONIO MEIMBERG, com pofíres e
atribuições de administrar individualmente, autorizado o uso do nome empresarial, çedado,
no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja ̂ favor
de qualquer dos quotistas ou de terceiros.
QUINTA: PRO-LABORE: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mens
observadas as disposições regulamentares pertinentes.
Parágrafo Primeiro: Fica estabelecido a vedação de qualquer um dos sócios, a sua
participação em negócios, particulares ou com terceiros, que concorram com a exploração
atual da presente sociedade.
Parágrafo Segundo: Faculta-se ao Administrador, nos limites de seus poderes constituir
mandatários da sociedade, especificados no instrumento os atos e operações que poderão
praticar.
SEXTA; Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará
contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do
balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo os sócios, na proporção
de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.
Parágrafo Único: A distribuição de lucros será feita proporcionalmente aos sócios de
acordo com a participação no capital de cada um. Os resultados serão apurados
mensalmente pela contabilidade e após a apuração mensal, poderão ser distribuídos de
acordo com a deliberação da sociedade.
SÉTIMA: DESIMPEDIMENTO: Os sócios 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.
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J U N TÀVC o M E RC lAl!BEVEL BELTRÃO VEÍCULOS LTDA

CNPJ: 77.404.465/0001-32 °°
VIGÉSIMA TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATÇ

peita OU suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contri
financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as ^el
consumo, fé pública, ou a propriedade. \
OITAVA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social,
deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.
NONA: A reunião dos sócios será convocada pelo Administrador ou sócio, com 10 (dez)
dias de antecedência, mediante expedição de carta convocatória, com local, data, hora e a
ordem do dia da reunião, para os endereços que os sócios, para esse fim, depositarem na
sede da sociedade.

DÉCIMA; As deliberações sociais serão tomadas em reunião de sócios, cujo quorum de
instalação e de decisão será a maioria sinales do capital social.
DÉCIMA PRIMEIRA: TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS: As quotas são indivisíveis e
não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a
quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua
aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração
contratual pertinente.
DÉCIMA SEGUNDA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará
suas atividades com os herdeiros, sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse
destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado
base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em b
especialmente levantado.
Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em
sociedade se resolva em relação a seu sócio.
DÉCIMA TERCEIRA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar
outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.
DÉCIMA QUARTA: O sócio poderá ser excluído da sociedade pelo sócio (s) que detenha
(m) mais da metade do capital social, quando ocorrer as seguintes faltas graves: por justa
causa, sócio remisse, sócio falido ou sócio que tenha sua quota liquidada.
DÉCIMA QUINTA: Permanecem em vigor as demais cláusulas do contrato social, não
modificadas pelo presente instrumento de alteração contratual.

BEVEL BELTRÃO VEÍCULOS LTDA
CNPJ: 77.404.465/0001-32

CONSOLIDAÇÃO
O Q
-O

5 ® «2
À vista da modificação ora ajustada e em consonância com o que determina o artigo B ̂
2.031 da Lei n.® 10.406/2002, os sócios resolvem, por este instrumento, atualizar e -g o J
consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as § o m :?)
cláusulas e condições contidas no contrato primitivo que, adequado às disposições da | ^ S ió

•5-2 o
<0 ro .o
® £ -C
w (Q

referida Lei n.° 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte 1 £ .2
redação: S p e -

c o
■o

o o O
PRIMEIRA: NOME EMPRESARIAL: BEVEL BELTRÃO VEÍCULOS LTDA. ^ E
SEGUNDA: FORO: Av. Luiz Antonio Faedo, 2195, Bairro São^í^sovão, CEP 85.601-
270-Francisco Beltrão-PR. ' ■j\
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BEVEL BELTRÃO veículos LTDA

CNPJ: 77.404.465/0001-32

VIGÉSIMA TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRAT^

DO PARANÁ

TERCEIRArPRAZQ DE DURACAO: Indeterminado

OIJARTA:INÍCIO DAS ATIVIDADES: 19 de Julho de 1977.
QUINTAiATIVIDADE ECONÔMICA: Comércio de Veículos Novos e Usad
Assessórios, Derivados de Petróleo e Correlates, Prestação de Serviços e
Técnica, Consertos, Reparos e Afins.
SEXTA: O Capital Social agora no valor de R$ 1.438.296,00 (Hum Milhão quatrocentos e
trinta oito mil, duzentos e noventa e seis reais), divididos em 1.438.296 (Hum milhão
quatrocentos e trinta e oito, duzentos e noventa e seis) quotas no valor de R$ 1,00 (um real)
cada uma, já integralizadas na data da assinatura do presente instrumento em moeda corrente do
País fica assim dividido entre os sócios:

Sócios % Quotas Valor em RS

JOSETI ANTONIO MEIMBERG

GERSON RIGO

EDSON LUIZ CASAGRANDE

ANGELA MARIA MEIMBERG BARALDI

70,00

10,00

10,00

10,00

100%

1.006.808

143.830

143.829

143.829

1.438.296

1.006.808,00

143.830,00

143.829,00
143.829,00

1.438.296,00
SÉTIMA:A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos
respondem solidariamente pela integralização do capital social.
OITAVA: ADMINISTRADOR: JOSETI ANTONIO MEIMBERG, com poderes e
atribuições de administrar individualmente, autorizado o uso do nome empresarial, vedado,
no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em fevor
de qualquer dos quotistas ou de terceiros.
NONA:PRÓ-LABORE: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mi
observadas as disposições regulamentares pertinentes. (^
Pará^fo Primeiro: Fica estabelecido a vedação de qualquer um dos sócios, a^ua
participação em negócios, particulares ou com terceiros, que concorram com a expio
atual da presente sociedade.
Parágrafo Segundo: Faculta-se ao Administrador, nos limites de seus poderes constituir
mandatários da sociedade, especificados no instrumento os atos e operações que poderão
praticar.
DÉCIMA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador
prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário,
do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo os sócios, na
proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.
Parágrafo Único: A distribuição de lucros será feita proporcionalmente aos sócios de
acordo com a participação no capital de cada um. Os resultados serão apurados
mensalmente pela contabilidade e após a apuração mensal, poderão ser distribuídos de
acordo com a deliberação da sociedade.
DÉCIMA PRIMEIRA: DESIMPEDIMENTO: Os sócios 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 felimentar, de
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra
o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da conçíOTência, contra as relações I
de consumo, fé pública, ou a propriedadç. ^ p
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BEVEL BELTRÃO veículos LTDA

CNPJ: 77.404.465/0001-32

VIGÉSIMA TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUA

DO PARANA

DÉCIMA SEGUNDA; Nos quatro meses seguintes ao término do exercício
sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso!
DÉCIMA TERCEIRA: A reunião dos sócios será convocada pelo Adminis^àpf ,^ ̂
sócio, com 10 (dez) dias de antecedência, mediante expedição de carta convocator^Gpnf^'
local, data, hora e a ordem do dia da reunião, para os endereços que os sócios, para%seo
fim, depositarem na sede da sociedade.
DÉCIMA QUARTA: As deliberações sociais serão tomadas em reunião de sócios, cujo
quorum de instalação e de decisão será a maioria simples do capital social.
DÉCIMA QUINTA: TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS: As quotas são indivisíveis e não
poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem
fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua
aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração
contratual pertinente.
DÉCIMA SEXTA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas
atividades com os herdeiros, sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes
ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na
situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço
especialmente levantado.
Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a
sociedade se resolva em relação a seu sócio.
DÉCIMA SÉTIMA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outn
dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.
DÉCIMA OITAVA: O sócio poderá ser excluído da sociedade pelo sócio (s) que det^
(m) mais da metade do capital social, quando ocorrer as seguintes faltas graves: por
causa, sócio remisso, sócio falido ou sócio que tenha sua quota liquidada.
DÉCIMA NONA: Fica eleito, para dirimir eventuais dúvidas e resolver os conflfta^á^^y^j^.
oriundos deste contrato, o foro da Cidade de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, com
renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Lavrado em quatro vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas.

JOSET Al^NIO MEIMBERG

EDSON

Francisco Beltrão/PR, 29 de dezembro de 2003.

GERSON RlttO

RANDE ANGELA MARU MEIMBE] G BARALDI
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

77.404.465/0001-32

MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

12/07/1977

rNOME EMPRESARIAL

BEVEL BELTRÃO VEÍCULOS LTDA

título do ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
45.11-1-Q1 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
45.11-1-02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
47.32-6-00 • Comércio varejista de lubrificantes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 • Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO

AV LUIZ ANTONIO FAEDO

NUMERO

2195

COMPLEMENTO

SEDE

CEP

85.601-270

BAIRRO.UISTRITO

SAO CRÍSTOVAO

MUNICÍPIO

FRANCISCO BELTRÃO

UF

PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO
BEVEL@WLN.COI\/I.BR

TELEFONE

(0046) 0524-1212

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇAO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇAO CADASTRAL

03/11/2005

MOTIVO OE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇAO ESPECIAL DATA DA SITUAÇAO ESPEC W.
********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 19/12/2016 às 08:29:55 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

Copyright Receita Federal do Brasil - 19/12/2016
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BEVEL

BELTRÃO VEÍCULOS LIDA

PREGÃO PRESENCIAL N° 092/2016
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

RAZÃO SOCIAL: BEVEL BELTRÃO VEÍCULOS LTDA

CNPJ N°: 77.404.465/0001-32

ENDEREÇO: AV. LUIZ ANTÔNIO FAEDO, 2195. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO.

FONE: 146] 3520-4300

MUNICÍPIO: FRANCISCO BELTRÃO ESTADO: PARANÃ

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de

proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO

PRESENCIAL N° 092/2016, 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.

Francisco Beltrão, PR em 19/dezembro/2016^

Jospti An^nio MeinMeimberg

RO: 654.228

CPF: 127.754.369-00

CARGO: DIRETOR

77.404.465/0001-32^
BEVEL BELTRÃO
VEÍCULOS LTDA.

Av. Luiz Antônio Faedo. 2195
B. Sâo Cristóvão - CEP 85601-275
L Francisco Bettrão - Paraná j

Reconheço por Verdadeira a(s) firma(s) dei
JOSETI AHTOHIO MEIHBERO

Emtes

tn7G7m . ZPbNn . OwcCQ • i- Confiri«m http./'fun>rp®f.«m-br

Avenida Luiz Antônio Faedo, 2195 - Sâo Cristóvão - CEP 85601-275 - Cx. Postal 260 • Francisco Beltrão -PR

vendasbevel@wmail.COm.br - Fone (046) 3520 - 4300 - Fax (046) 3520 - 4306 - CNPJ 77.404.465/0001-32.
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BEVEL

BELTRÃO VEÍCULOS LIDA

PREGÃO PRESENCIAL N° 092/2016
DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO DO INCISO XXXIII DO
ARTIGO 7° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

RAZÃO SOCIAL: BEVEL BELTRÃO VEÍCULOS LTDA

CNPJ N°: 77.404.465/0001-32

ENDEREÇO: AV. LUIZ ANTÔNIO FAEDO, 2195, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO.
FONE: (46) 3520-4300

MUNICÍPIO: FRANCISCO BELTRÃO ESTADO: PARANÃ

A proponente abaixo assinada, participante da licitação

modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N° 092/2016, por sen representante,

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

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

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

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

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

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Francisco Beltrão, PR em 19/dezembro/2016i

Jospú Agonio Meimberg

RG: 654.228

CPF: 127.754.369-00

CARGO: DIRETOR

■>7.404.465/0001-32^
BEVEL BELTRÃO
VEÍCULOS LTDA.

Av. Luiz Antônio Faedo, 2195
8. São Cristóvão - CEP 85601-275

I  Francisco Beltrão - Paraná ■

Reconheço por Verdadeira a(s) fi rma(9) de;
JOSETI ABTOSIO MEIMBERS

da VerdadeEm tesl

EiSCREVENTE -O©
F7G7m . ZPbNn . XIcCQ ^

l$9.91 + 0,75
•TeÍoMG • ConCirs em hUp //ainHpencorabr

Avenida Luiz Antônio Faedo, 2195 - São Cristóvão - CEP 85601-275 - Cx. Postal 260 - Francisco Beltrão -PR

vendasbeveKSwmaíl.COm.br - Fone (046) 3520 - 4300 - Fax (046) 3520 - 4306 - CNPJ 77.404.465/0001-32.
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BEVEL

BELTRÃO VEÍCULOS LIDA

PREGÃO PRESENCIAL N" 092/2016
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA REVISÃO E ASSISTÊNCIA
TÉCNICA DO OBJETO

RAZÃO SOCIAL; BEVEL BELTRÃO VEÍCULOS LTDA

CNPJ N°: 77.404.465/0001-32

ENDEREÇO: AV. LUIZ ANTÔNIO EAEDO, 2195, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO.
FONE: (461 3520-4300

MUNICÍPIO: FRANCISCO BELTRÃO ESTADO: PARANÁ

Declaramos conforme solicitado no edital em epígrafe que a empresa
responsável pela revisão e assistência técnica do objeto, caso venhamos a

vencer a referida licitação é:

Nome: Bevel Beltrão Veículos LTDA CNPJ°: 77.404.465/0001-32

Endereço: Av. Luiz Antônio Faedo, 2195

Telefone: (46) 3520-4300

Cidade: Francisco Beltrão

Bairro São Cristóvão

Estado: Paraná

Distancia Rodoviária da sede do Município de Planalto: 96 (km)

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente

Francisco Beltrão, PR em 19/dezembro/2016^

'77.404.465/0001-32"'
BEVEL BELTRÃO
VEÍCULOS LTDA.

Av. Luiz Antônio Faedo, 2195

B. São Cristóvão - CEP 85601-275

Jospti AnlÈnio Meimberg

RG: 654.228

CPF: 127.754.369-00

CARGO; DIRETOR Francisco Beltrão - Paraná J

Fleconheço por Verdadeira â(s) íirma(s) de;
JOSBTI AHTOHIO HEIHBBR6

Verdade

liiSOlE
íM M7G7m . a>bfJn. chcCQ - |-Confir»em hl^//funa;pen.combr

Avenida Luiz Antônio Faedo, 2195 - São Cristóvão - CEP 85601-275 - Cx, Postai 2bO - Francisco Beltrão -PR

vendasbevel@wmail.COnri.br - Fone (046) 3520 - 4300 - Fax (046) 3520 - 4306 - CNPJ 77.404.465/0001-32.



Município de Planalto - 2016
Classificação por Fornecedor

Pregão 92/2016

Págínal

Item Produto/Serviço UN. Quantidade Status Preço Unitário Preço Total Sd

;:Pom«cedon B3CK) BEVELB^TRA0VEICUL0SI.TDA. :

i^epresentmte; 9943-1 ARYCMvraLLI ;
Lote 001-Lote 001

002 12937 VEiCULOAUTOMOTOR: FABRICAÇÃO NACIONAL ZERO UN

cCNPJ: 77.404.465n001-32 TetaTone: 3S204300

1,C0 Classificado FIAI

Status Clásdflcãdoi

32.000,00

32.000,00 J

32000,00

32.000,00 *

Pornacedon 34S7-8 SUDOAUTOSUDO^TEAUTOMÓI^SLTDA

Representante; 13340-0 ALCEU MARCELO PERONDi

Lote 001 - Lote 001

001 12836 FiodesuturanylcnmortoflIamentoS-OpretoA UN

CNPJ: 77,81Zie8nD01-05 TeMone: 4836204100

1,00 Classificado CHEVROLET

StatuK CtaBáWlceido

64.950,00

64.99^00

64.950,00

64.950.00

VALOR TOTAL: 96.950,00

Emitidopor: CARLA na versâa 55i5x 26/12/2016 0904:50



Data abertura: 28/12/2016

Produto

( Município de Planalto - 2016
Mapa da Licitação

Pregão 92/2016

Págml

Data julgamento: 28/12/2016 Data homologação:

UN, Quantidade

CNPJ: 77.404.465/0001-32

Preço Marca

CNPJ: 77.812188/0001-05

Preço Marca

Lote 001- Lote 001

001 Fio desutura nylon nxanofilamento 5

002 veículo AUTOMOTOR: FABRICAÇÃO

TOTAL GERAL 00 FORNECEDOR

TOTAL GANHO PELO FORNECEDOR

UN

UN

1,00

1.00

0.00

32000,00'

32000,00

FIAT

64.950,00 * CHEVROLET

64.950,00

CNPJ: 77.404.465/0001-32 - BEVELBELTRÃOVEICULOSLTDA CNPJ; 77.812188/0001-05 -/SUDOAUTO SUDOESTE AUTOMÓVEIS L"

Emitido por: CARLA na versão: 5515x

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

28/12^)160904:53
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ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO, NA FORMA
PRESENCIAL, TIPO MENOR PREÇO POR ITEM.

PREGÃO PRESENCIAL N^ 092/2016

Aos vinte e oito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis, às
09:00, na sala de rexmiões da Prefeitura Municipal de Planalto, Estado do
Paraná, reuniram-se em sessão pública a Pregoeira Senhora CARLA FATIMA
MOMBACH STURM e equipe de apoio: IVO BAGGIO E PAULO ROGÉRIO
DE OLIVEIRA, designados conforme Portaria n*" 002/2016, de 04 de janeiro de
2016, para a realização dos atos pertinentes ao PREGÃO PRESENCIAL N°
092/2016, DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, que tem por objeto a
seleção de proposta visando a contratação de empresa para a aquisição de
veículos, destinados ao Município de Planalto, tendo como valor máximo a
importância de R$ 98.000,00 (noventa e oito mü reais). Abertos os trabalhos,
foram credenciados os representantes das empresas: BEVEL BELTRÃO
VEÍCULOS LTDA. SR. ARY GAVIOLLI E SUDOAUTO SUDOESTE
AUTOMÓVEIS LTDA. SR. ALCEU MARCELO PERONDL A Pregoeira
ressaltou que a ausência quando da lavratura da ata, ao final da sessão
pública, implicaria na preclusão do direito a recurso e na submissão ao
disposto na mesma. Ato contínuo, foram abertos os envelopes contendo as
propostas e, com a colaboração dos membros da equipe de apoio, foraih
devidamente examinadas, com a análise da compatibilidade dos objetos,
prazos e condições de fornecimento. Prosseguindo os trabalhos, fez-se a leitura
dos preços ofertados. Em seguida foi realizada a classificação das propostas, e
subseqüentemente aberta a fase de lances verbais, cujo os valores dos lances
estão devidamente demonstrados em documento em anexo, foram
consideradas como propostas válidas e lances vencedores, onde constatou-se
que consagraram-se vencedoras e posteriormente serão fornecedoras dos

RF.VF.T. RF.T ,TRÃO VEÍCULOS LTDA.

Lote Item Objeto Marca Umd Quant Preço

vmit

Preço

total

1 1 VEÍCULO AUTOMOTOR;
FABRICAÇÃO NACIONAL;
ZERO QUILÔMETRO;
ANO/MODELO MÍNIMO
2015; COR BRANCA; 04
CILÜsíDROS; 08 VÁLVyLAS;

FIAT/

PALIO

FIRE

UN 01 32.000,00 32.000,00



AR CONDICIONADO;

ALIMENTAÇÃO C/ INJEÇÃO
ELETRÔNICA; BI-
COMBUSTIVEL

(ETANOL/GASOLINA)
POTÊNCIA IGUAL OU

SUPERIOR Ã 70 CVS
GASOLINA E 75 CVS

ETANOL; 04 PORTAS

LATERIAIS; CAPACIDADE
PARA 05 OCUPANTES;

HODÔMETRO DIGITAL
PARCIAL/TOTAL;

INDICAÇÃO DE
TEMPERATURA DA ÁGUA E
COMBISTÍVEL; TOMADA 12
V; JOGO DE TAPETES DE
BORRACHA E PROTETOR DE

CARTER.

GARANTIA DE FÁBRICA E
REVISÕES OBRIGATÓRIOS
INCLUÍDAS, NO MÍNIMO DE
12 (DOZE) MESES.

TOTAL32.000,00

SUDOAUTO SUDOESTE AUTOMÓVEIS LTDA.

LoteItemObjetoMarcaQuantPreço
unittotal

VEICULO AUTOMOTOR; CHEVROL

FABRICAÇÃO NACIONAL; ET/COBA
ZERO QUILÔMETRO; LTLTZ
ANO/MODELO MÍNIMO
2016; 04 CILINDROS; 08

VÁLVULAS; BI-
COMBUSTIVEL

(ETANOL/GASOLINA)
POTÊNCIA IGUAL OU

SUPERIOR Ã 105 CVS
GASOLINA E 110 CVS

ETANOL; ALIMENTAÇÃO
C/ INJEÇÃO ELETTRÔNICA;
rrRANSMISSÃO
AUTOMÁTICA DE SEIS
VELOCIDADES COM

OPÇÃO DE TROCA
MANUAL; 04 PORTAS

LATERIAIS; COR

METALICA; AR

CONDICIONADO; DIREÇÃO
HIDRÁULICA E/OU

ELÉTRICA; VIDROS
ELÉTRICOS DIANTEIROS E
TRASEIROS;

RETROVISORES

EXTERNOS ELÉTRICOS;
TRAVA ELÉTRICA DAS
PORTAS; TRAVA ELÉTRÇCA

UN0164.950,0064.950,00



DA TAMPA DE

COMBUSTÍVEL:
DESEMBAÇADOR
ELÉTRICO DO VIDRO

TRASEIRO; SISTEMA DE

FREIOS COM ABS;

CAPACIDADE PARA 05

OCUPANTES:

HODÕMETRO DIGITAL

PARCIAL/TOTAL:

INDICAÇÃO DE
TEMPERATURA DA ÁGUA E
COMBISTIVEL: PORTA

MALAS MÍNIMO DE 550

LITROS: TOMADA 12 V;

JOGO DE TAPETES DE

BORRACHA E PROTETOR

DE CARTER.

GARANTIA DE FÁBRICA E
REVISÕES
OBRIGATÓRIOS
INCLUÍDAS, NO MÍNIMO
DE 12 (DOZE) MESES.

TOTAL 64.950,00

Após rodadas de lances, conforme histórico do Pregão em anexo, e negociação
direta com as licitantes de melhores ofertas, obteve-se o resultado acima
descrito. Dando-se continuidade ao certame licitatório foi solicitado às
empresas participantes e consideradas vencedoras: BEVEL BELTRÃO
VEÍCULOS LTDA. E SUDOAUTO SUDOESTE AUTOMÓVEIS LTDA., em
conformidade com o constante acima, conforme critérios estabelecidos no
Edital para apresentar os envelopes de n° 02 (dois) - contendo os documentos
de Habilitação. Que após terem sido rubricados pela pregoeira, equipe de
apoio e licitantes participantes, foi constatado que os mesmos estavam em
consonância com o estabelecido no Edital deste procedimento licitatório e por
conseqüência, as referidas empresas foram consideradas HABILITADAS. No
curso do Presente procedimento licitatório não foi apresentado nenhuma
impugnação ou recurso quanto a resultado, havendo renúncia expressa de
prazo por parte dos licitantes participantes. A pregoeira em decorrência do
resultado e dos lances verbais final efetuados pelas empresas, ADJUDICA os
objetos deste procedimento licitatório, em favor das empresas BEVEL
BELTRÃO VEÍCULOS LTDA., pessoa jurídica, com inscrição no CNPJ n°
77.404.465/0001-32, com sua sede social na Av. Luiz Antonio Faedo, n° 2195,
Bairro São Cristóvão, Município de Francisco Beltrão, Estado do Paraná e
SUDOAUTO SUDOESTE AUTOMÓVEIS LTDA., pessoa jurídica, com
inscrição no CNPJ N° 77.812.188/0001-05, com sua sede social à Rua Romeu
Lauro Werlang, n° 907, Município de Francisco Beltrão, Estado do Paraná,
classificadas em 1° lugar para o fornecimento dos objetos em sua totalidade,
pertinente a contratação de empresa para a aquisição de veículos, destinados
ao Município de Planalto, conforme edital de licitação e proposta de preço das
licitantes. Pelo pregoeiro fpL informado aos interessados que o presente



paraprocesso será encaminhado ao Senhor Prefeito Municipal
HOMOLOGAÇÃO, e demais atos inerentes a esta licitação.
Nada mais havendo a tratar, foi encerada a sessão, cuja ata vai assinada pela
Pregoeira, pelos membros da Equipe de Apoio / representantes dos licitantes.

■ÍW-
CARLA FATIMA

MOMBACH STURM
Pregoeira

027.056.719-43

YGAVIOLLI
Bevel Beltrão Veículos

Ltda.

ÜLO ROGÉRIO DE
OLIVEnt\
Membro

748.481.519-53

/

IL
ALCEU MARCELO

PERONDI

Sudoauto Sudoeste
Automóveis Ltda.
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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

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO
LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 092/2016

OBJETO: Contratação de empresa visando a aquisição de veículos, destinado ao
VIunIcípio de Planalto, conforme abaixo segue:
BEVEL BELTRÃO VEÍCULOS LIDA.

Classificação Lote Item Objeto Valor do

item

VElCULO AUTOMOTOR; FABRICAÇÃO
NACIONAL; ZERO QUILÔMETRO;
ANO/MODELO MINIMO 2015; COR BRANCA; 04
CILINDROS; 08 VÁLVULAS; AR
CONDICIONADO; ALIMENTAÇÃO Cl INJEÇÃO
ELETRÔNICA; BI-COMBUSTIVEL
(ETANOL/GASOLINA) POTÊNCIA IGUAL OU
SUPERIOR À 70 CVS GASOLINA E 75 CVS
ETANOL; 04 PORTAS LATERIAIS;
CAPACIDADE PARA 05 OCUPANTES;

HODÔMETRO DIGITAL PARCIAL/TOTAL;
INDICAÇÃO DE TEMPERATURA DA ÁGUA E
COMBISTiVEL; TOMADA 12 V; JOGO DE
TAPETES DE BORRACHA E PROTETOR DE

CARTER.

GARANTIA DE FÁBRICA E REVISÕES
OBRIGATÓRIOS INCLUÍDAS, NO MÍNIMO DE
12 (DOZE) MESEa

32.000,00

SUDOAUTO SUDOESTE AUTOMÓVEIS LTDA
Classificação Lote Item Objeto Valor do

item

VEÍCULO AUTOMOTOR; FABRICAÇAO
NACIONAL; ZERO QUILÔMETRO;
ANO/MODELO MÍNIMO 2016; 04
CILINDROS; 08 VÁLVULAS; BI-
COMBUSTIVEL (ETANOL/GASOLINA)
POTÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR A 105 CVS
GASOLINA E 110 CVS ETANOL;
ALIMENTAÇÃO 0/ INJEÇÃO ELETRÔNICA;

AUTOMÁTICA DE SEIS

COM OPÇÃO DE TROCA

PORTAS LATERIAIS; COR
CONDICIONADO; DIREÇÃO

HIDRÁULICA E/OU ELÉTRICA; VIDROS
ELÉTRICOS DIANTEIROS E TRASEIROS;
RETROVISORES EXTERNOS ELÉTRICOS;
TRAVA ELÉTRICA DAS PORTAS; TRAVA
ELÉTRICA DA TAMPA DE COMBUSTÍVEL;
DESEMBAÇADOIQ ELÉTRICO DO VIDRO

TRANSMISSÃO

VELOCIDADES

MANUAL; 04

METALICA; AR

64.950,00
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município de planalto
CNPJN'' 76M0.526/0001-16

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

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

PLANALTO - PARANÁ

fTRASEIRO; SISTEMA DE FREIOS COM ABS;
CAPACIDADE PARA 05 OCUPANTES;

HODÔMETRO DIGITAL PARCIAL/TOTAL;
INDICAÇÃO DE TEMPERATURA DA ÁGUA E
COMBISTÍVEL; PORTA MALAS MÍNIMO DE
550 LITROS; TOMADA 12 V; JOGO DE
TAPETES DE BORRACHA E PROTETOR DE

CARTER.

GARANTIA DE FÁBRICA E REVISÕES
OBRIGATÓRIOS INCLUÍDAS, NO MÍNIMO
DE 12 (DOZE) MESES.

'CARLA FATlMA MOMBACH

STURM

Pregoeira
027.056.719-43

F^nalto-Pr., 28 de dezembro de 2016

PAUiaROGÉRIO DE
OLIVEIRA

Membro

748.481.519-53
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município de planalto

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

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

PLANALTO - PARANÁ

PARECER jurídico

REFERENTE AO PROCESSO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 092/2016

O presente Processo de Licitação r\° 092/2016, na modalidade de

Pregão Presencial, pelo critério menor preço, referente à contratação de empresa

visando a aquisição de veículos, destinado ao 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, ratificando a adjudicação dos objetos as

empresas vencedoras do certame.

Planalto-Pr., 28 de dezembro de 2^16

r

PATRl

SSESSOR

OAB/PR

URiDICA

40209
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município de planalto

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

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

PLANALTO - PABANÁ

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

Pregão Presencial n° 092/2016, cujo objeto é a contratação de empresa visando a

aquisição de veículos, destinado ao Município de Planalto, em favor das empresas

BEVEL BELTRÃO VEÍCULOS LTDA. E SUDOAUTO SUDOESTE AUTOMÓVEIS

LTDA., e em conseqüência ADJUDICA ratificando os objetos em favor das mesmas

para que produza seus efeitos legais.

Planalto-Pr., 28 de dezembro de 2016

MARLON FERNANDO KUHN

PREFEITO MUNICIPAL
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município de planalto
CNP/N" 76.460,526/0001-16

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

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

PLANALTO - PARANÁ

CONTRATO ADMINISTRATIVO N'' 255/2016
PREGÃO PRESENCIAL N° 09^2016

Contrato Administrativo que entre si fazem o Município de Planalto e a
empresa Sudoauto Sudoeste Automóveis 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: SUDOAUTO SUDOESTE AUTOMÓVEIS LTDA., pessoa
jurídica, devidamente inscrita no CNPJ sob n.° 77.812.188/ 0001-05, com sede à Rua
Vereador Romeu Lauro Werlang, n° 689, Centro, Município de Francisco Beltrão,
Estado do Paraná, neste ato representada por seu Representante Credenciado Sr.
ALCEU MARCELO PERONDI, brasileiro, casado, empresário, portador do RG n.°
4112947 SSP/PR, e do CPF sob n.° 030.890.209-2, residente e domiciliado à Rua
Pernambuco, n° 230, Centro, Município de Francisco Beltrão, Estado do Paraná.

CLÁUSULA PRIMEIRA

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

aquisição de veículo, destinado ao Município de Planalto, tudo conforme a seguir:
ITEM

01

QUANT.

01

UNID.

UN

OBJETO

VEÍCULO AUTOMOTOR;
FABRICAÇÃO NACIONAL;
ZERO QUILÔMETRO;
ANO/MODELO MÍNIMO
2016; 04 CILINDROS; 08
VÁLVULAS; BI-
COMBUSTIVEL

(ETANOL/GASOLINA)
POTÊNCIA IGUAL OU

SUPERIOR A 105 CVS
GASOLINA E 110 CVS

ETANOL; ALIMENTAÇÃO C/
INJEÇÃO ELETRÔNICA;
TRANSMISSÃO

MARCA/
MODELO

CHEVROL

ET/COBAL
TLTZ

VALOR

UNIT.

64.950,00

VALOR

TOTAL

64.950,00



município de planalto

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

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

PLANALTO - PARANÁ

AUTOMÁTICA DE SEIS
VELOCIDADES COM OPÇÃO

DE TROCA MANUAL; 04

PORTAS LATERIAIS; COR

METALICA; AR

CONDICIONADO; DIREÇÃO
HIDRÁULICA E/OU
ELÉTRICA; VIDROS
ELÉTRICOS DIANTEIROS E
TRASEIROS; RETROVISORES

EXTERNOS ELÉTRICOS;
TRAVA ELÉTRICA DAS
PORTAS; TRAVA ELÉTRICA
DA TAMPA DE

COMBUSTÍVEL;
DESEMBAÇADOR ELÉTRICO
DO VIDRO TRASEIRO;

SISTEMA DE FREIOS COM

ABS; CAPACIDADE PARA 05
OCUPANTES; HODÔMETRO
DIGITAL PARCIAL/TOTAL;
INDICAÇÃO DE
TEMPERATURA DA ÁGUA E
COMBISTÍVEL; PORTA
MALAS MÍNIMO DE 550

LITROS; TOMADA 12 V; JOGO

DE TAPETES DE BORRACHA

E PROTETOR DE CARTER.

GARANTIA DE FÁBRICA E
REVISÕES OBRIGATÓRIOS
INCLUÍDAS, NO MÍNIMO DE
12 (DOZE) MESES.
TOTAL 64.950,00

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 PREGÃO PRESENCIAL N° 092/2016, jimtamente 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$ 64.950,00 (sessenta e quatro mil e novecentos e
cinqüenta reais), daqui a diante denominado VALOR CONTRATUAL.

CLÁUSULA TERCEIRA

DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA
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município de planalto

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

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

PLANALTO - PARANÁ

O Objeto deverá ser entregue na Prefeitura Municipal de Planalto, à
Praça São Francisco de Assis, n° 1583, Centro, Planalto-Pr., no prazo de até 15
(quinze) dias, contados após o recebimento da Solicitação de Entrega.

CLÁUSULA QUARTA
DA FORMA DE PAGAMENTO

Parágrafo Primeiro - O pagamento pertinente ao presente Contrato será
efetuado em até 15 (quinze) dias após a entrega do objeto, e com apresentação da
respectiva nota fiscal.

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

Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso

320 02.103.04.122.0402-2007 4.4.90.52.00501

CLÁUSULA iaUINTA

DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

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

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

do Contrato.

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

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

c) Manter uma empresa responsável pela revisão e assistência técnica
do objeto numa distância rodoviária não superior a 150 quilômetros
da sede do Município de Planalto;

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

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

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

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

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

CLÁUSULA OITAVA
DA RESCISÃO

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 31/01 /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.
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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. 28 de dezembro de 2016.

ATADATANTE

TESTEMUNHAS:...^^^.^^,
c CcntabiUiiaàe

"rG 6.045.397-7
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CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 25^2016
PREGÃO PRESENCIAL N° 09^2016

Contrato Administrativo que entre si fazem o Município de Planalto e a
empresa Bevel Beltrão Veículos 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: BEVEL BELTRÃO VEÍCULOS LTDA., pessoa jurídica,
devidamente inscrita no CNPJ sob n.° 77.404.465/0001-32, com sede à Rua Luiz
Antonio Faedo, n° 2195, Bairro São Cristóvão, Município de Francisco Beltrão, Estado
do Paraná, neste ato representada por Representante Credenciado Sr. ARY
GAVIOLLI, brasileiro, casado, empresário, portador do RG n.° 3.439.365-6 SSP/PR, e
do CPF sob n.'' 502.348.119-00, residente e domicüiado à Rua Romário Rodrigues de
Lima, n° 524, Centro, Município de Marmeleiro, Estado do Paraná.

CLÁUSULA PRIMEIRA

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

aquisição de veículo, destinado ao Município de Planalto, tudo conforme a se^ir:
MARCA/ VALOR VALOR

ITEM QUANT. UNID, OBJETO
MODELO UNIT, TOTAL

01 01 UN VEÍCULO AUTOMOTOR;

FABRICAÇÃO
NACIONAL; ZERO
QUILÔMETRO;
ANO/MODELO MÍNIMO
2015; COR BRANCA; 04
CILINDROS; 08
VÁLVULAS; AR
CONDICIONADO;

ALIMENTAÇÃO C/
INJEÇÃO ELETRÔNICA;
BI-COMBUSTIVEL

(ETANOL/GASOLINA)
POTÊNCIA IGUAL OU

SUPERIOR Ã 70 CVS
GASOLINA E 75 CVS

ETANOL; 04 PORTAS
ILATERIAIS; CAPACIDADE

FIAT/PALIO
FIRE

32.000,00 32.000,00
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PARA 05 OCUPANTES;

HODÔMETRO DIGITAL

PARCIAL/TOTAL;

INDICAÇÃO DE
TEMPERATURA DA

ÁGUA E COMBISTÍVEL;
TOMADA 12 V; JOGO DE
TAPETES DE BORRACHA

E PROTETOR DE CARTER.

GARANTIA DE FÁBRICA
E  REVISÕES
OBRIGATÓRIOS
INCLUÍDAS, NO MÍNIMO
DE 12 (DOZE) MESES.

TOTAL 32.000,00

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 PREGÃO PRESENCIAL N° 092/2016, 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$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), daqui a
diante denominado VALOR CONTRATUAL.

CLÁUSULA TERCEIRA

DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA
O Objeto deverá ser entregue na Prefeitura Municipal de Planalto, à

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

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

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

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

Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso

320 02.103.04.122.0402-2007 4.4.90.52.00501

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 CONTRATAIjÇE:
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a) Efetuar o pagamento ajustado;
b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução

do Contrato.

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

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

c) Manter uma empresa responsável pela revisão e assistência técnica
do objeto numa distância rodoviária não superior a 150 quilômetros
da sede do Município de Planalto;

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

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

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

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

CLÁUSULA SEXTA

DA CESSÃO DO CONTRATO

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

CLÁUSULA SÉTIMA

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL

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

Parágrafo Segundo - Pelo retardamento da execução do contrato,
quando não mantiver a proposta, falhar ou fraudar no fornecimento do objeto
adquirido, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude
fiscal, garantindo o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de
licitar e contratar com a administração, pelo prazo de até 5 (cincp) anos, enquanto
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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 31/01/2017.
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. 28 de dezembro de 2016.

NTRATADATRATANTE

TESTEMUNHAS:

mectr Campos
Aux. Contabilidade
RG 6.045.397-7
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EXTRATO DE CONTRATO N® 252/2016 - CONVITE N® 028/2016

DATA DAASSINATURA: 26 de dezembro de 2016
CONTRATANTE: Município de Pianalto
CONTRATADA: Empreiteira Diefembacíi Ltda.
OBJETO' Contratação de empresa visando a execução de pavimentação poRédnca com
pedras Irregulares, com área total de 1,736.74 M». a ser executado nas Rua Proietada C.
Bairro Nossa Senhora Aparecida deste Município de Pianalto, Estado do Paraná.

VALOR:^R$ 62,550,58 (sessenta e dois mil, quinhentos e cinqüenta reais e cinqüenta e
oito centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/05/2017
MARLON FERNANDO KUHN-Prefeito Municipal

HOMOLOGAÇÃO E ATO ADJUDICATÔRIO ■ CONVITE N® 028/2016

NICIPIO DE PLANALTO, com base na Lei Federal 8.666/93, faz saber aos interessados
realizou abertura de documentos e propostas de preços referente edital CONVITE N®

028/2016 de acordo com o abaixo descrito;
OBJETO' Contratação de empresa visando a execução de pavimentação poiiédnca com
pedras irregulares, com área total de 1,736,74 M», a ser executado nas Rua Projetada C.
Bairro Nossa Senhora Aparecida deste Município de Planalto, Estado do Paraná.
Empresa: Empreiteira Diefembach Ltda,
VALOR TOTAL: R$ 62.550,58 (sessenta e dois mil, quinhentos e cinqüenta reais e
cinqüenta e oito centavos),
DATA: 26 de dezembro de 2016
MARLON FERNANDO KUHN-Prefeito Municipal ^ , ,

EXTRATO DE CONTRATO N® 254/2016 - PREGÃO PRESENCIAL N® 092/2018

DATA DA ASSINATURA: 26 de dezembro de 2016
CONTRATANTE: Município de Planalto.
CONTRATADA; Bevel Beltrão Veículos Lida. , , , ,
OBJETO: Contratação de empresa visando a aquisição de veículo, destinado ao Município
de Planalto,

VALOR TOTAL: R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais).
VIGÊNCIA: 31/01/2017

MARLON FERNANDO KUHN-Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO N® 255/2016 - PREGÃO PRESENCIAL N' 092/2016

DATA DAASSINATURA: 28 de dezembro de 2016
CONTRATANTE: Município de Planalto.
CONTRATADA; Sudoauto Sudoeste Automóveis Ltda.
OBJETO: Contratação de empresa visando a aquisição de veículo, destinado ao Município
de Planalto.

VALOR TOTAL: R$ 64.950,00 (sessenta e quatro mil e novecentos e cinqüenta reais).
VIGÊNCIA: 31/01/2017
MARLON FERNANDO KUHN-Prefeito Municipal

DITAL DE RESULTADO DE UCÍTAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N® 092/2016 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2016

CARLA FATlMA MOMBACH STURM, na qualidade de Pregoeira do Município de Planalto,
Estado do Paraná, nomeada pela Portaria n®. 002/2016, de 04 de janeiro de 2016, em
cumprimento à Lei Federal de n® 10.520 de 17 d© julho de 2002; Decreto Municipal de n®
2727/2007 de 26/06/2007 e subsidiariamente pela Lei n®. 8666 de 21 de junho de 1993 e
suas posteriores alterações e legislação correlata. TORNA PÚBLICO, o resultado Público
de Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO, referente:
EDITAL DE LiCITAÇÃO-MODALiDADE PREGÃO PRESENCIAL N® 092/2016
1 , Objeto da Licitação ^
Contratação de empresa visando a aquisição de veículos, destinados ao Município de
Planalto.

2. Empresas Participantes:
2.1 BEVEL BELTRÃO VEÍCULOS LTDA.
Situação; Classificada
2.2 SUDOAUTO SUDOESTE AUTOMÓVEIS LTDA.
Situação: ClassiFicada
3. Empresas Vencedoras:
3.1 BEVEL BELTRÃO VEÍCULOS LTDA., pessoa jurídica, com inscnçao no CNPJ N
77.404.465/0001-32. situada na Av. Luiz Antonio Faedo, n® 2195 - Bain« São Cristóvão.
Município de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, classificada em 1® lugar, para o item:
01 totalizando o importe de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais).
3.2 SUDOAUTO SUDOESTE AUTOMÓVEIS LTDA., pessoa jurídica, com inscrição no
CNPJ N® 77.812.188/0001-05, situada na Rua Vereador Romeu Lauro Wertang, n® 907 -
Centro Município de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, ciassiricada em 1® lugar para
o item 02, totalizando o importe de R$ 64.950,00 (sessenta e quatro mil e novecentos e
cinqüenta reais).
4. Data da Abertura:

4.1 A Licitação Pregão Presencial n® 092/2016 de 15 de dezembro de 2016, teve sua
abertura em reunião realizada pela Pregoeira no dia 28 de dezembro de 201'6 às 09.00
horas, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Planalto, Estado do Paraná, na
Praça São Francisco de Assis, 1583, Centro,
Planalto, Estado do Paraná, em 28 de dezembro de 2016.
CARLA FATlMA MOMBACH STURM
Pregoeira

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N® 092/2016

O Prefeito do Município de Planalto, Estado do Paraná, considerando o parewr do
Preooeiro e equipe de apoio, de conformidade com e ATA de Sessão Pública de Pregão
Presenciai n® 092/2016, lavrada em 28 de dezembro de 2016, HOMOLOGO o resultado
final do Processo Licitatório, na modalidade Pregão Presencial, Tipo Menor Preço de
acordo com o abaixo descrito: ^
OBJETO; Contratação de empresa visando a aquisição de veículos, destinados ao
Município de Pianalto.
EMPRESA; Bevel Beltrão Veículos Ltda.
VALOR TOTAL: R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais).
EMPRESA: Sudoauto Sudoeste Automóveis Ltda.
VALOR TOTAL; R$ 84.950,00 (sessenta e quatro mil e novecentos e dnquema reais).
DATA: 28 de dezembro de 2016
MARLON FERNANDO KUHN-Prefeito Municipal ,

REALEZA

Prefeitura

AVISO DE LICITAÇÃO

A PREFEITURA DE REALEZA. Estado do Paraná, toma público e para conhecimento
dos Interessados que fará realizar Licitação, na seguinte modalidade e caracterlstíMs:
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N®. 112/2016-PROCESSO LICITATÓRIO:
163/2016-TIPO; MENOR PREÇO POR ITEM.
OBJETO: Contratação da pessoa jurídica para desenvolvimento de oficinas e cursos
de capacitação para benericiârios/usuârios dos programas de Assistência Social e da
Secretaria Municipal de Saúde do Município de Realeza/PR.
ABERTURA: Dia 12 de Janeiro de 2017. às 08:00min.
LOCAL Sede da Prefeitura de Realeza.
FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: O referido editai poderá ser obtido junto ao Setor de
Licitações do Município de Realeza, a partir do dia 29 de Dezembro, durante o horário de
expediente da Prefeitura, através de solicitação via e-mail: licitacao@realeza.pr.gov.br ou
diretamente no site do Município.
Realeza, 26 de Dzembro de 2016
DIANA BAMBERG - Pregoeira
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