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Planalto-Pr., 27 de novembro de 2014

DE: Cleusa Maria Dessanti - Secretaria de Educação
DE: Edemir Périco - Secretaria de Saúde

PARA: Marlon Fernando Kuhn - Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

Pelo presente solicitamos a Vossa Excelência a competente
autorização objetivando a contratação de empresa visando a prestação de serviços de
para imunização e controle de pragas dos imóveis públicos deste Município de
Planaito. Conforme abaixo:

Item Objeto Quant. Unid. Preço

uiritário

Preço

total

1 Imunização e conti-ole de pragas na Escola
Municipal Laudio Afonso Heinen,
compreendendo uma área de 3.369,00m2
interna e 4.631,00nV de área de entorno

(pátios).

04 UN 5.069,96 20.279,84

2 Imunização e controle de pragas no Centro
Municipal de Educação Infantil Marco
Antonio Schiavo, compreendendo uma área
de 657,00m2 interna e 1.743,00m2 de área de
entorno (pátios).

04 UN 1.289,58 5.158,32

3 Imunização e controle de pragas no Centro
Municipal de Educação Infantil Estação do
Aprender, compreendendo uma área de
400,OOm^ interna e 400,00m2 de área de

entorno (pátios).

04 UN 600 2.400,00

4 Imunização e controle de pragas na Escola
Municipal Irmã Dulce, compreendendo uma
área de 1.944,00m2 interna e 3.119,0Üm2 de
área de entorno (pátios).

04 UN 3.245,00 12.980,00

5 Imunização e conti*oIe de pragas na Escola
Municipal Solange Bueno da Silva,
compreendendo uma área de 1.00ü,00m2
interna e 3.000,00m2 de área de entorno

04 UN 2.060,00 8.240,00
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(pátios).

6 Imunização e controle de pragas na Escola
Municipal Júlio Skrzypczak, compreendendo
uma área de 870,00m2 interna e 1.178,00m2 de
área de entorno (pátios).

04 UN 1.391,24 5.564,96

7 Imunização e controle de pragas na Escola
Municipal Sagrada Família, compreendendo
uma área de 1.946,00m^ interna e 1.574,00m2
de área de entorno (pátios).

04 UN 2.814,84 11.259,36

8 Imunização e controle de pragas na Escola
Municipal Centro Novo, compreendendo
uma área de 798,OOm^ interna e 3.020,00m2 de
área de entorno (pátios).

04 UN 1.819,16 7.276,64

9 Imunização e controle de pragas no Centro
Municipal de Saúde, compreendendo uma
área de 708,OOm- interna e 1.051,00m2 de área
de entorno (pátios).

04 UN 1.158,04 4.632,16

10 Imunização e controle de pragas na Clinica
da Mulher, compreendendo uma área de
240,Ü0m2 interna e 1.072,00m2 de área de

entorno (pátios).

04 UN 592,96 2.371,84

11 Imunização e controle de pragas no Posto de
Saúde do Distrito de São Valério,
compreendendo uma área de 175,0Üm2
interna e 305,00m2 de área de entorno

pátios).

04 UN 298,9 1.195,60

12 Imunização e controle de pragas no Posto de
Saúde do Distrito de Barra Grande,
compreendendo uma área de 180,00m2
interna e 324,00m2 de área de entorno

pátios).

04 UN 310,32 1.241,28

13 Imunização e controle de pragas no Posto de
Saúde do Distrito de Sagrada Família,
compreendendo uma área de 170,00m-
interna e 1.450,00m2 de área de entorno

pátios).

04 UN 613,4 2.453,60

14 munização e controle de pragas no Posto de
Saúde do Distrito de Centro Novo,
compreendendo uma área de 360,00m2
interna e 40,00m2 de área de entorno (pátios).

04 UN 450,4 1.801,60

15 munização e controle de pragas no Posto de
Saúde de João, Distrito de Sagrada Família,
compreendendo uma área de 91,00m- interna
2 289,00m^ de área de entorno (pátios).

04 UN 191,94 767,76

TOTAL

A/
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O custo total estimado dos objetos solicitado, importa no
valor aproximado de R$ 87.622,96 (oitenta e sete mil, seiscentos e vinte e dois reais
e noventa e seis centavos).

Cordialmente,

f-

TXEUSÃMARIA DESSANTI

Secretária de Educação

EDl

SecreTarllT

RICO

Saúde

W
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Planalto-Pr., 28 de novembro de 2014

DE: Marlon Fernando Kulm - Prefeito Municipal

Preliminarmente para a autorização solicitada para a
contratação de empresa visando a prestação de serviços de para imunização e
controle de pragas dos imóveis públicos 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 insti*umento
convocatório da licitação;

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

Cordialmente,

MARLON FERNANDO KUHN

refeito Municipal.
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Planalto-Pr., 01 de dezembro de 2014

DE:

PARA:

Secretaria de Finanças

Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

Em atenção à solicitação visando à contratação de empresa visando a
prestação de serviços de para imunização e controle de pragas dos imóveis públicos
deste Município de Planalto, expedido por Vossa Excelência na data de 01/12/2014,
informamos a existência de previsão de recursos orçamentários para assegurar o
pagamento das obrigações decorrentes da solicitação supra, sendo que o pagamento
será efetuado através das Dotações Orçamentárias:

DOTAÇOES

Conta da despesa Funcional programática Destinaçào de recurso

900 07.121.12.361.1201-02034 0.1.00.0000000

1640 09.126.10.301.1001-02061 0.1.00.0000000

Cordialmente,

ENSON ELEMAR SCHABO

Secretário de Finanças
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Planalto-Pr., 02 de dezembro de 2014

DE: Assessoria Jurídica

PARA: Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

A  apreciação deste Setor Jurídico do processo
administrativo referente à contratação de empresa visando a prestação de serviços de
para imunização e controle de pragas dos imóveis públicos deste Município de
Planalto.

De acordo com a informação contida no oficio, de
01/12/2014, da Secretaria de Educação/Secretaria de Saúde e pesquisa de preços
feita pelo Departamento de Compras, o preço máximo dos objetos importa em R$
87.622,96 (oitenta e sete mil, seiscentos e vinte e dois reais e noventa e seis
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
Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso

900 07.121.12.361.1201-02034 O.l.OO.OOOQQOO
1640 I Q9.126.10.301.1001-02061 0.1.00.0000000

A Licitação dar-se-á sob a modalidade PREGÃO, na
forma PRESENCIAL, pelo critério de julgamento de MENOR PREÇO POR LOTE,
regido pela Lei Federal n." 10.520 de 17 dej3illacude"2002 e subs-tdímai^nte a Lei n."
8.666/93 e suas alterações, LC de dezembro de 2006S^€^ecreto
Municipal n." 2727f2007 de 26/05/2007, e demais disposições legais.

rarecer.

OAB)
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AUTORIZAÇÃO PARA LICITAÇÃO

Planalto-Pr., 03 de dezembro de 2014

DE:

PARA:

Marlon Fernando Kuhn

Pregoeiro/Comissão de Licitações

Considerando as informações e pareceres contidos no presente Processo,
Autorizo a Licitação sob a Modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, pelo
critério de julgamento de MENOR PREÇO POR LOTE, que tem por objeto à
contratação de empresa visando a prestação de serviços de para imunização e
controle de pragas dos imóveis públicos deste Município de Planalto, nos termos
da Lei Federal n. 10.520 de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente a Lei n. " 8.666/93
e suas alterações, LC 123/2006 de 14 de dezembro de 2006 e o Decreto Municipal n."
2727/2007 de 26/06/2007, e demais disposições legais.

O Pregoeiro e a Equipe de Apoio nomeada pela Portaria 002/2014.

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

MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal
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MINUTA DE EDITAL DE LICITAÇÃO JNT /2014

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

0 Município de Planalto, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica - CNPJ, sob o n° 76.460.526/0001-16, com sede na Praça São
Francisco de Assis, n° 1583, por seu Prefeito Municipal, Senhor Marlon
Fernando Kuhn, e o Senhor Luiz Carlos Boni Pregoeiro, nomeado pela Portaria
de n° 002/2014 de 03/01/2014, tornam público a realização de licitação na
modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE,
objetivando a contratação de empresa visando a prestação de serviços de
para imunização e controle de pragas dos imóveis públicos deste
Município de Planalto, que será regida pela Lei Federal de n° 10.520 de 17 de
julho de 2002; Decreto Municipal de n° 2727/2007 de 26/06/2007 sua
alterações, e subsidiariamente ã Lei Federal n" 8.666/93, suas alterações, LC
123/2006 de 14 de dezembro de 2006 e demais legislações aplicáveis, a ser
executado pela Comissão designada pela Portaria n° 002/2014 de
03/01/2014, e nas condições fixadas neste edital e seus anexos.

ABERTURA

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

1- DO OBJETO

1.1- A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta objetivando a
contratação de empresa visando a prestação de serviços de para imunização e
controle de pragas dos imóveis públicos deste Municipio de Planalto. Tudo
conforme condições, especificações, valores e quantidades, constante no Anexo
1 e nos termos deste edital.
IlOTE: 1 ^ I

Item Objeto Quant Unid. Preço
máximo

unitárioanitáno

Preço
máximo

1  Imunização e controle de

pragas na Escola Municipal
Laudio Afonso Heinen,
compreendendo uma área de

total

5.069,96 20.279,84
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3.369,00m^ interna e
4.631,00m^ de área de entorno

(pátios).

Imunização e controle de
pragas no Centro Municipal de
Educação Infantil Marco
Antonio Schiavo,
compreendendo uma área de
657,OOm^ interna e 1.743,00m^
de área de entorno (pátios).

Imunização e controle de
pragas no Centro Municipal de
Educação Infantil Estação do
Aprender, compreendendo uma
área de 400,OOm^ interna e
400,OOm^ de área de entorno

(pátios).

Imunização e controle de
pragas na Escola Municipal
Irmã Dulce, compreendendo
uma área de 1.944,00m^
interna e 3.119,00m2 de área
de entorno (pátios).

Imunização e controle de
pragas na Escola Municipal
Solange Bueno da Silva,
compreendendo uma área de
1.000,00m^ interna e
3.000,00m^ de área de entorno

(pátios).

Imunização e controle de
pragas na Escola Municipal
Júlio Skrzypczak,
compreendendo uma área de
870,OOm^ interna e 1.178,00m^
de área de entorno (pátios).

Imunização e controle de
pragas na Escola Municipal
Sagrada Família,
compreendendo uma área de
1.946,00m^ interna e
1.574,00m^ de área de entorno

(pátios).

Imunização e controle de

3.245,00

1.289,58 5.158,32

2.400,00

12.980,00

2.060,00 8.240,00

1.391,24 5.564,96

2.814,841 11.259,35

1.819,16| 7.276,64
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pragas na Escola Municipal
Centro Novo, compreendendo
uma área de 798,OOm^ interna
e  3.020,00m^ de área de
entorno (pátios).

Imunização e controle de
pragas no Centro Municipal de
Saúde, compreendendo uma
área de 708,OOm^ interna e
1.051,00m^ de área de entorno
(pátios).

Imunização e controle de
pragas na Clinica da Mulher,
compreendendo uma área de
240,OOm^ interna e 1.072,00m^
de área de entorno (pátios).

Imunização e controle de
pragas no Posto de Saúde do
Distrito de São Valério,
compreendendo uma área de
175,00m^ interna e 305,OOm^
de área de entorno (pátios).

Imunização e controle de
pragas no Posto de Saúde do
Distrito de Barra Grande,
compreendendo uma área de
180,OOm^ interna e 324,OOm^
de área de entorno (pátios).

Imunização e controle de
pragas no Posto de Saúde do
Distrito de Sagrada Família,
compreendendo uma área de
170,00m^ interna e 1.450,00m2
de área de entorno (pátios).
Imunização e controle de
pragas no Posto de Saúde do

Distrito de Centro Novo,
compreendendo uma área de
360,OOm-^ interna e 40,00m^ de
área de entorno (pátios).
Imunização e controle de
pragas no Posto de Saúde de

João, Distrito de Sagrada
Família, compreendendo uma

UN 1.158,04 4.632,16

592,96 2.371,84

298,9 1.195,60

310,32 1.241,28

613,4 2.453,60

450,4 1.801,60

191,94 767,76
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área de 91,00m^ interna e
289,OOm^ de área de entorno

(pátios).
TOTAL 87.622,96

2- DA DOTAÇÃO
2.1- Para cobertura das despesas decorrentes desta licitação serão utilizados
recursos próprios. Provenientes das DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

Conta da despesa Funcionai programática Destinação de recurso

900 07.121.12.361.1201-02034 0.1.00.0000000
1640 09.126.10.301.1001-02061 0.1.00.0000000

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

PREGÃO PRESENCIAL N° /2014
ENVELOPE I - PROPOSTA DE PREÇOS
PROPONENTE: (nome da empresa)

PREGÃO PRESENCIAL N° /2014
ENVELOPE II - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
PROPONENTE: (nome da empresa)

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

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

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

efetuando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou, ainda, empregados com
idade inferior a 16 (dezesseis) anos, efetuando qualquer trabalho, salvo na
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. Conforme Observância ao
Disposto do Inciso XXXIII do Artigo 7" da Constituição Federal (anexo V).
3.4 - As empresas beneficiadas da LC 123/2006 deverão apresentar
declaração de enquadramento em regime de tributação para fazer valer o
direito de prioridade, conforme modelo constante no anexo VI.
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4- DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
4.1- Só poderá deliberar em nome do licitante, formulando ofertas/lances de
preços e praticar os demais atos pertinentes ao certame, um dos seus
dirigentes contratuais ou estatutários, legalmente identificado, ou pessoa física
ou jurídica, habilitada por meio de Procuração, ou Carta de Credenciamento,
conforme modelo do anexo II, ou documento equivalente, outorgando poderes
necessários à formulação de propostas e à prática de todos os demais atos
inerentes ao certame. Caso seja sócio ou titular da empresa, deverá apresentar
documentos que comprovem sua capacidade de representar a mesma, com
poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais
atos pertinentes ao certame, que deverá ser entregue ao Pregoeiro no início ou
durante a reunião de abertura, ou enviada em um terceiro envelope.
4.2- Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único
admitido a intervir nas fases do procedimento licitatório e a responder por
todos os atos e efeitos previsto neste edital, por sua representada.
4.3- A não apresentação do credenciamento, a incorreção do documento
credencial ou ausência do representante, implicará na exclusão da proposta no
certame.

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

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

7- DA PROPOSTA DE PREÇOS
7.1- A proposta de preços - envelope I, devidamente assinada pelo proponente
ou seu representante legal, deverá ser redigida em português, datilografada ou
digitada, de forma clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas nos campos que
envolverem valores, quantidades e prazos, com indicação do número deste
Edital. Deverá ser elaborada considerando as condições estabelecidas neste
edital e seus anexos, discriminando-se minuciosamente o objeto cotado,
observando-se o quantitativo de cotação de quantidade e o preço máximo
unitário e total, validade da proposta mínima 60 (sessenta) dias, conforme
descrito no Anexo I do presente Edital, facilitando assim o julgamento. Não
deverá ser cotado objeto que não atendam às especincações mínimas
prevista no Anexo I, sob pena de desclassificação.
7.2- Ao assinar a Proposta de Preços - Anexo I, o proponente estará assumindo
automaticamente o cumprimento de todas as condições estabelecidas na
mesma.

7.3- Os preços deverão ser cotados em moeda nacional (não se admitindo
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cotação em moeda estrangeira), limitada a 02 (duas) casas após a vírgula,
sendo que os dígitos excedentes serão excluídos pelo Pregoeiro e pela Equipe de
Apoio sem arredondamento, sendo que o preço máximo unitário e total
encontra-se indicado no Anexo 1 do presente Edital.
7.4- Nos preços deverão estar incluídas todas as despesas e encargos
necessários a execução do objeto licitado.
7.5- A empresa vencedora deverá apresentar proposta fínal com
readequação de cada item ao novo valor proposto do lote, Ressalta-se que
para isso deverá ser utilizado um desconto proporcional ponderado a cada
item, a fim de que este tenha seu valor unitário um desconto compatível
com a oferta global fínal.

8- DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOS LANCES

8.1- O Pregoeiro declarará aberta a sessão iniciando-se com a fase de
credenciamento dos interessados em participar do certame.
8.2- Estando de posse da relação das Licitantes Credenciadas o Pregoeiro fará
divulgação verbal dos interessados, sendo que, as proponentes credenciadas
poderão ofertar lances durante a sessão do Pregão, dando-se início ao
recebimento dos envelopes "proposta de Preços" e "Documentos de
Habilitação".

8.3- Abertos os envelopes contendo as propostas de preços, será realizada sua
conferência, análise de sua conformidade com as exigências do Edital.
8.4- O Pregoeiro procederá à classificação da proposta de menor preço, e
aquelas que tenham valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por
cento), relativamente à de menor preço, para participarem dos lances verbais.
8.5- Caso não haja pelo menos três propostas nas condições definidas no item
8.4, serão classificadas as propostas subsequentes que apresentarem os
menores preços, subsequentes, até o máximo de três.
8.6- Cumprindo o item 8.3, serão desclassificadas as propostas de preços que:

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

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

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

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

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

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

8.11- O pregoeiro poderá negociar com a licitante excluída da participação dos
lances verbais, na forma do item 8.13, caso a Proponente vencedora seja
inabilitada, observada a ordem de classificação.
8.12- Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o
proponente desistente às penalidades cabíveis.
8.13- Caso não se realize lances verbais, serão verificados a conformidade
entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para contratação,
hipótese em que o Pregoeiro poderá negociar diretamente com a proponente
para que seja obtido melhor preço.
8.14- Após este ato, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas.
8.15- O Pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor
apresentado pela primeira classificada, conforme definido neste Edital e seus
anexos.

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

8.20 - Os beneficiários da Lei Complementar n° 123/2006, caso sua
proposta se situe no intervalo até 5% (cinco por cento) de menor preço de
licitante não beneficiário da mesma LC 123/2006, podem reformular no
ato a sua proposta de preço para outro de menor valor caracterizando
desempate legal. O empate do valor da proposta já decide a classificação a
favor da empresa beneficiária da LC 123/2006.
8.21- Os licitantes logo após a abertura dos Envelopes "1" contendo a
proposta de preço, que se apresentaram como beneficiários da LC
123/2006, tem a oportunidade de cotejar seus preços com os demais
licitantes não beneficiários da mesma lei, para reformularem suas ofertas
para a situação de menor preço, e, assim, ser classificado em primeiro
lugar.
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9- DA HABILITAÇÃO
9.1- As empresas deverão apresentar no ENVELOPE II, os seguintes
documentos originais ou cópia autenticada em Cartório Público, e deverão
estar dentro dos respectivos prazos de validade, os quais serão examinados
pelo Pregoeiro e pela Equipe de Apoio:

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

b) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo dede
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) Prova de registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA;

h) Prova de registro do profissional da empresa no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA;

i) Prova de aptidão de desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, por meio
de apresentação de no mínimo 01 (um) atestado, declaração ou certidão
expedida, necessariamente em nome do licitante, por pessoa jurídica de
direito público ou privado;

j) Comprovação de aptidão de ter executado os serviços licitados, mediante
apresentação da Certidão de Acervo Técnico - CAT expedido pelo CREA,
em nome do Responsável Técnico indicado para a execução dos serviços;

k) Comprovação de vínculo de trabalho do responsável técnico, devendo
comprovar obrigatoriamente sua vinculação com a empresa, mediante
apresentação de cópia autenticada da anotação da carteira de trabalho
ou Ficha de Registro de Empregado quando este não fizer parte do
Contrato Social da empresa proponente, ou Contrato de Prestação de
Serviços. No caso do componente ser proprietário ou sócio, mediante
apresentação de documento que comprove essa condição;

1) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e última alteração;
m) Prova de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CNPJ);
n) Declaração de responsabilidade, indicando o responsável pela execução

dos serviços (anexo VII);
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o) Declaração de Idoneidade (anexo III);
p) Declaração de Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do Artigo 7° da

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

10- CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO
10.1- A Contratada deverá iniciar a execução dos serviços a partir da data
fixada para início na respectiva Ordem de Serviços, emitida pela Secretaria de
Saúde e/ou Secretaria de Educação deste Município de Planalto;
10.2- A empresa vencedora deverá executar sinalização de segurança no local
onde os serviços estarão sendo executados, permitindo total visualização dos
pedestres e veículos, proporcionando a melhor segurança de todos;
10.3- A empresa deverá fornecer todos os equipamentos necessários à
execução dos serviços e os produtos utilizados deverão ser registrados no
Ministério da Saúde.

10.4 - A execução dos serviços deverá ser supervisionados por profissional
habilitado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA;
10.5- A empresa vencedora se compromete em executar os trabalhos com
funcionários devidamente identificados, nos dias e prazos pré-estabelecidos,
devendo cumprir todas as determinações legais para a execução dos serviços,
com o uso equipamentos de proteção individual devidamente adequados aos
serviços e de acordo com a legislação vigente;
10-6- A empresa responsabilizar-se-á pelas medidas de segurança, previstas
na legislação atinente à matéria, para acondicionamento e transporte do
material, bem bom danos pessoais ou materiais oriundos da execução dos
serviços e produtos aplicados;
10.7- Nenhum serviço fora do contratado poderá ser realizado ou transferido à
terceiros, sem prévia autorização do Município. No caso de sub-empreitadas, a
empresa vencedora deverá solicitar formalmente autorização do Poder
Executivo para efetivá-las;
10.8- A empresa vencedora responsabiliza-se pela perfeita execução dos
serviços, bem como a substituir ou complementar serviços em desacordo,
devendo obedecer rigorosamente as determinações descritas na ordem de
serviços, emitida pela Secretaria de Educação e/ou Secretaria de Saúde deste
Município de Planalto;
10.9- Após a emissão da Ordem de Serviços a empresa CONTRATADA terá 02
(dois) dias úteis para o início dos serviços nos locais determinados pela
CONTRATANTE;

10.10 - A empresa deverá elaborar relatório dos serviços realizados, fornecendo
Certificado de Execução após aplicação, informando os locais onde foram
realizados os trabalhos;
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10.11- A empresa deverá Apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica
(ART) pertinente a execução dos serviços;
10.12- A Contratada deverá atender aos encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais decorrentes;
10.13- A contratada deverá manter durante toda a execução do Contrato, em
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação;
10.14- Caberá a Contratada apresentar sempre que solicitado, durante a
execução do Contrato, documentos que comprovem estar cumprindo a
legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais;
10.15- O contrato a ser firmado, na forma da minuta anexa a este Edital, terá
vigência até 31/12/2016, podendo ser prorrogado de acordo com a lei
8.666/93, desde que haja interesse da Administração.

11- DO VALOR MÁXIMO
11.1- O valor máximo correspondente ao total do objeto, é de R$ 87.622,96
(oitenta e sete mil, seiscentos e vinte e dois reais e noventa e seis
centavos), conforme demonstrado no Anexo I, do presente ato convocatório.

12- DAS PENALIDADES

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

12.3- A aplicação das sanções administrativas não exclui a responsabilização
do licitante por eventuais perdas e danos causados ao Município de Município
de Planalto.

13- DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

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

14- DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
14.1- Inexistindo manifestação recursal, caberá ao Pregoeiro a adjudicação do
objeto da licitação ao licitante vencedor, com a posterior homologação do
resultado pelo Prefeito do Município de Planalto, publicando-se a decisão em
jornal oficial do Município
14.2- Ocorrendo recursos, após sua resolução, caberá ao Prefeito do Município
de Planalto a adjudicação do resultado, com publicação da decisão em jornal
oficial do Município.
14.3- Adjudicado o objeto ao vencedor do certame, poderá o Pregoeiro negociar
diretamente com o adjudicatário, buscando obter um melhor preço.

15-DO PAGAMENTO

15.1- Os pagamentos pertinentes a presente licitação dar-se-ão até o 15®
(décimo quinto) dia subsequente a execução mensal dos serviços
discriminados na respectiva ordem de serviço, e mediante apresentação da(s)
respectiva(s) nota(s) fiscal(is).

16- DOS ANEXOS DO EDITAL

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

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

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

XXXIII do Artigo 7® da Constituição Federal;
f) Anexo VI - Modelo de declaração de enquadramento de ME ou EPP;
g) Anexo VII - Modelo Declaração de Responsabilidade;
h) Minuta de Contrato.

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

17.7- 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.

Planai to-Pr., de

MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal
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MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° ./2014
PREGÃO PRESENCIAL N° ./2014

Contrato Administrativo de Prestação de Serviços que entre si fazem o
Município de Planalto e a empresa ^ na forma abaixo.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PLANALTO, pessoa jurídica de direito Público
Interno, com sede à Praça São Francisco de Assis, n" 1583, inscrito no CNPJ n"
76.460.526/0001-16, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal,
senhor MARLON FERNANDO KUHN, em pleno exercício de seu mandato e
funções, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste Município de Planalto,
Estado do Paraná, portador da Cédula de Identidade RG n'' 3.031.944-3 e do CPF/MF
sob if' 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

Contratação de empresa visando a prestação de serviços de para
imunização e controle de pragas dos imóveis públicos deste Município de Planalto.
Conforme segue abaixo:
ITEM I QUANT | UNID. | DISCRIMINAÇÃO VALOR | VALORVALOR VALOR

UNIT, TOTAL

Imunização e controle de pragas na
Escola Municipal Laudio Afonso
Heinen, compreendendo uma área
de 3.369,00m^ interna e 4.631,00m2
de área de entorno (pátios).
Imunização e controle de pragas no
Centro Municipal de Educação
Infantil Marco Antonio Schiavo,
compreendendo uma área de
657,00m2 interna e 1.743,00m2 de

área de entorno (pátios).
Imunização e controle de pragas no
Centro Municipal de Educação
Infantil Estação do Aprender,
compreendendo uma área de
400,00m2 interna e 40ü,00m2 de área
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de entorno (pátios).
Imunização e controle de pragas na
Escola Municipal Irmã Dulce,
compreendendo uma área de
1.944,OOm^ interna e 3.119,00m2 de

área de entorno (pátios).
Imunização e controle de pragas na
Escola Municipal Solange Bueno da
Silva, compreendendo uma área de
1.000,00m2 interna e 3.000,00m2 de

área de entorno (pátios).
Imunização e controle de pragas na
Escola Municipal Júlio Skrzypczak,
compreendendo uma área de
870,OOm^ interna e 1.178,00m2 de
área de entorno (pátios).
Imunização e controle de pragas na
Escola Municipal Sagrada Família,
compreendendo uma área de
1.946,00m2 interna e 1.574,00m2 de

área de entorno (pátios).
Imunização e conh'ole de pragas na
Escola Municipal Centro Novo,
compreendendo uma área de
798,00m2 interna e 3.020,00m2 de
área de entorno (pátios).
Imunização e controle de pragas no
Centro Municipal de Saúde,
compreendendo uma área de
708,00m2 interna e 1.051,00m^ de
área de entorno (pátios).
Imunização e controle de pragas na
Clinica da Mulher, compreendendo
uma área de 240,00m2 interna e

1.072,00m2 de área de entorno

(pátios).
Imunização e controle de pragas no
Posto de Saúde do Distrito de São

Valério, compreendendo uma área
de 175,00m2 interna e 305,00m2 de
área de entorno (pátios).
Imunização e conti-ole de pragas no
Posto de Saúde do Distrito de Barra

Grande, compreendendo uma área
de 180,00m2 interna e 324,00m2 de
área de entorno (pátios).
Imunização e controle de pragas no
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Posto de Saúde do Distrito de

Sagrada Família, compreendendo
uma área de 170,00m2 interna e

1.450,00m2 de área de entorno

(pátios).
14 04 UN Imunização e controle de pragas no

Posto de Saúde do Distrito de

Centro Novo, compreendendo uma
área de 360,00m- interna e 40,00m2

de área de entorno (pátios).
15 04 UN Imunização e controle de pragas no

Posto de Saúde de João, Distrito de
Sagrada Família, compreendendo
uma área de 91,00m2 interna e

289,00m2 de área de entorno

(pátios).
VALOR TOTAL [

Parágrafo Único - Integram e completam o presente Termo Contratual,
para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as
condições expressas no edital PREGÃO PRESENCIAL /2014, juntamente com
seus anexos e a proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA
DO VALOR

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

CLÁUSULA TERCEIRA
DA FORMA DE PAGAMENTO

Os pagamentos serão efetuados em até 15 (quinze) dias subseqüente a
execução mensal dos serviços discriminados na respectiva ordem de serviço, e
mediante apresentação da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is).

Parágrafo Único
Os pagamentos decorrentes desta contratação correrão por conta dos

recursos próprio do Município de Planalto, através das seguintes Dotações
Orçamentárias:

Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso

460 05.115.15.512.1501-1018 0.1.00.0000000
;  650 06.120.26.782.2601-2027 0.1.00.0000000

2370 I 11.133.20.606.2001-2084~ O.l.OO.OOOOOOQ
CLÁUSULA QUARTA
DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

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

Parágrafo Segundo - Constituem obrigações da CONTRATANTE:
3

Destinação de recurso

0.1.00.0000000

O.l.OQ.QOOOOOO

0.1.00.0000000
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a) Efetuar o pagamento ajustado;
b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução

do Contrato;

c) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pela CONTRATADA;

d) Reserva-se, ainda, no direito de recusar todo e qualquer serviço que
não atenda às especificações exigidas, ou que sejam considerados
inadequados ou impróprios.

Parágrafo Terceiro - Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) Prestar a execução dos serviços na forma ajustada;
b) Iniciar a execução dos serviços a partir da data fixada para início na

respectiva Ordem de Serviços, emitida pela Secretaria de Saúde
e/ou Secretaria de Educação deste Município de Planalto;

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

d) Fornecer todos os equipamentos e materiais necessários à execução
dos serviços;

e) Os produtos utilizados na execução dos serviços deverão ser
registrados no Ministério da Saúde;

f) Executar os serviços com a supervisão de profissional habilitado
pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA;

g) Executar os trabalhos com funcionários devidamente identificados,
nos dias e prazos pré-estabelecidos, devendo cumprir todas as
determinações legais para a execução dos serviços, com o uso
equipamentos de proteção individual devidamente adequados aos
serviços e de acordo com a legislação vigente;

h) Responsabilizar-se pelas medidas de segurança, previstas na
legislação atinente à matéria, para acondicionamento e transporte do
material, bem bom danos pessoais ou materiais oriundos da
execução dos serviços e produtos aplicados;

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

j) Responsabiliza-se pela perfeita execução dos serviços, bem como a
substituir ou complementar serviços em desacordo, devendo
obedecer rigorosamente as determinações descritas na ordem de
serviços, emitida pela Secretaria de Educação e/ou Secretaria de
Saúde deste Município de Planalto;

k) Após a emissão da Ordem de Serviços a empresa CONTRATADA
terá 02 (dois) dias úteis para o início dos serviços nos locais
determinados pela CONTRATANTE;
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1) Elaborar relatório dos serviços realizados, fornecendo Certificado de
Execução após aplicação, informando os locais oncie foram
realizados os trabalhos;

m) Apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)
pertinente a execução dos serviços;

n) o(s) profissional(is) designado(s) para a execução dos serviços
deverá(ão) empregar o necessário zelo, correção, celeridade e ética
no que diz respeito aos seus cuidados profissionais, obedecendo
rigorosamente às normas que regem os exercícios da profissão,
cabendo-lhes exclusiva responsabilidades por eventuais
transgressões;

o) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais decorrentes;

p) 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;

q) 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 QUINTA
DA CESSÃO DO CONTRATO
A CONTRATADA não poderá ceder o presente Contrato a nenhuma

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

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

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

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

CLÁUSULA OITAVA
DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência do presente contrato será até 31/12/2016.
CLÁUSULA NONA

DOS CASOS OMISSOS

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

CLÁUSULA DÉCIMA
DO FORO

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

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

Planalto-Pr de de

CONTRATANTE CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
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PARECER:

Planalto-Pr., 04 de dezembro de 2014

DE: Assessoria Jurídica

PARA: Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

À apreciação deste Setor Jurídico do processo
administrativo referente à contratação de empresa visando a prestação de serviços de
para imunização e controle de pragas dos imóveis públicos deste Município de
Planalto.

As minutas do Edital de Licitação Pregão Presencial e do Contrato
Administrativo anexos ao Processo Administrativo encontram-se em consonância

com a Lei Federal n. 10.520 de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente a Lei n. "
8.666/93 e suas alterações, LC 123/2006 de 14 de dezembro de 2006 e o Decreto
Municipal n." 2727/2007 de 26/06/2007, e ópi-n^íQ rücpnQirnpg

o Parecer,

40.209
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EDITAL DE LICITAÇÃO JNT 097/2014

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

0 Município de Planalto, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica - CNPJ, sob o n° 76.460.525/0001-16, com sede na Praça São
Francisco de Assis, n° 1583, por seu Prefeito Municipal, Senhor Marlon
Fernando Kuhn, e o Senhor Luiz Carlos Boni Pregoeiro, nomeado pela Portaria
de n° 002/2014 de 03/01/2014, tornam público a realização de licitação na
modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE,
objetivando a contratação de empresa visando a prestação de serviços de
para imunização e controle de pragas dos imóveis públicos deste
Município de Planalto, que será regida pela Lei Federal de n° 10.520 de 17 de
julho de 2002; Decreto Municipal de n° 2727/2007 de 26/06/2007 sua
alterações, e subsidiariamente à Lei Federal n° 8.666/93, suas alterações, LC
123/2006 de 14 de dezembro de 2006 e demais legislações aplicáveis, a ser
executado pela Comissão designada pela Portaria n° 002/2014 de
03/01/2014, e nas condições fixadas neste edital e seus anexos.

ABERTURA

A abertura da presente licitação se dará em sessão pública, a ser realizada no
dia 18/12/2014, às 14:00 horas, na sala de reuniões da Comissão de
Licitação da Prefeitura Municipal de Planalto, com endereço na Praça São
Francisco de Assis, 1583 - Centro, Planalto-Pr.

1- DO OBJETO

1.1- A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta objetivando a
contratação de empresa visando a prestação de serviços de para imunização e
controle de pragas dos imóveis públicos deste Município de Planalto. Tudo
conforme condições, especificações, valores e quantidades, constante no Anexo
1 e nos termos deste edital.

LOTE: 1

Item Objetó; 7 H :íQuant. Unid. Preço
máximo

unitário

Preço
máximo

total

1 Imunização e controle de
pragas na Escola Municipal
Laudio Afonso Heinen,
compreendendo uma área de

04 UN 5.069,96 20.279,84
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3.369,00m^ interna e
4.631,00m^ de área de entorno
(pátios).

2 Imunização e controle de
pragas no Centro Municipal de
Educação Infantil Marco
Antonio Schiavo,
compreendendo uma área de
657,OOm^ interna e 1.743,00m2
de área de entorno (pátios).

04 UN 1.289,58 5.158,32

3 Imunização e controle de
pragas no Centro Municipal de
Educação Infantil Estação do
Aprender, compreendendo uma
área de 400,OOm^ interna e
400,GOm^ de área de entorno
(pátios).

04 UN 600 2.400,00

4 Imunização e controle de
pragas na Escola Municipal
Irmã Dulce, compreendendo
uma área de 1.944,00m2
interna e 3.119,00m^ de área
de entorno (pátios).

04 UN 3.245,00 12.980,00

5 Imunização e controle de
pragas na Escola Municipal
Solange Bueno da Silva,
compreendendo uma área de
1.000,00m^ interna e
3.000,00m^ de área de entorno
pátios).

04 UN 2.060,00 8.240,00

6 munização e controle de
pragas na Escola Municipal
Júlio Skrzypczak,
compreendendo uma área de
870,OOm^ interna e 1.178,00m^
de área de entorno (pátios).

04 UN 1.391,24 5.564,96

7 munização e controle de
Dragas na Escola Municipal
Sagrada Família,
compreendendo uma área de
1.946,00m^ interna e
1.574,00m^ de área de entorno
pátios).

04 UN 2.814,84 11.259,36

8 munização e controle de 04 UN 1.819,16 7.276,64
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pragas na Escola Municipal
Centro Novo, compreendendo
uma área de 798,GOm^ interna
e  3.020,00m^ de área de

entorno (pátios).

9 Imunização e controle de
pragas no Centro Municipal de
Saúde, compreendendo uma
área de 708,GOm^ interna e
l.OSljOOm^ de área de entorno
(pátios).

04 UN 1.158,04 4.632,16

10 Imunização e controle de
pragas na Clinica da Mulher,
compreendendo uma áxea de
240,OOm^ interna e 1.072,00m^
de área de entorno (pátios).

04 UN 592,96 2.371,84

11 Imunização e controle de
pragas no Posto de Saúde do
Distrito de São Valério,
compreendendo uma área de
175,OOm^ interna e 305,OOm^
de área de entorno (pátios).

04 UN 298,9 1.195,60

12 Imunização e controle de
pragas no Posto de Saúde do
Distrito de Barra Grande,
compreendendo uma área de
180,00m^ interna e 324,OOm^
de área de entorno (pátios).

04 UN 310,32 1.241,28

13 Imunização e controle de
pragas no Posto de Saúde do
Distrito de Sagrada Família,
compreendendo uma área de
170,00m^ interna e 1.450,00m2
de área de entorno (pátios).

04 UN 613,4 2.453,60

14 Imunização e controle de
pragas no Posto de Saúde do
Distrito de Centro Novo,
compreendendo uma área de
360,OOm^ interna e 40,00m^ de
área de entorno (pátios).

04 UN 450,4 1.801,60

15 Imunização e controle de
pragas no Posto de Saúde de
João, Distrito de Sagrada
Família, compreendendo uma

04 UN 191,94 767,76
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área de 91,00m^ interna e
289,OOm^ de área de entorno
(pátios).

TOTAL 87.622,96

2- DA DOTAÇÃO
2.1- Para cobertura das despesas decorrentes desta licitação serão utilizados

Conta da despesa Funcionai programática Destinação de recurso

900 07.121.12.361.1201-02034 0.1.00.0000000

1640 09.126.10.301.1001-02061 0.1.00.0000000

3- DA PARTICIPAÇÃO
3.1- Poderão participar desta licitação todos os interessados e as empresas
com o ramo pertinente ao seu objeto, legalmente constituída e que satisfaçam
as condições estabelecidas neste Edital.
3.2- Os interessados deverão entregar até o dia 18/12/2014 às 14:00 horas
no Departamento de Licitações desta Prefeitura 02 envelopes lacrados;
envelope I contendo proposta de preços. Envelope II contendo documentos para
habilitação, com as seguintes identificações na parte externa:

PREGÃO PRESENCIAL N° 097/2014
ENVELOPE I - PROPOSTA DE PREÇOS
PROPONENTE: (nome da empresa)

PREGÃO PRESENCIAL N" 097/2014
ENVELOPE II - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
PROPONENTE: (nome da empresa)

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

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

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

efetuando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou, ainda, empregados com
idade inferior a 16 (dezesseis) anos, efetuando qualquer trabalho, salvo na
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. Conforme Observância ao
Disposto do Inciso XXXIII do Artigo 7° da Constituição Federal (anexo V).
3.4 - As empresas beneficiadas da LC 123/2006 deverão apresentar
declaração de enquadramento em regime de tributação para fazer valer o
direito de prioridade, conforme modelo constante no anexo VI.
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4- DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
4.1- Só poderá deliberar em nome do licitante, formulando ofertas/lances de
preços e praticar os demais atos pertinentes ao certame, um dos seus
dirigentes contratuais ou estatutários, legalmente identificado, ou pessoa física
ou jurídica, habilitada por meio de Procuração, ou Carta de Credenciamento,
conforme modelo do anexo II, ou documento equivalente, outorgando poderes
necessários à formulação de propostas e à prática de todos os demais atos
inerentes ao certame. Caso seja sócio ou titular da empresa, deverá apresentar
documentos que comprovem sua capacidade de representar a mesma, com
poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais
atos pertinentes ao certame, que deverá ser entregue ao Pregoeiro no início ou
durante a reunião de abertura, ou enviada em um terceiro envelope.
4.2- Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único
admitido a intervir nas fases do procedimento licitatório e a responder por
todos os atos e efeitos previsto neste edital, por sua representada.
4.3- A não apresentação do credenciamento, a incorreção do documento
credencial ou ausência do representante, implicará na exclusão da proposta no
certame.

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

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

7- DA PROPOSTA DE PREÇOS
7.1- A proposta de preços - envelope 1, devidamente assinada pelo proponente
ou seu representante legal, deverá ser redigida em português, datilografada ou
digitada, de forma clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas nos campos que
envolverem valores, quantidades e prazos, com indicação do número deste
Edital. Deverá ser elaborada considerando as condições estabelecidas neste
edital e seus anexos, discriminando-se minuciosamente o objeto cotado,
observando-se o quantitativo de cotação de quantidade e o preço máximo
unitário e total, validade da proposta mínima 60 (sessenta) dias, conforme
descrito no Anexo í do presente Edital, facilitando assim o julgamento. Não
deverá ser cotado objeto que não atendam às especificações mínimas
prevista no Anexo I, sob pena de desclassifícação.
7.2- Ao assinar a Proposta de Preços - Anexo I, o proponente estará assumindo
automaticamente o cumprimento de todas as condições estabelecidas na
mesma.

7.3- Os preços deverão ser cotados em moeda nacional (não se admitindo
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cotação em moeda estrangeira), limitada a 02 (duas) casas após a vírgula,
sendo que os dígitos excedentes serão excluídos pelo Pregoeiro e pela Equipe de
Apoio sem arredondamento, sendo que o preço máximo unitário e total
encontra-se indicado no Anexo í do presente Edital.
7.4- Nos preços deverão estar incluídas todas as despesas e encargos
necessários a execução do objeto licitado.
7.5- A empresa vencedora deverá apresentar proposta final com
readequação de cada item ao novo valor proposto do lote, Ressalta-se que
para isso deverá ser utilizado um desconto proporcional ponderado a cada
item, a fim de que este tenha seu valor unitário um desconto compatível
com a oferta global final.

8- DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOS LANCES

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

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

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

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

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

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

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

8.11- O pregoeiro poderá negociar com a licitante excluída da participação dos
lances verbais, na forma do item 8.13, caso a Proponente vencedora seja
inabilitada, observada a ordem de classificação.
8.12- Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o
proponente desistente às penalidades cabíveis.
8.13- Caso não se realize lances verbais, serão verificados a conformidade
entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para contratação,
hipótese em que o Pregoeiro poderá negociar diretamente com a proponente
para que seja obtido melhor preço.
8.14- Após este ato, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas.
8.15- O Pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor
apresentado pela primeira classificada, conforme definido neste Edital e seus
anexos.

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

8.20 - Os benefíciários da Lei Complementar n° 123/2006, caso sua
proposta se situe no intervalo até 5% (cinco por cento) de menor preço de
licitante não benefíciário da mesma LC 123/2006, podem reformular no
ato a sua proposta de preço para outro de menor valor caracterizando
desempate legal. O empate do valor da proposta já decide a classificação a
favor da empresa beneficiária da LC 123/2006.
8.21- Os licitantes logo após a abertura dos Envelopes "1" contendo a
proposta de preço, que se apresentaram como beneficiários da LC
123/2006, tem a oportunidade de cotejar seus preços com os demais
licitantes não beneficiários da mesma lei, para reformularem suas ofertas
para a situação de menor preço, e, assim, ser classificado em primeiro
lugar.
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9- DA HABILITAÇÃO
9.1- As empresas deverão apresentar no ENVELOPE II, os seguintes
documentos originais ou cópia autenticada em Cartório Público, e deverão
estar dentro dos respectivos prazos de validade, os quais serão examinados
pelo Pregoeiro e pela Equipe de Apoio:

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

b) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo dede
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 domicílio 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) Prova de registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA;

h) Prova de registro do profissional da empresa no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA;

i) Prova de aptidão de desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, por meio
de apresentação de no mínimo 01 (um) atestado, declaração ou certidão
expedida, necessariamente em nome do licitante, por pessoa jurídica de
direito público ou privado;

j) Comprovação de aptidão de ter executado os serviços licitados, mediante
apresentação da Certidão de Acervo Técnico - CAT expedido pelo CREA,
em nome do Responsável Técnico indicado para a execução dos serviços;

k) Comprovação de vínculo de trabalho do responsável técnico, devendo
comprovar obrigatoriamente sua vinculação com a empresa, mediante
apresentação de cópia autenticada da anotação da carteira de trabalho
ou Ficha de Registro de Empregado quando este não fizer parte do
Contrato Social da empresa proponente, ou Contrato de Prestação de
Serviços. No caso do componente ser proprietário ou sócio, mediante
apresentação de documento que comprove essa condição;

1) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e última alteração;
m) Prova de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CNPJ);
n) Declaração de responsabilidade, indicando o responsável pela execução

dos serviços (anexo VII);

8
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o) Declaração de Idoneidade (anexo III);
p) Declaração de Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do Artigo 7° da

Constituição Federal (anexo V).
9.2- Os envelopes com documentos relativos a habilitação das licitantes não
declaradas vencedoras, permanecerão em poder do Pregoeiro, devidamente
lacrados, até que seja formalizada a assinatura do contrato pela licitante
vencedora. Após este fato, ficarão por 20 (vinte) dias correntes á disposição das
licitantes interessadas. Findo este prazo, sem que sejam retirados, serão
destruídos.

10- CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO
10.1- A Contratada deverá iniciar a execução dos serviços a partir da data
fixada para início na respectiva Ordem de Serviços, emitida pela Secretaria de
Saúde e/ou Secretaria de Educação deste Município de Planalto;
10.2- A empresa vencedora deverá executar sinalização de segurança no local
onde os serviços estarão sendo executados, permitindo total visualização dos
pedestres e veículos, proporcionando a melhor segurança de todos;
10.3- A empresa deverá fornecer todos os equipamentos necessários à
execução dos serviços e os produtos utilizados deverão ser registrados no
Ministério da Saúde.

10.4 - A execução dos serviços deverá ser supervisionados por profissional
habilitado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA;
10.5- A empresa vencedora se compromete em executar os trabalhos com
funcionários devidamente identificados, nos dias e prazos pré-estabelecidos,
devendo cumprir todas as determinações legais para a execução dos serviços,
com o uso equipamentos de proteção individual devidamente adequados aos
serviços e de acordo com a legislação vigente;
10-6- A empresa responsabilizar-se-á pelas medidas de segurança, previstas
na legislação atinente à matéria, para acondicionamento e transporte do
material, bem bom danos pessoais ou materiais oriundos da execução dos
serviços e produtos aplicados;
10.7- Nenhum serviço fora do contratado poderá ser realizado ou transferido ã
terceiros, sem prévia autorização do Município. No caso de sub-empreitadas, a
empresa vencedora deverá solicitar formalmente autorização do Poder
Executivo para efetivá-las;
10.8- A empresa vencedora responsabiliza-se pela perfeita execução dos
serviços, bem como a substituir ou complementar serviços em desacordo,
devendo obedecer rigorosamente as determinações descritas na ordem de
serviços, emitida pela Secretaria de Educação e/ou Secretaria de Saúde deste
Município de Planalto;
10.9- Após a emissão da Ordem de Serviços a empresa CONTRATADA terá 02
(dois) dias úteis para o início dos serviços nos locais determinados pela
CONTRATANTE;
10.10 - A empresa deverá elaborar relatório dos serviços realizados, fornecendo
Certificado de Execução após aplicação, informando os locais onde foram
realizados os trabalhos;
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10.11- A empresa deverá Apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica
(ART) pertinente a execução dos serviços;
10.12- A Contratada deverá atender aos encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais decorrentes;
10.13- A contratada deverá manter durante toda a execução do Contrato, em
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação;
10.14- Caberá a Contratada apresentar sempre que solicitado, durante a
execução do Contrato, documentos que comprovem estar cumprindo a
legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais;
10.15- O contrato a ser firmado, na forma da minuta anexa a este Edital, terá
vigência até 31/12/2016, podendo ser prorrogado de acordo com a lei
8.666/93, desde que haja interesse da Administração.

11- DO VALOR MÁXIMO
11.1- O valor máximo correspondente ao total do objeto, é de R$ 87.622,96
(oitenta e sete mil, seiscentos e vinte e dois reais e noventa e seis
centavos), conforme demonstrado no Anexo I, do presente ato convocatório.

12- DAS PENALIDADES

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

12.3- A aplicação das sanções administrativas não exclui a responsabilização
do licitante por eventuais perdas e danos causados ao Município de Município
de Planalto.

13- DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

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

10
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13.2- A falta de manifestação imediata e motivada do licitante em interpor
recursos, ao final da sessão, importará a preclusão do direito de recursos e
adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor.
13.3- Os recursos contra decisões do Pregoeiro não terão efeitos suspensivos.
13.4- O acolhimento de recursos importará a invalidação dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.

14- DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
14.1- Inexistindo manifestação recursal, caberá ao Pregoeiro a adjudicação do
objeto da licitação ao licitante vencedor, com a posterior homologação do
resultado pelo Prefeito do Município de Planalto, publicando-se a decisão em
jornal oficial do Município
14.2- Ocorrendo recursos, após sua resolução, caberá ao Prefeito do Município
de Planalto a adjudicação do resultado, com publicação da decisão em jornal
oficial do Município.
14.3- Adjudicado o objeto ao vencedor do certame, poderá o Pregoeiro negociar
diretamente com o adjudicatário, buscando obter um melhor preço.

15-DO PAGAMENTO

15.1- Os pagamentos pertinentes a presente licitação dar-se-ão até o 15°
(décimo quinto) dia subsequente a execução mensal dos serviços
discriminados na respectiva ordem de serviço, e mediante apresentação da(s)
respectiva(s) nota{s) fiscal(is).

16- DOS ANEXOS DO EDITAL

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

a) Anexo 1 - Descrição do objeto a ser adquirido e demais informações;
b) Anexo II - Modelo de Carta de Credenciamento;
c) Anexo III - Modelo de Declaração de Idoneidade;
d) Anexo IV - Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos de

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

XXXIII do Artigo 7° da Constituição Federal;
f) Anexo VI - Modelo de declaração de enquadramento de ME ou EPP;
g) Anexo VII - Modelo Declaração de Responsabilidade;
h) Minuta de Contrato.

17- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
17.1- Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será
automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no horário
anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrario.
17.2- Esta licitação poderá ser revogada por interesse público e anulada por

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

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

Planalto-Pr., 04 de dezembro de 2014

MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal

12
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PREGÃO PRESENCIAL N® 097/2014

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 PREGÃO
PRESENCIAL N° 097/2014, 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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PREGÃO PRESENCIAL N° 097/2014

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 PREGÃO

PRESENCIAL N° 097/2014, 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.

Local e data / /

NOME:

RG/CPF

CARGO
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PREGÃO PRESENCIAL 097/2014

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

(documento obrigatório)

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ N°

ENDEREÇO,

MUNICÍPIO:

FONE:

O representante legal da empresa.

EST.

na qualidade de Proponente do

procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N°

097/2014, instaurado pelo Município de Planalto, declara para fins de

direito que a referida empresa cumpre plenamente os requisitos de

habilitação exigidos no respectivo edital de licitação.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e data

NOME:

RG/CPF

CARGO
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PREGÃO PRESENCIAL N® 097/2014

ANEXO V - 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 PREGÃO PRESENCIAL N° 097/2014, 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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PREGÃO PRESENCIAL N° 097/2014

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

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ N°

ENDEREÇO.

MUNICÍPIO:

.FONE:_

EST.

O representante legal da empresa.

,  na qualidade de Proponente do
procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N°
097/2014, 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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PREGÃO PRESENCIAL N® 097/2014

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ N°

ENDEREÇO.

MUNICÍPIO:

.FONE:_

EST.

Declaramos conforme solicitado no edital em epígrafe que

os responsáveis referente a execução dos serviços, caso venhamos a vencer a

referida licitação serão

NOME ESPECIALIDADE ASSINATURA

Declaramos, outrossim, que os profissionais acima
relacionados pertencem ao nosso quadro de profissionais.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente

Local e data

NOME:

RG/CPF

CARGO
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EMPRESA:

CNPJ N°

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO
PREGÃO PRESENCIAL N" 097/2014

INSCRIÇÃO ESTADUAL N'

ENDEREÇO:

CIDADE: ESTADO:

declara o recebimento do Edital PREGÃO PRESENCIAL N°

097/2014, anexos 1,II,III,IV,V,VI,VII, Minuta de Contrato, referente a

contratação de empresa visando a prestação de serviços de para

imunização e controle de pragas dos imóveis públicos deste Município

de Planalto.

Planalto-Pr. de de

NOME:_

RG W

ASSINATURA:
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MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° ./2014
PREGÃO PRESENCIAL N° ./2014

Contrato Administrativo de Prestação de Serviços que entre si fazem o
Município de Planalto e a empresa na forma abaixo.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PLANALTO, pessoa jurídica de direito Público
Interno, com sede à Praça São Francisco de Assis, xf 1583, inscrito no CNPJ n"
76.460.526/0001-16, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal,
senhor MARLON FERNANDO KUHN, em pleno exercício de seu mandato e
funções, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste Município de Planalto,
Estado do Paraná, portador da Cédula de Identidade RG n° 3.031.944-3 e do CPF/MF
sob n'' 643.844.469-34.

CONTRATADA: devidamente
inscrita no CNPJ sob n.° com sede à

N° na Cidade de

neste ato representado pelo Administrador(a) o Sr(a).
brasileiro(a), comerciante, portador(a) do RG n."

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

CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO

Contratação de empresa visando a prestação de serviços de para
imunização e controle de pragas dos imóveis públicos deste Município de Planalto.
Conforme segue abaixo:
ITEM I QUANT | UNID. | DISCRIMINAÇÃO VALOR | VALORVALOR VALOR

UNIT. TOTAL

Imunização e controle de pragas na
Escola Municipal Laudio Afonso
Heinen, compreendendo uma área
de 3.369,00m^ interna e 4.631,00m^

de área de entorno (pátios).
Imunização e controle de pragas no
Centro Municipal de Educação
Infantil Marco Antonio Schiavo,
compreendendo uma área de
657,00m2 interna e 1.743,00m2 de
área de entorno (pátios).
Imunização e controle de pragas no
Centro Municipal de Educação
Infantil Estação do Aprender,
compreendendo uma área de
400,00m2 interna e 400,00m- de área
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de entorno (pátios).
04 04 UN Imunização e controle de pragas na

Escola Municipal Irmã Dulce,
compreendendo uma área de
1.944,00m2 interna e 3.119,00m^ de

área de entorno (pátios).

05 04 UN Imunização e conti"ole de pragas na
Escola Municipal Solange Bueno da
Silva, compreendendo uma área de
1.000,00m2 interna e 3.000,00m2 de

área de entorno (pátios).

06 04 UN Imunização e controle de pragas na
Escola Municipal Júlio Skrzypczak,
compreendendo uma área de
870,OOm^ interna e 1.178,00m2 de

área de entorno (pátios).
07 04 UN Imunização e controle de pragas na

Escola Municipal Sagrada Família,
compreendendo uma área de
1.946,00m2 interna e 1.574,00m2 de

área de entorno (pátios).
08 04 UN Imunização e controle de pragas na

Escola Municipal Centro Novo,
compreendendo uma área de
798,00m2 interna e 3.020,GOm^ de

área de entorno (pátios).
09 04 UN Imunização e controle de pragas no

Centro Municipal de Saúde,
compreendendo uma área de
708,00m2 interna e 1.051,00m^ de

área de entorno (pátios).
10 04 UN Imunização e controle de pragas na

Clinica da Mulher, compreendendo
uma área de 240,00m' interna e

1.072,00m2 de área de entorno

(pátios).
11 04 UN Imunização e controle de pragas no

Posto de Saúde do Distrito de São

Valério, compreendendo uma área
de 175,00m^ interna e 305,00m^ de
área de entorno (pátios).

12 04 UN Imunização e controle de pragas no
Posto de Saúde do Distrito de Barra

Grande, compreendendo uma área
de 180,00m- interna e 324,00m2 de
área de entorno (pátios).

13 04 UN Imunização e controle de pragas no
y
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Posto de Saúde do Distrito de

Sagrada Família, compreendendo
uma área de 170,00m2 interna e

1.450,00m2 de área de entorno

(pátios).
14 04 UN Imunização e controle de pragas no

Posto de Saúde do Distrito de

Centi'o Novo, compreendendo uma
área de 360,00m2 interna e 40,00m2

de área de entomo (pátios).
15 04 UN Imunização e controle de pragas no

Posto de Saúde de João, Distrito de
Sagrada Família, compreendendo
uma área de 91,00m2 interna e

289,00m2 de área de entorno

I  (pátios).
VALOR TOTAL |

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

CLÁUSULA SEGUNDA
DO VALOR

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

CLÁUSULA TERCEIRA
DA FORMA DE PAGAMENTO

Os pagamentos serão efetuados em até 15 (quinze) dias subseqüente a
execução mensal dos serviços discriminados na respectiva ordem de serviço, e
mediante apresentação da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is).

Parágrafo Único
Os pagamentos decorrentes desta contratação correrão por conta dos

recursos próprio do Município de Planalto, através das seguintes Dotações
Orçamentárias:

Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso
460 05.115.15.512.1501-1018 0.1.00.0000000

650 06.120.26.782.2601-2027 0.1.00.0000000

2370 I 11.133.20.606.2001-2084~ 0.1.00.0000000
CLÁUSULA QUARTA
DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

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

Parágrafo Segundo - Constituem obrigações da CONTRATANTE:
/  3

Destinação de recurso

O.l.QO.QOOOOOO

0.1.00.0000000

0.1.00.0000000
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a) Efetuar o pagamento ajustado;
b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução

do Contrato;

c) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pela CONTRATADA;

d) Reserva-se, ainda, no direito de recusar todo e qualquer serviço que
não atenda às especificações exigidas, ou que sejam considerados
inadequados ou impróprios.

Parágrafo Terceiro - Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) Prestar a execução dos serviços na forma ajustada;
b) Iniciar a execução dos serviços a partir da data fixada para início na

respectiva Ordem de Serviços, emitida pela Secretaria de Saúde
e/ ou Secretaria de Educação deste Município de Planalto;

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

d) Fornecer todos os equipamentos e materiais necessários à execução
dos serviços;

e) Os produtos utilizados na execução dos serviços deverão ser
registrados no Ministério da Saúde;

f) Executar os serviços com a supervisão de profissional habilitado
pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA;

g) Executar os trabalhos com funcionários devidamente identificados,
nos dias e prazos pré-estabelecidos, devendo cumprir todas as
determinações legais para a execução dos serviços, com o uso
equipamentos de proteção individual devidamente adequados aos
serviços e de acordo com a legislação vigente;

h) Responsabilizar-se pelas medidas de segurança, previstas na
legislação atinente à matéria, para acondicionamento e transporte do
material, bem bom danos pessoais ou materiais oriundos da
execução dos serviços e produtos aplicados;

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

j) Responsabiliza-se pela perfeita execução dos serviços, bem como a
substituir ou complementar serviços em desacordo, devendo
obedecer rigorosamente as determinações descritas na ordem de
serviços, emitida pela Secretaria de Educação e/ou Secretaria de
Saúde deste Município de Planalto;

k) Após a emissão da Ordem de Serviços a empresa CONTRATADA
terá 02 (dois) dias úteis para o início dos serviços nos locais
determinados pela CONTRATANTE;
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I) Elaborar relatório dos serviços realizados, fornecendo Certificado de
Execução após aplicação, informando os locais onde foram
realizados os trabalhos;

m) Apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)
pertinente a execução dos serviços;

n) o(s) profissional(is) designado(s) para a execução dos serviços
deverá(ão) empregar o necessário zelo, correção, celeridade e ética
no que diz respeito aos seus cuidados profissionais, obedecendo
rigorosamente às normas que regem os exercícios da profissão,
cabendo-lhes exclusiva responsabilidades por eventuais
transgressões;

o) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais decorrentes;

p) 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;

q) 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 QUINTA
DA CESSÃO DO CONTRATO

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

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

CLÁUSULA SÉTIMA
DA RESCISÃO
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O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos
fatos elencados no art. 78 e seguintes da Lei n'\ 8.666/93.

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

CLÁUSULA OITAVA
DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência do presente contrato será até 31/12/2016.
CLÁUSULA NONA
DOS CASOS OMISSOS

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

CLÁUSULA DÉCIMA

DO FORO

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

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

Planalto-Pr de de

►NTRATANTE CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
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Prefeitura Municipal de Capanema
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL H» 070/20W

MUNICÍPIO DE CAPANEMA. Eslado do Paraná. loma público pue realizará Proces-
M Licitalório, nos lermos a seguir.

Modalidade: Pregão Presencial n' 070/2014 - PMC
Tipo de Julgamento: Menor preço por ITEM.
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS PROPRIEDADES DOS PRO

DUTORES DE LEITE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR. EM ATENDIMENTO AO
CONVÊNIO 112/2014 • SEAB/EMATER.

Abertura das propostos: 08:30 horas do da 16 de Dezembro de 2014
Local: Prefeitura Municipal de Capanema. Av. Parigol de Souza. 1080- Capanema

- Paraná-Ceniro
Demais informações poderão ser obtidas no endereço acima citado em horário nor

mal de expediente.
Capanema-Pr. 05 de Dezembro de 2014

Gabríd Felipe Cipriani - Pregoeiro

. AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 071/2014
MUNICÍPIO DE CAPANEMA, Eslado do Paraná, loma público que realizará Proces

so Licitatòiio. nos termos a seguir
ModâlidatJe: Pregão Presencial n" 071/2014 - PMC
Tipo de Julgamento: Menor preço por LOTE.
Objeto: REGISTRO DE PREMS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE

CIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM. VULCANIZAÇÃO
CONSERTO. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DA FROTA DE VEÍCULOS
E MAQUINAS DE CAPANEMA - PR.

Abertura das propostos: 14:00 horas do d a 16deDezembrode2014
Local: Prefeitura Municipal de Capanema Av. Parigol de Souza. 10SO- Capanema

Paraná - Ceniro
Demais informações poderão ser obtidas no endereço acima citado em horário nor

mal de expediente
Capanema-Pr. 05 de Dezembro de 2014

Gabriel Felipe Cipriani - Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 072^014
MUNICÍPIO DE CAPANEMA. Estado do Paraná, toma publico que realizará Proces

so Licitotoiio. nos termos a seguir
Modalidade: Pregão Presencial n* 072/2014 - PMC
Tipo de Jitomento: Menor preço por ITEM
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO
INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E
ESCOLAS NUCLEARIZADAS.

Abertura das propostas: 17:00 horas do dia 16 de Dezembro de 2014
' ocal: Prefeitura Municipal de Capanema. Av. Parigol de Souza. 1080- Capanema

, aná - Ceniro.
N^ptemais informações poderão ser (totidas no endereço aama citado em horário nor
mal de expediente.

Capanema-Pr. 05 de Dezembro de 2014
Gabriel Felipe Cipriani - Pregoeiro

Prefeitura Municipal de Planalto
AVISO DÊ UCITAÇÃO

•PREGÃO PRESENCIAL' N« 094/2014
O MUNICÍPIO DE PLANALTO, faz saber aos interessados que com base na Lei

Federal de n" 10.520 de 17 de julho de 2002; Decreta Municipal de n" 2727/2007 de
26/06/2007 e suas alterações, subsidiariamente à Lei Federal n' 8 666.'93. suas alte
rações. LC123/2006 de 14 de dezembro de 2006 e demais legislações aplicáveis, em
sua sede silo a Praça São Francisco de Assis. 1583. fará realçar Licitação na Modali
dade PREGÃO PRESENCIAL sob n° 094/2014. conforme descrito abaixo:

OBJETO: Conlratação de empresa para prestação de serviços de assisléncia li-
sioterápica visando a redução de danos e agravos e promoção à saúde da população
assistida nos serviços de saúde e referenciadas a esse atendimento no Município de
Planalto.

DATA DA ABERTURA: 17 de dezemtiro de 2014 - ás 09:00 horas
Maiores infonnacões junto ao Oepaitamento de Licitações em horáno de expedtenle.

MARLON FERNANDO KUHN
Prefeito Municipal

AVISO DE LICíTAÇÀO
•PREGÃO PRESENCIAL" N» 095/2014

O MUNICÍPIO DE PLANALTO, faz saber aos interessados que com base na Lei
Federai de n* 10.520 de 17 de julho de 2002. Decreto Municipal de n* 2727/2007 de
26/06/2007 e suas alterações, subsidiariamente a Lei Federal n' 8 666^. suas Ge
rações. LC 123/2006 de 14 de dezembro de 2006 e demais legislações aplicáveis, em
sua sede sito a Praça São Francisco de Assis. 1583. fará realizar Ücilaç^ na Modali
dade PREGÃO PRESENCIAL sob n° 095/^14, conforme descrito abaixo
C^ETO: Aquisição de ar condicionado, destinado a Secretaria de Educaçáo deste

Municipio de Planalo.
DATA DA ABERTURA: 17 de dezembro de 2014 - às 14:00 horas
Mauras informações pmto ao Departamento de Ucdações em horário oe expediente.

MARLON FERNANDO KUHN
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
•PREGÃO PRESENCIAL* N» 096«)14

O MUNICÍPIO DE PLANALTO, faz saber aos interessados que com base na Lei
vai de n' 10.520 de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal de n' 2727/2007 de

V3/2007 e suas Gerações, subsidiariamente ã Lei Federal n® 8 666/93. suas Ge- es. LC 123/2008 de 14 de dezembro de 20O6 e demais legislaç^s aplicáveis, em
sua sede sito a Praça Sáo Francisco de Assis. 1583. fará realizar Licilaçáo na Modali
dade PREGÃO PRESENCI/U. srto n' 096/2014. conforme descrito abaixo.

OBJETO: Contratação de empresa visando a prestação de serviços de contecção
de próteses dentária do bpo total ou parcial removtvel, destinadas ao Serviço de Saúde
Bucal, desenvolvido pela Secretoria de Saúde. Municig^ de Planalto.

DATA DA ABERTURA: 18 de dezembro de 2014 - ás 09:00 horas.
Maiores informações junto ao Departamento de Licitações em horário da expediente.

MARLON FERNANDO KUHN
Prefeito Municipal

AVISO DE UCITAÇÃO
•PREGÃO PRESENCIAL' N" 097/2014

O MUNICÍPIO DE PLANALTO-PR., faz saber aos interessados que com base na
Lei Federal de n° 10.520 de 17 de julho de 2002: Decreto Municipal de n' 2727/2007
de 26/06/2007 e suas alterações, subsidiariamente à Lei Federal n" 8.666/03. suas
Gerações. LC 123/2006 de 14 de dezembro de 2006 e demais legislações aplicáveis,
em sua sede silo a Pr^ São Francisco de Assis. 1583, fará realizar Licitação na Mo
dalidade PREGÃO PRESENCIAL sob n° 097/2014. conforme descrito abaixo:

OBJETO: Contratação de empresa visando a prestação de serviços de para imuni
zação e controle de pregas dos imóveis púbTicos deste Município de Raralto.

DATA DA ABERTURÃ: 18 de dezembro de 2014 - ás 14:00 horas
Maiores informações junto ao Departamento de Licitais em horário de expediente.

MARLtMJ FERNANDO KUHN
PrefGo Munidpal

o cre - ewn» 01 TRAOlÇeiS OAÚCKAS lAÇAKOO A taAWÇto Oí

MARMEUIRO-PIL eom«denoProlDnainiBttocl»(Uj»Rigol«teAndr«ot,s/«.í»l«»o
Tih Pinheires. eidícle de Mwmelclra - Pr, anavis de seu Pátrio, abano assinado.
CONVOCA, todos os sócios com dirtilo a voto e se» votado, para pankipaiein da
ASSfMiUlA SflIAl ONDINAWA, que sef4 rtalxada no dia 19 Idtienove) de
deietnbra de 10J4 (dois mB e quatontl tom inieio a pritneira chama<í» *s 19
(dezenove) hocas, e secunda chamada is 19:30 (dezenove (loras e trinta minutos), na
Sede Campeira do CTG, pan tratar dos setuintes assuntas:

. Relatòria da Patronafem Executiva:

■ Prestaclo de conus do tdlnia 1013/2014 e Parecer do CoosePio de Vaqueanos;

■ Escodia da Patronapem Executiva para o biênio 2015/7016 e Conselho de
Vaqueanos:

- potu da nova Patronagem e Co»vsellio de Vaqueanos:

• Oemais assuntos

Associação Regional de Saúde do Sudoeste y
Fone/Fax:(46)3524-5335 -BairroAlvorada nutai

E-Mail: cre.3tss@vi.1n.com.bf
85601-390 - Rua Niterói. 468-Francisco Beltrão-.PR VV

RESOLUÇÃO N» 117/2014
Data 04/12/2014

Súmula: Nomeia funcionário em Cargo efelnro, e dá outras providências
ALBERTO ARISI PREFEITO PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE

SAUDF. DO SUDOESTE ARSS, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CON
FERIDAS POR LEI RESOLVE O SEGUINTE:

Ari. I'- Fica nomeada para exercer o cargo efetivo de AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS - CAPS AO III. a Sra. SIMONE ADRIANE MUNHOZ, portadora do RG H'
8 901 626-6 e CPF N" 057.727119-97 aprovada no Concurso Público N°. 001/2013. a
partir de 02 de dezembro de 2014

Art. 2* • Os vencimentos mensais atribuídos serão os constantes estipuladas na
resolução N° 24/2014.

Ari. 3°- Revogadas as disposições em contrário esto Resolução entrará em vigor na
data de sua publicação, com efeito retroalrvo a 02/12/2014.

Gabinete do Presidente da Associação Regional de Saúde do Sudoeste em 04 de
dezembro de 2014

ALBERTO ARISI

PRESIDE.NTE

ARSS
ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAtjDE 00 SUDOESTE

CNPJ MT 00.333.678/0001-96 - Fone/Fax (0XX46) 3524-5335
Rua Antônio Carneiro Neto 801. Ahrorada.
CEP 85 601-090 • Franosro Belírâo.'PR

EXTRATO DE CONTRATO N° 038C014
CONCURSO PUBLICO N» 001/2013

PARTES: Associação Regional de Saúde do Sudoeste e SIMONE ADRIANE MU
NHOZ.
OBJETO; O Empregado é co»Sratodo pare trabalhar no cargo de AUXILIAR DE

SERVIÇOS GERAIS atuando no CAPS AO tll na cidade de Marmeteiro PR sob a
orientação do Empregador, através da Administração Geral da ARSS.

PRÃZO: inicio em 02/12/2014 e vigãnda Indeterminada.
VALOR MENSAL: R$ 768 83 (setecenlos e sessenta e Go reais e oitenta e três

centavos).
LEGALIDADE: Concurso Publico n° 001/2013
Francisco Beltrão, em 02 de dezentoro de 2014.

ALBERTO ARISI
Presidente/ARSS

Câmara Municipal de Vereadores
de São Jorge D'Oeste

EXTRATO DE DISPENSA
DÊ LICITAÇÃO

PROCESSO 09/2014; OBJETO: AQUISIÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO MON
DA CIVIC. DESTA CASA DE LEIS. FORNECEDOR;: ABJ - VIZINHANÇA CORRETO
RA DE SEGUROS - LTDA, inscrito no CNPJ:15.498.94&15001-05. CONTRATANTE:
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO JORGE D OESTE - PR. FUN
DAMENTO LEGAL: ART. 24, INCISO II, DA LEI FEDERAL 8.666/93; VALOR - R$
5.910.92(Cinco mil novecentos e dez reais e noventa e dois centavos), RATIFICAÇÃO:
03/12/2014. PELO SR. OSMAR JOSÉ DA SILVA MARMITT, PRESIDENTE DO LEGIS
LATIVO MUNICIPAL DE SÃO JORGE D OESTE • PARANA.

OSMAR JOSÉ DA SILVA MARMITT
Presidente do Legislativo Municipal de São Jorge D'Oeste - Paraná

Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu
HOMaOGO E ADJUDICO O PREGÃO PRESENCIAL tf 073/2014

Homologo o resultado apresentado peta Comissão de Apoio, referente ao Pregão
Presencial n' 073/2014. reletente à Aquisição de areia branca natural. Declarando ven
cedora a empresa: CA BEGNINI4 CIÃ LTDA vencedora do Lote 01 ccm uma prr^sta
no valer total de R$: 41.500.00 (quarenta e um mH e quinhentos reais). Portanto, este
foi o menor preço, aos quatro dias do mès de dezembro do ano de dois nd e quatoce

LUIZ ALBERIKASTENER PONTES
PREFEITO

Prefeitura Municipal de Eneas Marques
DEPARTAMENTO OE COMPRAS E LICITAÇÕES

VENCEDORES FINAIS DO QCP
Com base na lei 8.666/93. alterada pela lei 8.883/94. toma-se público o resultado

referente a licilação:
Concofrtncia p/ Obras e Serviços de Engenharia Nro 000002 /2014.
Data Emissão: 22/10/2014. tendo sido aberto as propostas em 01/12/2014
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As Empresas apresentaram a declaração de desistência do prazo recursal .sem
mais a relatar íntime*se e publique^se a decisão no Diário Ofícíal do Município para
conl^cimenlo das empresas e de quem possa interessar.
ENEAS MARQUÊS/PR. 04/12/2014
COMISSÃO DE LICITAÇÕES

MARINES PELENTIER JUSSANDRA C. M. CAHANE LUIZ CARLOS MORCELLI
PRESIDENTE SECRETARIO MEMBRO

MAIKON ANDRÉ PARZIANELLO
PREFEITO MUNICIPAL

Extrato do Contrato n' 04/12/2014 ID:1335
PREGÃO: 76/2014
PARTES PANOaFI MADEIRAS e MUNICÍPIO DE ENEAS MARQUES.
Objeto: AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA MANUTENÇÃO DAS POfJTES E PRÉ

DIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS D= ENEAS MARQUES
VALOR: R$ 24.980.00 (vinte e nove ma e novecentos e oilento reais)
O pagamento será leito conforme especificações feitas no editai.
DURAÇÃO: 31/12/2014
DATA DA ASSINATURA: 04/12/2014
FORO: Comaica de Francisco Betbâo/PR.
ENEAS MARQUES, 04 de dezembro de 2014

A"
MAIKON ANDRÉ PARZIANELLO

PREFEITO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE COMPPUIS E LICITAÇÕES
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

MODAL0ADE. PREGÃO N* 76/2014
Tendo em viste a decisão proferida pela comissão de abertura e julgamento de

licitações, designada através da portaria No 2703/2014
HOMOLOGO:

Nesta dato a referida decisão e coristante da ata anexa, considerando vencedcx(es)
da licitaçáo. objeto da lidtaçâD modaüdade Pregão numero 76/2014. o(s)
parlicipanle(s)

Vencedores
Fornecedor Itens
PAfJOOLFI MADEIRAS LTDA 00001-00002-00003
R$ 24.9S0.00ÍVINTE E QUATRO MIL E NOVECENTOS E OITENTA REAIS)
Enéas Marques/PR. 04 de dezembro de 2014.

•yt). iè.

Prefeitura Municipal de Verê
LEI N» 726/2014
DATA: 26/11/2014

SÚMULA: Abre um Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral tio Municí
pio de Verá, Estada do Paraná, para o exercido financeiro de 2014

A Câmara Municipal de Verá. Estado do Paraná, aprovou e eu Adáo Carlos dos
Santos. Prefeito Munidpal sandono a seguinte Lei

Art. I' - Fica aberto no Orçamento Geral do Município de Verá. Estado do Paraná,
para o Exercício financeiro de 2014 um ctécito adicional Suplementar no valor de RS
146.736.50 (Cento e Quarenta e Seis Mil Setecenlos e Trinta e Seis Reais e Clnguenta
Centavos), nas seguintes dotações orçamentárias'
08 DEP DE AGRICULTURA. HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ

VEL
001 DEP. OE AGRICULTURA. HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTA-

VEL
20.606.0014.2C09 Manutenção das Atividades de Agricultura e Pea-ána
3.3 90 30.00.00 Material de Consumo - RS 26 736 50
Fonte: 00783

07 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
cot FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 301.0009.2015 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
3 3 90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RS 120 000.00
Fonte: 0C303
Art 2° - Para cobertura do (xesente crédito Suplementar ser.lo utilizados os recui-

sús dú Excesso de arrecadação nas seguintes íonles de recutscs.
Fonte de Recursos 00303 -Saúde - RS 120 000.00
Fonte de Recursos 00783-Proietó Leite - R$26 736.50
Art 3' Rca o Executivo autorizado a efetuar o ajuste dos anexos do ppa e LDD em

decorrência das alterações da presente Lei
Art 4° Esto lei entrará em vigor na dato de sua publicaçéo. revogadas as disposi

ções em contrário
Gaixnete do Executivo Municipal de Veté. em 26 de Novembro de 2014.

EDITAI, tf omaeM

edital de COMVOCAÇAO de CONSELHeRO TUTELAR

ff' CONSELHO MUNiaPAL DA ADOLESCENTE OO WMCÍPIO OE VERÉ, ESTADO DO
PARANA. no ute do siao etilbuIçdM logahi - RES<H.VE:

TORNAR PÚBLICO:

r n« otoiçd.. do to.S

CONSELHEIRA TUTELAR

"CÜWSÍnCÃCÃO"
3^ lugar ^

RecâiHm hI2Í^ 2?^ peran» a DMsdo de HOttBSes Humanos da Piefoilura Munidpiil do Vsrd. no prazo de 02 dias úieis ■

^ leotintas documentes. RG. CPF
a ~ Titulo do eiottor. Cofnpnwanlo do votaçeo mi u^naMa^»^ovan^nnkMnda. foto 3X4. CTPS (Canaira do Ttaí»thel.

dectey» do ndo acumuioteo do Cuvios Púbicos, o número da aetnda o canta
eorrertíp. psra lomtf potM ou âMjnor o deoUtôRcra 4a vaço

ProCodura Mundpel do Voxft. 04 00 Ooxsmbni do 2014

t^ÜtfyeimíoDiÁs Prasxienie do conseOie MunloM da Criança o do Adolaseenia do Vera

Prefeitura Municipal de Marmeleiro
TERMO DE RATIFICAÇÃO OE DSPENSA DE LICITAÇÃO N= (85/2014

FundamerXãdo no Inciso li do An 24 da Lei 8666/93. RATIFICO a DISPENSA
DE LICITAÇÃO n* 085/2014, cujo o^to é conlrataç^ tle empresa para aquisição

, de fo^ de artificio para show pirotécnico na abertura das festividades natalinas no
I dia 07/12/2014. nos termos da documentação acostada ao Processo Adnvnistraliv» n®
1348/2014 A contratação deverá ser concrebzada nos termos da etaboiaçáo efetuada
I pela CoriHssão Permanente de Uataçâo nomeada peta Portaria 4.602 de 02/09/2014.
I como segue: Contratado' DARIVA F(X50S E PESCA LTDA - CNPJ: 03 339 699.0001-
07. Valor Total: RS 5.945,00 (cinco mil novecentos e quarenta e cinco reais) Pagamen
to: No período de 01 a 15 do mês subseqüente ao da entrega da mercaCona

Marmeleiro. 04 de dezembro de 2014.
Luiz Fernando Bandeira

I Prefeito do Municipú de Marmeleiro

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N* 086/2014
Fundamentado ro Inciso XVIl do An. 24 da Lei 8 666/93, RATIFICO a DISPENSA

DE LICITAÇÃO n" 086/2014. cujo objeto é revisão 20 OOOkm do veiculo SPRINTER
Placa AYQ 9022 do Departamento de Saúde, nos termos da documentação acostada
ao Processo Adminstrativo n° 347/2014. A contratação deverá ser concretizada nos
termos da elaboração efetuada pela Comissão Permanente de Licitação nomeada
pela Portaria 4.642 de 02/09/2014. con» segue: Contratado; INGÃ VEÍCULOS LTDA -
CNPJ: 01.994.951/0002-77. Valor Total: RS 800.84 (oítocentos reais e oilenia e quatro
centavos). Pagamento. No período de 01 a 15 do mês subseqüente a 'eaüzaçto da
revisão.

Marmeleiro. 04 de dezembro de 2014.
Luiz Fernando Bandeira

Prefeito do Município de Marmeleiro

EDITAL N"» 081/2014 - HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
CONCURSO PARA EMPREGO PUBLICO N° 001/2014

0 PREFEITO 00 MUNICÍPIO DE MARMELEIRO, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais e de coníormidade com o disposta no Capitulo 4. do Edital
n' 078/2014 - Concurso para Émprego Público n° 001/2014. de 04 de novembro de
2014. resolve. .

1 - TORNAR PÚBLICA a relação dos candidatos com inscrições homologadas \
para Agente (fomunilério de Saúde, em ordem alfabética:
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II - Os candidatos que tiveram suas inscnçôes homologadas estão convocados
para aprova objetiva a realizar-se no dia 24/01/2014 (sábado), com inicio às OStOOmin
(oito horas e trinta miiuios) e duração de 03 (Irás) horas, na Escola Muniopal D. Pedm
I. situada na Avenida, s/n. Bairro Alvorada. Marmeteiro/PR

III - Os candidatos deverão apresentar-se coxn 30 (tnnta) minutos artes do início
da prova, ou seja. 08:

CIO h (oito horas), sendo que os portões serào impretenvelmente fechados ás 08.30
h (Go horas e trinta minutos), sem tolerância para atrasos

IV - Os candidatos deverão trazer paia a realização das provas.
a) Cédula de Identidade ou documento equivalente, conforme item 6 10. do Edital

n» 078/2014;
b) Comprovante de inscrição;
ei rxn»lx BefAi»virá/ira IrxnxnarentA d» tinta axnl nii nrela lánk • henarha
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DECRETO N° 4031 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2014.

Non-ieia o Conseitro Muracipai úe Saúoe e dá outras providénctós
!.!A,RLON =ERNANDO KUHN, ?R£F=1T0 MUNICIPAL DE PLANALTO, EStaflO dO
Parana no uso de suas atfiiDuicões legais
DE C R ETA

Ais i'-PK:a nomeado o co Conselho Municipal de Saúde com a seguinte composiçáo
Representantes do Governo Municipal
Titular Edemií Pénco

Suplente JussanraAparecida RossatoSatvi
Titulai Oa^rany RegiraAviia
Suplente jones Robeno Kinner
Representantes oos Prestadores de Sef\-iços Públicos e Privados
Titular iDsrJ de Oliveira

Suplente Matara Manoela WeishelmerTrevIsan
Titular EleonoraMaiDrs Dias oe Oliveira

Suplente Rosângela Margarete Scopet tia Silva
Representantes dos Functonanos co Centro de Saúde
"ituiar .toâo Carlos Rameiia

Suplente ClariceAdrtane Scherer
Titulai AnneDanlelleGrehs

Suplente lucianeSchonhalz

■Tituilai Siízamara Pauii
Supienie =einandaOrso
Titular Joao Carlos Caneppa
Suplente Raquel RIgottl
Representantes tio SinOicaio tios Trabalhadores Rurais
"itgiar r,'arino Rodrigues da Silva
Suplente Arsenio LinK

lar Cristiane LltBrdlZanchet
"•sífiiente José Gluszevricz

Repiesentantes do Sindicato Rural
Titulai Plínio Kruger
Suplente Daiani Ciistina Heck
Repiesentanies da Coagro
ntuiai Eliane Bealilz Winkoski
Suplente Ajrton Turella
Repi eseniantes aos Clubes de Mâea
"tuiar ■gnesMalimannSchliter
Suplente. Maria Iracema Rover
Repreentantes da Associação de PfCí'essores
Mtuiar ^eonirMariaHanausr
Supter.te Luciana de Patina Zartalta
P.epresentantes do Rotat^' Club
Titular Rudi Rohden
Suplente. Luiz Carlos Zaneltin
Representante da Acapía
Rtulai Pedio r.iombach
Suplente luis Carlos Panzer
Ar. 2- O Cortselho l.lunlcipal de Saúde tem suas atrlbiaçóese competências oei.nidas no
léAto oa Lci Municipal 0^ I5iii20i0.
Ali 3=-0 presente Decreto entrara em vigor na daa oe sua pubiicaçáo, revogadas as
disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE Pü^^ALTO, aos vinte e quatro dlas do nrês
de novembro do ano de dois mtl e quatorze
MARlON FERNANDO KUHN
?R5==!TO t.tUNICIPAL

DE LICITAÇÃO
■TrEGÃO PRESENCIAL" W 094/2014

O município üE planalto, raz saber aos mieiessados que com base na Lei Federal
de n' 10 Õ20 de 17 úe julho de 2002: Decreto Pvtunicipai de n" 2727:2007 oe 26/06;2(X37
e suas alterações subsiciariamemê à Lei Federal ti« e.6eS/93. suas alterações, LC
123'2006 de 14 de dezembro de 2006 e demais legisiaçOes aplicáveis, em sua seoe sito
a Praça Sao Francisco de Assis. 1583. fará realizar Licitação na Moflaltdade PREGÃC'
PRESENCIAL sob n® 094/2014, con/orme descrito abaixo:
OBJETO Conirataçâode empresa (sra prestação de serviços de assistência istoterâpica
visando a redução de danos e agravos e promoção à saúde <» {xjptiiaçáí assisitifâ nos
ser\'icos de saúde e referenctadas a esse atendirrenlo ro M.unicrpio de Planalto
DATA DA ABERTURA 17 de dezentbro de 2014-às 09 00 horas
Maiores infoimacóes junto ao Departamento de Latilacoes em hnfáno de expediente.
MARiON FERNANDO KUHN • Pieferíú Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
"PREGÃO PRESENCIAL" N® 095/2014

O MüNtCiPiO DE PLANALTO, faz saber aos irtlerKsaoos que corri oase na Lei Feders!
•se n= 10 520 ae i7 de Julho de 2002 Decreto Municipal oe n'2727^2007 oe 26.06/2007
= suas alterações, substaiariameniè à Lei Federal n= S.ô66,'33 suas aííeraçOes. ic
1232006 de 14 de dezembro oe 2005 e demais legislações aplicáveis, em sua sede sito
3 Praça São Francisco de Assis. 1Õ33. fará realizar LIcítaeáo na Modalidade PREGÃO
PRESENCIAL sob n® 095/2014, conforme descrito abaixo
OBJETO Aquisição de ar condicionado, destinado a Secretaria de Educação deste
MuniCipro de Planalto
DATA DA ABERTURA 17 de dezembro de 2014 - às 14 ÜO horas

1  /Vi0lli-E6Ç30N"-0742 Pa9ina82/£»7
Maiores informações Junto so Departamento (te Licitações em horáiio de expediente
MARLON FERNANDO K?JHN
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
"PREGÃO PRESENCIAL" N» 096/2014

O MUNiCiPiO ÜE PLAtJALiC. taz saber aos interessados que com base na La Federal
oe n= 10 320 de 17 oe juihü de 2002. Decreto Municipal de n'' 2727/2007 de 2S/'05'2007
f suas aiieisçóes, subsidiíiriamente à Lei Federal n" S 666/93. sibs alleiatões LC
123/2006 de i4 de dezembro ae 2006 e demais legislações aplicáveis, em sua sede suo
a Praça sao Francisco de Assis 1583. fará realizar Licitação na t.iodaiiaaae PREG.ÂO
PRESENCIAL srjb n" Qá6-2014, coníorrre üescnto abaixo
OBJETO. Contratação oe empresa visando a prestação ae serviços de confecção de
próteses oeitlaria ao tipo total ou parcial removível, destinadas ao Sen/iço ae Saúoe
Sucai desenvolvido psia secretaria de Saúae. Município de Planaiio
DATA DA ABERTURA-18 dedezemoro de 2014 - às 09 00 horas
Maiores informações Junto ao Depanamento de Licitações em horáno de expediente
MARLON FERNANDO KUHN
Preíeitci Municipal

AVISO OE LICITAÇÃO
"PREGÃO PRESENCIAL" 097/2014

O MUNiCPiü DE PLANAíTO-PR, faz saber aos ínieressadcs que com base na
Lei Federal de n" 10.520 oe 17 de julho de 2002: Decreto Municipal de n'* 2727'2D07
de 26/136/2007 e suas alta açóes subsidiariamenie á Lei Federal n® 6 666/93. suas
alterações. LC 123/'200S cfô 14 de dezembro de 2006 e oemais legisações aplicáveis er
sua sede sito 3 Praça São Francisco de Assis. 1583, fará rallzar uicnaçáo na Moaaltóaoe
PREG.ÃO PRESENCIAL sob n« i:fô7/20i4. conforme descrito abaixo
OBJETO: Contratação de empresa visando a prestação de serviços de para imunlzKáo e
contrcíe de pragas cos imóves públicos deste Municipioae Planalto
DATA DA ABERTURA 16 de'.iezen^rode 2014 - âs uoohoras
Maiores informaçries junto ao Departamento de Licitações em horário de expedienie
MARLON FERNANDO KUHN
Piefeilo Municipal

RESULTADO DE DISPENSA
DISPEN SAN" 103/2014

O MUNiCiPiO DE Planalto, com base no art 24. ínctso ii da Lei S 686/93. e suas
alterações posiertoras. dispensa de liciisçáo a despesa ababto especiicada.
OBJETO Contratação de empresa especializada para à prestação de serviços visam»
o conserto dc.^areihD de RaioX EMiC Lit.£X 3D0MA. destina» a Secretaria de Saúoe
deste. Munir iptods Planalto
EMPRESA /Vronsermed Assist Téc.eComérciooeEquip Med Hosp Uda
vAlO.R rs 3 900.00) três mil e novecentos reais)
DATA 03 dedezerNxn cie- 2014

MARLON FERI4ANDO KUHN
Prefeito Municipal

RESULTADO DE DISPENSA
DISPENSA N» 104/2014

O município de planalto, ccn base no art. 24, inciso ii da Lei 8 656/93 e suas
alterações p-osteriores. dispensa de licitação a despesa abaixo especí/.cada
OBJETO' Aquisição de medalhas e troféus destinado a Secretaria de Esportes deste
Município de Pianatio
EMPRESA Sandra Rosa DeparisRambo.
VA1.0R- RS 1 316,00 (um ml! eoiiocewos reais)
DATA 03 de dezembro de 2014
MARLON FERNANDO KUHN
Prefeito Municipal

RESULTADO OE DISPENSA
DISPENSA N-> 106'2014

O iviUNiCiPiC DE PLAN^TO, com base no ait 24. inciso il da Lei 8 668/93, e suas
aitei^ões posteriores, dispensa de licitação a despesa abaixo especiicada
OBJETO. Contratação de empresa especializada visando a aquisição oe ratâadores.
oes!ina(k> ao deseivoNimçnto de ações executedas peia Secretaiia de Serviços
RCKioviános deste. Município oe Planalto
EMPRESA Jocemr Luis de Oliveira Bueno
VALOR: RS4.50Ü CO (Gualra mil e quinhentos reais)
DATA 04 de dezembro de 2014
MARLON FERNANDO KUHN
Prefeito Mumcipsi

|OB Osas 0«edl /^wadD EwmníMNEnt» Ccsífesafis
Fid^iglCP-en^ AAMâOF'-Axfo«n.;<e.oMt'>f.'í^iae

• iéinAeàiía «t<r C

^ ^Suanaaa»Pntnia»j»ap!:ta»ií:%-is'S3caetiii
«/TT!'!' 39n;iTwiso «l/svâceí/W

consiitlar i Jute>yfcKr,«de tlu
eafOíAo do lonipo. bílomn o

eúillnuoo Imío tti3 sHv. 46227S4Í3

ht^9/amsop.(iloems.com.br
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MUNiCmO DE PLANALTO
cvrj.sr 76,4«i.5:sí(itwi.i6

Pmíflíilü Frniir.ivii líWI-CrP. STJ.VI-OOO
f-Biilt/.^piiWilífiJÍrJjnp/iilii.lT

rour:íí)-'íi>355WíO(^ - f4ii;M6)3Íj5-í10i

•  P.JR/tN.Í

QUINTO TtRMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO
N" 2117/2(111, EDITAL CONVITE N" O.S5/2nil, CELEBRADO ENTRE O

município de PLANALTO E L. L PAVANELO SUZIN & CIA.

LTDA.

Ali» diiib i1ij» raès dí dirzeiiitm) do .imi de d^>l^ mil e

,{U,a>M.' II município de PLANALTO, m-vle Jt» ii:viii>e^l'>dii celti hu Deluiln
íc, NLARLON FERNANDO KUHN e L L PAVANELO 5U/1N it CIA, LTDA.

nrífc .iiú fi-prcsmi.idp per j\w Adminj^iiil«a íVa LILIANE LETIGA
PAVANELO SU21N, tt>iilvem sni iiiiruir sf,irAi adilJf oCuntrílii Adra;:it.lrahv,t

n 2rí'2iiH.(litiu>lutiii:riiNp.ultr>ei7i>Ul.ule!3(!e>(etfnilm<dc2i^ll,niiuohiric
<!' ,1 cniinuc.Vi iL' imfCM líMndo ,1 aijuIiMu dr luirríjl g-dlio' dcjUiudo '«
lOMnr»' djj jlnKtjile^ dtMíwolvidj» pela- indídes jdniiriiiTirivj- dof»
l'irfeiiur,t !,Iiiii,vij<,>l 4ei'Un,'ilUi iu> Kpuín!» Ie:inu>

CLÁUSULA PRIMEIRA Em viiniji,-di>iiiútiiü .miIiLi liMie a> pjrhx/u>iAeCM.»Li
,1 .iiiiinfiiliiiif .ira» Hfii» «"ivietan» n,i ,'I,(iiííi1,i Pmnvir.i, iilo OSjeio ínnir.iMi,
tuLili/sudi',' impiirUncu de Itt d.Udó.U) (nm-e mil t niiveWJ e ffis ieai.i), CünLin-.ir
pbmlha dcmi nadatii,! .idauir, pcinmmlv íio Cunmtlii Adnuiiú'Tiiideü iV ?(17/ZL]|1,
vplear,'iiii trtim,i'p,irli'ímil,ii.iilc 1,1 Jr tlcjirbtíi dp 7(111. icmtniximn iniporti n
Vdkir lie HS.lT.l-D.Hil (Itinüi e «le inil e (tmln e aiii|uentJ rejln), u idijelii
liit.il rimlríbA- ne valor de RS 44.2«,Cll ((luarerU e «Hi. mil e duienlor e nuaien» e
«ett le.iiM

ITEM <}UANT UNID IHSCRIHINAÇáO VALOR: VALOR

USTI, TOTAL

>IW L^ ^eeiLtnri nsAdro. am.infu» de 13JX215 iwfi"' 912,^
cin.iure» sil-ilv 75 cfc.

2IH' U\ Ficbai naiíAçâu de tinesHi. lamaiihci iljl"' Nl.Mi
75X111,5 rm sulíite 75 g»« blívTi 2e
Wtrihcv

2 SC L'.\ Re(ráii.trip taiirolt rspecuL lammbn 'fiiS- /«ai

155X21,5 nn p.p-1 silíiu- 75 »iis Wivii Jr
lOUSl.

1.2® " U.V ttricn de viíim. umiabo ii.7Xle5 cin, ll.lK i '~wjiii
CMtulin.i Isranu ISI cr» nnnirs«aii (trnic.

3 L'.N CArterínbas de biperlerii», t.riPAnho 1UX75 njn| ;h-,(*i

.tis, pjpol r,ii(,.liiw lifi jr« lifann.»,
utiprecs-k» lretslepiers.s :

3 U\ CaneréiísAi do dinfetoi. l.imidso liiXl- Itjij':' ixiii'
rm, lodoliru brsnr,», IKii sr* jmpa-ssSa
lieiweserMctmrisTij.

i«i ii\ .Vwbní.jiap Umoiil-»- lIXIs ini. pijsd n.ir"üwiii
survf tvod i- luíToU-iCS- ,èKJ

TTli" UX OdiistTC ii taralla, pmprum Mdde bural nir"  l51j'
ppd sUlElc 75 JI- raipas-ii. lanlc f
versa

V «êti '"iix ViciM doniviiur ACA tiTOntin 7IX51mi, 'lÍTil ■ isiViS
jupvl salíilv D sni miptiísSo íiinle v

'  iii'" «1 ÚV" Ccntcrulcdc dengue fXCCl. p,spi'ísiil(lv 75 ■«j ' JW,»'
prs, umníin i'',ll\2",5 cin Iretite e .env» e
dujstnn»

"' ií' "'"3"'"W .Atmiriracio dr intem.imenw tunpinUr - '  Ííií
A(H, Cimonhe 71.5\X1.5cmpS]sel viIiueTã
nrv

17 % L'.X 1jvio« de rej^slru, ensine (ursiLvnenleL 11-50 I.IMXP

rum S8 pdtdT-Ss capj papel sultitv
titti-Fe pepvl sullilc 75 ^rs, tinuisjn» 51 .F.X-tf
rm. abrttc.

~T' Í0~ UN Cap.» de bitxn de prixfuliv ruial i-msntit' "~"lÃÜ " í*i.ÍM
79X4? cm pspH ^ipnm,» 2V1 Kr^ «Ação
ih<usis, i»(a<i(L>iJa.usii íuliisi-siiini.

11 ilrV U-\ EiKebpe bnincn lumanlm 24X51 on. ILV6 "" sZilU
inirn-^din-m crcl»i

15 J2UU US Enielepes ollcii) hranco l.siiianli.t 11X77 ll.lB 71(1,10
rm, linrris-A» lia OMO,

ír l.-ItU UX j*aita de proela liunanliu 57X4^ cm, papel (W5 l.WiS.Ol
muclif 25Í1 gm iisiprcssli» «disj.lu dv cuics c
i.ibnLimleTaa.

i: 7?i IIX lau-lo dc si.li-n.s, lamanliii Jc 1ÓV2.5 ens. P.18 I>í0

inM-uí/iic sO cis. vcsasi ihmciI,
l* .••«1 l!\ Tati alv.ird de Itcetn-s. Irmjrhi 1.5X71 isn. vjo noiü

-oapse bvnd òO ors cuia arbisHi
inifciLsiS.s.bírca ãdsZ vm

1* 2U u\ Pa-la para n CR-Vã, lan»,ss)xi T5'.46 cm 1211 TSflfO
aSni», pepel 241 gis laipiesUei em «riecLi
di-ceir«f toi dobra c lancli.

31 (Ri U\ FKha de cnurole .Io pmjmiv ixiunlio II.A1 JSÍli)
7"L5Ls iin, |ujvl siiUiu ISicts uiin
ImpieicOu (lettte e veis.».

I>ft1 O.H 1 11)8.»US" Pcdldodivwcvçíiihi^ma^iinviiwvmlio
liiXlli cm. papel iiilíile % jia aup« Sninl
FO Sltvo 5(1X7,

TOTAL,
CLÁUSULA SECUNOAi Pica ailcraiia e Cláuauía Vsiimb [do VaLn), m airtciíe
lio .1, réci iiTio ,iO iTem aanH.mre o,i CVlbSiila Prinieirj (do fé,*|eto), p,^iiKl(i o v.iliir
ini.al lOimai.ido u impoflJavij de RS dbJdo.flO ((pwrcma c »fis mi! c ituii-mi-r o
i|ujrciiueaci>ic.i;el
CI.ÁUSUI A TTRCFIBA- Pprm.ir*von inallerjriov .i« dcoui» itloviLM Oi-PixlipiOÇ
e>iipii(ariai i)i> rnitrumeitto de amarato orí);lnal, t calo altrradj> por t>te
irvilrüT-eot'

E. (varj V,iltd.de do mie pelie pailesftn pcicEiLadii.fitfn.i-weste ublruioenluenidu.in
ii.iMlcipii.iltvríiarmi

MARION rtRNANDO KUHN
Prefeito Municipil

IILIAND LCTIGA PAVANELO SUZIN
L L PivaneloSuiiri ^ Cia, Lida

lAUEClR CAMPO?
Ci RGn

LUIZ CARLOS ÍCW!
CL/RCii'3í95íAV7[^

MÍÍMCÍPIO D£PMN'vU./0
CWI V ■S,J6Ü,;26/[IIWI.I6

Prjçii iflii Froriciaro iteAssU. 1^6? • CEP.-oS r>d OÇO
i-in:fíhfjfAiiallnGi^inr eoni íjr

fOíie.*(!M6)JiÍ5-S10fl - f/ii (d|i/3iW"JI01
Pl lMI.ro PAlíAA-.l

QU-vRTOTínMcj.Mvmvo .ao co.mtrato administrativo n - ui;jou.
enriAi, pheoáo prest-ncim. n- ujMfli.v iirmado KNtnr o r»u.iNiciHL>
Di: PLINAITO l; 1 tCNÜlUX LIIM,

vVip Maiv B'A4h> itup sUf nu> Jp lSi «iiv< ilv
,I>') . o ML/NICtríO DÊ PLAN.^U O, >u'9{, \h\^ jcu
r.vínto. •?! MARLON fEnNANnü KlTífN i» TEC.SOrOX LIDA. nríW Alu
•Cf>t(^Nirj,jii |SAr x'o AtliiiinIfirjjDr $r li (.MO ^SClintlNACK, <n.i
«•a rmoiM .lu n i.«t n C»*ii n n»Artí'i va iív.t m* 1 i l / ?< . i i i in i>c9< * «n iirv a tx
nn; JdUÁ A'' Je l ^ Ws •«s;uirlif>

CtÁrNiM A IMliMf.Ml
9 >piaiMÍ>i<«ilf Ms llrr

A ipnpí^M»!

'1» \ (rUkV ruUno cnitc í* VF*!*"''. *'<•'
.'fVvMnie' |\> iA.> i«h|iiL« v Q.tMUO.
ilc Rf (%2«f*Ár iL^üm»o awil. t ivs^rA o

F*V>* ^".V «VI f(,I <'>*•!, «aMlClFflPK pLfIiiUm l$L.V1Uitl<><lT(v.* "iMiseF, ^H\iíK'IfIV
C AcUivuiiNifdhsLF n" cWchf.ickF vcMrv «u |VkkK> Niik Ja vk*
íultiv sW iMU. KTwU» impyrtv •• vaUn J« Râ 63 Ni»*» v r7.,> md,
MnvciKFPN viHiVFtHJ V ur> u'A'^vinnt.s rvnA•>Vl«^lr v aíiív-íif üd/I rri>*uat.Tih«
Ri < «At sW 1*5 tM 1 («vh.!!!» « i>n p n-JI, LvnUi v v ütn ii-Ab ■* c
lrOH«Ta|l,l.p«|

itlms htíM'(doií*«htio*. .
"1 11* vv i.»:
li: tiirr«'<ivi,>ur 1-91/v
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14 PM "1
\  IS-SV.MTT

CLAU.SULA SFiCUNTÍAs TK-r* .r)tCT.)«fiaA<'Ui!?iili Tah.c*?.» viu
.iLr^p<iiniF MS itvtniL^isf.Milv ne« CU(i9\*ia lUFdvAHttN*)' pAN«Aro,(*>«
ew.tjwin no ,ii*,>.*ri.V,.'i,* JW {svrcit J r wac •«!/. fcnni c aSoij
rt-Ain V 9i'\7^ljl i» fliS KVrilAvii>l.
CJ.ÁUÍULA OVr\RT\: ri tm.-hAvin in.i?ltfja*Us Amai» v5JU»ulfl« *
L-»l)\<ijl.ii]a>niiL,u7ntMtvi urviiTeil. ciVKidlfvtadi» ptt \>lc hkadumoUo.

£, f a ra \'a lídadv lit i qu •• pclAs tw-, 6 >t fuci i i.v>
rat* tP>tciun*ni(F nn ii\ui» via» tesrv ^^icma.

MARLON FniNAsno kt;hn
PtafrllVF lit\ini<ipa)

MivIíÇlV*»

L (iPnid-FP

AVISO DF MCITACAD
"PHECÁO PRCSENCIAL" OOarJllU

1) município de planalto, fnc «her oiiv
ínieie.siiUn i|we cimi 1>iim.' irii ( ei PeJeritl ile iC I (1.520 ile 17 de itillio de
2002. Pe.Tfio .Municipal üc ii° 2'27''20i)7 de íèHH-CDOV e suas
sliemeJes. jiiínldi.stiainciiie á Pederal n* S66t V>, suas nlicn>rt<N
LC l7.a.'2(XF0 de 1 1 de dezembro de 2000 e demuis lepi^IacOes
apdc.ivris. em ena «ede úio a Praça São Francisco de Asais. J ãS.i Cuá
re.iliear Licilsiãi' o.i Mixlaliiíade PREGÃO PRLSLNTIAL snta n*
004-211 •(. fdntbriiied«*:tiio aísaisiv
OBJUTO: Coiiiiaiacilu de empresa pam riesuyãu de senico.c de
.icsiviêricie Tisii>iei.á[)íis visanJ-i ii redução de danos e Huraso» e
pioriiofàc u s.súdc da população assisrida nos sen nos de raôde e
lelciericmitrs a esse nieiciiniieiiio no Mmiici|iio dc PInuado
DAT\DAARERT(.RAi 17 do doeciiduo dc 20(d - ás OT 00 (inius
Maiores iiilcuniacOcs luiiio an Dcpananienic del.iclIacOesem liciiUio de
expodienic

MAFILOK FEiLNrTKnO KUHN
Prcifiiij Mimliitjwl

AII"V!C IPIODF P! \N \T,TO
AVTSOnF.lIfTTACAO

-PHKtí.LtT PRF.SF.,NC.TAI.- N* WS/IIM-I

O L(I iNlU ÍPIdi DE K_VN,-U.TO, i',ie sabei ,io. iiueressailos ipie som
Iwsr I1M Lfi rcdcial ..le iv' 1(1.520 .fc 17 .Ic jiilho .!« 2002. flecretii
Miiimiijial de ii° 2"27'2írti7 de 2fí.liN2iK)7 - r.-.iis ,i1leiass(es.
subsidisis-inieiiie u tei Pedcial a' S.eM-O.'. «uns allcsaç.ses UC
(7.1,20(11» dc I ( dc ilcreinbi» dc 700d c deinais IcrislacAe.s oplicài e».,
cm «na scdc sim a PrAja S3í> Francisco dc Amis, l.sS.a, (íiib rualrrai
( iciiaçúc» 1111 MiMalitbJi: PUfn.TO PRFNFNTiAl. s,ili t," ii95-2niJ,
cniirormc dcscvdii aliai.vii;
UldJK rO: Aiinisifão dc ar cunJicionado. Ocsiincdo t Sccrctaii.s dc
Fdu'.s»vdo Jcstc Mumcípit» dc Plaimllo.
D.M.\D.\.V«hJtI l'K.L: j 7 dc dczcmlwdc 2(714 - ils K.lWIviflS.
Maiores iiUinomçoes jiimo ao llcparainenio de Liíit.icOfs em horário
dc csjvaiciiu

MARLON riRNANiXF RLITS
PreTciii.Muiucip,il

MITÍKTPIOIFKPTANAI.TO
AVTSODELlCrr.AÇ.ÃO

•PREGÃO PRF.SF,NnAI.-N-H%-10l4

O MUNICÍPIO DE PLANALTO, Im saber ao-s iuleiessculi-s ipe com
hise na 1 ei Federal de ir' 10 520 rte 17 de iiilbi» de 21*12. rFecreto
Níuaicipal de n" 2727 2(ii)7 de 26'0(j.'2W7 e sw« alierji-àes.
siibsidiimmicmi; ú Lei Fcdcnii iC 8.666''2.s. «lu» itlictjydKrs. LC
12.T"20(Xi de 14 lie Jezenibro «Ic 2006 e rleiinús legislações nplic.iieis
ein sua sede silu a Piaca São Fniiiciseo de .Assis. 158,V Iam renliziii
I.icinvio na Modalidade l'RV(»Â(l PliF.'-F.KCUI viti a" iiw-':ill4,
ciillfiillne desci i Io ubai.vo:
OB.IFTO; Coiirnii.ivSode en^resa visaiidoapresiaçio de serviços de
coDlécçàn de prõlescs deiiián-n ik> tipo lotai ou iiarcial reirjníiel.
dciliniidtLs .10 icTiiçodc Saúde BuBiLdi.'w.7m'lsidi'p.lu Hvrcsitia de
Saúde, \luaicijiiii de Planalio
D.ATA DA ABERTlTLÁilíi de dezeiiibroJe ^J14 - ás W 06 lioias
Mdiote.- iiiioriD.Kiles iimioan Dcpaitameaio de Licii3i;iv& ein hinario
de expedienir

MAKLONrLRNANllORI IIN
Piefciti) Muidsip.il

MliSIflPiOnF.PI.ANAl.TO
.VVISC) DE LtíTTAC.ÃO

"l'R£0,\0 PRESENCIAL" N" 09712(114

O município de PLANALTO-PR.. Ciz saliei ans iiileicisades ijiie
cnmlvacc na 1 ei Federal de iP 1(1.520 de 17 dc jullin dc 2(«l2 I\cr.-t.i
Miiniciiail dc n' 2727'20(I7 Je 2f>í)6'2í«>7 c sui» iillcniyiVcs.
«iihsirlisnánienie á Lei Ferieral ii' S 666-51», «nas ,iher,içiVe." L(
I1V20(16 de 14 de dezembro de 2U0õ e demais le.eisLiydes apú^meis.
eiu sun sede sito a Pnçá :&« Fiaunsco de .Aasu. 1583, taiá lealizm
T iciiaçáo nu Mndutidiide PRFflÀO PRESENCIAI, sob n'" iW^-lOU
confomií riescriip alwixo
OBJETO: LoiitraiaçSode eniptííavisímdoapiicuaçilc de >ervííii«dc
para imunização e coiiuole de pragas do» Imóveis piTidicos deste
Muiucipio JePlaualin.
DATA DA ABERTURA: 1S <te dczcmbio dc 2014 - ás UODliwis
Maiores iníoniwções jiuiio so Depai^lanatro dc LiciiaçSes em lior.iiio
ds expedienie.

M.ARl ON FERNANDO Kl O-tN
rrcfeitii Municipal

UXliLT.UFU D£ DISPENSA
OISPCSSVVIDJfTaiJ

Ü ML.NlCiflU DE PL.ANALTO roa base nu.iii 74 i.kihi l( As Ui
( «tus ahcucAot ri? o (lc»|vu

?$p«ciriCAdã
OBJETO CV^^livtu^ütF Oe empeesa oibCinticiÜB pitra ú >TtMv4x uauiiOi»
o cünsBftCF u<7 Apflicilio Ri(0\ EMIC LIMEX JOOMA, Jííscmacti i VcTtiitHii
Saúda dí^tú. Municipi6 ds rbnjiM.
kMl'K£$>A «Vcomcnned Am${ Ice. ? Comércio de kqujo.Mfid.Hosp.lidâ
V.ALOR- RS V^O.Mi Treamil c novçc«nt«íMÍ5^.
DA Ta lii ii?rte7<mb'o df lOU

NJARtON FER.N.W)0 KUHN
Prcrezi c Mitmci pai

RmitADO tit D{^T£NS.\
UISPINSA \* ltfA'39U

0 Ml NICIPKI DE PLANAltCi iroLi m< m\ 24 hkiíu ]\ «l.i Ui
8 6^6^43. e 4U«5 Mtciaçdcf pofiericift. àisotts» de a dnpcvi .iba^n
«j;eeif5ç6<la
(3bJiT0. Aífuhi^i Jtf meJjihdN e :ri)icu.\ Jesiiitaik* j Snr^nn iJe *!<>(«
MuMÍcipio úf {'larultn
EMPRESA Sandra Kqííí DepiUif
VaJ.OR' Rs I.si6,00 fumaul f oitotectos naui
Da Ta O'lklí(te7eii»lirode 2ÒU

MAKLON FERNANDO KUHN
Muiníipúl

l CAlMbS*UM{3*i.L}« C^V«N»M..tSTàCOCW»BRW itu.a » :>rt t
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município de planalto

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

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

PLANALTO - PARANÁ

PREGÃO PRESENCIAL N° 097/2014

ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO

MARLON FERNANDO KUHN, Prefeito em exercício do Município de

Planalto, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

Considerando o processo licitatório sob a modalidade de Pregão

Presencial, sob n° 097/2014, com data de abertura prevista para o dia 18 de dezembro

de 2014, tendo por objeto contratação de empresa visando a prestação de serviços de

para imunização e controle de pragas dos imóveis públicos deste Município de

Planalto, através do tipo de licitação "MENOR PREÇO ",

Considerando a observância de vício de natureza insanável na disposição

editilícia no que tange especificamente a documentação de habilitação, em prejuízo do

princípio da ampla participação, e, considerando a provocação de terceiros, mediante

parecer escrito e devidamente fundamentado.

RESOLVE

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

disposto no artigo 38, inciso IX da Lei n° 8666/93;

II) Publique-se o extrato da ANULAÇÃO;

Gabinete do Prefeito Municipal de Planalto, Estado do Paraná,

em 16 de dezembro de 2014.

MARLÓN FERNANDO KUHN
/Prefeito Municipal



gONTROL^PROF
KEilORES E PRAGAS URBANAS

Cascavel Paraná, aos 11 dias do mês de dezembro de 2014.

município de planalto

COMISSÃO DE LICUAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

ILMO SR. LUIZ CARLOS BONI "PREGOEIRO"

Ref.; BDITAL DE LICITAÇÃO No 097/2014.

A DEDETIZADORA BRIO LIMP LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob no

10.636.457/0001-40, com sede na Rua Universitária, 668 - Sala I bairro Universitário na Cidade de

Cascavel no Estado do Paraná ,por seu representante legal infra assinado, vem, com fulcro no § 2°,

do art. 41, da Lei n° 8666/93, em tempo hábil, à presença de Vossa Senhoria

IMPUGNAR os termos do Edital em referência, pelos motivos de fato e direito que se seguem:

wJustifi cativa;

DOS FATOS

0 Munfcipio de Planalto abriu o processo licitatório no 097/2014, que tem como objeto a contratação

de empresa visando a prestação de serviços de para imunização e controle de pragas dos imóveis

públicos deste Município de Planalto.

1 e nos termos deste edital.
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CONTROLE^PROFISSIONA

'èWBIQBES E PRAGAS URBANAS

A Impugnante, tendo interesse em participar da licitação supramencionada, obteve o respectivo.

Edital, conforme documento anexo,

Ao verificar as condições para participação no pleito, deparou-se com a exigência formulada no item

n° 9- DA HABILITAÇÃO, assim relacionada:

f) Prova de registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA;

h) Prova de registro do profissional da empresa no Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia - CREA;

j) Comprovação de aptidão de ter executado os serviços licitados, mediante apresentação da

Certidão de Acervo Técnico - CAT expedido pelo CREA, em nome do Responsável Técnico

indicado para a execução dos serviços.

As cláusulas em questão visa impedir de participar do certame as empresas que possuem em seu

quadro funcional Profissionais filiados (registrados) a outros concelhos de classe que igualmente aos

filiados ao CREA são hábitos para desenvolverem tal função descrita em edital conforme descrito na

Resolução - "RDC n° 52, de 22 de outubro de 2009"

^^Seção II"

Da Responsabilidade Técnica

Art. 8° A empresa especializada deve ter um responsável técnico devidamente habilitado para o

exercício das funções relativas às atividades pertinentes ao controle de vetores e pragas urbanas,

devendo apresentar o registro deste profissional junto ao respectivo conselho.

§1° Considera-se habilitado para a atividade de responsabilidade técnica, o profissional que possua

comprovação oficial da competência para exercer tal função, emitida pelo seu conselho profissional.
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§2° A empresa especializada deve possuir registro junto ao conselho profissional do seu responsável,

técnico.

Nossa empresa é registrada junto ao Conselho de Classe competente, ou

seja, o CRBIO-07, sendo que possui como responsável técnica uma Bióloga devidamente registrada

junto a este conselho também.

Tendo em vista que a profissão BIÓLOGO abarca uma série de questões

relacionadas ao meio ambiente, incluindo principalmente a questão de preservação ambiental, bem

como o controle de pragas e vetores, não fere qualquer preceito legal a atuação da empresa ou da

profissional responsável técnica, por se tratar de uma garantia legal.

Determina a Lei n.° 6.684/1979 alterada pelo Decreto n° 88.438/1983,

em seu artigo 2° e 3° respectivamente:

'*Art. 3° Sem oreiuízo do exercício das mesmas atividades oor outros profissionais

igualmente habilitados na forma da leaisiacão específica, o Biólogo poderá:

I - formular e elaborar estudo, proieto ou pesauisa científica básica e apiicada, nos

vários setores da Biologia ou a eia ligados, bem como os gue se relacionem à

reservacão, saneamento e melhoramento do meio ambiente, executando direta ou

indiretamente as atividades resuitantes desses trabalhos;

II - orientar^ dirigir, assessorar e prestar consultoria a empresas, fundações, sociedades e

associações de ciasse, entidades autárquicas, privadas ou do Poder Público, no âmbito de sua

especialidade;

III - realizar perícias, emitir e assinar laudos técnicos e pareceres, de acordo com o currículo

efetivamente realizado''. Grifo nosso.

Além do mais a Resolução n° 005/85 DE 11 DE MARÇO DE 1985 do

CONSELHO FEDERAL DE BIOLOGIA, determina:
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Art. 2° - As atividades profissionais do Biólogo, inclusive a assuncão^à

técnica, serão exercidas através dos seguintes trabalhos e serviços técnicos:

1 - Pesquisas básicas e aplicadas;

2 - Estudos, inclusive de viabilidade; planejamentos; projetos; análises; experimentação;

ensaios; formulações;

3 - Assistência; assessoria; consultoria; orientação; aconselhamento; recomendação;

prescrição;

4 - Especificações; orçamentação; levantamentos; inventários; quantificação;

5 - Supervisão; organização; coordenação;

6 - Exames; vistorias; perícias; avaliações; arbitramentos; iaudos e pareceres;

7 - Direção; gerenciamento; fiscalização;

8 - Ensino; extensão; divulgação; demonstração; treinamento e condução de equipe;

9 - Produção especializada; multiplicação; padronização; mensuração; controle qualitativo e

quantitativo,

10 - Manejo; conservação; erradicação; guarda e catalogação;

11 - Provimento de cargos e funções técnicas;

12 - Outras atividades inerentes ao exercício profissional.

Art. 3° - As atividades referidas no artigo anterior serão exercidas nos vários setores da

Biologia ou a ela ligados ou que se relacionem com a preservação, saneamento e

melhoramento do meio ambiente.

Ainda tem-se a Resolução n.° 10, DE 5 DE JULHO DE 2003, que determina

as áreas e subáreas de atuação dos Biólogos:

Art. 2° São as seguintes as Áreas e Subáreas do Conhecimento do Biólogo:

2.1 - Análises Clínicas.

2.2 - Biofísica: Biofísica celular e molecular, Fotobiobgia, Magnetismo, Radiobioiogia.

2.3 ~ Biologia Celular.
Fonel{4£) 3222 0310 | Fax 3326 5745 24Hs 0029-2068
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m^EitQBES E PRAGAS URBANAS

2.4 - Bioquímica: Bioquímica comparada, Bioquímica de processos fermenl^tívos^^,^^çquímÍcãi^
de microrganismos, Bioquímica macromolecuiar, Bioquímica micromoiecular, Bioquírn&^IW^

produtos naturais, Bioenergética, Bromatoiogia, Enzimoiogia.

2.5 - Botânica: Botânica aoiicada. Botânica econômica. Botânica forense.

Anatomia veaetaL Citoioaia veaetah Dendroioaia, Ecofisioioaia veaetai.

Embríoioaia veaetaL Etnobotânica, Bioioaia reprodutiva, Ficoioaia, Fisioioaia

veaetai, Fitoaeoarafia, Fitossanidade, Fitoauímica, Morfoioaia veaetaL Maneio e

conservação da veaetacão, PaUnoioaia, Siivicuitura, Taxonomia/Sistemática

veaetai, Tecnoioaia de sementes.

2.6 - Ciências Morfoíógicas: Anatomia humana, Citoiogia, Embrioiogia humana, Histoiogia,

Histoquímica, Morfofogia.

2.7 - Ecoioaia: Ecoioaia aoUcada, Ecoioaia evoiutiva, Ecoioaia humana, Ecoloaia

de ecossistemas. Ecologia de populações. Ecologia da paisagem. Ecologia teórica,

BiocHmatoiogia, Bioespeleologia, Biogeografia, Biogeoquímica, Ecofísiobgia, Ecotoxicoiogia,

Etnobiologia, Etologia, Fitossociologia, Legislação ambiental, LImnologia, Maneio e

conservação. Meio ambiente. Gestão ambiental.

2.8 - Educação: Educação ambiental. Educação formal, Educação informal. Educação não

formal.

2.9 - Ética: Bioética, Ética profissional, Deontohgia, Epistemobgia.

2.10 - Farmacologia: Farmacologia geral. Farmacologia molecular, Bbdisponibilidade,

Etnofarmacobgia, Farmacognosla, Farmacocinética, Modelagem molecular, Toxicobgia.

2.11 - FIsblogia: FIsiologia humana, Flsblogla animal.

2.12 - Genética: Genética animal. Genética do desenvolvimento. Genética forense. Genética

humana. Aconselhamento genético. Genética do melhoramento. Genética de

microrganismos. Genética molecular, Genética de populações. Genética quantitativa,

Fone (45) 3222-9319 ] Fax 3326-5745 - 24Hs 9929-2068
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Genética vegetai, Citogenética, Engenharia genética, Evolução, Imunoge^^^^uã^ênese,^
2.13 -Imunoiogia: Imunologia aplicada, Imunoiogia celular, Imunoquímica.

2.14 - Informática: Bioinformática, Bioestatística, Geoprocessamento.

2.15 - Limnobgia.

2.16 - Micoloaia: Micoloaia da áaua. Micoloaia agrícola, Micoloaia do ar,

Micoíoaia de alimentos. Micoloaia básica. Micoloaia do solo. Micoioaia humana.

Micoloaia animai Biologia de fungos. Taxonomia/Sistemática de fungos.

2.17 - Microbioioaia: Microbioiogia de água, Microbiotogia agrícola. Microbioiogia

de alimentos. Microbioiogia ambientai. Microbioiogia animai. Microbioioaia

humana. Microbioiogia de soio. Biologia de microraanismos. Bacterioioaia.

Taxonomia/Sistemática de microraanismos. Viroioaia.

2.18 - Oceanografia: Biologia Marinha (Oceanografia biológica).

2.19- Paleontologia: Paleobioespeleologia, Paieobotânica, Paieoecohgia, Paieoetohgia,

Paieozooiogia.

2.20 - Parasitoiogia: Parasitoiogia ambientai, Parasitologia animal, Parasitobgia humana,

Biologia de parasitos, Patologia, Taxonomia/Sistemática de parasitos, Epidemiobgia.

2.21 - Saúde Pública: Biologia sanitária. Saneamento ambiental, Epidemiobgia,

„  Ecotoxicobgia, Toxicobgia.

2.22 - Zoologia: Zoologia aplicada, Zoologia econômica, Zoologia forense. Anatomia animai.

Biologia reprodutiva, Citobgia e histobgia animai. Conservação e manejo da fauna,

Embriobgia animal, Etobgia, Etnozoobgia, Fisiobgia animal/comparada. Controle de vetores

e pragas, Taxonomia/ Sistemática animai, Zoogeografía.

Destacou-se.

Deste modo, não constitui exercício irregular da profissão, uma vez que a

legislação pertinente autoriza ao Biólogo executar trabalhos que relacionem a preservação do meio
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ElEDETIZADORA

CONTROLE PROFISSrONA0

r®BTORES E PRAGAS URBANAS

ambiente direta ou indiretamente, e sendo registrada no Conselho de Classe"'^^p^ÍVQ è tendg^
Anotação de Responsabilidade Técnica para a atividade realizada, não há que se falar e^teércídK-;
ilegal da profissão.

Em relação a Resolução n.° 336/89 do Conselho Federal de Engenharia,

Arquitetura e Agronomia, convém manifestar que por mais que o CFEA entenda que as atividades

acima também sejam passíveis de realização por engenheiro ambiental ou engenheiro agrônomo ou

ainda engenheiro químico não se pode excluir a possibilidade de atuação dos biólogos, sob pena de

ofensa ao artigo 5°, inciso XIII da CF/88. Não poderá esta Autarquia impedir o exercício das

atividades empresariais sob a responsabilidade técnica de um Biólogo sob pena de ofensa à Carta

Magna e a Lei Federal que disciplina o exercício profissional dos Biólogos.

Lembrando que somente a Lei pode limitar ou conferir atribuições

profissionais, e desse modo, os itens descritos acima do referido edital que venham a limitar a

atuação dos profissionais é eivada de ilegalidade.

A Resolução do CFEA e do CRBio possuem a mesma força normativa

dentro do âmbito jurídico, e tendo o CFBio autorizado o exercício profissional não pode haver

qualquer manifestação do CREA em relação à empresa que está sob a fiscalização do CRBio-07, e

nem da profissional responsável técnica.

Sugerimos do mesmo modo que seja observados os requisitos mínimos

da RDC n° 52, de 22 de outubro de 2009, como por exemplo:

Seção III

Definições
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V - licença ambiental ou termo equivalente: documento que

especializada a exercer atividade de prestação de serviços de controle de vetores e pragástirbana^

que é concedida pelo órgão ambiental competente;

VI - licença sanitária ou termo equivalente: documento que licencia a empresa

especializada a exercer atividade de prestação de serviços de controle de vetores e pragas urbanas,

que é concedida pelo órgão sanitário competente;

Assim sendo, pelo bom sendo e pelos princípios que regem a

administração pública direta e indireta, especificadamente o princípio da legalidade, requer seja

recebida o presente pedido de impugnação e ou alteração do presente edital a fim de prestar os

esclarecimentos devidos, bem como sirva a presente para abster este Município de qualquer

procedimento administrativo sancionatório em face da pessoa jurídica, bem como em face da

profissional responsável técnica.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

10 636 457/0001 -40

DEDETIZADORA BRIO LIMP LTDA

Rua Universitária, 668 - Saia I

Jardim Universitário - 85 819-110

Cascavel - Paraná

Nelson Pagno Moreira
Sócio Administrador

CPF 007.506.989-00
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DEDETIZADORA BRIO LIMP LTDA
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Quaíta^ara, '7 de DeamOfO de 2014

PREGÃO PRESENCIAL NO 097/2014
ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO

Diário Oficial dos Municípios
= do Sudoeste do Paraná - DIOEMS =

Insfitukio pela Resciuçás 001 oe04úe OutuOroite:

I.iarlON FERNANDO KUHN. Preteito em exercício do Município de Planalto, Estado do
Paraná no uso de suas atribukáes legais.
Considerando o processo itciatôrra sob a modalidade cie Pregão Presenciai, sob n»
0?7-20i4 com data de ̂ rtura prevista para o dia 15 de dezerrbro de 2014, tendo por
objeto contratação de empresa visando a prestação de serviços de para imunização e
comrole de piagas cos imóveis públicos deste Município oe Planalto, através do tipo cie
Ikitaçaü "MENOR PREÇO
Considerando a observância ce vicio oe natureza insanável na asposiçao edtiiiicia no
que tange especificamente a documentação de habilitação, em prejuízo do princípio oa
ampla participação, e. considerando a provocação de terceiros, mediante parecer escrito
e devidamente fundamentado.

RESOLVE

I) ANULAR a presente Ifcitaçáo. considerando o não atendimento ao disposto no artigo
38 inciso iX da Lein® 6686/93:
II) Fublique-se o extrato da/ANULAÇÃO.
Gabinete do Pr^eito Municipal de Planalto, Estado do Paraná,
err 18 de dezembro de 2014

I.1ARL0N FERNANDO KUHN

Piefeito t^tunicipa!

EXTRATO DE CONTRATO N* 258/2014

TOMADA DE PREÇOS N° 011/2014

DATA DA ASSINATURA 16 de dezembfo de 2014

CONTRATANTE: Município de Planafto
TRATADA: Amadido Baseggio 8t Cia Ltda

NüfHIO. Aquisição de medicamentos e materiais de consumo, destinado exclusivamente
30 atendimento de ações executadas pelo Centro Municipal de ̂ úde. deste Município
de "lanalto

LOTH 02-Materiai de Consumo, itens- 01.02,03.04

VALOR TOTAL RS 1 767.60 (um mil. setecentos e sessenta e sete reais e sessenta
ceniavcs)

PRAZO D£ VIGÊNCIA 31/12/2018

IvlARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal

EXníATO DE CONTRATO 2S1/2014

TOMADA DE PREÇOS N" 011/2014

DATA DA ASSINATURA-150© dezembro de 2014

CONTRATANTE, Município de Planatto
CONTRATADA Damedi Dambros Comércio de taedicamentos Ltda
OBJETO Aqustção de medicamentos e materfaisde consumo, destinado ecclustvamenle
ao atendimento de açóes executadas peto Centro Municipal de Saúde, deste Município
oe ̂lanaito

LC-TE üi-Medicarnentos item. 01

LOTE 02 - t.lateriai de Consurr» itens, 01.02.03.04,05
VAJ.OR TOTAL: RS 13 617,23 (treze mil, seiscentose dezessete reais e vinte centavos)
PRAZO DE VIGÊNCIA. 31/12(2015

MARlON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO N' 260/2014

r \DA DE PREÇOS N" 011/2014

111 Anolll-E(SçâoN>0^ F^naS2/ite
PRAZO DEVIGENCiA. 31/12/2015

MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal

HOMOLOGAÇÃO E ATO AOJUDICATÓRIO
TOMADA DE PREÇOS N" 011/2014

O município de planalto, corn base na Ler Feceral 8.666/93 faz saber aos
iníeressados que realizou aberiuia de documentos e propostas de preços referente edital
TOKiADADE PREÇOS N'011/2014 de acordo com o abaixo desciilü
OBJETO. Aquisição de meaicamemos e materiais oe consumo, oesiinado exclusivamente
ao atendímenio de açóes executadas pelo Centro Municipal oe Saúde oo Município oe
Planailo

EMPRESA Amarlicto BaseggloSi Cia, Ltda.
LOTE 02- Material de Consurrw: 39.40.41.42.
VALOR TOTAL: RS 1.767,60 {um mil. setecentos e sessenta e sete reais e sessenta
centavos)

EMPRESA Damedi DambrosCcmércio de íãedlcamentos Ltda
LOTEOl-t.tedicamentos. item 09
LOTE 02 - fvialerial de Consumo 15,16.24.26.27
VALOR TOTAL, RS 13617.20 (treze mil. seiscenios e dezessete reais e vinte ceniavos)
EMPRESA Medicamentos de AZ Ltda.

LOTE Oi-rv»eúicamemos. itens 03.06,08.1Ü.11.13,15.1G.17.1S.19.
LOTE 02- Material de Consumo: itens; 03.17.23.26.29,31,46,47
VALOR TOTAL R$ 26.542.48 (Vinte e seis mil. qdnhentos e quarenta e dois reais e
quarenta e oito ceniavos)
EMPRESA Eco Farrras Comercio de Medicamentos Ltda.
LOTt 01 - Medicamentos. Item; 01.

LOTE 02 - Material de Cffisiimo: Itens; 02,04.12.13,14.18,19.20 2122 30 33 34 35 36
37.38.44,45

VALOR TOTAL' 17.841,08 (dezessete mil e oitocentos e quarenta e um reais e oito
ceniavcs)

TOTAL GERAL RS 59.768,36 (Cinqüenta e nove mil. setecentos e sessenta e oito reais
e trinta e seis centavos)
DATA. 16 de dezembro de 2014

MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO N'262/2014

CONVITE N" 042/2014

DATA DA ASSINATURA 16 de dezembro de 2014

CONTRATANTE: Munlcipto de Planalto
CONTRATADA Laboratório de Análises Clinicas Trevisan Ltda.
OBJETO: Contratação de empresa visando a prestação de serviços visando a realização
de exames laboratoriais, destinados aos usuários/pacienies do Centro r-JunicIpal de
Saúde deste Município de Planatto
Itens. 01.02,03,04,05.06.07,08.09.1011.12,13.14,15.16.17,18 19.20,21.22.23 24.

25.2627,28.29.30.31.32.33.34,35.36.37.38.39.40.41.42.43,44,45.46.47.48.49.50,51,52,5
3.54.55.56,57,58.59.60.61.62.63,64,65.66.67.68 69,70,71.72.73,74,75,76
VALOR TOTAL. RS 59.212,Oi(cinquenta e nove mil duzentos e doze reais e um centavo)
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2015.

MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal

HfXVIOLOGAÇÃO E ATO ADJUDICATÕRIO
CONVITE N' 042/2014

DATADAASSINATURA 16 de dezembro de 2014

CONTRATANTE Município dê Planalto
CONTRATADA Eco Farmas Comeicio de Medicamentos Lida

OBJETO Aquisição de medicamentosemateriais fle consumo, destinado exciusivametxe
ao atendimento de açóes executadas peto Centro Municipal de Saúde, deste Munlcipto
de Planalto

LOTE Oi-tviecficamentos. item- 01
LOTE02-Material de Consumo, itens: 01.02.03.04.05.06,07.08,09,10,11,12.13.14.15.16
17 16.19

VALOR TOTAL" RS 17.841.08 (dezessete ml!, dtocentos e quarenta e um reítfs e títo
centavos)
PRAZO DE VIGÊNCIA- 31/12/2015

MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal

O MUNíCIPiO DE PLANALTO, cocn base na La Federal 8666/93, faz saber aos
iníeressados que realizou abeituia de documentos e propc-stas de preços referente eoiial
CONVITE N" 042/2014 de acordo com O abaixo dcscnlo

OBJETO Contratação de empresa vísancto a fxestaçao de serviços visando a reailzaçao
de exames laboratoriais, destinados aos usuários/pacientes do Centro Municipal oe
Saúde oeste Município de Pianarto
Empresa: Laboratório de Análises Clínicas Trevisan Ltda.
itens: 01,02.03.04,05,06.07.08.09.10,11,12,13.14.15,16,17,16,19,20 21,22.23,24.25.26

27.28,29.30.31.32.33,34,35,36,37.38,39.40.41,42,43,44,45.46.47,48,49.50,51,52.53.54
55,56,07.08,59.60.61,62,63,64,65,66.67.68,69.70,71,72,73,74,75 76.
VALOR TOTAL' RS 59.212,01 (cinquente e nove mil. duzentos e doze reais e um centavo)
DATA. 16 de dezembro de 2014.

M/«LON FERNANDO KUHN

Prefeito K4unicrpal

EXTRATO OE CONTRATO N° 2S9/2014

TOMADA DE PREÇOS N° 011/2014

DATA DAASStNATURA 16tíe dezembro de2014

CONTRATANTE" Municiplo de Planatto
CONTRATADA." Medicamentos de AZ Ltda.

OBJETO Aquisição de medicamentos e materiais de consumo, destinado exciusivamerxe
ao atendimeito de açóes executadas peto Centro Municipal de Saúde, deste Município
de Planalto.

LOTE Q"l-We3lcamentOS. Ilens" Oi ,02.03.04.05.06.07.08.09,10,

LOTE 02 - Material de Constímo itens, 01,02,03,04.05.06,07,08.
VALOR TOTAL RS 26542.48 (Vinte e seis mil. quinhentos e quarenta e dois reas e
quaienia e oito ceniavos)

.^p,. . .. ,1'^, OW CatSioçiaObXÊldiTi
SP Otaitr AulrtidD EMIiencot«R!a â>m CaraAcsdo MàtiaS^UIaàUiladí

P*JrlolCP^(Bí«. AAMS0P-A«M8s*çÍB<talií*l«W* —
_ aoSuii9«tt*(i:>eiwti<KjgâranM<iaButo(ticíiadt(tast* Ptira conailttraauHwafcrfrfattedo

ÇÍTf ao«umanla ̂ muia vi*gUz*A> do ido caíimbo de lonipo, btfome a
código ao Udo no sHo.

http://am5op.dloems.com.br

doatmanalóm
da a Jaatoleaia



Í5Ç-

Sudoeste e Oeste, 19 de dezembro de 2014 - Edição 1220 - Ano XXIV -

PODERJUDICURIO DO ESTADO DO PARANA

COMARCA DE CAPANEMA

Vm CÍVEL DE CAP.ANTMA - PROJlfDl
A«. P«(!ni V ói Sonn, I!I2 - Ciirro- CipumPR

AdIm o'. oeooMmuiuiABisi

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARA.\A

COMARCA DE CAPANF.MA

\ aR.A cível de CAPANEMA - PROJUDI
Al. Ptdrg V Pirini il< Souu, 1212 ■ (rniro • CspjneouPR

.AaiQii|-.(IH20»-S4.2012.116.00(1

MIW/CJPÍO DE PL4M4irO
CNp;,\" 76.m.i2mm-K

Pwçfl Snurriiiiciscu dt Assis, 158.1 - CEP ÍÍ.75MJ00
f-iuiii!: ji/iiitnlíflSr/mf.riJwi.íir

foíir; (0161 Jiãj-JílOfl - fm; Wô) 355.Í-SIIU

rM.VAL70 ■ P.IRAVÁ

1 a iiTAue u raoA nau K!A2i I Lict

laiv iuui.iii»WM>:iiiU]inKlg>iuti:

nem ei vaiu mmuiTAuruwsu.utudni '«uu

u Mts MDÇBb< ms Hseu-<unVII>0.0

'iLiitoi * «iMc*%'«b;aui:?«mBvSr*(Sk.'»i|uCiSBli

CaJ « riAU.» • «KI* V ia0:'4t?4llbkfiK. ̂  CU Y

taiÇAO St TTtVU inMTXCUL. a a l IvWC UJUa

QlMPiUU ron^ MIU Üf V7< ; ' Via«U. m «

ijBeitu '^ui.ls<V/eBaa^aAa««iBf0n4rass

6,.. lOk»!#*nj«.à«ee^ru 1* y le

(.Mfai.ueA«(mcm4r V̂ A Ln«kMM4haru»IcwvSntf

dkidi*lls dliMad*4(iáâ  11(!Z «
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SÚMUU DE RECEBIMENTO DE UCENÇADE OPERAÇÃO
ACOAQRO COOPBRAEIVAAOROINDUSim, CNPJ 7Í J84M00l)2-78.
loms pÉblico ^ue re«b6C co LAF, a Lica^ de Operação para RECEBIMENTO,
SECAQEM E ARMAZENAGEM DE 6RÁC» E CEREAIS, N° 32S53, VAlIDADB
mmii ínslalaíiaAV, MAL. FLORIANO. S/N, DISTRITO DE SÃO LUIZ,
CAPANEMA-PR.

SÚMÜUDERECEBIMENTODEUCENÇADE OPERAÇÃO
ACOAGRO COOPERATIVA AOROINDUSTRIAL, CNPJ 15.984.906/0IM^31
lonia pábíico que recebeu do lAP, a Liceapa de Operação paia FABRICA DE
RAÇÕES E SUPLEMENTOS PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL, N' HIII04I),
VALIDADE 24/11/2018 instalada RUA THUUTÓRIO DO ACRE, CHÃCARAS 07
E 08, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, CAPANEMA, PARANÃ

PREGÃO PRESENCIAL N° 097/2014

ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO

MARLON FERNANDO KÜHN. Prefeito em eiercíoo do Muniooio de

PlaniDo. Esla» do Pvaná. rn uso de sues elnbucôes logeis.

Considerando o processo KitatOno sob a mcdoiidade de Pregão

Presencial, scb rdOOl/ZQia com daUí de aberlure prevista para o d>a ladedeienfo

de 2011, terá por objeta ccntralação de eirpiesa visardo a prestação de serviços de

para minz^ão e ccrUroe de rvagas dos imóveis piAilcos deste Murrcipo de

Planalto, através do de licitação 'MENOH PREÇO'

Considerando a observância de vice de natureza nsanavel na dispssição
edrtiaa no que 'arça especdicamenta a aocumen'a(ãa de natmitação. en pre.inzs oo

(xnciiM da snpia oadicipaçào. e. considerando a provocação de ie'cenos. mecianie

parecer escuto e i}e'ndainsnle iundamenlado.

I) ANULAR a presente licitação, consvleiando o não atendimenio ao

diepoetonoaitgoSS ncsoll(daLein'8$5S'93

II] Pubique-se o eitrato da ANUIAÇAo,

Gabinsie do Prefeito Mumcipai de Pianalo, Estada do Paraná
em 16dedezeriU]iode20ii

MARLONFERNANtXIKUHN
^releiloMuniCipiil

Município de Planalto
Prava Sàu Francisco de .Assis. 1.58.1
S5.750-0OQ • Planalto • Pauiná

EXTRATO DE COKTR.ATO N' 26.1r?01-l
DISPENSA DE LKTTAÇ.ÀO NMIQr20l4

DATA DA ASSINATURA, iTdedeambrodeMU
CONTRATANII: .Município de Planalto
CONTR-AT.ADA: Vivioesie Cotistniçces Elétricas Lida.
OBJETO' Contratação de emprKa especializada visando à prestação de
serviços de ampluiçâo e melboiia de iluminação Piibltca. Rua
Flonimópnlis, Ceniro, deste Miimcipio de Planalto.
VALOR TOTAL RS4,45.s,00(quatroiiiilequ.ttrocenliaseciniiuflit,i
ccinco reais).
PR.AZO DEVTGÉNCLA. .U.D.VIOIS

NLARLON ERNANDO KUHN
Pieléilo Municipal

RESULTADO DE DISPENSA
OI.SPENSAVII0r70H

O ML'ViriPIO DE PLANALTO, com base no an. 24. hkiso ÍI iIo Lei
PN6&d< e suas altera,-dn postaimev drepenu de licnaçio a ilespna ainivn
evpeci ficada.
OBIETO Caitraraçio de empresa e^ial:zad.v visando á prestaçio de serviç<» ite
tuepli.sçâo c meíiioin de iluiuinação Publicá Rua Ffoiiauòpolls. Ceuuo. deste
Miiiiicipiode Plaralio.
CSfPRCSA VivioesreConjiniçòesnenicas Lida
\ ALOK RS4,455,00 Iquairo mil e quattaceni« e cinquentse cinco reasi
D.ATA |7dedezenibrode20l4

MARLOV FERNANDO Kl IHV
Pretciio Miinici|ial


