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;EXnÍÃtO DECCMRATOIPIMSQOM
CONVTTBIPOIIQOW

DATADA ASSINATURA: 28 de abnl de 2014
CONTRATANTE: Mmi^pdePlandto
CONTRATADA: A. a Oiveiia QnfixçOes Uda.
OBJETO: AqdsçSo de cadselas esedaits, desdnadas a« alma do cosmo
(bnikiittrtri, pré^sccla e ctedx, deste Moiieiiio de Planalto.
Itens:0im04m07mi0in.l2.l3ll4,15.1$.17,l8,l9^.
VALOR TOTAL; RS 19.74^44 (dezenove mil, setecentos e quarenta e quatro
reais e grarenla e qu^o centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: JOtWQOU

MARLON FERNANDO KUHN

HaM(N.OGÀÇ%OEATOAOJUDICATÓRIO
CONVITE N* 011/1014

O UUNICIPIO DE PLANALTO, con ban na La Fedoil 8.646/9}.
to nl» iM tBtataato qu tdizsa tl«tma de decnmeotM e pioçosla de peça
tefemt) cditd CONVITE N*011/2814 de acordo eco o it»xo desato:
OBJETO; Aqdti(lo de cniiietit eicol&n, desGsadti aos almos do. casioo
findsDcntsl, pd-õocb e atclié, deite Mumdfio de nansto
Enptcss; A. C. OlhmCoaltcçSes Lbla.
Rm; 0l,(n,0},04,05j)6,07,0s,09,t0,l 1.11,13,1^15,16.17,18,19,20.
VALOR TOTAL- RS 19.744,44 (dszsnovt oil, sstccentos« qasrcob e qmfaoitái •
qDStattaeqo^catoiros).
DATA: 18 de abo! do 2014

MARLON FERNANDO KURN

ERRATA

MUNICIFIO DE PLANALTO, Pessoa JurhEa á direito
Público Intoso, com sede t Pnçi ̂  FhBidsoo de Assis; 1583, tescríto 00
CNPJ if 76.460.526/0001-16, npresailido pelo Meilo MBiidpil, scnhcr
MARLON FERNANDO KiniN, to uso de suas eUibdçOc^ crasdenndo a
ncttsãdide RETIFICA a piblicBtio do extitio de homologitlo e ate
at^udicalúrio, publicado na púgini n* 02 do dia 25 de abril de 2014, eonfennt
deiilhimalo tbeixo elenado.

ONDKSELÊ
RESULTADO OEDISPENSA
DBFENSAN* 6310014

RESULTADO DEDISPENSA
DISPENSA N*03IA014

O MUNICinO DE PLANALTO, com base no art 24,
iociio n da Lá Í.666I9Í, e suas dteiaçSes posteriores, dispensa de
lidtaçfio adespesaabarn) especificada.
OBJETO: Contrstaçfio de empresa visando à aqmsiçSo de arame,
destinados aSeoeiatiade Máo Ambiente dest^ Munic^ de Planalto.
EMPRESA: Lonien Comercio de Itodutoi Alimentícios Ltda.
VALOR: RS 7.700,00 (sete mil e setecentos reais).
DATA: 23 de abiü de 2014.

MARLON FERNANDO KUHN

RESULTADO DE DISPENSA

DBFENSAN*03IV2014

O MUNICÍPIO DE RjUÍALTO, com base no aiL 24.
inôfo n da Lá 8.666/93, e suas dteraçOei posteriores, dispensa de
liátaçSo a despesa abaixo especificada.
OBJETO: Contratação de empresa visando à aquiiição de arame;
deslinadoi a Secretaria de Meio Amlnente deate; Mmnc^ de Flanatio.
EMPRESA: Loenen Comercio de Produtos Allmenlícioi LLíl
VALOR: RS7.700,00(ietemfl eseteccstos reais).
DATA:23dea!)iflde2014.

MARLON FERNANDOKUHN

&fljinclnoDEn.AmTo
AVISO DE UOTAÇÃO

■PREGÃO PRESENCIAL' N* 0150014

O município de PLANALTO, faz saber aos interessados qie com
base na Lá Fedad de n" 10.5^ de 17 de jalbo de 2002; Decreto
Monicipá de n' 2727/2007 de 26/06/2007 e suas áteraç6es,
subnditriamente à Lá Federá o' 8.666/93, soas áteraç6es, LC
t23/2006 de 14 de dezembro de 2006 e demás le^daçStss^çfaás,
em sva sede áto a Ptaja ^ Ptimcisco de Asns, n' 1383, fanl realiter
I«tcitiçlo na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL sob n' 023/2014,
confotme descnto Sbázo:
OBJETO: Aqaiáçio de ómento, destinedo ao mendiaenta das
necessidatos de consnmo deste Município de Planalto.
DATA DA ABERTURA: 14 de múo de 2014 - fts 09:00 horas.
Máores infonnatSes junto ào Departamento de liálaçSes em horirio
de expediente.

MARLON FERNANDO RUHN
PrefátoMmiápá

MUNIClnODS PLANALTO
AVBÒDEUOIAÇÃO

■PRRGÃO PRESENCIAL" N* 0260014

O MUNICÍPIO DE PLANALTO, fu saber aos interessados i|ie com
base na Lá Federal de n" 10.320 de Í7 de jnlho de 2002; Decreto
Muniapá de n" 2727/20t)l7 de 26/06/2007 e sou áterapSes,
snbsidianamente à Lei Federá n* 8.666/93. suas áteraçSes, LC
123/2006 de 14 de dezembro de 2006 e demái Itgidafdes i^civtit,
em sua sede lito a Praça Slo Fruátco de Assis. 1583, fati realizar
Lichaçlo na Mc^idade PREGÃO PRESENCIAL sob n" 026/2014,
ceofosme descnto ^ázo:
OBJETO: Cóntntaçio de pessoa jurfdica nsindo a aqááçlo de
refáçSes (ámoçc), detbnadu aos fondoninos predadores de
serviços externos to Secretaria de Serviços Rodomitio/Secretaria de
Obras e Serviços TManos/Secrdaría de Agricultura^ecRtaiia de
Máo Afflbiente/Secretana to Saúde desteMuiápio de Planáto.
DATADAABERIUBA:14 to máo de2014-à$Í0;00hoiu.
Máwts informaçies junto ao Depirtanento de LicitaçOes em boiitio
de expediente.

MARLONFERNANDORUHN
FrefátoMhnitipá

MUNTClraO DE PLANALTO
AVISO DE LICITAÇÃO

'PBEGÃOPHBSENCIAI'H«0Í7/1014

O município de planalto, ftt labcr aos inteietiidos qce com
base na Lei Federá de o" 10.5% de 17 de julho de 2002; Decreto
Munieipá de n" 2727/2007 to 26/06/2007 e luu áteraçies,
subadiáriamentc à Lá Federá n" 8.666/93, suas áteraçSes, LC
123/2006 to 14 de dezembro to 2006 e demás legáaçSes aphcivás,
em. sua sede cto a Praça ^o Franásco de Asni, n" 1383, toi reahzir
Licitaçio na Medáitoda PREGÃO PRÈSENCl/iL sob o" 027/2014,
conforme descrito ^áxo;
OBJETO: Presteçlo de serviço to recepagem de pneus, destinados a
manutençlo regulu to firola de máquinu e vdculos deste Mnmdpic
de Planalto.
DATADAABERIURA: 14 de máo to 2014-is 14:00 horas.
MácRS infoimaçSes junto ao Departamento de LiátaçSes em hotino
to expediente.

MARIONFERNANDOKUHN
PrefátoLfumtipá

MUNICinO DE PLANALTO
AVISO DE UaiAÇÃO

■PBEGÃO PRESENCIAL" N" 0280014

O município de planalto, fu saber aos interessados qie com
bue na Ld Federá de n" 10.320 de 17 de julho de 2002; Decreto
Munieipá de n" 2727/2007 de 26/06/2007 e mas áteraçSes,
subãdiariamentt i Lei Federá n" 8.666/93, suai áteraçSes, LC
123/2006 to 14 to dezembro de 2006 e demás leçáaçSes ^eiveis,
em sua sede nto a Praça Slo Franásco de Assis, 1583, fisi tcdizar
Licitaçio na Modáitode PREGÃO PRESENCIAL sob n" 028/2014,
conforme descrito abáxo:
OBJETO: Aquiáçio to combustivá, tipo GASOLINA COMUM E
ÓLEO DIESEL, para uso exdosvo to Rota to vdculos deste
Município de Planáto, com viagens CidaArolta) para a Gtode de
CuritibL
DATA DA ABERTURA: 14 de muode 2014 - is 16:00 horas.
Máores informaçSes junto ao Departamento de LiátaçSes em horirio
de expediente.

MARLONFEBNANDOKDEN
Prefáto Munidpá

MUh/TC/PrO DE PLANALTO
CNPItf 7SMBSmm.t6

PM(« seu FnaditB 4r Assia 150 - CEP: «JSMOO
fmÊÜ:pUMãlíoOttíMXomJbr

Tdiu:(m3i55-tm -FasmíSSS^tOi
PLANALTO : PARANA

PSIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRA-nVO
N* Oin/ZOU, edital FREGAO PRESENaAt N* OOJ/mU,
CELEBRADO ENTRE O MUNIGPIO DE PLANALTO E ARNO
HENRIQUE LINK.

An Utaii <Ua do bH di «Ml do ano d« do!> nU t
<)uatD« o aSUMCIFIO ra FIANAITO, nwcats Rptaolado (Ido nu rnfia4
Sc. klASLON FERNANDO KUHN « ARNO KENRIQVE UNK Nnlc ato
Rpiamada por aeu AdmMdradox St. ARNO HENRIQUE LINK, ícaotucm am
comum acocdo adRar o oaitcHo admMRcalIvo tf 00/3014, Orsudo mim aa parta
«m data dc 27 da fcHBitaD da 301L <do dÇMo é a eontcaUflo da cmpna vhando a
aquUclo da miiillmBda danbadco cnhnlnmBM t illiuiUacao «oobc da
aLlimndc«doca^ÍRfiidIl/pc«-caoola/CRd«,nniasiiMalcisuK

CLAuSUIA PRIMEIRA: Em vbtuda da mOluoaooido cntn u partam Rca aoaaclda
a quanlldado an Ccca conrtanla na dlimda prtmabi (do ob|clo do conlcalojl
MaazmdetlnpeiUndi d* CS L3í9,21 (umraillccitRlnodaenaracalievMtc
um cemavn), eontaum pknflha dcraooctcrtln abtbt^ pentomlt ao Ccrtrxlo
AdmfaIRcaUve n* 010/2014, oclcbado «I» a pirtn fm 27/(Q/2n4, linde como
Importo o valoc de RS e.aeeAI) (dn» mU, dunmm a mamla t dnoo mala a quiterta
cmtavnV panando o olçelo total conitatadc, oo valoc da ES SSOLSI (sela ml^
quUiBitnaoleitaequátDiaaticMnantaeiira ocntaauX a teor do deporto i»

QUÀkt. uNm. N(MtDontomm> MARCA TUC4
UNIT.

ruço
TOTAL

01 2$ UN Aábocdfltido p6 pcN'd4
SOOt.

DE CASA IA) 4017S

Oí Ktfi Anex rwbcÜTB/1ô Hfo 1
pMCMSk»

RAMUNELIJ us

C3 37 POB iHipfiWn áec» tipo M«i(t
eMMcenMOtf

NWFA 4A) ICXPI

'U W FCIS KMOttO «ilpdo BpO Cktl9
Cndtf TNOBii csm MO 0

UMfa 4AS )7%U

C5 33 PCT6 Çgvpqtig^a «MSilt ói SOO
«

KtTAL ím ytj»

Ofi 30 FCTB Partnha dt tlfio Mpadil
paeMcernSloL

TAUTA W wja>

(ff 37 KC Mata (da CANTU W) I3A0I

a 90 UN Ottonacja lata SOO rd OOAMO 2AI unso

0» 30 pcie Sagupaccrecan SCO|r PRATA 257 77.10

TOTAt tsivi

CLÁUSULA SEGtMDA: Fka akanda a Cliusda Sisimda (do «aterl am vWnda
do acHadmo aot Roa oenatania na CUutula Pftmelra (doa dSctní paaamdo o
valor lotaJ oonicalado na bnpoitSnda RS óJISAt (aab mU, quMicnln a oSanta a
quatro ceaka aatienta eumcmlavn).
CLÁUSULA TERCEBAi Pacratncoem kialtatadas as dtmali rtiirtiilis a condiceca
aatpuUUsnooontciiootlEkiaLanioiIlanidaaporartalnrtrumeBla

R para validada do qi» pelat parta bl pittuadc, llima.ae
esto butrumanto am duaa viá da Igual laor e tema.

MARLON FERNANI» KUHN
FtaftiloMuBlcIpal

ARNO HENRIQUE UNX
Amo HmHqot Unk

OLDEQR CAMPOS
CJ./RGn*6j04SJ97-7/FR

LUIZ CARLOS BONl
CJ./RCid3n»5S7IM/PR

i
taUNIOPlO DB PLANALTO

cspiop 76Mes2aua-u
Frapi Sfo fVaeteo da AmIa I5t3 - CER S5.7S04C0

amdl.'pteisIrsOrlisMOtrtZr
fi)iie<aM)aS5S«C0 -FaB(4S)SB34m

PLANALTO : PARANÁ

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO
N* 011/2914, EDITAL PREGAO PRESENCIAL N* 001/2014,
CELEBRADO ENTRE O MUNIQPIO DE PLANALTO E CUUDIO
FAusrma

An Icinta dia do irda da aMI do ano de dob mO a
qualoiza o MUNICÍPIO DE PLANALTO, natta ato Rpmantado paio atn PicSrea
Sr. MARLON FERNANDO KUHN a CLÁUDIO FAUSTINO. Marta ato
iH»iua,lada por acu AduAilUiader Sr. CLÁUDIO FAUSTINO, laaoKam am
comum aontio adltar e omitnlo tdmlnlrttatlvo iiT 011/SU, Ibudo entre a parta
am data de 27 da fevareiio da 2(nL ciÇo objeto 4 a oontralaflo da aopma vbmdo a
aqubl{So da mantimcnin daitlnadn excluiivammla k aUmmla^ escolar dn
ahmn da eduo^so fa&ntO/piAaacoh/eitchc; nn acguUa leroBiE

CLÁUSULA PRIMEIRA: Cm virtude da mClt» acordo entra apartas Oca acRacida
a quantUada loi tara coratanla na cUutuIa piimclta (do cb|(lo do emtcite),
(oialliando a impoitlnda da RS S0L75 (novcccntn a quatro rcab a aalfnla a dnco
cmtivnL tantema planlSia demaartnllva aUxo^ parUnenta ao Ccnlnto
AdmUrtraUvo tf Ot/ÍOIL celebrado cntn n pails am 37/02/2011 Imdo como
Importa o valor da R$3j619/)0(MsinI] a sabomln a detenovt teabl paioado o
objeto tolil coidratadc( no valor de R$ 4A23,7$ (qmiro mil qubiteitn a vinia a Ma
reabaiclenia a dnoo cantava), a taocdo dbpoato no ait (S, S1' da Lai n*. BAtf/SS.
2414910)
tmi QUANT. usm. NOMKDOPAOOUTO MARCA P«£ÇO

UNIT.
PMÇO
TOTAt

ca m KG CCKê t tofauMsn da Irui/fo
«atndeno

scVa X29 90i79

TCnrAt 9CÍ7I

CLÁUSULA SE(teJN&Ai Fka altarada a Cliianh Seguida (do va]ot)k cm vbtuda
do acréadtno an liana oonitanla na Cliuivia Prlmtira (dn cljcini panando o
valor total contratado na impeitloda RS S 4A23,7S (qualte mlL qekhanloa r vfailc a
ItCb raab a iclanta a ctes omlaan).
CLÁUSULA TERCEtsmi Peimnneoem Snallendaa n demab dSawlaa a condlcOn
oUpuladia no contrato ortgknLenloateradat por ale InrtrumBlo.
R pari validada do que peba parta M pactuado, flrmaoa cate Inatnnnmtoam duu
viai da Igual teor a bnna.

MARLON FERNANDO KUHN
tafaHo Municipal

OLDEOR CAMPOS
a./RGn*&M5.397^/FR

LUIZCARLOSEONI
CJ./RCrt*L89S47D-l/PR



município de planalto
CNPJN' 76.460.526^0001-16

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

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

PlanaltoPr., 01 de abril de 2014

DE: Qeusa Maria Dessanti - Secretaria de Educação

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 camisetas
escolares, destinadas aos altmos do ensino fundamental, pré-escola e creche, deste
iViuxui:!

Item Nome do produto Quant. Unidade Preço

unitário

Preço

total

1
(

Camisetas em poliviscose (67% poliéster e
53% viscose), gola ribana, manga curta,
branca, tamanho "4", conforme anexo VIL

57 UN 9,99 569,43

2 Camisetas em poliviscose (67% poliéster
e 33% viscose), gola ribana, manga curta,
branca, tamanho "6", conforme anexo
vn.

194 UN 10,99 2.132,06

3 Camisetas em poliviscose (67% poliéster
e 33% viscose) , gola ribana, manga
curta, branca, tamanho "EGG". Conforme
anexo Vil.

01 UN 18,94 18,94

4 Camisetas em poliviscose (67% poHéster
e 33% viscose) , gola ribana, manga
curta, branca, tamanho "GG". Conforme
anexo VII.

07 UN 17,69 123,83

5 Camiseta em poliviscose (67% poliéster
e 33% viscose) , gola ribana, manga
curta, branca, tamanho "M". Conforme
anexo VÊ.

22 UN 16,97 37334

6 Camisetas em poHviscose (67% poliéstei
e 33% viscose) , gola ribana, manga
curta, branca, tamanho "12". Conforme
anexo VII.

240 UN 12,96 3.110,40

7 Camisetas em poliviscose (67% poliéstei
e 33% viscose) , gola ribana, mange
curta, branca, tamanho "10". Conforme
anexo VIL

288

i

UN 12,55 3.625,92

8 Camisetas em poliviscose (67% poliésteir  41 UN 14,9:7  613,77
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2 33% viscose) , gola ribana, manga
nirta, branca, tamanho "PP". Conforme
anexo Vn.

9 Camisetas em poliviscose (67% poliéster
B 33% viscose) , gola ribana, manga
mrta, branca, tamanho "14". Conforme
anexo VII.

137 UN 13,59 1.861,83

10 Camisetas em poliviscose (67% poliéster
e 33% viscose), gola ribana, manga curta,
aranca, tamanho "8", conforme anexo Vü.

280 UN 11,59 3.245,20

11 Camisetas em poliviscose (67% poliéster e
33% viscose) gola ribana, manga curta,
tranca, tamanho "P", conforme anexo VTI.

21 UN 14,98 314,58

12 Camisetas em poliviscose (67% poliéster e
33% viscose) gola ribana, manga curta,
branca, tamanho '"2", conforme anexo
vn.

30 UN 9,79 293,70

13 Camisetas em poliviscose (67% poliéster e
33% viscose), gola ribana, manga curta,
branca, tamanho "G", conforme anexo
vn.

15 UN 16,97 254,55

14 Camisetas em poliviscose (67% poliéster e
33% viscose), gola ribana, manga curta,
branca, tamanho "EG", conforme anexo
vn

05 UN 18,94 94,70

15 Camisetas em poliviscose (67% poliéster e
33% viscose), gola ribana, manga curta,
azul, tamanho "PP", conforme anexo Vn

02 UN 20,90 41,80

16 Camisetas em poliviscose (67% poliéster e
33% viscose), gola ribana, manga curta,
azul, tamanho "P", conforme anexo Vil

26 UN 20,90 543,40

17 Camisetas em poliviscose (67% poliéster e
33% viscose), gola ribana, manga curta,
gizul, tamanho "M", conforme anexo Vn

77

t

UN 20,9C 1.609,30

18 Camisetas em poHviscose (67% poliéster e
33% viscose), gola ribana, manga curta
azul, tamanho "G", conforme anexo Vn

39

r

UN 20,9C 815,10

19 Camisetas em poliviscose (67% poliéster e
33% viscose), gola ribana, manga cruta
azul, tamanho "GG", conforme anexo Vn

19

í

UN 21,9C 416,10

20 Camisetas em poliviscose (67% poliéster
33% viscose), gola ribana, manga curta
azul, tamanho "EG", conforme anexo Vil

03

f

UN 22,9C 68,70

TOTAL 20.126,65
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O custo total estimado dos objetos, importa no valor
aproximado de R$ 20.126,65 (vinte mil, cento e vinte e seis reais e sessenta e cinco
centavos).

Prazo de Vigência do Contrato: 30/06/2014

Cordialmente,

(SLEUSA MARIA DESSMTO
Secretária de Educação
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Planalto-Pr., 02 de abril de 2014

DE; Marlon Fernando Kuhn - Prefeito Municipal

w
Preliminarmente para à autorização solicitada para à

contratação de empresa visando a aquisição de camisetas escolares, destinadas aos
alunos do ensino fundamental, pré-escola e creche, deste Município de Planalto,
encaminhamos:

PARA:

PARA:

Secretaria de Finanças;

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

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

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

Cordialmente,

ON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal.
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Planalto-Pr., 03 de abril de 2014

DE;

PARA:

Secretaria de Finanças

Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

Em atenção à solicitação para a contratação de empresa visando a
aquisição de camisetas escolares, destinadas aos alunos do ensino fundamental, pré-
escola e creche, deste Município de Planalto, expedido por Vossa Excelência na data
de 02/04/2014, informamos a existência de previsão de recursos orçamentários para
assegurar o pagamento das obrigações decorrentes da solicitação supra, sendo que o

DOTAÇÕES

730 07.121.12.361.1201-2033 0.1.00.0000000

800 07.121.12.361.1201-2034 0.1.00.0000000

Cordialmente,

ENSON ELEMAR SCHABO

Secretário de Finanças
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PARECER:

DE: Assessoria Jurídica

PARA: Prefeito Municipal

Planalto-Pr., 04 de abril de 2014

Senhor Prefeito,

À apreciação deste Setor Jurídico do processo
administrativo referente a contratação de empresa visando a aquisição de camisetas
escolares, destinadas aos alimos do ensino fundamental, pré-escola e creche, deste
Município de Planalto.

De acordo com a informação contida no ofício, de
01/04/2014, da Secretaria de Educação e pesquisa de preços feita pelo
Departamento ãe Compras, o preço máximo dos objetos importa em R$ 20.126,65
(vinte mil, cento e vinte e seis reais e sessenta e cinco centavos).

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

DOTAÇÕES

730 07.121.12.361.1201-2033 0.1.00.0000000

800 1 07.121.12.361.1201-2034 0.1.00.0000000

A Licitação dar-se-á sob a modalidade CONVITE, pelo
critério de julgamento de MENOR PREÇOJIOR lOTZ^-regida^ela Lei Federal n.°
8.666/93 e suas alterações, LÇ
disposições legais.

14 de dezembro

FATRIOUE

OAB/P

6, e demais
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AUTORIZAÇÃO PARA LICITAÇÃO

Planalto-Pr., 07 de abril de 2014

DE; Marlon Fernando Kuhn

PARA: Comissão de Licitações

Considerando as informações e pareceres contidos no presente Processo,
Autorizo a Licitação sob a Modalidade CONVITE, pelo critério de julgamento de
MENOR PREÇO POR LOTE, que tem por objeto contratação de empresa visando a
aquisição de camisetas escolares, destinadas aos alunos do ensino fundamental,
pré-escola e creche, deste Município de Planalto, nos termos da Lei Federal n°
8.666/93 e suas alterações, LC 123/2006 de 14 de dezembro de 2006, e demais
disposições legais.

A Comissão de Licitação nomeada pela Portaria 001/2014.

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

MARLON FERNANDO KUHN

refeito Municipal
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MINUTA DE CONVITE N° /2Õ14

I - rr\CMiviDUL.v^

1.1-0 município de planalto, estado do PARANÁ, por intermédio da
Comissão Permanente de Licitação designada pela Portaria n° 001/2014, de
03/01/2014, de conformidade com o disposto na Lei n° 8.666, de 21 de junho de
1993, LC 123/2006 de 14 de dezembro de 2006 e demais legislação aplicável, torna
público a realização de procedimento de licitação, na modalidade CONVITE, sob n®

/  do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, na data de / / às :
horas, na Saia de Reuniões da Comissão Permanente de Licitação, localizada na
Praça São Francisco de Assis, n° 1583, Centro, na Cidade de Planalto, no Estado do
Paraná, tendo como objeto a aquisição de camisetas escolares, destinadas aos
alunos do ensino fundamental, pré-escola e creche, deste Município de
Planalto.

1.2-0 recebimento dos Envelopes I, contendo a documentação de Habilitação, e
dos Envelopes H, contendo a Proposta de Preço dos interessados, dar-se-á até às

horas da data de / / na Sala de Reuniões da Comissão Permanente
de Licitação, localizada à Praça São Francisco de Assis, n® 1583, Centro, na Cidade
de Planalto, no Estado do Paraná.

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

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

2 - DO OBJETO

2.1 - A presente licitação tem por objeto a aquisição de camisetas escolares,
destinadas aos alunos do ensino fundamental, pré-escola e creche, deste Município

LOTE: 1

Item Objeto Quant. Unidade Preço
máximo

unitário

Preço
máximo

total

1 Camisetas em poliviscose (67®/o poliéster e
33% viscose), gola ribana, manga curta,
branca, tamanho "4", conforme anexo VII.

57 UN 9,99 569,43

2 Camisetas em poliviscose (67®A poliéster e 194 UN 10,99 2.132,06

A
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33% viscose), gola ribana, manga curta,
branca, tamanho "6", conforme anexo Vil.

o Camisetas ern poli viscose (67% poliéster e
33% viscose), gola ribana, manga curta,
branca, tamanho "EGG". Conforme anexo
VII.
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33% viscose), gola ribana, manga curta,
branca, tamanho "GG". Conforme anexo VII.
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5 Camisetas em poliviscose (67% poliéster e
33% viscose), gola ribana, manga curta,
branca, tamanho "M". Conforme anexo VII.

22 UN 16,97 373,34

6 Camisetas em poliviscose (67% poliéster e
33% viscose), gola ribana, manga curta,
branca, tamanho "12". Conforme anexo VII.

240 UN 12,96 3.110,40

7 Camisetas em poliviscose (67% poliéster e
33% viscose), gola ribana, manga curta,
branca, tamanho "10". Conforme anexo VII.

288 UN 12,59 3.625,92

8 Camisetas em poliviscose (67% poliéster e
33% viscose), gola ribana, manga curta,
branca, tamanho "PP". Conforme anexo VII.

/H
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9 Camisetas em poliviscose (67% poliéster e
nnla nhana manna riirta

branca, tamanho "14". Conforme anexo VII.

137 UN 13,59 1.861,83

10 Camisetas em poliviscose (67% poliéster e
33% viscose), gola ribana, manga curta,
branca, tamanho "8" conforme anexo VII.

280 UN 11,59 3.245,20

11 Camisetas em poliviscose (67% poliéster e
33% viscose) gola ribana, manga curta,
branca, tamanho "P", conforme anexo VII.

21 UN 14,98 314,58

12 am nnlK/icmca nniláctar a^... ,.,^11.! ,w «

33% viscose) gola ribana, manga curta,
branca, tamanho ''2", conforme anexo VII.

30 UN Q 7Q
w , • w 293,70

13 Camisetas em poliviscose (67% poliéster e
33% viscose). gola ribana, manga curta,
branca, tamanho "G", conforme anexo VII.

15 UN 16,97 254,55

14 Camisetas em poliviscose (67% poliéster e
33% viscose), gola ribana, manga curta,
branca, tamanho "EG", conforme anexo VII

05 UN 18,94 94,70

15 Camisetas em poliviscose (67% poliéster e
33% viscose), gola ribana, manga curta,
azul, tamanho "PP", conforme anexo VII

02 UN 20,90 41,80

16 Camisetas em poliviscose (67% poliéster e
33% viscose), gola ribana, manga curta,
azul, tamanho "P", conforme anexo VII

26 UN 20,90 543 40

17 Camisetas em poliviscose (67% poliéster e 77 UN 20,90 1.609,30
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33% viscose), gola ribana, manga curta,
azul, tamanho "M", conforme anexo VII

A O

IO Camisetas ern poli viscose (67% poliéster e
33% viscose), gola ribana, manga curta,
azul, tamanho "G", conforme anexo VII

O» UN
r\r\

2u,»u 815,10

19 Camisetas em poliviscose (67% poliéster e
33% viscose), gola nbana, manga curta,
azul, tamanho "GG", conforme anexo VII

19 UN 21,90 416,10

20 Camisetas em poliviscose (67®/o poliéster e
33®/o viscose), gola ribana, manga curta,
azul, tamanho "EG", conforme anexo VI!

03 UN 22,90 68,70

TOTAL 20.126,65

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

Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso

730 07.121.12.361.1201-2033 0.1.00.0000000

800 07.121.12.361.1201-2034 0.1.00.0000000

4- DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1 - Poderão participar, além das empresas convidadas pelo Município de Planalto,
os demais interessados do ramo correspondente ao objeto do presente certame, que
manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 horas da apresentação das
propostas.

4.2 - Não poderão participar da presente licitação os interessados que estejam
cumprindo as sanções previstas nos incisos III e IV, do art. 87, da Lei n® 8.666/93.
4.3 - As empresas beneficiadas da LC 123/2006 deverão apresentar declaração
de enquadramento em regime de tributação para fazer valer o direito de
prioridade, conforme modelo constante no anexo V.

5 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES "1" e "II" E DA CARTA
DE CREDENCIAMENTO.

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

a) CONVITE N® /2014
ENVELOPE I - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PROPONENTE:

b) CONVITE N® /2014
ENVELOPE II - PROPOSTA DE PREÇO
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PROPONENTE:

5.2 - A Comissão Permanente de Licitação não acolherá documentação ou
propostas apresentadas em desacordo com o horano, data e local especificados
neste Edital.

5.3 - Caso o proponente encaminhe um representante para acompanhar o
procedimento de licitação, deverá formalizar uma Carta de Credenciamento,
conforme modelo corisíaníe no Anexo 11 deste Edital, cjue deverá ser entregue à
Comissão Permanente de Licitação no momento da abertura dos envelopes.

6 - DA HABILITAÇÃO
Ô.1- As empresas deverão apresentar no ENVELOPE I, os seguintes documentos
originais ou cópia, e deverão estar dentro dos respectivos prazos de validade, os
quais serão examinados pela Comissão Permanente de Licitação:

a) Prova de regularidade, perante o Instituto Nacional de Seguro Social -

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

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

d) 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;

e) 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;

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

g) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e última alteração;
h) Prova de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CNPJ);
i) Declaração de Idoneidade, conforme o modelo do Anexo 111 deste Edital,

assinada pelo representante legal da licitante;
j) Declaração de Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do Artigo 7® da

Constituição Federal, conforme o modelo do Anexo IV deste Edital,
assinada pelo representante lega! da licitante;

7 - DA PROPOSTA

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

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

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

7.2 - O preço dos objetos do presente certame, deverá respeitar o preço máximo
fixado no item 2 (do objeto) deste Edital.
7.3-0 preço válido na data da abertura da licitação, deverá ser cotado em real.

8 - DO PROCEDÍMENTO

8.1- Após o horário fixado para a entrega dos envelopes, nenhum outro, sob nenhum
pretexto, será recebido.
8.2- Serão abertos os envelopes I, contendo a documentação relativa á habilitação
dos proponentes e procedida a sua apreciação.
8.3- Serão considerados inabilitados os proponentes que não apresentarem os
documentos exigidos no item 6 (da habilitação) deste edital.
8.4- Os envelopes II, contendo proposta de preços, serão devolvidos fechados aos
proponentes inabilitados.
8.5- Será verificada a conformidade de cada proposta com os requisitos exigidos no
item 7 (da proposta) deste edital, promovendo-se a desclassificação das propostas
desconformes ou incompatíveis.
8.6- Julgamento e classificação das propostas de acordo com o estabelecido no item
9 (do critério de julgamento) deste edital.
8.7 - Os licitantes logo após a abertura dos Envelopes "2" contendo a proposta

w  de preço, serão classificados pela ordem inversa dos valores oferecidos, e
nesta oportunidade os LICITANTES que se apresentaram como beneficiários
da LC 123/2006, tem a oportunidade de cotejar seus preços com os demais
licitantes não beneficiários da mesma lei, para reformularem suas ofertas para
a situação de menor oreco. e. assim, ser classificado em orimeiro luaar.

9  % 9 * • * ■ W

8.8 - Os beneficiários da Lei 123/2006, caso sua proposta se situe no intervalo
até 10% (dez por cento) de menor preço de licitante não beneficiário da mesma
LC 123/2006, podem reformular no ato a sua proposta de preço para outro de
menor valor caracterizando desempate legal. O empate do valor da proposta já
decide a classificação a favor da empresa beneficiária da LC 123/2006.

9" DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO
9.1- Dentre as propostas dos proponentes considerados habilitados, serão
classificadas as propostas pela ordem crescente dos preços apresentados,
considerando-se vencedor o proponente que apresentar o MENOR PREÇO POR
LOTE, respeitando o critério de aceitabilidade dos preços, fixados no item 2 (do
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objeto) deste edital.
9.2- Será desclassificada a proposta de preços que ultrapassar os valores máximos
estipulado no item 2 (do objeto) deste edital.
9.3- Não serão consideradas vantagens não previstas neste ato convocatório ou
qualquer oferta sobre propostas de outros concorrentes.
9.4 - Havendo empate entre duas ou mais propostas, a classificação se fará por
sua situação jurídica de empresa beneficiária da LC 123/2GC8, diversa das
demais e por sorteio, caso forem da mesma categoria jurídica e fiscal, no
mesmo ato público de abertura das propostas no qual os proponentes devem
estar presentes.
9.5 - Os classificados com o menor preço, ou o classificado que se enquadre
na condição de beneficiário da LC 123/2006.

10- DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO
10.1- A entrega correspondente aos objetos acima mencionado será efetuada total
na Secretaria de Educação, deste Município de Planalto, e em até 15 (quinze) dias
úteis após o recebimento da solicitação de entrega.
10.2- O prazo de vigência do Contrato será até 30/06/2014.

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

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

13- DOS TERMOS ADITIVOS

13.1 - Serão incorporados ao contrato, mediante TERMOS ADITIVOS, qualquer
modificação que venha a ser necessária durante sua vigência, decorrente das
obrigações assumidas pela contratada, alterações nos prazos e nas especificações
quantitativas e qualitativas.
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14- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS
14.1-0 pagamento será efetuado em até 15 dias após a entrega dos objetos, e com
apresentação da(s) respectiva(s) nota(s) nscal(is).

15- DOS ANEXOS DO EDITAL

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

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

XXXIII do Artigo 7® da Constituição Federal;
e) Anexo V - Modelo de declaração de enquadramento de ME ou EPP;
f) Anexo VI - Modelo de Termo de Renúncia;
g) Anexo Vil - Modelo e Especificações das Camisetas e dos Agasalhos;
i) Minuta de Contrato.

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

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

Planalto-Pr., de de

MAkLuN FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal
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MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N" ..../2014
CONVITE N" ...V2014

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 Mimicipal,
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).
brasüeirofah comerciante. Dortador(al do RG n.^'.  , \ /■ • X \ /

e  do CPF sob n.° residente e
domiciliado(a), na Cidade de

C,J-.AIJi3UL.A riVllVlE,ll\A

DO OBJETO DO CONTRATO
O presente Contrato tem por objeto a aquisição de camisetas escolares,

destinadas aos alunos do ensino fundamental, pré-escola e creche, deste Município

LOTE::

ITEM QUANT UNID DISCRIMINAÇÃO MARCA VALOR
UNIT.

VALOR
TOTAL

01 57 UN Camisetas em poliviscose
(67% poliéster e 33%
viscose), gola ribana, manga
curta, branca, tamanho "4",
conforme anexo VII.

02 194 UN Camisetas em poliviscose
(67% poliéster e 33%
viscose). ffola ribana. manea
curta, branca, tamanho "6",
conforme anexo VII.

03 01 UN Camisetas em poliviscose
(67% poliéster e 33%
viscose), gola ribana, manga
curta, branca, tamanho
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w

"EGG". Conforme anexo VII,

04 07 UN Camisetas em poliviscose
(o/7o pouesier e oo/o

viscose), gola ribana, manga
curta, branca, tamanho

"GG". Conforme anexo VII.

Oõ 22 ÜN Camisetas em poliviscose
(67% pohéster e 33%
viscose), gola ribana, manga
curta, branca, tamanho "M".

Conforme anexo VII.

06 240 UN Camisetas em poliviscose
(67% poliéster e 33%
viscose), gola ribana, manga
curta, branca, tamanho "12".
Conforme anexo VII.

07 288 UN Camisetas em pohviscose
(67% poliéster e 33%
viscose), gola ribana, manga
curta, branca, tamanho "10".

Conforme anexo VII.

08 41 UN Camisetas em pohviscose
(67% pohéster e 33%
viscose), gola ribana, manga
curta, branca, tamanho "PP".

Conforme anexo VII.

09 137 UN Camisetas em pohviscose
(67% pohéster e 33%
viscose), gola ribana, manga
curta, branca, tamanho "14".

Conforme anexo VII.

10 280 UN Camisetas em pohviscose
(67% pohéster e 33%
viscoseV TOla ribana. mancra

ciurta, branca, tamanho "8",

conforme anexo VII.

11 21 UN Camisetas em pohviscose
(57% pohéster e 33%
viscose) gola ribana, manga
curta, branca, tamanho "P",

conforme anexo VII.

12 w UN ("iítriícpfac om TX-tliTricr^rjoo

(67% pohéster e 33%
viscose) gola ribana, manga
curta, branca, tamanho ''2'',

conforme anexe Víl.

13 15 UN Camisetas em pohviscose
(67% pohéster e 33%
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viscose), gola ribana, manga
curta, branca, tamanho "G",

coníorme anexo VII.

14 05 UN Camisetas em poliviscose
(67% poliéster e 33%
viscose), gola ribana, manga
curta, branca, tamanho

"EG", conforme anexo VII

15 02 UN Camisetas em poliviscose
(67% poliéster e 33%
viscose), gola ribana, manga
curta, azul, tamanho "PP",

conforme anexo VII

16 26 UN Camisetas em poliviscose
(67% poliéster e 33%
viscose), gola ribana, manga
aurta, azul, tamanho "P",

conforme anexo VII

17 77 UN Camisetas em poliviscose
(67% poliéster e 33%
viscose), gola ribana, manga
curta, azul, tamanho "M",

conforme anexo VII

18 39 UN Camisetas em pohviscose
(67% poliéster e 33%
viscose), gola ribana, manga

curta, azul, tamanho "G",

conforme anexo VII

19 19 UN Camisetas em poliviscose
(67% poliéster e 33%
viscose), gola ribana, manga
ciurta, azul, tamanho "GG",

conforme anexo VII

20 03 UN Camisetas em poliviscose
(67% poliéster e 33%
viscose), gola ribana, manga
curta, azul, tamanho "EG",

conforme anexo Vil

TOTAL

Parágrafo Único - Integram e completam o presente termo Contratual,
para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as
condições expressas no edital CONVITE N" /2014, juiiíamente com seus anexos e
a proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA
DO VALOR
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Pelo fornecimento dos objetos 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
A entrega correspondente aos objetos acima mencionado será efetuada

total na Secretaria Municipal de Educação, em até 15 (quinze) dias úteis após o
recebimento da Solicitação de Entrega.

CLÁUSULA QUARTA
DA FORMx\ DE PAGAMENTODA FORMi\ DE PAGAMENTO

com

O pagamento será efetuado em até 15 dias após a entrega dos objetos,
apresentação da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is).

Parágrafo Único
O pagamento decorrente da aquisição dos objetos correrá por conta dos

recursos próprios do Mimicípio de Planalto, através das seguintes dotações
orçamentáriâsi

Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso

730 07.121.12.361.1201-2033 0.1.00.0000000

800 07.121.12.361.1201-2034 0.1.00.0000000

CLÁUSULA i3UINTA

w

DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

Parágrafo Primeiro - Constituem direitos da CONTRATANTE receber
os objetos 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) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e

comerciais decorrentes.

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

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

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

CLÁUSULA SEXTA
DA CESSÃO DO CONTRATO
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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 apmadas 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 citacão e da ampla defesa, ficará impedido de

X  X X

licitar e contratar com a administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante o Mmúcípio de Planalto.

/-"T ÍTTOTTT A A T A

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 do presente contrato será até 30/06/2014.
CLÁUSULA DÉCIMA

/-• A cr\c r\ii/rTCcr^c
vyiYxxcrcrvyi:»

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 aue, 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 leor, com as leslemuruias presenles no alo, a fiui de que se produza
efeitos legais.
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Hanaito-Pr de de

CONTRATANTE CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

w
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PARECER:

Planalto-Pr., 08 de abril de 2014

DE: Assessoria Jurídica

PARA: Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

À apreciação deste Setor Jurídico do processo
administrativo referente a contratação de empresa visando a aquisição de camisetas
escolares, destinadas aos alxmos do ensino fundamental, pré-escola e creche, deste
Município de Planalto.

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

OAB/PR 4
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nONVITE 011/2014

1 - PREÂMBULO

1.1-0 município de planalto, estado do PARANÁ, por intermédio da
Comissão Permanente de Licitação designada peia Portaria n° 001/2014, de
03/01/2014, de conformidade com o disposto na Lei n® 8.666, de 21 cie junho de
1993, LC 123/2006 de 14 de dezembro de 2006 e demais legislação aplicável, torna
público a realização de procedimento de licitado,
011/2014, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, na data de 17/0^2014, às 09.00
horas na Sala de Reuniões da Comissão Permanente de Licitação, ioc^izada na
Praça São Francisco de Assis, n® 1583, Centro, na Cidade de Planalto, no Estado do
Paraná, tendo como objeto a aquisição de camisetas
alunos do ensino fundamental, pré-escola e creche, deste Município de
Planalto.

12-0 recebimento dos Envelopes I, contendo a documentação de Habilitação, e
dos Envelopes il, contendo a Proposta de Preço dos interessados, ~
09:00 horas da data de 17/04/2014, na Sala de Reuniões da Comissão Pennanerrte
de Licitação, localizada à Praça São Francisco de Assis, n 1583, Centro, na Cidade
de Planalto, no Estado do Paraná.

1 3 - A abertura dos Envelopes i, contendo a documentação de Habilitação, dar-se-á
no endereço indicado no item 1.1. deste Editai, a partir das 09:00 horas do dia
17/04/2014. Havendo a concordância formalmente expressa de todos os
proponentes em renunciar à interposição de recurso da fase de habiiitaçao,
proceder-se-á, na mesma ocasião, a abertura dos Envelopes II, contendo a Proposta
de Preço dos licitantes habilitados.

2-DO OBJETO . ^ ^
2.1 - A presente licitação tem por objeto a aquisição de camisetas escolares,
destinadas aos alunos do ensino fundamental, pré-escola e creche, deste Município
UC nieiiiaiiu.

1 nTF-1

lii«íísíasftwiáiíii
1 Camisetas em poliviscose (67% poliéster e

33% viscose), gola ribana, manga curta,
branca, tamanho "4", conforme anexo VII.

57 UN 9,99 569,43

2 Camisetas em poliviscose (67% poliéster e 194 UN 10,99 2.132,06

V
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i)3% viscose), gola ríbana, manga curta,
jranca, tamanho "6", conforme anexo Vil.

3
<

Camisetas em políviscose (67% poüéster e
33% viscose), gola ríbana, manga curta,
Dranca, tamanho "EGG". Conforme anexo
y/ll.

01 UN 18,94 18,94

4
•

Camisetas em poliviscose (67% poüéster e
33% viscose), gola ríbana, manga curta,
branca, tamanho "GG". Conforme anexo VII.

07 UN 17,69 123,83

5 Camisetas em poliviscose (67% poliéster e
33% viscose), goia ríbana, manga curta,
branca, tamanho "M". Conforme anexo VII.

22 UN 16,97 373,34

6 Camisetas em poliviscose (67% poliéster e
33% viscose), gola ríbana, manga curta,
branca, tamanho "12". Conforme anexo VII.

240 UN 12,96 3.110,40

7 Camisetas em poliviscose (67% poliéster e
33% viscose), gola ríbana, manga curta,
branca, tamanho "10". Conforme anexo Vil.

288 UN 12,59 3.625,92

8 Camisetas em poliviscose (67% poliéster e
33% viscose), gola ríbana, manga curta,
branca, tamanho "PP". Conforme anexo VII.

41 UN 14,97 613,77

9 Camisetas em poliviscose (67% poliéster e
33% viscose), gola ríbana, manga curta,
branca, tamanho "14". Conforme anexo VII.

137 UN 13,59 1.861,83

10 Camisetas em poliviscose (67% poliéster e
33% viscose), gola ríbana, manga curta,
branca, tamanho "8", conforme anexo VII.

280 UN 11,59 3.245,20

11 Camisetas em poliviscose (67% poliéster e
33% viscose) gola ríbana, manga curta,
branca, tamanho "P", conforme anexo VII.

21 UN 14,98 314,58

12 Camisetas em poliviscose (67% poliéster e
33% viscose) gola ríbana, manga curta
branca, tamanho "2", conforme anexo VII.

30 UN 9,79 293,70

13 Camisetas em poliviscose (67% poliéster €
33% viscose), gola ríbana, manga curta
branca, tamanho "G", conforme anexo VII.

15 UN 16,97 254,55

14 Camisetas em poiiviscose (67% poliéster €
33% viscose), gola ríbana, manga curta
branca, tamanho "EG", conforme anexo VII

05

1

UN 18,9^ 94,70

15 Camisetas em poliviscose (67% poliéster e
33% viscose), gola ríbana, manga curta
azul, tamanho "PP", conforme anexo VII

02

t

UN 20.9C 41,80

16 Camisetas em poliviscose (67% poliéster
33% viscose), gola ríbana, manga curta
azul, tamanho "P", conforme anexo VII

í  26

1

UN 20,9C 543,40

17 Camisetas em poiiviscose (67% poliéster 6í  77 UN 20,9C 1.609,30
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33% víscose), gola ribana, manga curta,
azul, tamanho "M", conforme anexo VII

18 Camisetas em poliviscose (67% polléster e
33% viscose), gola ribana, manga curta,
azul, tamanho "G", conforme anexo VII

39 UN 20,90 815,10

19 Camisetas em poliviscose (67% polléster e
33% viscose), gola ribana, manga curta,
azul, tamanho "GG", conforme anexo VII

19 UN 21,90 416,10

20 Camisetas em poliviscose (67% polléster e
33% viscose). gola ribana, manga curta,
azul. tamanho "EG". conforme anexo VII

03 UN 22,90 68,70

TOTAL 20.126,65

3 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3.1- Para cobertura das despesas decorrentes desta licitação serão utIlizMos
recursos próprios do Municipio de Pianaito. Proveniente das seguintes DOTAÇÕES

730 07.121.12.361.1201-2033 0.1.00.0000000

800 07.121.12.361.1201-2034 0.1.00.0000000

4 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1 - Poderão participar, aiém das empresas convidadas peio Município de Pianaito,
os demais interessados do ramo correspondente ao objeto do presente certame, que
manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 horas da apresentação das
propostas.
4.2 - Não poderão participar da presente iicitação os interessados que estejam
cumprindo as sanções previstas nos incisos ili e iV, do art. 87, da Lei n" 8.666/93.
4.3 - As empresas beneficiadas da LC 123/2006 deverão apresentar declaração
de enquadramento em regime de tributação para fazer valer o direito de
prioridade, conforme modelo constante no anexo V.

" e "II" E DA CARTA5 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES "I
DE CREDENCIAMENTO.
5.1 - Os Envelopes I e II, contendo respectivamente a documentação referente a
habilitação e à proposta de preço, deverão ser entregues na data, horário e iocai
indicados no preâmbuio deste Editai, devidamente fechados, constando das faces
os seguintes dizeres;

a) CONViTE N® 011/2014
ENVELOPE i - DOCUMENTOS DE HABILiTAÇÃO
PROPONENTE:

b) CONVITE N» 011/2014
ENVELOPE II - PROPOSTA DE PREÇO
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PROPONENTE:

5.2 - A Comissão Permanente de Licitação não acolherá documentação ou
propostas apresentadas em desacordo com o horário, data e local especificados
neste Edital.

5.3 - Caso o proponente encaminhe um representante para acompanhar o
procedimento de licitação, deverá formalizar uma Carta de Credenciamento,
conforme modelo constante no Anexo II deste Edital, que deverá ser entregue à
Comissão Permanente de Licitação no momento da abertura dos envelopes.

6 - DA HABILITAÇÃO
6.1- As empresas deverão apresentar no ENVELOPE I, os seguintes documentos
originais ou cópia, e deverão estar dentro dos respectivos prazos de validade, os

^  quais serão examinados pela Comissão Permanente de Licitação:
a) Prova de regularidade, perante o Instituto Nacional de Seguro Social -

INSS;
b) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de

Serviço (FGTS);
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante

apresentação de Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições
Federais, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicilio ou
sede do proponente, ou outra equivalente, na forma de lei;

d) 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;

e) 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;

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

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

assinada pelo representante legal da licitante;
j) Declarado de Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do Artigo 7® da

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

7 - DA PROPOSTA

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

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

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

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

8 - DO PROCEDIMENTO

8.1- Após o horário fixado para a entrega dos envelopes, nenhum outro, sob nenhum
pretexto, será recebido.
8.2- Serão abertos os envelopes I, contendo a documentação relativa á habilitação
dos proponentes e procedida a sua apreciação.
8.3- Serão considerados inabilitados os proponentes que não apresentarem os
documentos exigidos no item 6 (da habilitação) deste edital.
8.4- Os envelopes II, contendo proposta de preços, serão devolvidos fechados aos
proponentes inabilitados.
8.5- Será verificada a conformidade de cada proposta com os requisitos exigidos no
item 7 (da proposta) deste edital, promovendo-se a desclassificação das propostas
desconformes ou incompatíveis.
8.6- Julgamento e classificação das propostas de acordo com o estabelecido no item
9 (do critério de julgamento) deste edital.
8.7 - Os licítantes logo após a abertura dos Envelopes "2" contendo a proposta
de preço, serão classificados pela ordem inversa dos vaiores oferecidos, e
nesta oportunidade os LiCITANTES que se apresentaram como beneficiários
da LC 123/2008, tem a oportunidade de cotejar seus preços com os demais
iicitantes não beneficiários da mesma lei, para reformularem suas ofertas para
a situação de menor preço, e, assim, ser classificado em primeiro lugar.
8.8 - Os beneficiários da Lei 123/2008, caso sua proposta se situe no intervalo
até 10% (dez por cento) de menor preço de licitante não beneficiário da mesma
LC 123/2008, podem reformular no ato a sua proposta de preço para outro de
menor valor caracterizando desempate legal. O empate do valor da proposta já
decide a classificação a favor da empresa beneficiária da LC 123/2008.

9- DO CRITÉRiO DE JULGAMENTO
9.1- Dentre as propostas dos proponentes considerados habilitados, serão
classificadas as propostas pela ordem crescente dos preços apresentados,
considerando-se vencedor o proponente que apresentar o MENOR PREÇO POR
LOTE, respeitando o critério de aceitabilidade dos preços, fixados no item 2 (do
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objeto) deste edital.
9.2- Será desclassificada a proposta de preços que ultrapassar os valores máximos
estipulado no item 2 (do objeto) deste edital.
9.3- Não serão consideradas vantagens não previstas neste ato convocatório ou
qualquer oferta sobre propostas de outros concorrentes.
9.4 - Havendo empate entre duas ou mais propostas, a classificação se fará por
sua situação jurídica de empresa beneficiária da LC 123/2006, diversa das
demais e por sorteio, caso forem da mesma categoria jurídica e fiscal, no
mesmo ato público de abertura das propostas no qual os proponentes devem
estar presentes.
9.5 - Os classificados com o menor preço, ou o classificado que se enquadre
na condição de beneficiário da LC 123/2006.

^  10- DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO
10.1- A entrega correspondente aos objetos acima mencionado será efetuada total
na Secretaria de Educação, deste Município de Planalto, e em até 15 (quinze) dias
úteis após o recebimento da solicitação de entrega.
10.2- O prazo de vigência do Contrato será até 30/06/2014.

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

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

13- DOS TERMOS ADITIVOS

13.1 - Serão incorporados ao contrato, mediante TERMOS ADITIVOS, qualquer
modificação que venha a ser necessária durante sua vigência, decorrente das
obrigações assumidas pela contratada, alterações nos prazos e nas especificações
quantitativas e qualitativas.
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14- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS
14.1-0 pagamento será efetuado em até 15 dias após a entrega dos objetos, e com
apresentação da(s) respectíva(s) nota(s) fjscal(is).

15- DOS ANEXOS DO EDITAL

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

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

XXXIII do Artigo 7° da Constituição Federal;
e) Anexo V - Modelo de declaração de enquadramento de ME ou EPP;
f) Anexo VI - Modelo de Termo de Renúncia;
g) Anexo Vil - Modelo e Especificações das Camisetas e dos Agasalhos;
i) Minuta de Contrato.

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

16.2 - Reserva-se ao Prefeito Municipal o direito de revogar ou anular a presente
licitação em seu todo ou parcialmente, sem que assista aos licitantes o direito de
reembolso desde que haja razões de conveniência administrativa ou interesse
público.

^  16.3 - Os interessados que tiverem dúvidas na interpretação deste Edital, serão
atendidos pelo Departamento de Licitações em horário de expediente.

Planalto-Pr., 08 de abril de 2014

u
MARliON FERNANDO KUHN

Tefeito Municipal
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CONVITE N® 011/2014

ANEXO II - CARTA DE CREDENCIAMENTO

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ N°

ENDEREÇO.

MUNICÍPIO:

.FONE:_

EST,

Credenciamos o(a) Sr. (a).

portador(a) da cédula de identidade sob n^

e CPF sob n°

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

011/2014, instaurado pelo Município de Planalto, na qualidade de

representante legal da empresa, com poderes para representar a empresa,

elaborar a proposta, oferecer lances, assinar atas, interpor de recurso e

praticar todos os demais atos que se fizerem necessários.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente

Local e data

NOME:

RG/CPF

CARGO
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CONVITE N® 011/2014

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

RAZÃO SOCIAL:.

CNPJ N°

ENDEREÇO FONE:.

MUNICÍPIO: EST.

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de

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

011/2014, instaurado pelo Município de Planalto, que não fomos declairados

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

suas esferas.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

^  Local e data / /

NOME:

RG/CPF

CARGO
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CONVITE N<* 011/2014

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

PROPONENTE:

CNPJ N°

ENDEREÇO FONE:.

MUNICÍPIO: ^EST.

A proponente abaixo assinada, participante da licitação

modalidade de CONVITE N° 011/2014, 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
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CONVITE N® 011/2014

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

RAZÃO SOCIAL:.

CNPJ N°

^  ENDEREÇO ^FONE:.

MUNICÍPIO: ^EST.

O representante legal da empresa.

,  na qualidade de Proponente do
procedimento licitatório sob a modalidade de CONVITE N° 011/2014,
instaurado pelo Município de Planalto, declara para todos os fins de direito
que estou(amos) sob o regime de microempresa ou empresa de pequeno
porte, para efeito do disposto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro
de 2006.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e data.

NOME:

RG/CPF

CARGO
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CONVITE N"" 011/2014

ANEXO VI - TERMO DE RENÚNCIA

RAZÃO SOCIAL:.

CNPJ N°

ENDEREÇO ^FONE:.

w  MUNICÍPIO: EST.

O representante legal da empresa.

,  na qualidade de Proponente do
procedimento licitatório sob a modalidade de CONVITE N° 011/2014,
instaurado pelo Município de Planalto, declara na forma e sob as penas
impostas pela Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, obrigando a
empresa que representa, que não pretende recorrer da decisão da Comissão
de Licitação, que julgou os documentos de habilitação, renunciando, assim,
expressamente, ao direito de reciirso da fase habilitatória e ao prazo
respectivo, e concordando, em conseqüência, com o ciirso do procedimento
licitatório, passando-se à abertura dos envelopes de proposta de preço dos
proponentes habilitados.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e data

NOME:

RG/CPF

CARGO
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CONVITE N° 011/2014

ANEXO vn - MODELO E ESPECIFICAÇÕES DAS CAMISETAS.

OBS: A empresa vencedora deverá seguir obrigatoriamente as
especificações constantes nesse anexo, bem como utilizar material de
primeira qualidade.

costa

Lixo tem seu lugai^
você

pode ajudar!"

estampa frase
cor azul royal gola redonda

com ribana

frente

estampa brasSo
cor azul royal

Tecido: 67% polloster
33% viscose

manga curta

gola redonda com ribana

cor branca

estampas com bnta cor azul

costa e frente

costa

Imolem tnr

você
pddeefittNri''

^estampa frase
cor azul royal gola redonda

com ribana

estampa brasão
cor azul royal

SE 5*«

Teddo: 67% poliester
33% viscose

manga curta

gola redonda com ribana

cor azul turquesa

estampas com tinta cor azul

costa e frente

frente

/
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DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO
EDITAL CONVITE N" 011/2014

EMPRESA:.

CNPJN"

INSCRIÇÃO ESTADUAL N'

ENDEREÇO:

CIDADE: ESTADO:

Declara o recebimento do edital CONVITE N° 011/2014 e anexos

TJTJTTJV,V,VT,VTT, Minuta de Contrato, pertinente a contratação de
empresa visando a aquisição de camisetas escolares, destinadas aos
alunos do ensino fundamental, pré-escola e creche, deste Mimicípio de
Planalto.

Planalto-Pr. de de

NOME:,

RGN°

ASSINATURA:
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MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° ..../2014
CONVITE N° ..../2014

w

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 domicÜiado 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 aquisição de camisetas escolares,

destinadas aos alunos do ensino fundamental, pré-escola e creche, deste Município

LOTE:]

ITEM QUANT UNID DISCRIMINAÇÃO MARCA VALOR

UNIT.

VALOR

TOTAL

01 57 UN Camisetas em poliviscose
(67% poHéster e 33%
viscose), gola ribana, manga
curta, branca, tamanho "4",

conforme anexo VII.

02 194 UN Camisetas em poliviscose
(67% poliéster e 33%
viscose), gola ribana, manga
curta, branca, tamanho "6",

conforme anexo VQ.

03 01 UN Camisetas em poliviscose
(67% poliéster e 33%
viscose), gola ribana, manga
curta, branca, tamanho
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"EGG". Conforme anexo Vn.

04 07 UN Camisetas em poliviscose
(67% poliéster e 33%
viscose), gola ribana, manga
curta, branca, tamanho

"GG". Conforme anexo Vil.

05 22 UN Camisetas em poliviscose
(67% poliéster e 33%
viscose), gola ribana, manga
curta, branca, tamanho "M".

Conforme anexo Vn.

06 240 UN Camisetas em poliviscose
(67% poliéster e 33%
viscose), gola ribana, manga
curta, branca, tamanho "12".

Conforme anexo VU.

07 288 UN Camisetas em poliviscose
(67% poliéster e 33%
viscose), gola ribana, manga
curta, branca, tamanho "10".

Conforme anexo VU.

08 41 UN Camisetas em poliviscose
(67% poliéster e 33%
viscose), gola ribana, manga
curta, branca, tamanho "PP".

Conforme anexo VU.

09 137 UN Camisetas em poliviscose
(67% poliéster e 33%
viscose), gola ribana, manga
curta, branca, tamanho "14".

Conforme anexo Vil.

10 280 UN Camisetas em poliviscose
(67% poHéster e 33%
viscose), gola ribana, manga
curta, branca, tamanho "8",

conforme anexo VII.

11 21 UN Camisetas em poliviscose
(67% poHéster e 33%
viscose) gola ribana, manga
curta, branca, tamanho "P",

conforme anexo VU.

12 30 UN Camisetas em poHviscose
(67% poHéster e 33%
viscose) gola ribana, manga
curta, branca, tamanho ""2",

conforme anexo VQ.

13 15 UN Camisetas em poHviscose
(67% poHéster e 33%
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viscose), gola ribana, manga
curta, branca, tamanho "G",

conforme anexo VII.

14 05 UN Camisetas em poliviscose
(67% poliéster e 33%
viscose), gola ribana, manga
curta, branca, tamanho

"EG", conforme anexo VII

15 02 UN Camisetas em poliviscose
(67% poliéster e 33%
viscose), gola ribana, manga
curta, azul, tamanho "PP",

conforme anexo Vn

16 26 UN Camisetas em poliviscose
(67% poliéster e 33%
viscose), gola ribana, manga
curta, azul, tamanho "P",

conforme anexo Vn

17 77 UN Camisetas em poliviscose
(67% poliéster e 33%
viscose), gola ribana, manga
curta, azul, tamanho "M",

conforme anexo VII

18 39 UN Camisetas em poliviscose
(67% poliéster e 33%
viscose), gola ribana, manga
curta, azul, tamanho "G",

conforme anexo VH

19 19 UN Camisetas em poliviscose
(67% poliéster e 33%
viscose), gola ribana, manga
curta, azul, tamanho "GG",

conforme anexo VÊ

20 03 UN Camisetas em poliviscose
(67% poliéster e 33%
viscose), gola ribana, manga
curta, azul, tamanho "EG",

conforme anexo Vn

TOTAL

para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as
condições expressas no edital CONVITE N° /2014, jimtamente com seus anexos e
a proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA
DO VALOR



município de planalto
CNPJN° 76M0.52€/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

Pelo fornecimento dos objetos 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
A entrega correspondente aos objetos acima mencionado será efetuada

total na Secretaria Municipal de Educação, em até 15 (quinze) dias úteis após o
recebimento da Solicitação de Entrega.

CLÁUSULA QUARTA
DA FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado em até 15 dias após a entrega dos objetos,
com apresentação da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is).

Parágrafo Único
O pagamento decorrente da aquisição dos objetos correrá por conta dos

recursos próprios do Município de Planalto, através das seguintes dotações
orçamentárias:

730 07.121.12.361.1201-2033 0.1.00.0000000

800 107.121.12.361.1201-2034 0.1.00.0000000

CLAUSULA QUINTA
DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

Parágrafo Primeiro - Constituem direitos da CONTRATANTE receber
os objetos 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) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e

comerciais decorrentes.

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

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

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

CLÁUSULA SEXTA
DA CESSÃO DO CONTRATO

V
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município de planalto
CNPJN° 76M0.52€/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

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

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

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

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

CLÁUSULA NONA
DA VIGÊNCIA
O prazo de vigência do presente contrato será até 30/06/2014.
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.
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PLANALTO - PARANÁ

Planalto-Pr de de

TRATANTE CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
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De: <carla@planalto.pr.gov.br>
Data: quinta-feira, 10 de abril de 2014 08:44
Para: <hedysom_i9@hotmail.com>
Anexar; ANEXO Il.doc; ANEXO m.doc; ANEXO IV.doc; ANEXO V.doc; ANEXO Vl.doc; ANEXO Vn.doc;

EDITAL.docx; PropostaEDISON.esl; RECEBIMENTO.doc
Assunto: carta convite 011/2014

10/04/2014
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carla@glanalt^^

De: <carIa@pIanalto.pr.gov.br>
Data: quinta-feira, 10 de abril de 2014 08:43
Para: <ademarconfeccoesIoja@hotniail.com>
Anexar: ANEXO Il.doc; ANEXO m.doc; ANEXO IV.doc; ANEXO V.doc; A^ÍEXO Vl.doc; ANEXO Vn.doc;

EDITAL.docx; PropostaADEMAR.esl; RECEBIMENTO.doc
Assunto: carta convite 011/2014

10/04/2014
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De: <carla@planalto.pr.gov.br>
Data: quinta-feira, 10 de abril de 2014 08:42
Para: <ana.claudia.gripa@hotmail.com>
Anexar: ANEXO Il.doc; ANEXO in.doc; ANEXO IV.doc; ANEXO V.doc; ANEXO Vl.doc; ANEXO Vn.doc;

EDITAL.docx; Proposta.esl; RECEBIMENTO.doc
Assunto: carta convite 011/2014

w

10/04/2014
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município de planalto

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

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

PLANALTO - PARANÁ

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO
EDITAL CONVITE N° 011/2014

w

RAZÃO SOCIAL: A C OLIVEIRA CONFECÇÕES LTDA ME

CNPJ N°.: 82.086.125/0001-40

INSCRIÇÃO ESTADUAL N°.: 33400621-23

ENDEREÇO: AV. RIO GRANDE DO SUL, S/N FONE: (46) 3555-2223

MUNICÍPIO: PLANALTO EST.: PARANÁ

W

Declara o recebimento do edital CONVITE N° 011/2014 e anexos

I,II,III,IV,V,VI,VII, Minuta de Contrato, pertinente a contratação de

empresa visando a aquisição de camisetas escolares, destinadas aos

alunos do ensino fundamental, pré-escola e creche, deste Município de

Planalto.

Planalto-PR, 10 de Abril de 2014.

NOME: Ademar de Jesus Fideles de Oliveira

RG N°.: 3.723.533-4

ASSINATU

' 82.086.12t ,
A. C. OLIVCIRAGONFECvw..

LfDA. - ME

AV. RIO DO BüL. S/M
CHi~-TRO

[  85750-000 - FLÜjÀUO - PR
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município de planalto

CNPJN" 76.460.52(/0001-16
Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

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

PLANALTO - PARANÁ

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO
EDITAL CONVITE N° 011/2014

w

EMPRESA: VANETE ANA SEITZ GRIPA

CNPJ N" 04.103.633/0001-86

ENDEREÇO: AV. BRASÍLIA, N° 1206, CENTRO

CIDADE: PÉROLA D' OESTE ESTADO: PARANÁ

Declara o recebimento do edital CONVITE N° 011/2014 e anexos

1,11,111,IV,V,VI,Vil, Minuta de Contrato, pertinente a contratação de
empresa visando a aquisição de camisetas escolares, destinadas aos
alunos do ensino fundamental, pré-escola e creche, deste Município de
Planalto.

Planalto-Pr., 10 DE ABRIL DE 2014

NOME

RGN° ÍC)1 . - 5

ASSINATURA:

VaneteAnaSeftz GripaCNPJ 04.103.633«001^
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município de planalto

CNPJN" 76.460.526/0m-16
Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

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

PLANALTO - PARANÁ

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO
EDITAL CONVITE N" 011/2014

w

EMPRESA: EDISON ALVES DA CONCEIÇÃO

CNPJN° 13.481.323/0001-96

ENDEREÇO: RUA PELOTAS, N" 375 FONE: 46 3555-1083

CIDADE: PLANALTO EST. PR

Declara o recebimento do edital CONVITE N° 011/2014 e anexos

1,11,111,IV,V,VI,Vil, Minuta de Contrato, pertinente a contratação de
empresa visando a aquisição de camisetas escolares, destinadas aos
alunos do ensino fundamental, pré-escola e creche, deste Município de
Planalto.

Planalto 10 de Abril de 2014.

w

NOME: EDISON ALVES DA CONCEIÇÃO
. —

RGN° 6.884.123-2 ' '^23/0001. i
ASSINATURA ^f^ALVESDA

caçAo

J!



>.wA
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município de planalto

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

e-mai l: planalto @rline. cont.br
Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO - PARANÁ

CONVITE N" 011/2014

ANEXO II - CARTA DE CREDENCIAMENTO

RAZÃO SOCIAL: A C OLIVEIRA CONFECÇÕES LTDA ME

CNPJ N°.: 82,086.125/0001-40

ENDEREÇO: AV, RIO GRANDE DO SUL, S/N FONE: (46) 3555-2223

MUNICÍPIO: PLANALTO EST.: PARANÁ

Credenciamos o Sr. ADEMAR DE JESUS FIDELES DE

OLIVEIRA, portador da cédula de identidade sob n°. 3.723.533-4 SSP/PR e

CPF sob n°. 512.817.679-72. A participar do procedimento licitatório, sob a

modalidade de CONVITE N° 011/2014, instaurado pelo Município de

Planalto, na qualidade de representante legal da empresa, com poderes para

representar a empresa, elaborar a proposta, oferecer lances, assinar atas,

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

necessários.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente

Planalto-PR, 17 de Abril de 2014.

NOME: Ademar dé de Oliveira

RG. 3.723.533-4 SSP/PR CPF: 512.817.679-72

CARGO: Sócio-Administrador

^2.088.125/0001-40^
A. C. OLIVEIRA CONFECCõES

LTDA. - iVíE

AV. RIO DO SüL, S/N
cmrno

85750-000 - PLAfviALTO - PR »
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EDISON ALVES DA CONCEIÇÃO
CNPJ: 13.481.323/0001-96

ENDEREÇO: RUA PELOTAS, 375, CETRO, PLANALTO- PR

CONVITE N® 011/2014

ANEXO II

CREDENCIAMENTO

RAZÃO SOCIAL: EDISON ALVES DA CONCEIÇÃO

CNPJN° 13.481.323/0001-96

ENDEREÇO: RUA PELOTAS FONE: 46-3555-1083

MUNICIPIO:PLANALTO EST. PR

Credenciamos o(a) Sr.(a)EDISON ALEVES DA CONCEIÇÃO

portador(a) da cédula de identidade sob n°6.884.123-2 e CPF sob n°

046.879.589-82, A participar do procedimento licitatório, sob a modalidade

de CONVITE N° 011/2014, instaurado pelo Município de Planalto, na

qualidade de representante legal da empresa, com poderes para representar

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

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

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente

Planalto 17de Abril de 2014.

323/0001-96'

EDISON ALVES g^KQOgilifilÇÃO

J
CÇ^045.879.589-82

GERENTE
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município de planalto

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

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

PLANALTO - PARANÁ

CONVITE N® 011/2014

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

RAZÃO SOCIAL: A C OLIVEIRA CONFECÇÕES LTDA ME

CNPJ N°.: 82.086.125/0001-40

ENDEREÇO: AV. RIO GRANDE DO SUL, S/N FONE: (46) 3555-2223

MUNICÍPIO: PLANALTO EST.: PARANÁ

O representante legal da empresa A C OLIVEIRA

CONFECÇÕES LTDA ME, na qualidade de Proponente do procedimento

licitatório sob a modalidade de CONVITE N° 011/2014, instaurado pelo

Município de Planalto, declara para todos os fins de direito que estou(amos)

sob o regime de microempresa ou empresa de pequeno porte, para efeito do

disposto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Planalto-PR, 17 de Abril de 2014.

NOME: Ademar Jesw6^=FfaeteS"Uêoliveira

RG: 3.723.533-4'SSP/PR CPF: 512.817.679-72

CARGO: Sócio-Administrl^ QQg ̂ 25/0001-4ol
A. C. OLiVEíRA CONFECÇÕES

LTDA.-ÍV1E

AV. R!0 GPA^IDE DO SUL. S/N
CENTRO

1^ 85750-000 - PLANALTO - RR |



EDISON ALVES DA CONCEIÇÃO
CNPJ: 13.481323/0001-96

ENDEREÇO: RUA PELOTAS, 375, CETRO,
PLANALTO- PR

CONVITE N® 011/2014

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

RAZÃO SOCIAL: EDISON ALVES DA CONCEIÇÃO

CNPJN° 13.481.323/0001-96

W  ENDEREÇORUA PELOTAS FONE: 46-3555-1083

MUNICIPIO:PLANALTO EST. PR

O representante legal da empresa EDISON ALVES DA

CONCEIÇÃO, na qualidade de Proponente do procedimento licitatórío sob a

modalidade de CONVITE N° 011/2014, instaurado pelo Município de

Planalto, declara para todos os íins de direito que estou(amos) sob o regime

de microempresa ou empresa de pequeno porte, para efeito do disposto na

Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Planalto 17 de Abril de 2014.

ri3.481.323/0001-96

EDISO^LVES DA CÕNCÍíífí^AÜ^
RG:6.884.1 376-CEI^O

CPF: 046.8'í9.5«95eS'°"''^'^'^^°

n

GERENTE



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PLANALTO
^  CNPJ 76.460.526/0001-16

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

85750-000 - PLANALTO - PARANÁ

CONVITE 011/2014

DATA: 17/04/2014

L

EMPRESA= EDISON ALVES DA CONCEIÇÃO

DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

- Certidão de Regularidade de Situação CRS-FGTS -13/05/2014;

- Certidão Positiva de Tributos Federais - Validade até: 14/08/2014;

- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - Validade até 12/10/2014;

-Contrato Social da Empresa;

- CNPJ da empresa;

- Declaração de Idoneidade (anexo III);

L

I

L

L

L

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

Constituição Federal (anexo IV).
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13481323/0001-96
Razão Social: EDisoN alves da conceiaao

Endereço: rua pelotas 375 / centro / Curitiba / pr / 85750-ooo

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: 14/04/2014 a 13/05/2014

Certificação Número: 2014041407064569369952

Informação obtida em 16/04/2014, às 17:04:03.

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... 16/04/2014



Certidão Negativa de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual Página 1 de 1

PARANÁ

Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

N®11715350-53

Certidão fornecida para o CNPJ/MF; 13.481.323/0001-96

Nome: EDISON ALVES DA CONCEICAO

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados
ou que venham a ser apurados, certificarhos que, verificando os registros da Secretaria de Estado
da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do requerente, 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.

Finalidade: Licitação

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.aov.br

Esta Certidão tem validade até 14/08/2014 - Fornecimento Gratuito

barawA

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

Certidão N» 1171S3S0-53

Emitida Eletronicamente via Internet
16/04/2014 -16:40:35

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

https://www.arintemet.pr.gov.br/outros/_d_negativa2.asp?eUser=&eCPF-&eCNPJ-l... 16/04/2014
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EDISON ALVES DA CONCEICAO - ME (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 13.481.323/0001-96

Certidão n®: 46840271/2014

Expedição: 16/04/2014, às 19:00:39

Validade: 12/10/2014 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que EDisoN alves da conceicao - me (matriz e filiais) ,
inscrito (a) no CNPJ sob o n® 13.481.323/0001-96, NÃO CONSTA do Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto as obrigações
estabelecidas em sentença condenatoria 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.

Uiividas e sugestões: cndttítst. jus . br
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Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

W

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

13.481.323/0001-98

MATRIZ

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO oataoeabertura
CADASTRAL 24/03tt011

NOME EMPRESARIAL

BHSON ALVES DA CONCBCAO - ME

TiTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATMDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas intimas e as confeccionadas sob medida

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

14.12-6-03 - Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

CÓDIGO E DE^RIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - BAPRESARiO (INDIVIDUAL)

LOGRADOURO NÚMERO C(»í1PLEMENT0

RPB.OTAS

NÚMERO

375

CEP

85.750-000

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

BAIRRO/DISTRnrO

CBfTRO

MUNICÍPIO

PLANALTO
UF

PR

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

24/03/2011

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia 16/04/2014 ás 16:50:54 (data e hora de Brasília).

Voltar

Página: 1/1
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http://vvww.recei tei.fazencla.gov.br/prq3arar Im(xessao/IníprimePaglna.asp 1/1



EDISON ALVES DA CONCEIÇÃO
CNPJ; 13.481.323/0001-96

ENDEREÇO: RUA PELOTAS, N" 375, CETRO, PLANALTO- PR

CONVITE N® 011/2014

ANEXO III - DEXSLARAÇÃO DE IDONEIDADE

RAZÃO SOCIAL: EDISON ALVES DA CONCEIÇÃO

CNPJ N°: 13.481.323/0001-96

ENDEREÇO: RUA PELOTAS FONE;46-3555-1083

MUNIOIPIO: PLANALTO EST. PR

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de

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

011/2014, instaurado pelo Municipio de Planalto, que não fomos declarados

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

suas esferas.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Planalto 17 de Abril de 2014

í 13.481.323/0001-96^
EDISON ALVES DA

CONCEIÇÃO

ÍELOTAS, 375-CENTRO
I-PLANALTO • PR I

edison/alves dJ«:onceiçâo

RG: 6.884.123-2

CPF: 046.879.589-82

GERENTE



EDISON ALVES DA CONCEIÇÃO
CNPJ: 13.481.323/0001-96

ENDEREÇO: RUA PELOTAS, N" 375, CETRO,
PLANALTO- PR

CONVITE N' 011/2014

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

PROPONENTE: ADISON ALVES DA CONCEIÇÃO

CNPJN" 13.481.323/0001-96

ENDEREÇO: RUA PELOTAS FONE:46-3555-4083

MUNICÍPIO:PLANALTO EST. PR

A proponente abaixo assinada, participante da licitação

modalidade de CONVITE N° 011/2014, 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 XXXlll do artigo 7° da Constituição Federal.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Planalto 17 de Abril de 2014.

ri3.481.323í0001-96l

EDISON' ALVES DA CONCÉÍÇàO
RUA PELOTAS. 376 - CENTRO

CPF: 046.879-589-82

GERENTE



EDISON ALVES DA CONCEIÇÃO
CNPJ: 13,481323/0001-96

ENDEREÇO: RUA PELOTAS^ N" 375, CETRO, PLANALTO- PR

CONVITE N® 011/2014

ANEXO VII - MODELO E ESPECIFICAÇÕES DAS CAMISETAS.

OBS: A empresa vencedora deverá seguir obrigatoriamente as
especifícações constantes nesse anexo, bem como utilizar material de
primeira qualidade.

w

costa

Lixo tem seu lugal^
você

pode ajudar!"

estampa frase
cor azul royai gola redonda

com ribana

estampa brasSo-
cor azul royal

Tecido: 67%pollester
33% viscose

manga curta

gola redonda com ribana

cor branca

estampas com tinta cor azul

costa e frente

frente

costa estampa frase
cor azul royal gola redonda

cort) ribana

frente

estampa brasáo
cor azul royal

Tecido: 67% políester
33% viscose

manga curta

gola redonda com rít^ana

cor azul turquesa

estampas com tinta cor azul

costa e frente



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PLANALTO
^  CNPJ 76.460.526/0001-16

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

85750-000 - PLANALTO - PARANÁ

CONVITE N" 011/2014

DATA: 17/04/2014

L

L

L

I

L

EMPRESA= A.C. OLIVEIRA CONFECÇÕES LTDA - ME

DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

- Certidão Negativa de Débitos CND - Validade 13/10/2014;

- Certidão de Regularidade de Situação CRS-FGTS -13/05/2014;

- Certidão Positiva de Tributos Federais - Validade até: 11/10/2014;

- Certidão Negativa de Tributos Estaduais - Validade até: 12/08/2014;

- Certidão Negativa de Tributos Municipais - até: 15/06/2014;

- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - Validade até 10/10/2014;

"Contrato Social da Empresa;

- CNPJ da empresa;

/A r\ /A r\ ( TTT\.
- j-yv/w>iarayuu uw xu.mic^iuauc/ íxíj,
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MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

N° 112142014-88888125

Nome: A C OLIVEIRA CONFECCOES LTDA - ME

CNPJ: 82.086.125/0001-40

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 não
constam pendências em seu nome relativas a contribuições
administradas peia Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
a inscrições em Divida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as
suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições
previdencíárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros,
inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos
administrados peia RFB e as demais inscrições em DAU,
administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é valida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei
n° 8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de
sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou
de sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo
art.931 da Lei n° 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil,
extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada á finalidade para a
qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no
endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 01,
de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 16/04/2014.

Válida até 13/10/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

http://wwwO 10.dataprev.gov.br/cws/contexto/cndfísco/cndfisco.html 16/04/2014
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W

CAIXA ECONOM3CA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 82086125/0001-40
Razão Social: A c oliveira confeccoes ltda me

Endereço: av rio grande do sul sn / centro / planalto / pr / 85750-
000

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

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

Validade: 14/04/2014 a 13/05/2014

Certificação Número: 2014041407492394731764

Informação obtida em 14/04/2014, às 07:49:23.

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... 14/04/2014
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MINISTÉRIO DA FAZENDA

Procuradorla-Geral da Fazenda Nacional

Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

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

Nome: A C OLIVEIRA CONFECCOES LTDA - ME

CNPJ: 82.086.125/0001-40

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
não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se
exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as
contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em
Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

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

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB n- 3, de 02/05/2007.
Emitida às 07:47:52 do dia 14/04/2014 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/10/2014.

Código de controle da certidão: D6E8.14B7.A452.F54B

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

http://www.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/ATSPO/certidao/CndconjuntaInter/Emit... 14/04/2014
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PARANÁ
qçvíPw f>or'>TAno

Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

N°11698674-00

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 82.086.125/0001-40

Nome: A C OLIVEIRA CONFECCOES LIDA

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 requerente, 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.

Finalidade: Licitação

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet

vtfww.fazenda.Dr.aov.br

Esta Certidão tem validade até 12/08/2014 - Fornecimento Gratuito

paranA

Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

Certidão N" 11698674-00

W
Emitida Eietronicamente via Internet

14/04/2014 - 07:47:06

Dados transmitidos de forma segura
Tecnoiogia CELEPAR

https://www.arinternet.pr.gov.br/outros/_d_negativa2.asp?eUser=&eCPF=&eCNPJ=8... 14/04/2014



16/4/2014Certidão

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE HNANÇAS
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

NEGATIVA

N" 7233 / 2014

IMPORTANTE:

1. FICA RESSALVADO 0 DIREITO DA FAZENDA

MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS
POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO

PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.
2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE ATÉ
15/06/2014, SEM RASURAS ENO ORIGINAL.

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

Planalto, 16 de Abril de 2014

REQUERENTE: O mesmo
CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:

C2HJF2QET22444C9AB

FINALIDADE: CONCORRÊNCIA / LICITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: A.C. OLIVEIRA CONFECCOES LTDA

INSCRIÇÃO EMPRESACNPJ/CPFINSCRIÇÃO ESTADUALALVARA

3582.086.125/0001-403340062123381

ENDEREÇO

AV RIO GRANDE DO SUL, 569 - CENTRO CEP: 85750000 Planalto - PR

CNAE / ATIVIDADES

Comércio varejista de arti^s do vestuário e acessórios, Comércio varejista de brinquedos e arti^s recreativos

IVO
Auxiliar F nli^iro
Decreto 2396/2005

http://192.168.0.1:7474/stnVstmcertldao. vi ew.logic?modelView.tpCadastroStm= EM PRESA_DO_M U N ICIPiO&certldaoModel.idCertldao= 15151/1
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A C OLIVEIRA CONFECCOES LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 82.086.125/0001-40

Certidão n°: 46661494/2014

Expedição: 14/04/2014, às 07:50:41

Validade: 10/10/2014 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que A c oliveira confeccoes ltda - me (matriz e filiais) ,

inscrito (a) no CNPJ sob o n° 82.086.125/0001-40, NÃO CONSTA do Banco

Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

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

anteriores à data da sua expedição.

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

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

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

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvidas e su^-jescões; cnat i tsu . jvis . br



A,Q, OLIVEIRA OOWgEOcgES La?DA

00f<a?RAa?0 SOCIAL

ADJBMAfí Dfí JESUS FIDELES DE OLIVEIRA, brasi
leiro, oasado, oomerolante, residente e do
miciliado em Planalto, Estado do Paraná, si
ta na Rua Curitiba, s/ns, portador da Cédu
la de Identidade na 3*723#533-4, expedida •
pelo Instituto de Identificação do Estado /
do Paraná e CLEEIB BI9SPELD, brasileira, oa
eada, bancária, residente e domioiliada em
Planalto, Estado do Paraná, sita na Rua Cu
ritiba, s/na, portadora da Cédula de Identi
dade na 1.920#699, expedida pelo Instituto/
de Identificação do Estado do pGucaná, re
solvem por este instrumento partiou —
lar de Contrato Social, constituir uma so -
ciedade mercantil por quotas de responsabi-

^  lidade limitada, que se regerá pelas leis /
3#708 de 19 de janeiro de 1.919 e 4.726 de
13 de julho de 1.969, e pelas demais dispo
sições legais aplicáveis à espeoie e pelas/
cláusulas seguintes!

CláUSULA PRIMEIRA! — A Sociedade girará sob a denominação social
de "A.c. OLIVEIRA OOííPECçSes LIDA." tendo sua sede na Av. Rio /
Grande do Sul, s/ns, na cidade de Planalto, Estado do Paraná, /
Comarca da cidade de Capanema-PR.-

CLáüSULA SEGUNDA!- O objetivo mercantil da sociedade e comercio
varejista de confecções, calçados, brinquedos, artigos esporti
vos e armarinhos em geral.-

CLáUSULA TERCEIRA!- O prazo de duração da sociedade e por tempo
indeterminado, iniciando suas atividades em 19 de junho de 1990

w  * CLáusULA QUARTA!- O Capital Social, inteiramente subscrito na /
forma prevista neste ato, na importância de CR$.100.000,00( cem
mil cruzeiros), dividido em 100.000(cem mil), quotas no valor /
de CR$ l,^00(hum cruzeiro) cada uma, fica assim distribuido en -
tre 08 socios!

1. - O socio ADEMAR DE JESUS PIDELES DE OLIVEIRA, 99.000(oin -
qu quenta e cinco mil), quotas no valor de CR$.99#000,00(cin

qüenta e cinco mil cruzeiros), à ser integralizado no dia
19 de junho de 1.990, em moeda corrente dp País.

2. — A sócia CLENIR BIRSPELD, 49«000(quarenta e cinco mil)quota
no valor de CR$.49.000,00(quarenta e cinco mil oruzerios),
à ser integralizado no dia 19 de junho de 1.990, em moeda/
corrente do País.

OLÍUSULA QUIETA!- A responsabilidade dos socios e limitada à /
importância total do capital social, nos termos do artigo 2fi da
Lei nfi 3*708 de $0 de janeiro de 1.919•-
OLÍUSULA SEXTA!- As deliberações sociais, ainda que impliquem /
em alteraçao contratual, poderão ser tomadas pelo socio que re
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A.O, OLIVEIRA CONESGCgfíS LIDA
OQHTRATO SOOIAL fle,2

presente a maioria absoluta do capital da aociedadef consoante a
faculdade deferida pelo art.62 § 2s do Decreto 57.651 de 19 de /
janeiro de 1.966»-

ql/üSÜÍiA As quotas da sociedade são indivisíveis não/
poderão ser transferidas aou alienadas a qual(juer título à ter -
ceiroB: sem o consentimento unanime do outro sooiOf cabendo a es
te o direito de preferência na sua aquisição> proporcionalmente/
às quotas que possuir•-

OLÍUSUIiA OITAVAi- Se um dos socios desejar transferir suas quo-
tas deverá notificar por escrito à sociedade | discriminando o
preço f forma e prazo de pagamento > para que estCf através dos /
demais socios e2.erça ou renuncie ao direito de preferência o /
que devera fazer dentro de sessenta dias contados do recebimen
to da notificação ou em prazo maior a critério do sooio aliena
te. Decorrido este prazo sem que seja esLeroido o direito de pxe
renoief as quotas poderão ser livremente transferidas.-

OLÍÜSÜLA HONAt- A sociedade sera administrada pelo sooio, na /
de gerente, ao qual coJiq)ote, isoladamente o uso da /

fizma e a representação ativa e passiva, judicial ou extra-ju
dicial da sociedade , sendo-lhe entretanto vedado o seu empre
go sob qualquer pretexto ou modalidade, em operações ou nego— /
cios estranhos ao objeto social,^especialmente a prestação de
avais, endossos, fianças ou caução de favor•-
CLÍÜSULA DÉQBiAi- Pelos serviços prestados à sociedade, percebe
rá o sooio gerente a título de ̂ remuneração "Pro-Dabois'», quan -
tia fixada em comum acordo, até os limites de dedução fiscal /
previsto na legislação do imposto de renda, a qual sera levada/
a oonta de despesas gerais

QLÍUSÜLA DÜOIMA PHIMiSlRAi- Pioa investido na fünção de gerente/
da sociedade , dispensado da caução o sooio ADMAR DE JESUS PI-
DELBS DE OLIVEIRA.-

OLXüSüLA DÜOIMA SBUÜHDAt- O Contrato social coincidiará com o a-
no cí^l, devendo a 31 de dezembro de cada ano, ser levantado o
balanço geral da sociedade, obedecidas as prescritas legais e
técnicas pertinentes a matéria. Os resultados serão divididos /
entre os sooios, proporcionalmente, podendo os lucros a crite -
rio dos sooios serem distribuídos ou ficarem em reserva da so -
ciedade.-

B, por assim terem justo e contratados, lavram ,
datam e assinam o presente instrumento, em três vias de igual /
forma e teor, devidamente rubricados pelos sooios no verso de su
as folhas, que se obrigam fielmente por si e por seus herdeiros
à cumprí-io em todos os seus termos.

Planalto-Parana, 01 de junho de 1.990



3

'O
 7
 J
UH

 1
99
0'

Z
5
<
B
Z
7

^
U
M
T
A
 C
O
M
E
R
C
I
A
L
 D
Ü
 H
S
 

D
O
 í
-A

FA
íS

CE
RT
ID
ÃO
, 
Ce
iU
fi
Cü
 q
uú

 es
f.
c 

ni
o í

fí
fí

Ag
í

so
b 
o 

nf
im
er
o 
e 

de
ía
 e

sl-
.í/

íi^
ari

os 
yn
íí
^a
ni
oa
ü-
ic

U
S
J
C
O
 C
O
M
E
S
D
E
 .
W
,
C
E
O
C

£<
S>
«i
K.
'l
(N
S3
ra
l



A.Q. OLIVEIfíA OOHgEOCSSS VSDÃl
QQMTRATO SOCIALfl8>03

OLIVEIRA ADEMAR DE JE3

W

(Desteisunhas,

SerafWTovo

DBMONSTRAÇÍO DO USO DA FIRMA

A.C. OLIVEIRA QONFEQgCgS LIDA

ge

ADEMAR DE JESUS FIDELEí
SOOiO -

IRA
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A. C. OLIVEIRA CONFECÇÕES LTDA - MF.
TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATTTAT. '%o\

C.N.P.J; 82.086.125/0001-40 (&'/
.Sr
3-

ADEMAR DE JESUS FIDELES DE OLIVEIRA, brasileiroi i p

regime de Comunhão Universal de Bens, empresário, residente e domiciliaiddmã^Av^r^ il
Rio Grande do Sul, s/n°, município de Planalto, estado do Paraná, portador do RG sob

n° 3.723.533-4 SSP/PR e CPF: 512.817.679-72 e; CLENIR BINSFELD FIDELES DE

OLIVEIRA, brasileira, casada em regime de Comunhão Universal de Bens,

empresária, residente e domiciliada na Av. Rio Grande do Sul, s/n°, município de

Planalto, estado do Paraná, portadora do RG sob n° 1.920.699 SSP/PR e CPF:

619.999.629-15; sócios componentes da empresa A. C. OLIVEIRA CONFECÇÕES

LTDA - ME, estabelecida na Av. Rio Grande do Sul, s/n°, município de Planalto.

estado do Paraná, cfe contrato social registrado na JUCEPAR sob n° 41202335627, em

sessão do dia 07.06.1990; Primeira Alteração Contratual registrada sob n° 951711903,

em sessão do dia 31.10.1995; e Segunda Alteração Contratual registrada sob n°

991234820, em sessão do dia 21.06.1999;

CLÁUSULA PRIMEIRA: A vista da modificação ora ajustada e em consonância com
o que determina o art. 2031 da Lei 10406/2002, os sócios RESOLVEM por este

instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, tomando assim sem efeito, a partir
desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo que, adequado às

disposições da referida Lei número 10406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a
seguinte redação:

CLAUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial de A. C.

OLIVEIRA CONFECÇÕES LTDA - ME.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem a sua sede na Av. Rio Grande do Sul, s/n°,
município de Planalto, estado do Paraná, CEP: 85750.000.

CLÁUSULA TERCEIRA: O objeto social é "Comércio Varejista de Confecções,
Calçados, Brinquedos, artigos esportivos e Armarinhos em geral".

CLÁUSULA QUARTA: O capital social é de R$: 20.000,00 (vinte mil reais) dividido
em 20.000 (vinte mil) quotas, de valor nominal de R$: 1,00 (hum real) cada uma,

integralizadas em moeda corrente do país, assim subscritas:

Sócios Quotas Capital
Ademar J.F. de Oliveira 11.000 R$: 11.000,00
Clenir Binsfeld F. de Oliveira 9.000 R$: 9.000.00
Total 20.000 R$: 20.000,00





A. C. OLIVEIRA CONFRrrAKS LTDA - MT.
TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATTTAT.

. T^T -r ■* •' 'i -' :'-t •: '•,?/(4
C

w

%\S5 V » • • \

D*)
V,. /

.N.P.J; 82.086.125/0001-40
/íV

CLAUSULA QUINTA; A sociedade iniciou suas atividades em 15 de Junho/d^d^^Ç^^^f;:,^
seu prazo é indeterminado. ! I &\ :w á;  \ \CLAUSULA SEXTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cèdibas^^oq^i)'^ i/ í
transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegu^àíaSKeáí^
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.
CLÁUSULA SÉTIMA; A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas
quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.
CLÁUSULA OITAVA: A administração da sociedade caberá ao sócio ADEMAR DE
JESUS FIDELES DE OLIVEIRA, com os poderes e atribuições de Sócio
Administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no .entanto, em
atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer
dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis^ da sociedade, sem
autorização do outro sócio. ■ . •
CLÁUSULA NONA: Ao término de cada exercício social, etó 31 de dezembro, o
admimstrador prestará contas justificadas de sua administração procedente à elaboração
do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo às
sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.
CLÁUSULA DÉCIMA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os
sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrados quando for o caso.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma
retirada mensal, a título de Pró-Labore, observadas as disposições regulamentares
pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a
sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e ou incapaz. Não
sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus
haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data
da sua resolução, verificada em balanço especialmente levantado.
Paragrafo Único. O mesmo procedimento sera adotado em outros casos em que a
sociedade se resolva em relação a seu sócio.
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A. C. OLIVEIRA CONFECÇÕES LTDA - MF.

TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
C.N.P.J! 82.0S6.125/0001-40

DO PARAHÂ

/fW^\
R nfenaR na \ t \CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Os administradores declaram sob as i|fena§ dá

lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, \po£
especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitó§ del?^..^- •
a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou pôr—

crime falimentar, de prevaricação, peita ou subomo, concussão, peculato, ou contra a

economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da

concorrência, contra relações de consumo, fé pública ou propriedade.

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Declaração de Microempresa: Declaram que a
presente empresa se enquadra no disposto do art. 2®, inciso I, da Lei n® 9.841 de

05.10.99 e que o volume da sua receita bruta não excederá o limite fixado no art. 2®,
inciso I, da Lei n 9.841, não se enquadrando igualmente em nenhuma das exclusões de que
trata o art. 3® da referida lei.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Fica eleito o foro de Capanema, PR., para o exercício
e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados assinam a presente alteração em 3 vias

de igual forma e teor.

Adem
veiras de Oliveira

Este instrumento foi elaborado por
Kacyara Maria Tovo Kinner

CRC/PR-(

Testemunhas:

P/PR
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Contribuinte,

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

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO

82.086.125/0001-40

MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇAO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

07/08/1990

NOME EMPRESARIAL

A 0 OLIVEIRA CONFECCOES LTDA - ME

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÃRIAS
Não informada

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

LOGRADOURO

AV RIO GRANDE DO SUL
NUMERO

SN

COMPLEMENTO

CEP

85.750-000

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

MUNICÍPIO

PLANALTO
UF

PR

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇAO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
********

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia 14/04/2014 às 07:47:31 /data e hora de BrasíliaV Páaina: 1/1
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município de planalto

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

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

PLANALTO - PARANÁ

CONVITE N" 011/2014

ANEXO m - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

S 34«ec

w

RAZÃO SOCIAL: A C OLIVEIRA CONFECÇÕES LTDA ME

CNPJ N°.: 82.086.125/0001-40

ENDEREÇO: AV. RIO GRANDE DO SUL, S/N FONE: (46) 3555-2223

MUNICÍPIO: PLANALTO EST.: PARANÁ

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de

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

011/2014, 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.

W

Planalto-PR, 17 de Abril de 2014.

NOME: Ademar de Jdsus-^tdeles de Oliveira

RG: 3.723.533-4 SSP/PR CPF: 512.817.679-72

CARGO: Sócio-Administrador



município de planalto

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

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

PLANALTO - PARANÁ

CONVITE N° 011/2014

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

w

RAZÃO SOCIAL: A C OLIVEIRA CONFECÇÕES LTDA ME

CNPJ N°.: 82.086.125/0001 40

ENDEREÇO: AV. RIO GRANDE DO SUL, S/N FONE: (46) 3555-2223

MUNICÍPIO: PLANALTO EST.: PARANÁ

A proponente abaixo assinada, participante da licitação

modalidade de CONVITE N° 011/2014, 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.

W

. tf"?
i V v ' rC-'-'

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Planalto-PR, 17 de Abril de 2014.

NOME: Ademar db^Jdsus FídeiSa-dê^liveira

RG: 3.723.533i4íS»^R 'CPF: 512.817.679-72

CARGO: Sócio-Administrador
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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. br
Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO - PARANÁ

CONVITE N° 011/2014

ANEXO VII - MODELO E ESPECIFICAÇÕES DAS CAMISETAS.

OBS: A empresa vencedora deverá seguir obrigatoriamente as
especifícações constantes nesse anexo, bem como utilizar material de
primeira qualidade.

costa estampa frase
cor azul royal

gola redonda
com ribana

frente

■  ̂ \

Lixo tem seu Iugai7
você

pode ajudarl"

estampa brasão
cor aziil royal

Tecido: 67% poliosler
33% viscose

manga curta

gola redonda com nbana

cor branca

estampas com tinta cor azul

costa e frente

costa .estampa frase
cor azul royal

gola redonda
corri ribana

frente

estampa brasão
cor azul royal

Tecido: 67% poiiester
33% viscose

manga curta

gola redonda com ribana

cor azul turquesa

estampas com tinta cor azul

costa e frente

9^

Planalto-PR, 17 de Abril de 2014.

NOME: Ademar de Jesus Fideles de Oliveira

RG: 3.723.533-4 SSP/PR CPF: 512.817.679-72

CARGO: Sócio-Administrador
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EDISON ALVES DA CONCEIÇÃO
CNPJ: 13.481.323/0001-96

ENDEREÇO: RUA PELOTAS, 375, CETRO,
PLANALTO- PR

CONVITE N® 011/2014

ANEXO VI - TERMO DE RENÚNCIA

RAZÃO SOCIAL: EDISON ALVES DA CONCEIÇÃO

CNPJ N° 13.481.323/0001-96

ENDEREÇO: RUA PELOTAS FONE:46-3555-1083

MUNICIPIO:PLANALTO EST.PR

O representante legal da empresa EDISON ALVES DA

CONCEIÇÃO, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório sob a

modalidade de CONVITE N° 011/2014, instaurado pelo Município de

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

21 de junho de 1993, obrigando a empresa que representa, que não pretende

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

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

fase habilitatória e ao prazo respectivo, e concordando, em conseqüência,

com o curso do procedimento licitatório, passando-se ã abertura dos

-W envelopes de proposta de preço dos proponentes habilitados.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Planalto 17 de Abril de 2014.

ri3.481.323(0001-96l

'EDISON AlÁ^ES DA CONCEIÇÃO ^^cmtroR^PEU>TAS.376-aMTRO
RG: 6.884.p3-g75(WX)0-PlANALTO -

CPF: 046.879W9-82

GERENTE
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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.br
Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO - PARANÁ

CONVITE N® 011/2014

ANEXO VI - TERMO DE RENÚNCIA

RAZÃO SOCIAL: A C OLIVEIRA CONFECÇÕES LTDA ME

CNPJ N°.: 82.086.125/0001-40

ENDEREÇO: AV. RIO GRANDE DO SUL, S/N FONE: (46) 3555-2223

MUNICÍPIO: PLANALTO EST.: PARANÁ

O representante legal da empresa A C OLIVEIRA

CONFECÇÕES LTDA ME, na qualidade de Proponente do procedimento

licitatório sob a modalidade de CONVITE N° 011/2014, instaurado pelo

Município de Planalto, declara na forma e sob as penas impostas pela Lei n°

8.666/93, de 21 de junho de 1993, obrigando a empresa que representa,

que náo pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitação, que julgou

os documentos de habilitação, renunciando, assim, expressamente, ao

direito de recurso da fase habilitatória e ao prazo respectivo, e concordando,

em conseqüência, com o curso do procedimento licitatório, passando-se ã

abertura dos envelopes de proposta de preço dos proponentes habilitados.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Planalto-PR, 17 de Abril de 2014.

f.vj.

NOME: Âdemar dè JbísvtsrFí^^esrtteOliveira

RG: 3.723.533-4^SP/PR CPF: 512.817.679-72

CARGO: Sócio-Administrador



( Município de Planalto

Convite 11/2014

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CM^J: 82.086.125/0001-40 Fornecedor : A.C. OLIVBRA CONFHXOES LTDA

Bidereço : AV RD GRANDE DO SUL 569 - CENTRO - Ranalto/FR - CB^ 85750-000

Inscrição Estadual: 3340062123 Contador:

E-mail:

Telefone: 3555-2223 Fax: Celular:

Telefone contador:

Página: 1

Representante: ADB/IAR DE JESUS FlDaES DEOLiVBRA CPF: 512.817.679-72 RG: 37235334

Bidereço representante: AV. RKD GRANDE DO SUL S/N-PLANA LTO/PR-CEP 85750-000 Telefone representante:

E-mail representante:

Banco: Agência: Conta: Data de abertura:

Lote: 001 Lote 001
-

N" Item Descrição do Produto / Serviço Qtde. Unid. Preço Mláxlmo Marca Preço Unitário Preço Total

001 Camiseta em poliviscose (67% poliéster e 33% viscose), gola ribana

manga curta, azul, tamanho "EG", conforme anexo VII

3,00 UN 22,90 INOVE UNIFORME 21,39 64,17

002 Camiseta em poliviscose (67% poliéster e 33% viscose), gola ribana

manga curta, azul, tamanho "P", conforme anexo VII

26,00 UN 20,90 INOVE UNIFORME 19,95 518,70

003 Camiseta em poliviscose (67% poliéster e 33% viscose), gola ribana

manga curta, azul. tamanho "GG", conforme anexo VII

19,00 UN 21,90 INOVE UNIFORME 21,29 404,51

004 Camiseta em poliviscose (67% poliéster e 33% viscose), gola ribana

manga curta, azul, tamanho "G", conforme anexo VII

39,00 UN 20.90 INOVE UNIFORME 19,95 778,05

005 Camiseta em poliviscose (67% poliéster e 33% viscose), gola ribana

manga curta, azul, tamanho "M", conforme anexo VII

77,00 UN 20,90 INOVE UNIFORME 19,95 1.536,15

006 Camiseta em poliviscose (67% poliéster e 33% viscose), gola ribana

manga curta, azul, tamanho "PP". conforme anexo VII

2,00 UN • 20,90 INOVE UNIFORME 19,95 39,90

007 Camiseta em poliviscose (67% poliéster e 33% viscose), gola ribana,

manga curta, branca, tamanho "EG", conforme anexo VII.

5,00 UN 18,94 INOVE UNIFORME 18,49 92,45

008 Camisetas em poliviscose (67% poliester e 33% viscose)

, gola ribana, manga curta, branca, tamanho "6", conforme anexo VII.

194,00 UN 10,99 INOVE UNIFORME 10,79 2.093,26

009 Camisetas em poliviscose (67% poliester e 33% viscose)

, gola ribana, manga curta, branca, tamanho "12", conforme anexo VII.

240,00 UN 12,96 INOVE UNIFORME 12,83 3.079,20

010 Camisetas em poliviscose (67% poliester e 33% viscose)

, gola ribana, manga curta, branca, tamanho "4", conforme anexo VII.

57,00 UN 9,99 INOVE UNIFORME 9,89 563,73

011 Camisetas em poliviscose (67% poliester e 33% viscose),

gola ribana, manga curta, branca, tamanho "14", conforme anexo VII.

137,00 UN 13,59 INOVE UNIFORME 13,39 1.834,43

012 Camisetas em poliviscose (67% poliéster e 33% viscose), gola ribana,

manga curta, branca, tamanho "EGG". Conforme anexo VII.

1,00 UN 18,94 INOVE UNIFORME 18,49 18,49

013 Camisetas em poliviscose (67% poliéster e 33% viscose) , gola ribana,

manga curta, branca, tamanho "G". Conforme anexo.

15,00 UN 16,97 INOVE UNIFORME 16,29 244,35

014 Camisetas em poliviscose (67% poliéster e 33% viscose) , gola ribana,

manga curta, branca, tamanho "P". Conforme anexo.

21,00 UN 14,98 INOVE UNIFORME 14,87 312,27

015 Camisetas em poliviscose (67% poliéster e 33% viscose), gola ribana,

manga curta, branca, tamanho "10". Conforme anexo VII.

288,00 UN 12,59 INOVE UNIFORME 12,44 3.582,72

016 Camisetas em poliviscose (67% poliester e 33% viscose),

gola ribana, manga curta, branca, tamanho "GG", conforme anexo VII.

7,00 UN 17,69 INOVE UNIFORME 17,49 122,43

es Proposta-Versão: 1.1.21 17/04«314 07:15:53



/ (
Município de Planalto

Convite 11/2014

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 82.086.125/0001-40 Fornecedor: A.C. OLiVBRA C0NFECCX5ES LTDA

Bidereço : AV RIO GRANDE DO SUL 569 - CENTRO - Ranalto/FR - CEP 85750-000

Inscrição Estadual: 3340062123 Contador:

E-mall:

Telefone: 3555-2223 Fax: Celular:

Telefone contador:

Página: 2

Representante: AD0AAR DE JESUS FIDELES DEOLIVBRA CPF: 512.817.679-72

Bidereço representante: AV. RIO GRANDE DO SUL S/N - PLANALTO/PR- CEP85750-000

E-maíl representante:

Banco: Agência:

Lota: 001 Lote 001. - -

N*> Item Descrição do Produto / Serviço Qtde. Unid.

RG: 37235334

Conta:

Preço Máximo Marca

Telefone representante:

Data de abertura:

Preço Unitário Preço Total

017 Camisetas em poliviscose (67% poliestere 33% viscose),

gola ríbana, manga curta, branca, tamanho "8", conforme anexo Vil.

018 Camisetas em poliviscose (67% poliester e 33% viscose)

gola ríbana, manga curta, branca, tamanho "M",conforme anexo VII.

019 Camisetas em poliviscose (67% poliester e 33% viscose)

, gola ríbana, manga curta, branca, tamanho "PP", conforme anexo VII.

020 Camisetas em poliviscose (67% poliester e 33% viscose)

gola ríbana, manga curta, branca, tamanho "2", conforme anexo VII.

Validade da proposta: 60 dias

Prazo de entrega: 15 dias

280,00 UN

22,00 UN

41,00 UN

30,00 UN

11,59 INOVE UNIFORME

16,97 INOVE UNIFORME

14,97 INOVE UNIFORME

9,79 INOVE UNIFORME

A.C. OLIVBRA

11,44

16,69

14,65

9,62

PREÇO TOTAL DO LOTE ;

TOTAL DA PROPOSTA:

LTDA

CNPJ: 82.O80.125/QOO1-WO

^2.086.125/0001-40^
A 0. OLIVEIRA CONFECÇÕES

LTDA-ME

AV. RIO GRANDE DO SUL, S/N
CENTROI  85750-000 - PLANALTO - PR |

3.203,20

367,18

600,65

288,60

19.744,44

19.744,44

esProposta - Versão: 1.1.21 17/04/201407:15:53



^  Município de Planalto (
Convite 11/2014

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 13.481.323/0001-96 Fornecedor: EDiSON ALVES DA CXDNCBCAO E-mail:

Bidereço: RUA QUATRO S/N AREA INDUSTRIAL-BAIRRO INDUSTRIAL - Ranalto/FR-0^ 85750-000 Telefone: 35551083
Inscrição Estadual: Contador:

Página 1

Fax: Celular:

Telefone contador:

Representante: CPF:

Endereço representante:

.
RG:

Telefone representante:

E-mail representante:

Banco: Agência: Conta: Data de abertura:

N° Item Descrição do Produto / Serviço Qtde. Unid. Preço Máximo Marca Preço Unitário Preço Total

001 Camiseta em poliviscose (67% poiíéstere 33% viscose), gola ribana

manga curta, azul, tamanho "EG", conforme anexo Vil

3,00 UN 22,90 IN9VE 22,90 68,70

002 Camiseta em polivíscose (67% poliéster e 33% viscose), goia ribana

manga curta, azul, tamanho "P". conforme anexo Vil

26.00 UN 20,90 IN9VE 20,90 543,40

003 Camiseta em poliviscose (67% poliéster e 33% viscose), gola rítiana

manga curta, azul, tamanho "GG", conforme anexo VII

19,00 UN 21,90 IN9VE 21,90 416,10

004 Camiseta em poliviscose (67% poliéster e 33% viscose), gola ritiana

manga curta, azul, tamanho "G", conforme anexo VII

39,00 UN 20,90 IN9VE 20,90 815,10

005 Camiseta em poliviscose (67% poliéster e 33% viscose), gola ritiana

manga curta, azul, tamanho "M", conforme anexo VII

77,00 UN 20,90 IN9VE 20,90 1.609.30

006 Camiseta em poliviscose (67% poliéster e 33% viscose), gola rítiana

manga curta, azul, tamanho "PP", conforme anexo Vli

2,00 UN 20,90 IN9VE 20,90 41.80

007 Camiseta em poliviscose (67% poliéster e 33% viscose), gola ribana,

manga curta, branca, tamanho "EG". conforme anexo VII.

5,00 UN 18,94 IN9VE 18,94 94.70

008 Camisetas em poiiviscose (67% poliestere 33% viscose)

, gola ribana, manga curta, branca, tamanho "6", conforme anexo VII.

194,00 UN 10,99 IN9VE 10,99 2.132,06

009 Camisetas em poiiviscose (67% poliestere 33% viscose)

, gola ribana, manga curta, branca, tamanho "12", conforme anexo VII.

240,00 UN 12,96 IN9VE 12,96 3.110,40

010 Camisetas em poiiviscose (67% poliestere 33% viscose)

, gola ribana, manga curta, branca, tamanho "4", conforme anexo Vii.

57,00 UN 9,99 IN9VE 9,99 569,43

011 Camisetas em poliviscose (67% poliester e 33% viscose),

gola ribana, manga curta, branca, tamanho "14", conforme anexo Vli.

137,00 UN 13,59 IN9VE 13,59 1.861,83

012 Camisetas em poliviscose (67% poliéster e 33% viscose), gola ribana,

manga curta, branca, tamanho "EGG". Conforme anexo VII.

1,00 UN 18,94 IN9VE 18,94 18,94

013 Camisetas em poliviscose (67% poliéster e 33% viscose), gola ritiana,

manga curta, branca, tamanho "G". Conf onne anexo.

15,00 UN 16,97 IN9VE 16,97 254,55

014 Camisetas em poliviscose (67% poliéster e 33% viscose), gola rit)ana,

manga curta, branca, tamanho "P". Conforme anexo.

21,00 UN 14,98 IN9VE 14.98 314,58

015 Camisetas em poliviscose (67% poiíéstere 33% viscose), gola ribana,

manga curta, branca, tamanho "10". Conforme anexo VII.

288,00 UN 12,59 IN9VE 12,59 3.625,92

016 Camisetas em poliviscose (67% poliestere 33% viscose),

gola ribana, manga curta, branca, tamanho "GG", conforme anexo VII.

7,00 UN 17,69 IN9VE 17,69 123,83

esProposta- Versão; 1.1.2.4 iaOI/2014 iai1:43



^  Município de Planalto Págína2
Convite 11/2014

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 13.481.323/0001-96 Fornecedor: EDISON ALVES DA CONCBCAO E-mail:

Bidereço : RUA QUATRO SINAfíEA INDUSTRIAL - BAIRRO INDUSTRIAL - Ranalto/FR- 03=85750-000 Telefone: 35551083
Inserirão Bttaduah Contador:

Fax: Celular:

Telefone contador:

Representante: CPF: RG:

Endereço representante: Telefone representante:

E-mail representante:

Banco: Agência: Conta: Data de abertura:

N° Item Descrição do Produto / Serviço Qtde. Unld. Preço Máximo Marca Preço Unitário Preço Total

017

018

019

020

gola ribana, manga curta, branca, tamanho "8", conforme anexo Vil.

Camisetas em poliviscose (67% poliester e 33% viscose)

gola ribana, manga curta, branca, tamanho "M",conforme anexo VII.

Camisetas em poliviscose (67% poliester e 33% viscose)

, gola ribana, manga curta, branca, tamanho "PP", conforme anexo VII.

Camisetas em poliviscose (67% poliester e 33% viscose)

gola ribana, manga curta, branca, tamanho "2", conforme anexo VII.

280,00 UN

22,00 UN

41,00 UN

30,00 UN

16,97 IN9VE

14,97 IN9VE

9,79 IN9VE

16,97

14,97

9,79

PREÇO TOTAL DO LOTE :

TOTAL DA PROPOSTA:

Validade da proposta: 60 dias

Prazo de entrega: 15 dias
2^

EDISON ALVES DA (X)NCEICAO

CNPJ: 13.481.323/0001-96

373,34

613,77

293,70

20.126,65

20.126,65

esProposta-Versão: 1.12.4
16/04/201418:11:43



Município de Planalto - 2014
Classificação por Fornecedor

Convite 11/2014

Pâgína;1

ItemProduto/ServiçoUN.QuantidadeStatusMarcaPreço UnitárioPreço Total Sei

Fornecedor: 244-5 A.C.OUVBRACONFECC(^LTDACNPJ: 82.088.12670001-40Telefone: 3556-2223Status: HablHtado19.744,44

Lote 001-Lote 00119.744,44

0019557Cairís^ em poliviscose (67% po(iéster e 33%UN3,00HatxlitadoINO\^21,3964,17 •

0029553Camiseta em poliviscose (67% poliéslsr e 33%UN26,00HatxlltacbINOVE19,95518,70 *

003Camisela em poliviscose (67% polièster e 33%UN19,00HaixlltadoINOVE21,29404,51 *

0049555Cairíseta em poliviscose (67% poliestsr e 33%UN39,00HabilitadoINOVE19,95778,05 *

0069554Camiseta em poliviscose (67% poliéstsf e 33%UN77,00HabilitadoINOVE19,961.538,15 *

0069562Camiseta em poliviscose (67% poliâster e 33%UN2,00HabilitadoINOVE19,9639,90 ♦

0079551Camisa em poliviscose (67% poliõstar e 33%UN5,00HabilitadoINOVE18,4892,45 *

008loreCanis^ em poliviscose (67%poliest8re33UN194,00HabilitadoINOVE10,792.093,26 *

0091078Cairisoias em poliviscose (67% poliostcr o 33UN240,00HabilitadoINOVE12,833.ora,2o *

0101074Camisetas em poliviscose (67% poliester e 33UN57,00HabilitadoINOVE9,89563,73 *

0111079Carrís^as em poliviscose (67%poliestare33UN137,00HabilitadoINOVE13,391.834,43 •

0127614Camis^as em poliviscose (67% polióster e 33UN1.00HabilitadoINOVE18,4918,49 •

0137612Camisetas em poliviscose (67% polièster e 33UN15,00HabilitadoINOVE16,29244,36 *

0147610Camiselas em poliviscose (67% prriiéster e 33UN21,00HabilitadoINOVE14,87312Í7 *

7606Camisetas em poliviscose (67% polièster e 33UN288,00HabilitadoINOVE12,443.582,72 *

0161888Camisetas em poliviscose (67% poliester e 33UN7.00HabilitadoINOVE17,49122,43 ♦

0171076Camisetas em poliviscose (67% pcrilester e 33UN280,00HabilitadoINOVE11,443203,2) *

0181081Carris^as em poliviscoso (67% poliester e 33%UN22,00HabilitadoINOVE16,69367,18 *

0191885Camisetas cm poliviscose (67% pdicster e 33%UN41,00HabilitadoINOVE14,65600,65 *

0206266Camisetas em poliviscose (67% poliester e 33%UN30,00HabilitadoINOVE9,62288,60 *

VALOR TOTAL:19.744,44

Etntido por: CARLA, na v^sSo: 5607 m17/04/201409:58:42



Município de Planalto -2014
Mapa da Licitação

Convite 11/2014

(

Pàgina:1

Data abertura; 17/04/2014 Data julgamento: 17/04/2014 Data homologação:

Predito UN. Quartidade

CNPJ: 8Z086.125ra001-40

Preço Marca

LoteOOl -LoteOOl

001 Carriseta em polÍMScose (67% políés UN 3.00 21,39* INOVE

002 Camiseta em polniscose (67% pdiés UN 26.00 19,96* INOVE

003 Camiseta em poliviscose (67% pofiés UN 19.00 21,29* INOVE

004 Camiseta em poliviscose (67% poiiés UN 39,00 19,95* INOVE

005 Camiseta em poliuscose (67% poiiés UN 77,00 19,95* INOVE

006 Camiseta em poliviscose (67% poiiés UN 2,00 19,96* INOVE

007 Camiseta em poliviscose (67% poiiés UN 5,00 18,49* INOVE

008 Camisetas em poliviscose (67% pdi UN 194,00 10,79* INOVE

009 Camisetas em poitviscose (67% poli UN 240,00 1Z83* INOVE

010 Camisetas em poliviscose (67% poli UN 57,00 9,89* INOVE

011 Camisetas em poliviscose (67% poli UN 137,00 13,39* INOVE

012 Camisetas em poliviscose (67% poli UN 1,00 18,49* INOVE

013 Camisetas em poliviscose (67% poli UN 15,00 16,29* INOVE

014 Camisetas em poliviscose (67% poli UN 21,00 14,87* INOVE

015 Cairisetas em poliviscose (67% poli UN 288,00 12,44* INOVE

016 Camisetas em poliviscose (67% poli UN 7,00 17,49* INOVE

017 Camisetas em poliviscose (67% poli UN 280,00 11,44* INOVE

018 Camisetas em poliviscose (67% polie UN 22,00 16,69* INOVE

019 Camisetas em poliviscose (67% polie UN 41,00 14,66* INOVE

020 Camisetas em poliviscose (67% polie UN 30,00 9,62* INOVE

TOTAL GERAL DO FORNECEDOR

TOTAL GANHO PELO FORNECEDOR 19.744/14

CNPJ: 82.066.125/0001-40 - A.C.OUVEIRACONFECCOESLTDA

FRU - Frustrado DES - Deserto EMP - Empato EME - Empate ME

Emttido por: CARLA, na versão: 5607 m 17/04/201400:58:30



EDITAL CONVITE N' 011/2014

'9 wm 99 m

MIM UM nCUI^IMU UC MDCIXIUIKM tZ

JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO E
DAS PROPOSTAS

w

Aos dezessete dias de abril de 2014 às nove horas, na sala de reuniões,

desta Prefeitura Municipal de Planalto, os membros integrantes da Licitação

oa/s /On'i A nora
t  f IwClWVI tKÂ i ' w/ 1/ I -r. f W f fl W«« I f fi \^9 t 9 W4V/

recebimento, abertura e julgamento das propostas de habilitação e preços

referente a CONVITE A/® 011/2014, que trata da seleção de proposta visando

a aquisição de camisetas escolares, destinadas aos alunos do ensino

fundamental, pré-escola e creche, deste Município de Planalto. Tendo como

valor máximo a importância de R$ 20.126,65 (vinte mil e cento e vinte e seis

reais e sessenta e cinco centavos). Iniciada a reunião constatou-se que 03

(três) empresas receberam convite, sendo elas: A. C. OLIVEIRA

CONFECÇÕES LIDA., EDISON ALVES DA CONCEIÇÃO E VANETE ANA

SEITZ GRIPA. Sendo que a empresa VANETE ANA SEITZ GRIPA., não

manifestou interesse em apresentar documentação para participar do certame

licitatório. Em seguida, procedeu-se à abertura dos envelopes n® 01 contendo

documentação de habilitação, e após analisar minuciosamente a

documentação, a comissão Julgadora declarou 01 (uma) empresa

devidamente habilitada, qual seja, A. C. OLIVEIRA CONFECÇÕES LTDA. A
p^niQnM Al wrzQ HA mhtn^ir^&r\\^9 9 ifji r^i^Và^XU WVi^f V y/~l flVfV/ \^\49 9 9^ÍÍ9JI H vy

item 06 (da habilitação), pertinente ausência de apresentação da Prova de

regularidade relativa a CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS,

ficando então por esse único motivo declarada "inabilitada" a respectiva

empresa. Na seqüência, após as proponentes recusarem expressamente

rfi rtáOk irttckrrxrxr r^rxnrj rQrki#ror>e a r/ia /lo/ii/ifor^SnVfüuilfiw ViV/ Vifl ViW 99 9k\^9f^\^9 \^\^t t 9 9 \^\^149 9 U99 9\^ 9 9 V4 9%0Í%^\^ f I CiA/Üf 4V« y W W;

procedeu-se abertura do envelope n° 02 contendo proposta, onde constatou-

se que consagrou-se vencedora e posteriormente será fornecedora dos

seguintes itens a empresa subsequente:

A.C. OLIVEIRA CONFECCOES LTDA

Lote Item Objeto Marca Unid. Quant Preço
unitário

Preço
total

1 1 Camiset^-N. em
polivispósey^ (67%

INOVE UN 03 21,39f
CÕJlo



poliéster e 33%
viscose), gola ribana
manga curta, azul,
tamanho "EG",
conforme anexo VII

1 2 Camiseta em

poliviscose (67%
poliéster e 33%
viscose), gola ribana
manga curta, azul,
tamanho "P",
conforme anexo VII

INOVE UN 26 19,95 518,70

1 3 Camiseta em

poliviscose (67%
poliéster e 33%
viscose), gola ribana
rnãngâ curtâ, âzul,
tamanho "GG",
conforme anexo VII

INOVE UN 19 21,29 404,51

1 4 Camiseta em
M^i:. m-TM
|JuiiVidOUOC \yi /o

poliéster e 33%
viscose), gola ribana
manga curta, azul,
tamanho "G",
conforme anexo VII

INOVE UN 39 19,95 778,05

1 5 Camiseta em

poliviscose (67%
poliéster e 33%
viscose), gola ribana
manga curta, azul,
tamanho "M",
conforme anexo VII

INOVE UN 77 19,95 1.536,15

1 6 Camiseta em

poliviscose (67%
poliéster e 33%
viscose), gola ribana
manga curta, azul,
tamanho "PR",
conforme anexo VII

INOVE UN 02 19,95 39,90

1 7 Camiseta em

poliviscose (67%
poliéster e 33%
viscose), gola ribana,
manga curta, branca,
LC4I 1 ICII II tw L.W f

conforme anexo VII.

INOVE UN 05 18,49 92,45

1 8 Camisetas em

poliviscose (67%
poliester e 33%
viscose) , gola
ribana, manga curta,
branca, tamanho "6",
conforme anexo VII.

INOVE UN 194 10,79 2.093,26

1 9 Camisetas em

poliviscose (67%
poliester e 33%
viscose) , gola
ribana, manga curta,
branca, tamanho

INOVE UN 240

^

12,83 3.079,20



"12", conforme
anexo VII.

1 10 Camisetas em

poliviscose (67%
poliester e 33%
viscose) , gola
ribana, manga curta,
branca, tamanho "4",
conforme anexo VII.

INOVE UN 57 9,89 563,73

1 11 Camisetas em

poliviscose (67%
poliester e 33%
viscose) , gola
ribana, manga curta,
branca, tamanho
"14", conforme
anexo Vil.

INOVE UN 137 13,39 1.834,43

1 12 Camisetas em

poliviscose (67%
poliéster e 33%
viscose) , gola
ribana, manga curta,
branca, tamanho
"EGG". Conforme

anexo VII.

INOVE UN 01 18,49 18,49

1 13 Camisetas em

poliviscose (67%
poliéster e 33%
viscose) gola
ribana, manga curta,
branca, tamanho
"G". Conforme

anexo.

INOVE UN 15 16,29 244,35

1 14 Camisetas em

poliviscose (67%
poliéster e 33%
viscose) , gola
ribana, manga curta,
branca, tamanho "P".
Conforme anexo.

INOVE UN 21 14,87 312,27

1 15 Camisetas em

poiiviscose (67%
poliéster e 33%
viscose) , gola
ribana, manga curta,
WIC4IIWC4, ic«liiailltw

"10". Conforme

anexo VII.

INOVE UN 288 12,44 3.582,72

1 16 Camisetas em

poliviscose (67%
poliester e 33%
viscose), gola
ribana, manga curta,
branca, tamanho

"GG", conforme
anexo VII.

INOVE UN 07 17,49 122,43

1 17 Camisetas em

poliviscose (67%
poliester e 33%
viscose), gola

INOVE UN 280

f

11,44

)  /

3.203,20

JjOjOO-



ríbana, manga curta,
branca, tamanho "8",
conforme anexo VII.

1 18 Camisetas em

poliviscose (67%
poliester e 33%
viscose) gola ríbana,
manga curta, branca,
tamanho

"M",conforme anexo
VII.

INOVE UN 22 16,69 367.18

1 19 Camisetas em

poliviscose (67%
poliester e 33%
viscose) , gola
ribana, manga curta,
branca, iarnanho
"PP", conforme
anexo VII.

INOVE UN 41 14,65 600,65

1 20 Camisetas em

(juiiviouuoc [yi /o

poliester e 33%
viscose) gola ribana,
manga curta, branca,
tamanho "2",
conforme anexo VII.

INOVE UN 30 9,62 288,60

TOTAL 19.744,44

o critério de julgamento adotado foi o de menor preço por lote. A entrega

correspondente aos objetos acima mencionado será efetuada total na

Secretaria de Educação, deste Município de Planalto, e em até 15 (quinze)

r\ r/o or\/ir»ifor*õrk r/o onfrono ooró
VIIWw» Wl^/V/O V/ I t WW Wlf4lW^Vf. > fWf #(4./ (.4

efetuado em até 15 dias após a entrega dos objetos, e com apresentação da

respectiva nota fiscal. Para fins de assinatura do Termo Contratual o

Município de Planalto, convocará o adjudicatário dentro do prazo de 05 (cinco)

dias úteis, contados a partir da data de homologação e adjudicação do objeto,

çr\h nono r/o rlar*air n W/Vo/fn ò nnnfrofonõn nro-rr» r/o iz/ríônoio rirs nnniraíríf^\4tt\A WW V«\^WWffl W Wfff WfiW Cf WWf f4f V<4WCy«i4 V«V/ Wli^fr4fW«4W

será afé o dia 30/06/2014. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a

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

para homologação.

LUIZ CARi

pG/7r©

747.49A029-20

ARLA FAtlMA MOMBACH

Membro

027.056.719-43

ADEMAR Dm&SüS FIFELIS
DE OLIVEIRA

A. C. Oliveira Confecções
Ltda.

PAULSrSEZAR SCHMITT
Membro

911.604.729-04

040.368.469-22

EDISOfTALVES DA

CONCEIÇÃO
Edison Alves da Conceição
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LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE N° 011/2014
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fundamental, pré-escola e creche, deste Município de Planalto, conforme abaixo
segue:

A.C. OLIVEIRA CONFECCOES LTDA

Classificação Lote Item Objeto Valor do item

1 1 1 Camiseta em poliviscose (67% poliéster
e 33% viscose), gola ribana manga curta,
azul, tamanho "EG", conforme anexo VII

64,17

1 1 2 Camiseta em poliviscose (67% poliéster
e 33% viscose), gola ríbana manga curta,
azul, tamanho "P", conforme anexo VII

518.70

1 1 3 Camiseta em poliviscose (67% poliéster
e 33% viscose), gola ribana manga curta,
azul, tamanho "GG", conforme anexo VII

404,51

1 1 4 Camiseta em poliviscose (67% poliéster
e 33% viscose), gola ribana manga curta,
azul, tamanho "G", conforme anexo VII

778,05

1 1 5 Camiseta em poliviscose (67% poliéster
e 33% viscose), gola ribana manga curta,
azul, tamanho "M", conforme anexo VII

1.536,15

1 1 6 Camiseta em poliviscose (67% poliéster
e 33% viscose), gola ribana manga curta,
azul. tamanho "PP", conforme anexo VII

39,90

1 1 7 Camiseta em poliviscose (67% poliéster
e 33% viscose), gola ribana, manga
curta, branca, tamanho "EG", conforme
anexo VII.

92,45

1 1 8 Camisetas em poliviscose (67% poliester
e 33% viscose) , gola ribana, manga
curta, branca, tamanho "6", conforme
anexo VII.

2.093,26

1 1 9 Camisetas em poliviscose (67% poliester
e 33% viscose) , gola ribana, manga
curta, branca, tamanho "12", conforme
anexo VII.

3.079,20

1 1 10 Camisetas em poliviscose (67% poliester
e 33% viscose) , gola ribana, manga
curta, branca, tamanho "4", conforme
anexo VH.

563,73

1 1 11 Camisetas em poliviscose (67% poliester
e 33% viscose) , gola ribana, manga
curta, branca, tamanho "14", conforme

1.834,43
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anexo Vil.

1 1 12 Camisetas em poliviscose (67% poliéster
e 33% viscose) , gola ribana, manga
curta, branca, tamanho "EGG". Conforme
anexo Vil.

18,49

1 1 13 Camisetas em poliviscose (67% poliéster
A 000/ »
O sjsj/o viouuoo; , yuiâ iluaiia, maiiyo

curta, branca, tamanho "G". Conforme
anexo.

244,35

1 1 14 Camisetas em poliviscose (67% poliéster
e 33% viscose) , gola ribana, manga
curta, branca, tamanho "P". Conforme
anexo.

312,27

1 1 15 Camisetas em poliviscose (67% poliéster
e 33% viscose) , gola ribana, manga
curta, branca, tamanho "10". Conforme
anexo VII.

3.582,72

1 1 16 Camisetas em poliviscose (67% poliester
e 33% viscose), gola ribana, manga
curta, branca, tamanho "GG", conforme
anexo VII.

122,43

1 1 17 Camisetas em poliviscose (67% poliester
e 33% viscose), gola ribana, manga
curta, branca, tamanho "8", conforme
anexo VII.

3.203,20

1 1 18 Camisetas em poliviscose (67% poliester
e 33% viscose) gola ribana, manga
curta, branca, tamanho "M",conforme
anexo VII.

367,18

1 1 19 Camisetas em poliviscose (67% poliester
e 33% viscose) , gola ribana, manga
curta, branca, tamanho "PP", conforme
anexo VII.

600,65

1 1 20 Camisetas em poliviscose (67% poliester
e 33% viscose) gola ribana, manga curta,
branca, tamanho "2", conforme anexo
VII.

288,60

Planalto-Pr., 17 de abril de 2014.

LUIZ CARL0S

Presicfente

747.491 b29-20

F. MOMBACH STURM ̂
Membro

027.0ÕÔ.7Í9-43

PAUL5PSÊZAR SCHMITT
Membro

911.604.729-04
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PARECER jurídico

REFERENTE AO PROCESSO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE CONVITE N° 011/2014

O presente Processo de Licitação n° 011/2014, na modalidade de

Convite, pelo critério menor preço por item, referente à aquisição de camisetas

escolares, destinadas aos alunos do ensino fundamental, pré-escola e creche, deste

Município de Planalto, encontra-se conforme os ditames da lei e do ato convocatório,

que recebeu adequada tramitação e execução, nos termos da Lei n° 8.666/93, LC

123/2006 de 14 de dezembro de 2006 e demais legislação aplicável, podendo o Sr.

Prefeito, após efetivar o juízo de conveniência, homologar o resultado, adjudicando

ao vencedor os respectivos objetos.

Planalto-Pr., 25 dá abril de 2014

PATRIQUE

OAB/P
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

w

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

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

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

legislação pertinente, HOMOLOGA o resultado da licitação na modalidade de

Convite n° 011/2014. cujo objeto é a aquisição de camisetas escolares, destinadas

aos alunos do ensino fundamental, pré-escola e creche, deste Município de

Planalto., em favor das empresas A.C. OLIVEIRA CONFECCOES LIDA, EDISON

ALVES DA CONCEÍCAO, e em conseqüência ADJUDICA os objetos em favor da

mesma para que produza seus efeitos legais.

Planalto-Pr., 28 de abril de 2014

MARIÍON FERNANDO KUHN
PREFEITO MUNICIPAL
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CONTRATO ADMINISTRATIVO N" 048/2014
CONVITE N° 011/2014

Contrato administrativo que entre si fazem o Município de Planalto e a
empresa A. C. Oliveira Confecções 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

é 9-••rvo-í r\-r^4»r* r\ -•/■«"tl-í ^ A 4^ T3l -n 1cxciaxicixc/ v.€xauM.vi/ xcaxvxcxLtt:: vxOxxLX^^xxxcxvxv7 xícot^ xvxux.xx\.x|yxt^ U.C x xcxxlcxxiv^/

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: A. C. OLIVEIRA CONFECÇÕES LTDA. inscrita no CNPJ sob n°
82.086.125/0001-40, com sede à Av, Rio Grande do Sul, s/n°. Centro, Município de
Planalto, Estado do Paraná, neste ato representada pela Sr. ADEMAR DE JESUS
FIDELES DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, empresário, portador do RG sob n"
3.723.533-4 SSP/PR. e do CPF n'' 512.817.679-72, residente e domicüiado na Av. Rio
Grande do Sul, Município de Planalto, Estado do Paraná.

CLÁUSULA PRIMEIRA
#-*TÍTT7'T'/-V TT^T» A T*/-*1_/W OojJCl W WKJ V-WiN 1 1\/1l 1 w

o presente Contrato tem por objeto a aquisição de camisetas escolares,
destinadas aos alunos do ensino fundamental, pré-escola e creche, deste Município

LOTE::
ITEM QUANT UNID DISCRIMINAÇÃO MARCA VALOR

UNIT.

VALOR
TOTAL

01 57 UN Camisetas em poliviscose
(67% poliéster e 33%
viscose), gola ribana, manga
curta, branca, tamanho "4",
conforme anexo VII.

INOVE 21,39 64,17

02 194 UN Camisetas em poliviscose
(67% poliéster e 33%
viscose), gola ribana, manga
curta, branca, tamanho "6",
conforme anexo VII.

INOVE 19,95 518,70

03 01 UN Camisetas em poliviscose
(67% poHéster e 33%
viscose), gola ribana, manga
curta, branca, tamanho
"EGG". Conforme anexo VII.

INOVE 21,29 404,51
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04 07 UN Camisetas em políviscose
(67% polLéster e 33%
viscose), gola ribaiia, mai"iga
curta, branca, tamanho

"GG". Conforme anexo VIL

INOVE 19,95 778,05

05 22 UN Camisetas em poliviscose
(67% pouéster e 33%
viscose), gola ribana, manga
curta, branca, tamanho "M".

Conforme anexo VIL

INOVE 19,95 1.536,15

06 240 UN Camisetas em poliviscose
(67% pohéster e 33%
viscose), gola ribana, manga
curta, branca, tamanho "12".

Conforme anexo VIL

INOVE 19,95 39,90

07 288 UN Camisetas em poliviscose
(67% pohéster e 33%
viscose), gola ribana, manga
curta, branca, tamanho "10".

Conforme anexo VIL

INOVE 18,49 92,45

08 41 UN Camisetas em poHviscose
(67% pohéster e 33%
viscose), gola ribana, manga
curta, branca, tamanho "PP".

Conforme anexo VIL

INOVE 10,79 2.093,26

09 137 UN Camisetas em pohviscose
(67% pohéster e 33%
viscose), gola ribana, manga
curta, branca, tamanho "14".

Conforme anexo VIL

INOVE 12,83 3.079,20

10 280 UN Camisetas em pohviscose
(67% pohéster e 33%
viscose), gola ribana, manga
curta, branca, tamanho "8",

conforme anexo VIL

INOVE 9,89 563,73

11 21 UN Camisetas em pohviscose
(67% pohéster e 33%
viscose) gola ribana, manga
curta, branca, tamanho "P",

conforme anexo VIL

INOVE 13,39 1.834,43

12 30 UN Camisetas em pohviscose
-nolíôcl-oT- o

viscose) gola ribana, manga
curta, branca, tamanho "^'2'',

conforme anexo VIL

INOVE 18,49 18,49

1 a 1C
X\./

TTNT
Kjxy V.^ciÍj.LAov;tc4o cxaI UUil V

(67% pohéster e 33%
viscose), gola ribana, manga

INOVE oo
X\J/Xmy

OAA
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curta, branca, tamanho "G",

conforme anexo VII.

14 05 UN Camisetas em poiiviscose
(67% poliéster e 33%
viscose), gola ribana, manga
curta, branca, tamanho

"EG", conforme anexo VII

T-K TT^

V E 14,87 312,27

15 02 UN Camisetas em poiiviscose
(67% poliéster e 33%
viscose), gola ribana, manga
ciuta, azul, tamanho "PP",

conforme anexo VII

INOVE 12,44 3.582,72

16 26 UN Camisetas em poiiviscose
(67% poliéster e 33%
viscose), gola ribana, manga
curta, azul, tamanho "P",

conforme anexo VII

INOVE 17,49 122,43

17 77 UN Camisetas em poiiviscose
(67% poliéster e 33%
viscose), gola ribana, manga
curta, azul, tamanho "M",

conforme anexo VII

INOVE 11,44 3,203,20

18 39 UN Camisetas em poHviscose
(67% poliéster e 33%
viscose), gola ribana, manga
curta, azul, tamanho "G",

conforme anexo VII

INOVE 16,69 367,18

19 19 UN Camisetas em poHviscose
(67% poHéster e 33%
viscose), gola ribana, manga
cxrrta, azul, tamanho "GG",

conforme anexo VII

INOVE 14,65 600,65

20 03 UN Camisetas em poHviscose
^67% noHéster e 33%
\  i.

viscose), gola ribana, manga
ciurta, azul, tamanho "EG",

conforme anexo VII

INOVE 9,62 288,60

TOTAL 19.744,44

Parágrafo Único - Integram e completam o presente termo Contratual,
para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as
condições expressas no edital CONVITE N° 011/2014, juntamente com seus anexos e
a proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA
DO VALOR

Pelo fornecimento dos objetos ora contratado, a CONTRATANTE
pagará à CONTRATADA o v^Aer total de R$ 19.744,44 (dezenove mil, setecentos e
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quarenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), daqui a diante denominado
VALOR CONTRATUAL.

CLÁUSULA TERCEIRA
DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA
A entrega correspondente aos objetos acima mencionado será efetuada

total na Secretaria Municipal de Educação, em até 15 (quinze) dias úteis após o
recebimento da Solicitação de Entrega.

CLÁUSULA QUARTA
DA FORMA DE PAGAMENTO

o nao-amo-nlT» corá ofofriaHn afó 1 Hiac anóc a onfrorra Hr>c r\t*iofr»c
^

com apresentação da(s) respectiva(s) nota(s) £iscal(is).
Parágrafo Único
O pagamento decorrente da aquisição dos objetos correrá por conta dos

recursos próprios do Município de Planalto, através das seguintes dotações
orçamentárias:

Conta da despesa Fimcional programática Destinação de recurso

730 07.121.12.361.1201-2033 0.1.00.0000000

800 07.121.12.361.1201-2034 0.1.00.0000000

CLAUSULA <3UINTA
DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

Parágrafo Primeiro - Constituem direitos da CONTRATANTE receber
os objetos deste Contrato nas condições avençadas e da CONTRATADA perceber o
valor aiustado na forma e orazo convencionados.

J  X

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) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e

comerciais decorrentes.

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

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

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

CLÁUSULA SEXTA
DA CESSÃO DO CONTRATO
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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 earantindo o dúeito prévio da citacão e da ampla defesa, ficará impedido de

w  *• ^ X *

licitar e contratar com a administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabihtação perante o Mxmicípio de Planalto.

/~>r ATTOTTT A A 1 r A
\^Lirí\j ctKJi-irí 1 V

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 rf
8.666/93.

w  CLÁUSULA NONA

DA VIGÊNCIA
O prazo de vigência do presente contrato será até 30/06/2014.
CLÁUSULA DÉCIMA

/-« A cr\c rw/ijcc/r\c!
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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 obrigadcis a responder pelo cumprimento
deste termo, perante o Foro da Comarca de Capanema-Pr. Não obstante qualquer
mudança de domicilio da CONTRATADA aue, em razão disso, é obrieada a manter

X  ' '

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 leslemuiuias^í^senles no alo, a fim de que se produza
efeitos legais.
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Wanalto-Fr. 28 de abrii de 2014

ONTRATANTE

TESTEMUNHAS


