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Planalto-Pr., 07 de março de 2013
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DE: Luiz Carlos Panzer - Secretaria de Agricultura

PARA: Marlon Fernando Kuhn - Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

Pelo presente solicitamos a Vossa Excelência a competente
autorização objetivando a aquisição de trator agrícola de pneus, destinado a

Item Nome do produto Quant. Unid. Preço
unitário

Preço
total

01 Trator agrícola de pneus, novo, fabricação
nacional, tração 4x4, potência mínima 105 CV,
3° ponto, faróis auxiliares, capota e arco de
segurança, embreagem dupla, caixa de
cambio sincronizada com 12 velocidades à

frente e 04 à ré, capacidade de levante
hidráulico mínima de 3.400 kgf, comando
com bomba independente, tomada de força
independente, pesos dianteiros e traseiros,
pneus dianteiros 14.9x24 e traseiros 18.4x34..

01 UN 105.000,00 105.000,00

TOTAL 105.000,00

O custo total estimado da aquisição solicitada, importa no
valor aproximado de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais).

OBS: Serão utilizados recursos financeiros oriundos do

Contrato de Repasse n" 0386723-92/2012/MAPA/CAlXA e do Município de Planalto
(recursos de contra-partida).

òrdialmente.

LUIZ C^LOS PANZER
Secretário de Agricultura
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Planalto-Pr,, 08 de março de 2013

DE: Marlon Fernando Kuhn - Prefeito Municipal

Preliminarmente para a autorização solicitada para a
aquisição de trator agrícola de pneus, destinado a Secretaria de Agricultura deste
Mimicípio de Planalto, encaminhamos:

PARA:

PARA:

Secretaria de Finanças;

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

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

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

Cordialmente,

MARfON FERNANDO KUHN
Prefeito Municipal.
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Planalto-Pr., 11 de março de 2013

DE:

PARA:

Secretaria de Finanças

Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

Em atenção à solicitação visando à aquisição de trator agrícola de pneus,
destinado a Secretaria de Agricultura deste Município de Planalto, expedido por
Vossa Excelência na data de 08/03/2013, 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 Destinação de recurso

2392 11.133.20.606.2001-2083 0.1.00.0000814

2390 11.133.20.606.2001-2083 0.1.00.0000000

Cordialmente,

ENSON ELEMAR SCHABO

Secretário de Finanças
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Planalto-Pr., 12 de março de 2013

Assessoria Jurídica

Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

À apreciação deste Setor Jurídico do processo
administrativo referente à aquisição de trator agrícola de pneus, destinado a
Secretaria de Agricultura deste Município de Planalto.

De acordo com a informação contida no oficio, de

07/03/2013, da Secretaria de Agricultura e pesquisa de preços feita pelo
Departamento de Compras, o preço máximo do objeto importa em R$ 105.000,00
(cento e cinco mil reais).

A Secretaria ãe 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

DOTAÇOES

Conta da despesa Funcional programática Destinaçao de recurso

2392 11.133.20.606.2001-2083 0.1.00.0000814

2390 11.133.20.606.2001-2083 0.1.00.0000000

A Licitação dar-se-á sob a modalidade PREGÃO, na
forma PRESENCIAL, pelo critério de julgamento de MENOR PREÇO, regido pela
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 14de^d£|^uibro de 2QQ^ o Decreto Municipal n.°
2727/2007 de 26/06/2007,,e-deínaís'díspO3Íções legais.

/
)r

EATRIQ
OAB/l'R 40.269
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AUTORIZAÇÃO PARA LIOTAÇAO

Planalto-Pr., 12 de março de 2013

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, que tem por objeto à aquisição de trator
agrícola de pneus, destinado a Secretaria de Agricultura 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 002/2013.

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

MARLÔN FERNANDO KUHN

'refeito Municipal
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MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° „../2013
PREGÃO PRESENCIAL N° ...V2013

Contrato Administrativo que entre si fazem o Município de Planalto e a
empresa na forma abaixo.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PLANALTO, pessoa jurídica de direito Público
Interno, com sede à Praça São Francisco de Assis, n° 1583, inscrito no CNPJ n°

76.460.526/0001-16, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal,
senhor MARLON FERNANDO KUHN, em pleno exercício de seu mandato e
funções, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste Município de Planalto,
Estado do Paraná, portador da Cédula de Identidade RG n° 3.031.944-3 e do CPF/MF
sob n° 643.844.469-34.

CONTRATADA: devidamente inscrita

no CNPJ sob n.° com sede à
N° na Cidade de neste ato representado
pelo Administrador(a) o Sr(a) brasileiro(a), comerciante,
portador(a) do RG n.° e do CPF sob n.°
residente e domiciliado(a), na Cidade de

CLÁUSULA PRIMEIRA

DO OBJETO DO CONTRATO
O presente contrato tem por objeto a aquisição de trator agrícola de

pneus, destinado a Secretaria de Agricultura deste Município de Planalto, tudo
conforme a seguir:
ITEM QUANT. UNID. NOME DO OBJETO

Trator agrícola de pneus, novo,
fabricação nacional, tração 4x4,
potência mínima 105 CV, 3°
ponto, faróis auxiliares, capota e
arco de segurança, embreagem
dupla, caixa de cambio
sincronizada com 12

velocidades à frente e 04 à ré,

capacidade de levante
hidráulico nrúriirna de 3.400 kgf,
comando com bomba

independente, tomada de força
independente, pesos dianteiros
e  traseiros, pneus dianteiros
14.9x24 e traseiros 18.4x34..

MARCA/ VALOR VALOR
MODELO UNIT. TOTAL
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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° /2013, juntamente com
seus anexos e a proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA
DO VALOR

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

CLÁUSULA TERCEIRA
DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA
Parágrafo Primeiro - O Objeto deverá ser entregue total na Prefeitura

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

Parágrafo Segundo - A entrega deverá ser feita de segunda a sexta feira
nos seguintes horários: Pela manhã das OShOOmin até as llh30min e a tarde das
13h30min até as 17h30min.

Parágrafo Terceiro - Por ocasião da entrega, a contratada deverá colher
no comprovante respectivo a data, o nome (legível), o cargo, a assinatura e o número
do Registro Geral (RG), emitido pela Secretaria de Segurança Pública, do servidor do
contratante responsável pelo recebimento.

Parágrafo Quarto - O aceite definitivo com a liberação da Nota Fiscal
para pagamento, está condicionado ao atendimento das exigências contidas neste
contrato.

Parágrafo Quinto - Em caso de devolução do objeto, por estar em
desacordo com as especificações, todas, as despesas será atribuída a contratada
devendo este providenciar com a máxima urgência a sua substituição ou adequação
ao edital.

CLÁUSULA QUARTA
DA FORMA DE PAGAMENTO

Parágrafo Primeiro - O pagamento pertinente ao objeto
supramencionado, ficará condicionado ao repasse dos recursos financeiros atinente
ao Contrato de Repasse n° 0386723-92/2012/MAPA/CAIXA.

Parágrafo Segundo - O pagamento será feito mediante crédito em
conta corrente em nome da contratada em banco por ela indicado.

Parágrafo Terceiro - As notas fiscais faturas que apresentarem
incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá 15 (quinze)
dias após a data de sua apresentação válida.

Parágrafo Quarto - O pagamento decorrente da aquisição do objeto
correrá por conta dos recursos financeiros oriundos do Contrato de Repasse n°
0386723-92/2012/MAPA/CAlXA e do Município de Planalto (recursos de contra
partida). Proveniente das seguintes DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:
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Conta da despesa | Funcional programática | Destinação de rectirso

2392 11.133.20.606.2001-2083 0.1.00.0000814 ~
2390 I 11.133.20.606.2001-2083 | 0.1.00.0000000
CLÁUSULA QUINTA
DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS FARTES

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

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

do Contrato;

c) Aceitar definitivamente o objeto após o atendimento as exigências
contidas no edital de licitação, bem como neste instrumento de
Contrato.

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

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

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

d) Em caso de devolução do objeto, por estar em desacorde com as
especificações, todas, as despesas será atribuída a contratada
devendo este providenciar com a máxima urgência a sua
substituição ou adequação;

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

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

g) 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;

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

CLÁUSULA SEXTA
DA CESSÃO DO CONTRATO

Destinação de rectirso

0.1.00.0000814

0.1.00.0000000
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A CONTRATADA não poderá ceder o presente Contrato a nenhuma
pessoa física ou jurídica, sem autorização prévia, por escrito, da CONTRATANTE e
anuência expressa da Contratante.

CLÁUSULA SÉTIMA
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de
inadimplemento de suas obrigações, definidas neste instrumento ou em outros que o
complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais, Art. 86 a 88 da
Lei 8.666/93 e responsabilidades civil e criminal:

a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na
entrega do objeto licitado, calculado sobre o valor correspondente a parte
inadimplida, até o limite de 9,9% (nove vírgula nove por cento).

b) Até 10%(dez) sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de
qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega.

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, poderão ser
aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos
danos causados à Prefeitura Municipal de Planalto:

a) advertência;
b) multa;
c) suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a

Administração pelo prazo de até 05 (cinco) anos;
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a

Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição
ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade.

CLÁUSULA OITAVA
DA RESCISÃO

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

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

CLÁUSULA NONA
DA VIGÊNCIA
O prazo de vigência será até 31/12/2013.
CLÁUSULA DÉCIMA
DOS CASOS OMISSOS

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
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DOFORO

As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento
deste termo, perante o Foro da Comarca de Capanema, Estado do Par^á. 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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MINUTA DE EDITAL DE LICITAÇÃO JNT /2013

MODAUDADE: PREGÃO PRESENCIAL

TIPO: MENOR PREÇO

O Município de Planalto, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica - CNPJ, sob o n° 76.460.526/0001-16, com sede na Praça
São Francisco de Assis, n° 1583, por seu Prefeito Municipal, Senhor Marlon
Fernando Kuhn, e o Senhor Luiz Carlos Boni Pregoeiro, nomeado pela
Portaria de n° 002/2013 de 03/01/2013, tornam público a realização de
licitação na modalidade PREGÃO PREISENCIAL, do tipo MENOR PREÇO,
objetivando a aquisição de trator agrícola de pneus, destinado a
Secretaria de Agricultura 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° 002/2013 de 03/01/2013, 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, n° 1583 - Centro, Planalto-Pr.

1- DO OBJETO

1.1- A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta visando a
aquisição de trator agrícola de pneus, destinado a Secretaria de Agricultura
deste Município de Planalto, conforme condições, especificações, valor e
quantidade, constante no Anexo I e nos termos deste edital.
LOTE: 1

Nome do produto

Trator agrícola de pneus, novo,
fabricação nacional, tração 4x4,
potência mínima 105 CV, 3° ponto,
faróis auxiliares, capota e arco de
segurança, embreagem dupla, caixa de
cambio sincronizada com 12

velocidades á frente e 04 à ré,
capacidade de levante hidráulico
mínima de 3.400 kgf, comando com
bomba independente, tomada de força

105.000,00 105.000,00
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independente, pesos dianteiros e
traseiros, pneus dianteiros 14.9x24 e
traseiros 18.4x34.

TOTAL I 105.000^

2- DA DOTAÇÃO
2.1- Para cobertura das despesas decorrentes desta licitação serão
utilizados recursos financeiros oriundos do Contrato de Repasse n°
0386723-92/2012/MAPA/CAIXA e do Município de Planalto (recursos de
conto-partida). Proveniente das seguintes DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

Conta da despesa Funcional programática : Be

2392 11.133.20.606.2001-2083 0.1.00.0000814
2390 11.133.20.606.2001-2083 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° / 2013
ENVELOPE I - PROPOSTA DE PREÇOS
PROPONENTE: (nome da empresa)

PREGÃO PRESENCIAL N° /2013
ENVELOPE II - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
PROPONENTE: (nome da empresa)

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

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

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

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
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O direito de prioridade, conforme modelo constante no anexo VI.
Enviada em um terceiro envelope.

4- DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
4.1- Só poderá deliberar em nome do licitante, formulando ofertas/lances de
preços e praticar os demais atos pertinentes ao certame, um dos seus
dirigentes contratuais ou estatutários, legalmente identificado, ou pessoa
física ou jurídica, habilitada por meio de Procuração, ou Carta de
Credenciamento, conforme modelo do anexo II, ou documento equivalente,
outorgando poderes necesséoios 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
dentro de um terceiro envelope.
4.2- Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único
admitido a intervir nas fases do procedimento licitatório e a responder por
todos os atos e efeitos previsto neste edital, por sua representada.
4.3- A não apresentação do credenciamento, a incorreção do documento
credencial ou ausência do representante, implicará na exclusão da proposta
no certame.

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

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

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

7.4- Os preços deverão ser cotados em moeda nacional (não se admitindo
cotação em moeda estrangeira), limitada a 02 (duas) casas após a vírgula,
sendo que os dígitos excedentes serão excluídos pelo Pregoeiro e pela Equipe
de Apoio sem arredondamento, sendo que o preço méiximo unitário e total de
cada item encontra-se indicado no Anexo I do presente Edital.
7.5- No preço deverá estar incluídas todas as despesas e encargos
necessários ao fornecimento do objeto licitado.
7.6- Forma de entrega: O Objeto deverá ser entregue na Prefeitura
Municipal, á Praça São Francisco de Assis, n° 1583, Centro, Planalto-Pr., no
prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados após o recebimento da
Solicitação de Entrega.

8- DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOS LANCES

8.1- O Pregoeiro declarará aberta a sessão iniciando-se com a fase de
credenciamento dos interessados em participar do certame.
8.2- Estando de posse da relação das Licitantes Credenciadas o Pregoeiro
fará divulgação verbal dos interessados, sendo que, as proponentes
credenciadas poderão ofertar lances durante a sessão do Pregão, dando-se
início ao recebimento dos envelopes "proposta de Preços** e "Documentos de
Habilitação".
8.3- Abertos os envelopes contendo as propostas de preços, será realizada
sua conferência, análise de sua conformidade com as exigências do Edital.
8.4- O Pregoeiro procederá 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
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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
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 ás penalidades cabíveis.
8.13- Caso não se realize lances verbais, serão verificados a conformidade
entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para contratação,
hipótese em que o Pregoeiro poderá negociar diretamente com a proponente
para que seja obtido melhor preço.
8.14- Após este ato, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas as
ofertas.

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

8.16- Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o
Pregoeiro examinará o atendimento das condições habilitatórias da licitante
classificada em primeiro lugar.
8.17- Constatado o atendimento pleno ás exigências editatícias, será
declarada a proponente vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto deste
Edital pelo Pregoeiro.
8.18- Se a proponente não atender ás 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.
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
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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 classifícação 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 benefíciários da LC
123/2006, tem a oportunidade de cotejar seus preços com os demais
licitantes não benefíciários da mesma lei, para reformularem suas
ofertas para a situação de menor preço, e, assim, ser classificado em
primeiro lugar.

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

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

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

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

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

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

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

g) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e última alteração;
h) Prova de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CNPJ);
i) Declaração de Idoneidade (anexo 111);
j) Declaração de Observância ao Disposto do Inciso XXXIIl do Artigo

7° da Constituição Federal (anexo V);
k) Declaração de que possui concessionária e/ou empresa responsável

pela revisão e assistência técnica do objeto não superior a 150
quilômetros da sede do Município de Planalto (anexo VII).

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

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

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

11- DO VALOR MÁXIMO
11,1- O valor máximo correspondente ao objeto, é de R$ 105.000,00 (cento
e cinco mil reais), conforme demonstrado no Anexo I, do presente ato
convocatório.

12- DAS PENALIDADES

12.1- A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas
obrigações, definidas neste instrumento ou em outros que o complementem,
as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais, Art. 86 a 88 da Lei
8.666/93 e responsabilidades civil e criminal:

a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso,
na entrega do objeto licitado, calculado sobre o valor correspondente a parte
inadimplida, até o limite de 9,9% (nove vírgula nove por cento).

b) Até 10%(dez) sobre o valor do contrato, pelo descumprimento
de qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega.
12.2- Pelo retardamento da execução do contrato, quando não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar no fornecimento do objeto adquirido, comportar-
se de modo inidõneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal,
garantindo o direito prévio da citação e da ampla defesa, poderão ser
aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação
dos danos causados à Prefeitura Municipal de Planalto:

a) advertência;
b) multa;
c) suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a

Administração pelo prazo de até 05 (cinco) anos;
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a

Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da
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punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade.

13- DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

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

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

15-DO PAGAMENTO

15.1- O pagamento pertinente ao objeto supramencionado, ficará
condicionado ao repasse dos recursos financeiros atinente ao Contrato de
Repasse n° 0386723-92/2012/MAPA/CAIXA.
15.2- O pagamento será feito mediante crédito em conta corrente em nome
da contratada em banco por ela indicado.
15.3- A nota fiscal fatura que apresentar incorreções será devolvida à
Contratada e seu vencimento ocorrerá 15 (quinze) dias após a data de sua
apresentação válida.

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;
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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;
í) Anexo VI - Modelo de declaração de enquadramento de ME ou EPP;
g) Anexo VII - Modelo de declaração de responsabilidade da revisão e

assistência técnica do objeto;
h) Minuta de Contrato.

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

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

Planalto-Pr., de

MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal
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PARECER:

Planalto-Pr., 13 de março de 2013

DE: Assessoria Jurídica

PARA: Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

À apreciação deste Setor Jurídico do processo
administrativo referente à aquisição de trator agrícola de pneus, destinado a
Secretaria de Agricultura 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 demais disposições legais.

É o Par

40.209
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EDITAL DE UCITAÇÃO JSP 010/2013

MODAUDADE: PREGÀO PRESENCIAL

TIPO: MENOR PREÇO

o Município de Planalto, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica - CNPJ, sob o n° 76.460.526/0001-16, com sede na Praça
São Francisco de Assis, n° 1583, por seu Prefeito Municipal, Senhor Marlon
Fernando Kuhn, e o Senhor Luiz Carlos Boni Pregoeiro, nomeado pela
Portaria de n° 002/2013 de 03/01/2013, tornam público a realização de
licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO,
objetivando a aquisição de trator agrícola de pneus, destinado a
Secretaria de Agricultura deste Município de Planalto, que será regida
pela Lei Federal de n° 10.520 de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal de
n° 272112007 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° 002/2013 de 03/01/2013, e nas condições
fixadas neste edital e seus anexos.

ABERTURA

A abertura da presente licitação se dará em sessão pública, a ser realizada
no dia 28/03/2013, às 09:00 horas, na sala de reuniões da Comissão de
Licitação da Prefeitura Municipal de Planalto, com endereço na Praça São
Francisco de Assis, n° 1583 ~ Centro, Planalto-Pr.

1- DO OBJETO

1.1- A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta visando a
aquisição de trator agrícola de pneus, destinado a Secretaria de Agricultura
deste Município de Planalto, conforme condições, especificações, valor e

LOTE: 1

Item Nome do produto Quant. Unid. Preço

máximo

unitário

Preço
máximo

total

01 Trator agrícola de pneus, novo,
fabricação nacional, tração 4x4,
potência mínima 105 CV, 3° ponto,
faróis auxíliares, capota e arco de
segurança, embreagem dupla, caixa de
cambio sincronizada com 12

velocidades á frente e 04 à ré,

capacidade de levante hidráulico
minima de 3.400 kgf, comando com
bomba independente, tomada de força

01 UN 105.000,00 105.000,00

íT



município de planalto

CJVP/iV" 76,460.526/0001-16
Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

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

PLANALTO - PARANÁ

independente, pesos dianteiros e
traseiros, pneus dianteiros 14.9x24 e
traseiros 18.4x34.

TOTAL 105.000,00

2- DA DOTAÇÃO
2.1- Para cobertura das despesas decorrentes desta licitação serão
utilizados recursos financeiros oriundos do Contrato de Repasse n°
0386723-92/2012/MAPA/CAIXA e do Município de Planalto (recursos de

Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso

2392 11.133.20.606.2001-2083 0.1.00.0000814

2390 11.133.20.606.2001-2083 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 28/03/2013 às 09:00
horas no Departamento de Licitações desta Prefeitura 02 envelopes lacrados;
envelope I contendo proposta de preços. Envelope II contendo documentos
para habilitação, com as seguintes identificações na parte externa:

PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2013
ENVELOPE I - PROPOSTA DE PREÇOS
PROPONENTE: (nome da empresa)

PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2013
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 benefíciadas da LC 123/2006 deverão apresentar
declaração de enquadramento em regime de tributação para fazer valer
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o direito de prioridade, conforme modelo constante no anexo VI.
Enviada em um terceiro envelope.

4- DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
4.1- Só poderá deliberar em nome do licitante, formulando ofertas/lances de
preços e praticar os demais atos pertinentes ao certame, um dos seus
dirigentes contratuais ou estatutários, legalmente identificado, ou pessoa
física ou jurídica, habilitada por meio de Procuração, ou Carta de
Credenciamento, conforme modelo do anexo II, ou documento equivalente,
outorgando poderes necessários à formulação de propostas e á 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
dentro de um terceiro envelope.
4.2- Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único
admitido a intervir nas fases do procedimento licitatório e a responder por
todos os atos e efeitos previsto neste edital, por sua representada.
4.3- A não apresentação do credenciamento, a incorreção do documento
credencial ou ausência do representante, implicará na exclusão da proposta
no certame.

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

6- DA PRÉ-HABILITAÇÃO
6,1- Os licitantes deverão apresentar Declaração dando ciência de que
cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme modelo no
Anexo IV, diretamente ao Pregoeiro, no início da sessão. Poderá também ser
enviada ainda em um terceiro envelope.

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

7.4- Os preços deverão ser cotados em moeda nacional (não se admitindo
cotação em moeda estrangeira), limitada a 02 (duas) casas após a vírgula,
sendo que os dígitos excedentes serão excluídos pelo Pregoeiro e pela Equipe
de Apoio sem arredondamento, sendo que o preço máximo unitário e total de
cada item encontra-se indicado no Anexo I do presente Edital.
7.5- No preço deverá estar incluídas todas as despesas e encargos
necessários ao fornecimento do objeto licitado.
7.6- Forma de entrega: O Objeto deverá ser entregue na Prefeitura
Municipal, à Praça São Francisco de Assis, n° 1583, Centro, Planalto-Pr., no
prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados após o recebimento da
Solicitação de Entrega.

8- DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOS LANCES

8.1- O Pregoeiro declarará aberta a sessão iniciando-se com a fase de
credenciamento dos interessados em participar do certame.
8.2- Estando de posse da relação das Licitantes Credenciadas o Pregoeiro
fará divulgação verbal dos interessados, sendo que, as proponentes
credenciadas poderão ofertar lances durante a sessão do Pregão, dando-se
inicio 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 inexequiveis, havido assim como aquele
incompatível com os preços praticados no mercado, conforme a Lei 8.666/93
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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
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.
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
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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.

9- DA HABILITAÇÃO
9.1- As empresas deverão apresentar no ENVELOPE 11, 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 de
Serviço (FGTS);

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

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

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

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

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

7° da Constituição Federal (anexo V);
k) Declaração de que possui concessionária e/ou empresa responsável

pela revisão e assistência técnica do objeto não superior a 150
quilômetros da sede do Município de Planalto (anexo VII).

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

9,3- Os envelopes com documentos relativos a habilitação das licitantes não
declaradas vencedoras, permanecerão em poder do Pregoeiro, devidamente
lacrados, até que seja formalizada a assinatura do contrato ou homologada a
licitação. Após este fato, ficarão por 20 (vinte) dias correntes á disposição
das licitantes interessadas. Findo este prazo, sem que sejam retirados, serão
destruídos.

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

11- DO VALOR MÁXIMO
11,1- O valor máximo correspondente ao objeto, é de R$ 105.000,00 (cento
e cinco mil reais), conforme demonstrado no Anexo I, do presente ato
convocatório.

12- DAS PENALIDADES

12.1- A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas
obrigações, definidas neste instrumento ou em outros que o complementem,
as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais, Art. 86 a 88 da Lei
8.666/93 e responsabilidades civil e criminal:

a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso,
na entrega do objeto licitado, calculado sobre o valor correspondente a parte
inadimplida, até o limite de 9,9% (nove vírgula nove por cento).

b) Até 10%(dez) sobre o valor do contrato, pelo descumprimento
de qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega.
12.2- 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, poderão ser
aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação
dos danos causados à Prefeitura Municipal de Planalto:

a) advertência;
b) multa;
c) suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a

Administração pelo prazo de até 05 (cinco) anos;
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a

Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da

7
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punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade.

13- DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

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

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

15-DO PAGAMENTO

15.1- O pagamento pertinente ao objeto supramencionado, ficará
condicionado ao repasse dos recursos financeiros atinente ao Contrato de
Repasse n° 0386723-92/2012/MAPA/CAIXA.
15.2- O pagamento será feito mediante crédito em conta corrente em nome
da contratada em banco por ela indicado.
15.3- A nota fiscal fatura que apresentar incorreções será devolvida à
Contratada e seu vencimento ocorrerá 15 (quinze) dias após a data de sua
apresentação válida.

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;
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c) Anexo III - Modelo de Declaração de Idoneidade;
d) Anexo IV - Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos

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

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

assistência técnica do objeto;
h) Minuta de Contrato.

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

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

Planalto-Pr., 14 de março de 2013

MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal
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PREGÃO PRESENCIAL N"* 010/2013

ANEXO II - CARTA DE CREDENCIAMENTO

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ N'

ENDEREÇO.

MUNICÍPIO:

FONE:_

EST.

W

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° 010/2013, 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:

RO/CPF

CARGO
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PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2013

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ N°

ENDEREÇO FONE:

MUNICIPIO:^ EST.

Declaramos para os íins de direito, na qualidade de

proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO

PRESENCIAL N° 010/2013, instaurado pelo Município de Planalto, que não

fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público,

em qualquer de suas esferas.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e data / /

NOME:

RG/CPF

CARGO
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PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2013

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°

010/2013, 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

p(\l^
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PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2013

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

PROPONENTE::

CNPJ N°

ENDEREÇO,

MUNICÍPIO:

.FONE:_

EST.

W

A proponente abaixo assinada, participante da licitação

modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2013, 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"" 010/2013

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 FONE:.

MUNICÍPIO: EST.

O representante legal da empresa.

,  na qualidade de Proponente do
procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N°
010/2013, 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"" 010/2013

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

RAZÃO SOCIAL:.

CNPJ N°

ENDEREÇO FONE:.

município EST.

Declaramos conforme solicitado no edital em epígrafe que

a concessionária e/ou empresa responsável pela revisão e assistência

técnica do objeto, caso venhamos a vencer a referida licitação é:

Nome:

CNPJ°

Endereço: Telefone:

Cidade: Estado:

Distancia da sede do Município de Planalto: (km)

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente

Local e data

NOME:

RG/CPF

CARGO
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EMPRESA:

CNPJ N°

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO
PREGÃO PRESENCIAL N" 010/2013

INSCRIÇÃO ESTADUAL N'

ENDEREÇO:

CIDADE: ESTADO:

declara o recebimento do Edital PREGÃO PRESENCIAL N°

010/2013 anexos 1,11,111,IV,V,VI,VII, Minuta de Contrato, referente

aquisição de trator agrícola de pneus, destinado a Secretaria de

Agricultura deste Município de Planalto.

Planalto-Pr. de de

NOME:

RG N®

ASSINATURA:
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MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° ..../2013
PREGÃO PRESENCIAL N° ....y2013

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

CONTRATADA: devidamente inscrita

no CNPJ sob n.° com sede à
N° , na Cidade de neste ato representado
pelo Administrador(a) o Sr(a) brasileiro(a), comerciante,
portador(a) do RG n° e do CPF sob n°
residente e domiciliado(a), na Cidade de

CLÁUSULA PRIMEIRA

DO OBJETO DO CONTRATO

O presente contrato tem por objeto a aquisição de trator agrícola de
pneus, destinado a Secretaria de Agricultura deste Município de Planalto, tudo
conforme a seguir:
ITEM QUANT. UNID. NOME DO OBJETO MARCA/

MODELO

VALOR

UNIT.

VALOR

TOTAL

01 01 UN Trator agrícola de pneus, novo,
fabricação nacional, tração 4x4,
potência mínima 105 CV, 3°
ponto, faróis auxiliares, capota e
arco de segurança, embreagem
dupla, caixa de cambio
sincronizada com 12

velocidades à frente e 04 à ré,

capacidade de levante
hidráulico mínima de 3.400 kgf,
comando com bomba

independente, tomada de força
independente, pesos dianteiros
e  traseiros, pneus dianteiros
14.9x24 e traseiros 18.4x34..
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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 /2013, juntamente com
seus anexos e a proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA

DO VALOR

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

CLÁUSULA TERCEIRA
DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA
Parágrafo Primeiro - O Objeto deverá ser entregue total na Prefeitura

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

Parágrafo Segundo - A entrega deverá ser feita de segunda a sexta feira
nos seguintes horários: Pela manhã das OShOOmin até as llh30min e a tarde das
13h30min até as 17h30min.

Parágrafo Terceiro - Por ocasião da entrega, a contratada deverá colher
no comprovante respectivo a data, o nome (legível), o cargo, a assinatura e o número
do Registro Geral (RG), emitido pela Secretaria de Segurança Pública, do servidor do
contratante responsável pelo recebimento.

Parágrafo Quarto - O aceite definitivo com a liberação da Nota Fiscal
para pagamento, está condicionado ao atendimento das exigências contidas neste
contrato.

Parágrafo Quinto - Em caso de devolução do objeto, por estar em
desacordo com as especificações, todas, as despesas será atribuída a contratada
devendo este providenciar com a máxima urgência a sua substituição ou adequação
ao edital.

CLÁUSULA QUARTA
DA FORMA DE PAGAMENTO

Parágrafo Primeiro - O pagamento pertinente ao objeto
supramencionado, ficará condicionado ao repasse dos recursos financeiros atinente
ao Contrato de Repasse n° 0386723-92/2012/MAPA/CAlXA.

Parágrafo Segundo - O pagamento será feito mediante crédito em
conta corrente em nome da contratada em banco por ela indicado.

Parágrafo Terceiro - As notas fiscais faturas que apresentarem
incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá 15 (quinze)
dias após a data de sua apresentação válida.

Parágrafo Quarto - O pagamento decorrente da aquisição do objeto
correrá por conta dos recursos financeiros oriundos do Contrato de Repasse n°
0386723-92/2012/MAPA/CAIXA e do Município de Planalto (recursos de contra
partida). Proveniente das seguintes DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:



município de planalto

CNP/N" 76M0.526/0001-16
Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85,750-000

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

PLANALTO - PARANÁ

Conta da despesa Funcional programática Destínaçao de recurso

2392 11.133.20.606.2001-2083 0.1.00.0000814

2390 11.133.20.606.2001-2083 0.1.00.0000000

CLAUSULA QUINTA

DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS FARTES

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

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

do Contrato;

c) Aceitar definitivamente o objeto após o atendimento as exigências
contidas no edital de licitação, bem como neste instrumento de
Contrato.

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

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

c) Manter uma concessionária e/ou empresa responsável pela revisão
e assistência técnica do objeto não superior a 150 quüômetros da
sede do Município de Planalto;

d) Em caso de devolução do objeto, por estar em desacordo com as
especificações, todas, as despesas será atribuída a contratada
devendo este providenciar com a máxima urgência a sua
substituição ou adequação;

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

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

g) 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;

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

CLÁUSULA SEXTA

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

CLÁUSULA SÉTIMA
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de
inadimplemento de suas obrigações, definidas neste instrumento ou em outros que o
complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais, Art. 86 a 88 da
Lei 8.666/93 e responsabilidades civil e criminal:

a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na
entrega do objeto licitado, calculado sobre o valor correspondente a parte

W  inadimplida, até o limite de 9,9% (nove vírgula nove por cento).
b) Até 10%(dez) sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de

qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega.
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, poderão ser
aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos
danos causados à Prefeitura Municipal de Planalto:

a) advertência;
b) multa;
c) suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a

Administração pelo prazo de até 05 (cinco) anos;
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a

Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição
ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade.

CLÁUSULA OITAVA

DA RESCISÃO

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

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

CLÁUSULA NONA
DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência será até 31/12/2013.
CLÁUSULA DÉCIMA
DOS CASOS OMISSOS

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
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DO FORO

As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento
deste termo, perante o Foro da Comarca de Capanema, Estado do Paraná. 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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PUNALTO

PREFEfTüRA

AVISO DE LICITAÇÃO

MUNICÍPIO DE PLANALTO/PR

PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2013
O MUNICÍPIO DE PLANALTO, 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 subsldiarisnente ã Lei Federai n" 8.666/93. LC 123/2006 de 14 de dezembro de 2006
e demais legíslaÃ es aplicáveis em sua sede sito a PiaÁa São Francisco de Assis. n°
1583. Pianaito-Pr. Srá realiza" ucíiaÃâo na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL sob n®
010/2013. conforme descrito abaixe

OBJETO AqiisiÁão de trâor agrícola de pneus. novo. fabricai^o nacional. traÃâo 4x4.
poli nela mínima 105 CV. destinado a Secretaria de Agricultura deste Mijiicípio de
Planalto

DATA DA ABERTURA 28 de marÃo de 2013 ft às 0900 horas
Maiores informaÁ es junto ao Depatamento de LicitaÃ es em horário de expediente
MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO

MUNICÕFIO DE PLANALTO/PR.
°REGÂO PRESENCIALN® 011/2013
^.-^(UNtCiPíO 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 subsiúiarianente à Lei Federá n® 8 666/93. LC 123/2006 de 14 de dezembro de 2006

e demais legisiaÃ es aplicáveis em sua sede sito a PraÃa São Francisco de Assis. 1563.
fará reálza Ucita/ião na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL sob n® 011/2013. conforme
descrito abaixo.

OBJETO". Veículo automotor; labrlcaflâo nacional, zero quilômetro; ano/modelo mínimo
2013. cor branca 04 cllinaos. 08 válvulas, ar condicionado; áímenta^o c/ ínjeÃão
eletrônica: bi-combust(ve!(etanol/gascill na) potência máxima e/ou superiores cvs gasolina
e 66 cvs etanol. 04 portas laterais, destinado a Secretaria de Saúde deste Município de
Planalto.

DATA DA ABERTURA" 28 dematÁJ tíe2013fi às 14.00 horas
Maiores informaÁ es junto ao Departamento de ücitaÁ es em horário de expediente
MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipa

PRANCHITA

C MARA

AVISO DE RESULTADO E ADJUDICACAO

UCITACAO 1/2013fiMODAUDADEfiCONVITE

OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESAPARA PRESTAR SERVIÇO DE PUBUCIDADE
Emcumprlmento ao disposto noart 109. pa"ágrafo 1 da Lei 8 666. de 21 dejunhode 1993.
ip—q.se pií)lico o resultado da lícitaMo em epígrafe, apresentando o{s) vencedor(es)

^crtténo menor preÁ) por item:
FORNECEDOR ITEX4 OTOE PREÇO UNIIARlO RS PREÇO TCfTAi.

SKAOeiClADE PUeuCIDAOE E DE

NOTICIAS
1 10 OSOO.OO ssooo.n

Pranchita, 28 de mario de 2013
ELOIR NELSON LANGE

PRESIDENTE

REALEZA

PREfEiTURA

DECRETO N.® 2.921/13

04/03/2.013

MILTON ANDREOLU. Prefáto do Município de Realeza Estado do Paraná, no uso de
suas áribulÃ es legas e conforme EBjtorizaAão contida na Lei Municipal n® 1 453/201Z
de 23 de outubro de 2012. DECRETA.

ART 1® - Fica aberto ao OrÁamento Geral do Município, para o Exercício de 2013 um
Crédito Adicional Supiemeríar. na importância de RS200 000.00 (duzentos mii reas)
conforme segue

Secretaria de ViaÃão e Oesenvolvimerto Urb?io
Departamento de Obras e Desenvolvimento Urbano
Construção de Passaos Públicos e CaÁadi es
Obras e InstaaÃ es

Caixa / MTR / PraÃa ft Exercício Antenor

08

08.002

15.451.15011-063

4 4.90.51.00 00

2571-781

VALOR RS200000.00

ART. 2®- Para cobertura do pre^nte Crédito Adicional Suplementar, serão utilizados os
recursos do Superávit Rnanceiro do Exercício Antenor, conloime previsto no inciso l do
Parágrafo 1® doArtigo 43 da Lei Federal n® 4.320/64, instruÁão normativa n® 1/2006 ft TC,
Portaria n® 447/02-STN. a segiirespeciflcado.

-Superávit de Recursos Vinculados RS200 00,00
ART 3®- Este Decreto vigora a partir de sua publlcaMo. revogadas as disposlÀ es em
contrário

Gabinete do Prefeito Municipal de Realeza, aos quatro dias do mi s de marÃo do ano de
dois mil elreze.

MILTON ANDREOLU

Prefeito

PORTARIA N® 4.262/13

14/03/2013

MILTON ANDREOLU. PREFEITO DO MUNiC^IO DE REALEZA, Estadodo Paraná no
uso de suas atiibulÁ es legais. RESOLVE
AR11® - EXON ERAR e N OMEAR os servidores abaixo conforme cargos a seguir, a parti r
de 14/03/2013;

- EXONERAR o servidor CLÁUDIO BELENDE. portador do RG n® 5 766 702-8 SSP/R
do cargo em comissão de Encarregado de Obras do Nível C-9 do GO 01 e NOMEAR no
cargo em comissão de Agente da Defesa Civil, do Nível C-7do GO 01 e
- EXONERAR o servidor JOSE BOTTEGA DA ROCHA, portada dO RG n» 3 444 001-8
SSP/PR do cargo em comissão de Chefe de ServiÃos Gerais do Nível C-0 do GO 01 e
NOMEAR no cargo em comissão de Encarregado de Obras do Nível C-9 do GO 01 •
ART 2® - Esta Portaria vígoa a partir de sua pulHicaÁâo. revogadas as disposiÁ es em
conlrâfio.

Gabinete do Prefeito Municipal de Reáeza. aos quatorze das do ml s de marÃo do ano
de Ocas mil e treze

MILTON ANDREOLU - Prefeito

RESOLUÇÃO NORMATIVA N® 01, DE 01 DE MARÇO DE 2013

0 Prefeito Municipá de Reáeza. no uso de suas atnbuiÃr es legats e considerando o
DecretoMunicipain® 2.9i6de 13 de fevereiro de 2012 o Decreto Estadual n®623i. de 16
aeoutubrode20l2e a ResoluÃão Normativa n® 14 de 06 de junho de 2012. do Conselho
Nacional das Cidades resolve.

Art. l®Aprovaro Regimento da Etapa Municipal da 5' Conleri ncia Nacional das Cidades,
doravante denominada 5' Conleri nela Municipal da Cidade, nos termos doAnexo a esta
ResoluÃão N ormativa
Ait. 2® Esta ResoluÁâo entra em vigorna data de sua publlcaÃâo
Realeza. 01 de marÃo de 2013.
MILTON ANDREOLU

Prefeito

ANEXOI

REGIMENTO DA5® CONFERÊNCIAMUNICIPALDAS CIDADES
CAPÕULOI
DOS OBJETIVOS E FINAUDADES

Art. 1® - São objetivos da 5* Conferi nela Municipal das Cidades
1 - propor a interlocuÁâo entre os muníclpes que representam os diversos segmentos
gestores púbílcos dos tri s entes federados e a sociedade civil local organizada sobre
assuntos relacionados á Política Municipal. Estadual e Nacional de Desenvolvimento
Urtiano;

II - sensibrlizaremobllzarasociedade local para o estabelecimento Oe agendas, metase
planos de aÃão para enfrentar os problemas existentes no seu município e contribuir com
aÃi es comuns com as cidades irmãs no Estado do Paraná e no Brasil
III - propiciar a participaÃão popular de diversos segmentos da sociedade, considerando
as diferenças de gênero. Idade. raça. etnia e pessoas com dáicrência com participação
direta em entidades e segmentes dos poderes públicos em conjunto com os poderes da
sociedade civii. organizados para a formuiaÃáo de proposiÃi es e reáizaÃão de avaiiaÃ es
permanentes na execuÃão da Política Municipal. Estaduá eN acionai de Desenvolvimento
U rbano e suas áreas estratégicas
Art 2® - AS® Conferi ncia Municipa das Cidades, convocada pelo Prefeito Mumcipal.

DIvis Or-ciaJ Aitnftdc Elicronlcarnaneft oom Ccftihcado

^ PWiolCP-BíWB. AAMSOP-<í»»oeB6Íoaei MmMcíBle» •
«Su<lMsledcPirinidBgsrv<itaa**U«r(idd*i3caat* Pf ccfísultv »lUUniJcIdade do
snuinifUa otsaaigMvliualuae mvéi dailu. ear/mba do tampo, Inlorma o

eOdIgo ao Mono alta.

hTtp://amsop.tíioâiis.com.br

C^lflc^êo OBelaJ ét Tfnpo ào
WcMnaf • mmmrfó tf a CÉAtí* é ncfióttQtê
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Prefeitura Municipal de Planalto
awodeuotacAo

MUMICt>IOOE Pl/fWLTOffl.
PREGAo PAESENOALK*010/2013

O MUNIcno C£ PIANALTO. touber««linecsadixque mn b«c u Ld Eede-
rd de n* 1Q.S20 de 17 deeáio de 2002; Decteb Muiiopd de n' ítzlflWt de 2E/Kf
»ff7. t tuWdbitamente «lei FedenI n* 8.056/». IC 1?3nOOS de 14 de dBJendn
de 2006 e dentei» kaeletòee «icdveie em eus tede ene • FVea SSo 'leneKcc de
AealB. n* 1663. Rvets-Ft. brt teaizsrLieis;»:»» Modtfdade F^GAO PRESENCIAL
leb n* 010/2013, cenfomte deecito stúiKo:

OBJETOi Aquisçlo d» tralcr sijicsli de (neut, now. TaBncaods neooná, tnçie
4x4. poHncie nenens tUCV. dedéisdo < Seaeisns deATtoAndctieMuRic^ds
RaniUs.

DATA DAAeERTURA: 26 de map d» 2013 - 4» 09 00 herss.
Milora (domacta juido ao DepaUnenlo de Uctoçíei em Kcra» de epedaift.

UARLONFeWNOO KIM<
PrefeltD

AM^DEUOnçAo
HUWdPlODéRAHALTOm

PREGÃO PRESBCIAL N*011/2013
OMUNICIPIODE PLANALTO, fsz udersus eneresasOM que com bate nsLol Feda-

f«l de n' 1ILS20 de 17 de f#iD d» 2002; Oecndo Mundpal de n' 2727/2007 de ZSmSI
2037. e BiInSarlamaia 4 Lei FedenI n> &S6«3. LC 123/2006 de 14 de delendni
de 2006 e demaie bBststdn aiAciteis em sua sede sAo a Rasa Sáo Frandeto da
Assis. IS» ly4 maxv L/dlaolo na Modrildade PRECAO PRESENCIAL sct> rP 011/
2013, cãn/urma dae^bi abiUa

OBJETOi Ve/dio eifliimneei Wnne^ nwlTirf: ztfo QuUnieere; «toAnodeto mbH-
fflo 20li cor traw 04 dndmii 06 uiMas; ar amdidatadm aimenteçSa tí tijetdo
eMrOmcai bLtontuslIvd («anol^asolntl potenoa mjimg e/ou si^íer 63 e<m {•-
scf na e 66 cvs eoiidi M polit bterals, dednade a Seardan» de 6aMe dede Urnl-
cbés de Pisndis.

DATADAAaEFraiRA: 28 de março de 2013- 4s 14:00 homs.
Maivae edomiacdei JuMo ao Deparlamanlo de UcSsçôet em hnam de avedmiM.

MARION FERNANDO KUW
PrihlUi blinlcõal

Assncieçâa Reolnnel de SaOde dn SudoeUe
Potefez (46) 3S24433S - Sabre AJvnda lEdNl

EJil»liaearS(eiB4i.com.6i ! i )
65601-360 - Rua Nilsei. 466 - Frarasos BMa . PR S <>/

RESaUCAON* 080013
Dais 1S/33/»13

SOmila: Exonera Íleusiiíiins oaipante do csip de Oieh de Satu AdatiIsMWi
B d4 outras uíDvtléness.

RICARDO ANTOMOCRTlRArnEFOTOPRESCENTEDAASSOCUCtoREOtOlAL
CESALCEOOSUOCESTEARSSNOUSODASAIRBJRttSaClTCSUCGrffiraklS
POR LEI REsaVE O SEGUNTE'

Ali l*. Fica assnerade, a pedido. BfUncMtanaNADtAAPARECOAEMLLAONOL.
pcrtsdcra doRG. H'. 9.365.068-4 SSPff>R e nsoUa no CPF n*. 060.a2149»<3. a pamr
de 15 de Marçs de 2013.

Ari 2*- Esu Resotrçao entrará em visv. »* data da sua piilcsçáo. rangadat ae
dlsposicdas cm conirárib, sm especial a iesofaiç6a iP. 72/2011.

Gabnete da Pmsideile da Assaaaçáa Reg<anal de Saúde do Sudoeste em 15 de
Março de 2013.

RICAROOANTOMO CRTtIA
PISSOeiTE

RESOLUÇÃO N*0a«13
Deta 15ID3/2013

Súmula: Eitnera fimcigíklilo em Cargo do CanMsao o da outras pcrAiianclas
fSCARDOANTCIdOORnNAFREFEl^mSnNTEOAAS&OaVAOREGIaNAL

CESAlAZDOSUDOESTE/VtSS.NOUSODASAmSJIÇÚESajELTCSUCafBSUS
PCRLEIRESOLVEO SEGLIMTE.

An I*. Fica euaierada do cargo de Assessora Técnica NIvd Médc ATNM, a pedido,
a luKxaiana liMilA DaORES SEVERO, pmadva da C4dde Se IdenbdaSefiG n*.
3069600443 SSPAS e RsoM no CPF rP. 933.443.66M7, e pedir de IS da Uvpi de
2013.
An 2N Esa Reseluç» entrwà em tlgor, na data de tua suHicaçto. revogadas K

dispccções em ctnirano em snsal a RascÉjçée n* m4/291Z
Cabnele do Preeldeme da Astodaçto Regiertal de Saúde do Sudoeste em 15

Msrço de 2013.
FSCARDOAirOUOORTDA

PRESOeíTE

rlMABA MTTNnrTPAT nu MAPMCTCTan»
eiTnooooriuuiM oaeeeneaiseHi.ie

uaosA/cAo meaioeu

BjÜIIO faoutms b

i »twr%iil * ^ qv ■ CkB Umàtifmi
prtesels» • BOOLUÇAO;

NáiiJíif. w I. q m, JV. V, V1.VD« VlU«a*taBM«"*
p«t <iM> « ■ UWo *

M» 4i (Ml MÉM • «a» par

•  «pwfe A 2̂oa

Aft r»OCir^* AgeDlâr*So*1eeiO»ilkde
I. ̂  fl* OÊMiU, mm mmimmm pwi AS *79jB6

aiBM• ife» 4»MÉd»^ÒPIMlsilli

Aa r• eatIMM» «Mi c» vliW ■■ * M

MradMbMMi

Prefeitura Municipal de Vitorino
PORTARIA 50/2013

Juaiu Vom. F-ndeiio de VIsrbw, Estado do Parané. no use de suas aUtuiçíae
hoilt. bem com o /Mge 86 da Lei 47SS4.

Resohe
l-CencBdarUeançascnRenuieraçaoao Servidor Alan AAwoVanbuaJintr,

ttxladoí da cédula de ídentldede n' 1166025^ SSPA4 e CPF 765A25.157-72, oon
ptfite do cargo de Téoiico dje ̂ rxo Araimbtrattw. do Quadre Úntco do Uunidpta de
Vírtio, Estado do Parar* per um pertúdo de 02 idos) anoA a peWde 01 de abi de

U - Revogadas as dlsposicdes sm asitano, esta Portarta enVa n ilger a parir da
00 de sua pubUcaçAo.

QabPeie do Preteta munlc^d de Ubino. Estado do Paraná, cm 12 de maço da
2013.

JunzVotd

hefeJM Huniooei

DECRETO H> 2845/7013
Sttnuta; Nmiela os letsetentantsc da AAnimeraçAo PúUce e OrgoiCaides Ro

(nserttMíyas do Municiplo no CoRSelto lAmoesI dos Dleilos da Criança e do Adoie»-
cenie e dá outras providéncies.

Juariz Vom Pn/alo Mimicipal ds l/llerbu, Eslado do Parana. no uso de atas abL

I»»TA
Ml'• Fka lélerada a rrfeçdo doe mentteos de Cerwtho MunieW dos Dusiloc da

Criança e do Adolescente, quanto ooe repraserlanles da Adnsnisaaçao PCUca. com
Icrme abaixo espedOradoi

I - Repreaoitartes da AdmStistraçáo PúUlta
a) Maiériit eleOvos.

*. Nleio Glaesbboi
4. Mbna Trés Luoon;
5. Aar Sidnel Saar« Bogac
6  Nanei Anlcniü Menegcni
b) Mortros atéonles:
t. TefEbáie Neto SAiésto 30;
l  Utrties Voln:
I  Msrfada Asaruida RecR Edis;
4. Csila Bealnr RacPwat
I  Fbu Sérgio Todetcaso
6. Ederrécón Mussetn;
7. Fernanda Tomosscn!
II - Rapresentantes das Organeaçdes reomsenubvw do Mixidpe;
a) MamOros e/alivos
1. Marta GieoebOo Belo-Penarei da Cnancsi
2. Rosl Marta Breds-SndkaloRirM;
X  Vánia Tomaskií- SeoMana UtrVctoal de Eájcaçae, Qian e Espmtss;
4. Vtriabie TerBsrdia Selcmáo- Escda Munictial José Boiítclo;
X  Uadl Satvadir - Rcs. do Ccá. EsL Pe Henrique Vicerut
X  Loynb BorlclatlD-SlndisaloTraba6iadores Rurais,
7. Setnra Oosa de Souza - AM
B} Mimeros fiipIffSes
1. Lkiia Tomazn - Pastoral de Criança:
Z Gemido Solem-SMlcala Rint;
X  Mide la^ne Main- Seoetane MifUopel de Educeçia;
A  Cbudia TodescaDo- Escala lAmkipal lierieio Jesua:
X  biná Amtfe Tgniini- Representarão da !««;
X  Lond Atfia Saggtn - SMIcato Trduéríedoroa Rins:
7. ciõlde TeruMia Bcrietano - APAE.
An 2*• Revoasdie as dbpoeçâei em ameano. etóe De«n0wea em ngarne dila

de sua pubilceçix
Gabineta do nddu Mumrpal de Vlirtto. Estado do P»ná. en 12 de merco de

2013.

Jtmz Vidil
Pnrlato Municqid

OecMo 2851/2013
JumViSn, PiMto Mmr^ de Vlorin^ Estado dü Panna, no 10 de suas aatid-

çOes kgaia o com base na Logslacio

An 1'-Fla Btonemdo. a peMo, ABoi ANsoVOatte Jtrtcr. portedrr da cèdide
deldmtidaden'1.16S.Q2S-6-SSP/SÇeCPP76SJ»fS7-72.eDiMdeGaBaede
Pabiiidiu e Arrnafllsdo, do QvaiOc Único do MirldpiodeVit«tio.âisdodoP»via.
cm 31 de março de 2D1X
An 2* ■ Revogsdes es daposiçdes on corMrio esta Dooeto am cm vigor na dato

de sua puUicaçia,
Gabnete do fTefato Khnicipal de Vbrino. Estado do Pnrto, em 15 de marco da

2013.
Juariz Voltl

Prefeito Munictod

DECRETO N.' 2652/7013
Aiaret VoCii, PnderioMoiicbHl de Vtonna. Estado do Paraná, no uso de suu asfeia-

gOes legM a tssi bose na LeastaçAo MunciosL
DECRETA

An t* - Fica nomoada, Sot da Slva Comera StaslaV portedcta do RG 4.aSJ7B4
- SSR4>ReCPF84X134.27B-l5 para amparo cargo deAoerds de Apoa Gpsadonal
de Quadre Lbvco do tAnúcIpo de Vtormo.P1L e pane de ̂  de bvço de 2013.
An 2* - Revogadas as digioslções an coidiano este Oecrela erm em vigor na dato

do eus (ubilcsçix
GaèneCe do rvututo Htencrpel de Vaereio, EneUo de PorenX em 1b de mene de

2013.
JuvezVotrI

Prefgite Mumctul

DECRETO N.< 26630013
JuaratVam, PralenDMunidpal de Vionno, Estado da Pannt, no un de mas aotu-

çdes hgn e com base na L^slaçlo Nixnctoal
DECRETA

Ani'- Fica nonsada, Pnis I^Uda Pedreso. porlsdoa da RG laEOSJSAOS^
PR d 072.68X768-13 pn ocupar o cago de/^BiteComnriáno de Saúde do
Quadro Único do MunIcáH de VilcrtóPR. a partir da 01 de março de 20IX
An 2*-Revonadas as dlvosIçOes em cBdréno este Decrete amam vigor na dfti

de sua oubUcaçao
Gabáiele de AefoOo Mmepal de VlteNa, Estado do ParsnX <m IS de rmroo de

2013.
Juatez Volrl

PrefditD tAeúctoal
DECRETO N.' 285V20I2

Jusru Voto. Pndebo Mtokcbad ds Vhimo. Estado do Paraná, noumde suas sototo-
çúes legais e om base na it^slaçao Mnttd

DECRETA
An 1'-Fica rueneado. o servidir Renan larlt Im Tiddo, poladcr do RG 9.S37.2SX

2 SSPM e do CPf OTI .644.369-65, para o cmm de PEaN II - Educaçíe Física, do
Quadro Únco do Uauctiio de VnrtooPR. em 13 de março de 201X
An 7 - Revogadas as dbpasicées m areína ttie Oèmlo erm ten nger na dato

de sua publicação.
Gsbtieu do Urdais lAnopal de Vumo. Essado de PRaná. cm 15 de marçe de

2013.
Jujraz Volrl

Prx/eilo Munidpal

DECRETO N.> 26660012

Jvwaz Voto. PraMIo Muniúpal da VIannq. Estodo do Ptrvià. no uso de suas abfeim
çtM lagiis a com base na Leglelafie Nimid^

DECRETA
An 1'-Fica nonsada osarridarLiázEditantoVkialskl, sedado do RG XIMJOX

3 SSP5>Reito CPF 052.61X616-56. para D coto> da PEBNII - Educação Física, do
Quaiire Única do MoiUpiD da VnartooPR. em 13 de maiço de 201X

Art 7 • Revmsdos e dttoosiçées tm coaréno este Deoato enn em vigo na dato
de sua putllcaçia.

Gataineni do PiaUto Mievdeel da VIctTta, Estado do Paraná, an 15 da tnaiço da
2013.

Juoez Volii
Pre/oito lilunictoal

DECRETO N.' 28570013
Jimz Voiri. PreMio MurMpri da Vlorincç Eslado do Paraná, no (ico da suas atotul-

çúes legais a com base na le^staçAo MoúctoaL
DECFETA

An 1*-r>canomeado. Ntío Glacoto, portador da RG 750.917 SSPW e .CPF
01X020.47867 para ocuibocarga (to CerentedebiáaEinArill. do Quadro Unim
do MifKÍpro de VIurini^PR. a panáda 01 de março ds 201X
An 7 - Ravogodos as dbposiçdes im contráns este Demo erm em vigor na dato

da sua publleaçaa.
GebPieto do Meti Mun/dpal de Vtxre, Estado do Pnné, on 15 de mtr^ de

2013.

JuerezVani
Pritétlo Municiií

PREFEITURAMUWCIFW. DE PÉRCtAirCCSTE
Pérola D Cesle ■ Eslado do Paraná

Rua Prostoe-sa Gosto eSiv» 290-Cep.85.74CM)ffll-
Fonolax 04635561273

HanePaq» Huma çeioloteetjaie pfgcvtr £-moÉ pmçarctaBWurbo oombr

PCRTARIA N* 33/2013
ALClR ALBfTMFIGOSO.FVefelaLkinlcipd de PMila DOesta. Estadodo Paraná, no

uas da* atrtouiçãcs tesa* e mn basa na LaI Fadarei n* SiU da 21.06.63 e atuaçOur
MoátTIdas P0 Lei n« 1663. de 0X06.84. RESOLVE.

CONSTITUIR
Cctmcsáa de Aveiaçio. pn eJelos de ttotonar do Bem Imdnd. locaiZBdo no Lese

StFA ̂  Õdba 16-PO, com um» ceniOuçáo em aNenorta de 450 (wtrlroeenloe e
ãnquenia) inX s/Uda n» Avenida dos Pioopros no Distilo dc Es^na Goú^, mav-
dpio da ■'árcia 0'Dãsie. de prcprisdade da Prstsbia Munic^ da Pérola 0'0asts.
Estada do Ptnni

A presanla Comiaiáo será ccmposla pelos SorNcrasi
PratidMa: QElESIO OEFANTE, RG If X85S.678-4 SSP6>R. N'UX3i3.GCI»-

44. Servidto Público Mtxuctoal. Auetar AdnnIsinIMt;
Mortom. GAMAADOSSANTOS,RGtPX6SXOKMSESPntaCPFN'03XQ264>(9-

77. SanAdor PúHIcd Mi/nictial. Uolorbta;
MARIDA FOHNARI. RS N- 1.XT6.386 SSPri>R, CPF N' 602.423.75887,
Senidon TOblIca Mtailctoal Pre/etsm;
NARA ALESSANDRA BLAÕT. RQ TP171X5484 SSfVPR CPF N* 05X67ft6780X

ScrHdrn PiWcs MixiitopeL Técnico Admtoisiraiivo:
ROSANI MARIA GRlâaER. RQ N* X73E. 161-1SESPML CPF N' 72X213.34891.

Senedn KUca AtonlCTul. Auxiar Arbimenan.
ClMiRASE.

Amsoda RinvsaçaoSaEDITAL DE LICrrACAOPREaADPREíetaN.NM10ail
AlriSpCEREVOQACAODELjaTACto

O MUNICfPIO DE PEROA CTOESTE Estado do Pnné. por seu Prereto Munu
cbal. ScrTior ALCIR VAl.ENTn PiOOSO. no uso de suas atobuiçúes legais, laz saber e
TWNAPUBLir43,eREVÒGAÇAODALjaTAÇtoMCOAU)ADEDEK£^Nri10OIX(Otéeto: Aquisiçéa de sérron bottoo para naeriwiaçdo srOliSeL tras a^toels e (s-
bdias para o procedimento de tosemnaçáo arUAoal em bovmes e nitro^io liquido
bita itMslcso 10 beniâo do anna»nanieriio te (írnen afAnne aneio I nane ne-
prnedesiaadlaOcomdalideabSiVades/áwdapnoda 1M30D1X ás 14 90
tic>>a.en>su»sedoadnnit*aava.siieáRurPresldeMeCeaUeSrre iSO.CmVo.Para cortoaomanlo dos Uitaniss a da quem a mais possa miarassar. ccenunisamea
que Oca REVOGADO sm todos os seus larmos o retmo edul, para adequado do
ttdalo. ern elençao as impugnaçúes açratanladst por ampratas ínler«tsadas im

do rolando ctrUmt, conforma decrsáo cátunstanctoda nserlda no precasso

Fundamenta Legal - An 48 da La! 1666/93 - Siknia 473 do Sumemo Tbbixial
Fniesal.

Pérda bOetosFR. 1Sdonarpds20l3.

Aldr yo^Sflpiio
Prefelle

DÉLEStO QgAWTE - ftegeae»

Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu
EinRATO OE CNANAAENTD PÚSUCO 002/2013

CBJETCc Credenciamento da paaoas llsicei a lurldicss localizadas gao-
greTcamenie no amttKo regicnel do Sudoeste do Paraná, por» rtoizaçáo de consiilaa.
eiames e procedlmenlos especializados, nieressadas em celebrar contraio com a
MUure LázvcÇito de Cniato do fipracu. sásánde á trestaçáo de serviços de salde
«os isiános do munldpio da Crezeeo do Iguaçu, exn/orme labeb da vaiaes. insUtuda
peta Rescéuçéo n* 02/2013. do Consatio (Ajnlopal do Saúde de Cni2e»o do Iguaçu,
e tegtdarnentBria pede Derreta Mun/cq»/ n' 3039/2013. os quais sáo perto rtnrsnle
deste edU.

FORTES: MIJNIC^IODECRUTEIRODOICUAÇU-PR
CREDENCtACASEVALanEX Lc4e01-EFCAVALHERI-UE.t«)doaúnles

empresa credenciada para o lole ccm o vake RXD4.0tO.00 ívMo e quaTo ml reais).
LotaCC-ttSTirutODEVIS/klDOSUOOESrELTDA tándaaunlaer«(n*a<reeanctoda
par* o Mta com o vtoor RSi206.109.40 (duzarloe a sars ml canto e nova raak e qua
renta amlavn). Lota 03- CLMICA DE CAROIOLOGIA DOIS IriZINHÜS LTDA sendo a
iriica<trprasa0edBnoádápar»olala com o vaáa RX11X50000 (canto a gutiza mi
e acréienlas reobj. Luto 04- CENTRO DE NEUROCRURQA FRANCISCO BELTRÃO
LTOA. sendo a única tmixesa credenciada para o ble ccm o valor RÍJS K-O.GO (Irváa
a now ml reatsV Lota 05- LUCRENE DA SILVA CFIliZ NBXO 6 CIALTDAAC. sendo *
única mpresa credmoada para o bto com o vdn Rt 24.009 00 ivnte e qualre ml
reaK). Lota 06- Deserto. Lote 07- GOYA d GOVA LTDA HE. sendo a únca areeesa
tredenciada cera o lole com o vetor RS:372M,oa (bnt e sele rr«| a dicredos reeis).
LtfaOS-OtAS CLlNICAINFJNTt. LTDA scnOoaünica cmprosa oedcnclada para olcle
oomovtoor Rt:l2.000,00((laisrTdrBils). LiitDD8F1G(jeRAS'iEDtNA[TDAHE
tendo a úmca enpreu crodenoada pari o lote com o odor R152.$SO.OO (dnqútrdj
a dois ird o oAocentat reelsl. Lole 1D nouve béa emfrasas ráereuadas loM. ctoAÍme
constot»lim92doEd)aLatmcnsa-ESPAÇOVICiAaJNICADEFtSfOTERAPIALTDA.
fica CTodanclada com o vakr RtOXOOO.OQ itonta a f«s nd rH» SOUZA 8 SOUZA
FISIOTERAPIA LTDA NE, Fca tradtoidada ccm o vdv RX-3X006.9C (inrtí e t« mi
reais). CUMEFAN-aMICAOEbEOiaNAFlSICAANOREUS S/C TiciiTadmdada com
o va/ceRt:36.00D,00(lmlseMltmlrEal8). Lota II -iKrveliés errpreiMmlaestadas
logo. caitorme ctrala no lum X2 do EdXai. a «nprasa - ES/WÇO VIDA ajF«CA K
FISIOTERAPIA LTDA, áca ndcraada ctm o viitr Rt6.7S0.00 (ato rrd. sdecrritos s
oiiquaitoRaitVS0U2A&S0LiZAFISI0TERAPIALTDAiie.ftoa credenciada ermo vda
RX:a,750.[l0 (elo mi. tetEcentDt eclnquena leeS). OfJEFAN - CLtIIRA DE MEDICI
NA iTtiri' fif/nrri iq q/rf< t iralmitiilmimii iiiá«ITgift Tln.nflfirtnrni HÉiniiSiB
ecxiqieraareaisLldto 17-MARTINSCLIilCAMÉDCALTOA ME. soldo a Cntsemctto
ta credenciada cara o Ue ccm o vÁr R$:21.600.00 (witB a um mi e seMeentos loels).
Lota 13 - MARTINS aiNICA MÉDICA LTDA ME. sendo a úmca erpresa credencadaKl» o tolo com o «liei R&gi.EOO.OO [noventa c um ml e seiscenras leak). Lcfe 14 ■

sarlo. Lote 15 - FttlO SROO RODRIGUES OE SDUZA. tenda a úmú arpria
Oldenciada para o lote ccm » valor RX:40.KtQ.DO (quarento ml mk).

RECONHECMENTDi 1t de março de 2013. per Edson Bartolde. SecrellrlD
Múiicpal de Roneiamento e Finanças.

FLMDAMENTOLEGALi Fimdamenta-«e tal ccrurataçâo. baseandome no iSspnk-
to da Lei Federal 6.666/»

DOTACAa 07.06-Sentofla Munkqid de Saúde. 97.01 - Fundo Mtmktoal
de Saúde. I03DI06CB2.007000 - ManulençJo das Atividades da Unidade
XX90.39.00.D()00 - Outros Seiviçtn de Terceros pessoe jurídica. 3.X90.3S.00.0090
- O01S Serviços de Teroerm pessoa física:

Cruzelo do IgiuçiL 15 de maiçs de 301X
Luz Aben Keslena Pent»

Piefedo MunKipsl
EXTRATO00 CONTRATO N'im6/20ia

ESFÉCE CONTRATOCEPRÊSTAÇAODESERVIÇOS
LOTACia PREGAO PRESENCIAL K* 025/3013
(WTEX MUMCfPIODECRUZEIRODOlGUAÇU
POUMEOiaASSESSORlAECCMSULTGfilAEMSEGURANÇANOTRAaALHOLTTlA
CBJETOt Contração de «Twa espadáizada em Saúde e Segurença do

Tribatio. pare prestto os serviços especitcados no Amo I do EdUI. que á pana
rilagranto do ciqsto para todos os fint o etelos.

\IN.OR: meneii de R3'2.63X33 (dois m6, ortocenloe a tnrla a Irás reáii
tonta o trfts centavos), perlazcndo o vaicr («to de RSiaxOOXOO (setma a odo mi
reaa).

PlUZOi Alá 15(03/2315
D0IACA/3i 33903S.OOOOOO - OuIroa Sctviçoá de Tercoros Pessoa JirtUca:
DAIA' 1SdemM(i>(to2aiX
Cruzeiro do Iguaçu 15 de março de 2013.

ENftSDN FERNANDO MACAGNAN
SECRErARlAMUNiaP/U.OAADMISTRACAO

HOMaOGOEAOJUOtCOOPREGÀD PRESENCIAL 0250013
Homdogo o lesulado 0etên(sdo peta Comissén de Apoio, referente ao Pináo

Presenòal n' 025/2013, referente á CcfflraçSo de efrgfosa espeoaátafla on Soúk e
Seprmnça do Trobetoo. oera prestar cs tervrços etseci/kadca no Aivexe I do EdDil.Sé pane Inte^ente do objeto o«a todos os fint e efertgs. Oeciarsndo wncaecra t

icosa: Pcfnieifd Assetsone o Contuftdfla em Segurença no Trabatio Lida, wnce-
dore do Lote 01 ccm uma oroposto no v0r mensal dc RS/16X3.X3 (dcitml oáscamot
e tonta e trás raak a Irtola a báa centavoa). peifozendo o vtocr uial de R&SXOÜD.OÜ
(sessenta e 060 mi reais). Portanto, este fcr o msnto toeço. aoe quhze dao de mèi de
rnarço do ano da dok mé a Tsae.

LUfZALBERfKASTBOPOHTES
PREFEITO

Prefeitura Municipal dc Salto do Lontra
PORTARIA N* 066/7013.

SUNULA;-C«ncede0Oflc»çiode/unç8ode7a% MiBa por ccrdo). aok FVtoaHO-
ras Huiiclpals. aibatro espacKcadoc, a dá outras providinciai

MAUwClO BAU. FW/cUo hkmxpié de Si*o do Lonra. Ettode doPaiiné. no uso das
mtMcõei que lAs Ido ccnlsndas em Lu:

RESOLVE;
An I'-Conceder greObcaçáodelwiçáQ de 20% (vtotBOor cento). aosMessores

Mtoidpak. ^aixD avccdicaus. a ptotr da 01 da marpi de 2D13 a 31 da daombre
de 2013

Nome Função
Adnina Roso Covdmdi» AA38 actors
Anátoi Cãslti Mceánom Oiretore 4Itors
Ctrvdela da Crum Bor>«n Oiretere 3(»rs
Claudote Vicenbna BeO Clesse Espeuel 2011%
Edinaiva Aparecida Conczliei Dirtocra 20hrs
Eleruce Mi^ dc Cerrpos Oirtoora iOCrs
EronHa ds Cliveire Toscan D^reiora sgtn
Eince de Souza Aiberlon Claese Eepeóal 2CI*a
Evanr da Sim Frigo Supervitcra Pedagó^ 20bns
Evonr ds Sha FrIgo Gacsn Eiptod ZOhn
Fabiana Bento Oretora 2Cton
Lerb Terras Rtslro DOslon 2Ctors
Lude Marques das Cliagas Oiretore 29hrs
Maritne Kocrkii Eduado Diretora 4l»n
Uari Canover ilo Amaral Direfora 2llhrs
NelvB de Sha Sento Diretora tOhrs
An 7 - Revogeda es dqesiçSes em conoirio. esta pcrtaris <r«wi em togcr

data de sue pttácaçdo. com e/eite febuelNu eOi demeiçodeZDIS.
Edlfldoda PrefeiiuraMundoal de SaBo do Lonr». cm 1S de março de 2013.
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licilalório B etnpitta CR MARTINEZ £ CIA LTDA. EPP. Com
piDpo&lB lie RS RS 64.499,62 (bcuenia e quairo mil ijtBilrocentoB e
noventa e nove reaia e irinia e nove cenlavoa).

l.t Je iiiLiis'-' ilí -'113
VALDECY JOSÉ DA SILVA

ML-mbin

JOSil .MARTINS
Mcinbni

EDSON lORRES DE Ol.jVliiRA
1'iCMdenlt clii CmiMwAn IVriiiimcnlc do l.ii-iUviV'

PREFEITURA MUNICIPAl. DE OURO VERDE
DO OESTE

AVISO OE LICITAÇAO
1'RKCAO N' 7'2UI.1

Procesao LIcilatõrio n* 007/2(>ld - Modalidade Pregio n* 007/2013
O Município de Ouio Verde do Oeale/PR, loma público que

(isii tealiac. no Pa(0 Municipal, Rua Ciiriliba H* 657. Depadamenlo
de Licitaçdea, Ptcgío. pelo atafema preaenciaL lípo menor preço, pan
aquialçío, a varejo, de combuativeia. gasolina, elanol e dieael. In-
forrrtaçôes Idefone 45-3251 1315 R. 218 e-mail: conlrole_ov@ler-
ro.com.br.

OiiiL- Vcrdi.- Jit Oe:.k', M do m.iii" dc 2013
ALDACIR DOMINGOS PAVAN

Pk-ki!.-

PREFEITÜRA MUNICIPAL DE PLANALTO

AVISO DF. LICITAÇAO
PRCGAO presencial N' 10/2013

o MUNICÍPIO DE PLANALTO, faz saber aos inletessados
que com base na Lei Federal de D* 10.520 de 17 de julho de 2002;
Decreto Municipal de n* 2727/2007 de 26/06/2007 sus alleraçOes, e
subsidiaiiamenle & Lei Federal n* 8.666/93, suas allemçòes, LC
123/2006 de 14 ile deecmbn) de 2006 e demais legialaçOes aplicáveis
em sua sede ailo a Praça S3u Fmnciwo de Assis. n* 1583. Planallo-
Pr, forá realiar Licila^o na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL
sob n* 010/2013. conforme descrilo abaixo:

OBJETO; Aquisiçío dc Iralor agricola dc pneus, novo, &-
bticação nacional, Ira^o 4<4, poléncia mínima 105 CV, destinado a
Secrelaria de Agricultura de&le Município de Planalto.

DATA DA ABERTURA: 28 de março de 2013 - ás 09:00
horas.

Malons informações junto no Departamento de Licitações
em boiário de expcdienle.

PI.;fi.;lu>-l'R, 1.^ lie m :r\'- lU- :i>l3
MARLON FERNANDO KUHN

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CLARO

AVT.SÜS DE l.iriTAÇAO
PHKGAO PHISENf lAI. 22/2UI3

O MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CLARO, ESTADO DO PA
RANÁ, loma público que fará realimr ès 08:40 horas do dia 27 de
Março de 2013, na Sede da PrefeiliiiB Municipal de RibeirSp Goro,
silo à Rua Cd. Emílio Gomes, n* 731, Centro, SESSÃO PÚBLICA
DE PREGÃO PRESENCIAL, sob o regime de MENOR PREÇO
POR ITEM, dijelivando a possível equisiçáo de uma escavaddra
hidráulica, pais uso nas açOes da Secrelaria Municipal de Agricdiura
deste município, restrllenle do Contrato de Repasse OGU n* 779676 /
2012/MDA/CAIXA-PROGRAMA PRONAT, conforme descripSo
no Edital de Pregilo Presencial n° 022/2013 (PMRC) c seus anexos.

A pasta técnica, com o inteiro teor do EditaÇ poderá ser
examinada no endereço siqtramencionado a partir do dia 15 de Março
de 2013 no horário comential, retirado pelo sile: www.ribeitaoc^
ro.pr.gov.br ou soiicilada pelo E-mail licilacoes/^ribeiraoclo-
ro.pcgov.br.

PREGÃO PRF.SE.NCIAL >' 2.V2IJI3

O MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CLARO. ESTADO DO PA
RANÁ, luma público que fará raliiar ás 13:40 huras do dia 27 de
Março de 2013, na Sede da Pteféilura Municipal de Ribeicáo Garo.
ailo à Rua Cel. Emílio Gomes, n* 731, Centro, SESSÃO PÚBLICA
DE PREGÃO PRESENCIAL, sob o regime de MENOR PREÇO
POR ITEM, objelivamJú a possível aqiiislçáo de um caminhão loco,
para uso nos açOcs da Secrelaria Municipal de Agricultura desle
município, resullanie do Contraio de Repasse OGU n' 1000315-43 /
2012 / MAPA / CAIXA - PROGRAMA PRODESA. conforme des
crição rro Edital de Pregio Presencial n* (Q3/20I3 (PMRC) e seus
anexos.

A pasta técnica, com o inleirv teor do EcStaÇ poderá ser
examinada no endereço suprameacionaJo a partir do dia 15 de Março
de 2013 nc horário comercial, retirado pelo site; www.ribeíraocla-
ro.pr.gov.br ou soiicilada pdo E-mail licilacoesl^ribeiroocla-
ro.pr.gov.br.

Ribai.:,. lVl..i.-l'8. I : .L- m.iu'.' dc ;iil '

FLÁVIO ALBERTO GONÇALVES RIBEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL

AVISOS DE Llt I1ACÃO
TOMADA DE PREC()S N= 2/2UI3

A Prefeitura Municipal de Rio AzuL Eslado do Paraná, toma
público para o conhecimento dos interessados, que se encontra aberto.
Tomada de Preços, n°.: 02/2013, do tipo menor preço global, com
data de abertura para o dia 01 de abril dc 2013, ás 08h e 30mín, lendo
como o r^jelD a conlniíaçáo de empresa pam execuçio de empreitada
global, para ampliaçáo do Mirú Poslo de Saúde situado na localidade
de Faxinai de Sáo Pedro no município de Rio Azul-PR.

O Edital e demais infcrmaçOcs enconlrar^^ disponíveis
aos inlere^dos na sede da Prefeitura Municipal de Rio Azul, a Rua
Guilherme Pereira. 482, em Rio Azul • Paraná no horário das OHh ás
I Ih a 30mm e das I3h ás ITh. a partir do dia 15 de março de
2013

TG.MADA DE PREÇOS .N' 3/2013

A Prefeitura Municipal de Rio AaiL Eslado do Paraná, loma
público para o conhecimenio dos interessados, que se encontra aberto,
Tonada de Preços, n*.: 03/2013, do tipo menor preço global, com
doía deabeilura para o dia 01 de abril de 2013, ás I3h e 30min, lendo
como o objeto a coniralaçáo de empresa para execução de empreitada
global, para amplioçáo do Mini Posto de Saúde situado na localidade
de Manimbi dos Ribeiros no município de Rio Azul-PR.

O Edital e demais informaçOes enconlrar-se-io di^voniveis
aos iráeressados na sede da Prefeitura Municipal de Rio AzuL a Rua
Guilherme Pereira, 482, em Rio Azul - Paraná, rro horário das 08h ás

Ilh e 30min e das 13b ós ITh. a partir do dia 15 de março de
2013

TXJMADA DE PREÇOS ."V 4/2UI3

A Prefeilura Municipal de Rio AzuU Eslado do Paraná, loma
público para o conhecimenio dos interessados, que se encontra aberto,
Tomada de Preços, n*.: 04/2013, do tipo menor preço globaL com
data de abertura para o dia 01 de abril de 2013. ás ÍSbe 30mm. lendo
como o objeto a coniraíaçáo de empresa pora execiiçáu de empreitada
global, para ampliaçio do Mini Poslo de Saúile siliiado na localidade
de Agua Quente dos Mciras no município de Rio Azul-PR.

O EdilaI e demais informações encontrar-se-áo disponíveis
aos imere&sados na sede da Prefeitura Municipal de Rio Azul. a Rua
Guilherme Pereira. 482, cm Rio Azul - Paraná, no horário dos n8b às

Ilh e 30min e dos I3h ás I7h, a partir do dia 15 de março de
2013

Itif Viil.PK. n .1,- inuiçn .II- ;iiI I
JOSILOA DE ANDRADE RYMSZA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA

AVISOS DF. I-IGITAÇÃO
PREGÃO PRESE.NCIAI. N' 5/21)13 - SRP

O MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA PREFEITURA
MUNICIPAL, Eslado do Paraná torna público a realtaçdo de li-
citaçio modalidade PREGÃO PRESENCIAL ■ REGISTRO DE PRE
ÇOS objetivando a aquisiçáo de gêneros alimenlícios para merenda
escolar.

Data de abertura: ás 09h00mín do dia 01 de abril de 2013.

Critério de julgamento: Menor Preço por 11^.
A Pasta Técnica, com o inlciio teor do Ediiol e seus res

pectivos modeles, adendos e anexos, poderá ser examinada no en
dereço acima indicado a partir do dia 15 de março de 2013, no
borário comercial.

PREGÃO FRí-SENCIAI. N' 6/2UI.T

O MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA PREFEITURA
MUNICIPAL, Estado do Paraná lorna público a mdioaçáo de li-
cilaçio modalidade PREGÃO PRESENCIAL objetivando a Aqui
siçío de EquípamenliyMaierial Permanente, conforme proposla n°.
08873.090000/1100-01 - Minislério da Saúde.

Dala de ab«lura; ás I4h00min do dia 03 de abril de 2013.

Critério de julgamento: Menor Preço por Item.
A Pasta Técnica, com o inteiro teor do EdilaI e seus res

pectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser examinada no en
dereço acima indicado a partir do dia 15 de março de 2013. no
horário comercial.

PRF.GÃÜ PHF-SENf TAI N'7/2lll.t - SRP

O MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA PREFEITURA
MUNICIPAL, Estado do Paraná torna público a lealizaçio de li
citação modalidade PREGÃO PRESENCIAL • REGISTRO DE PRE
ÇOS O objeto da presente licilaçáo é para a coníralaçüo de empresa
especializada para preslaçio de serviçcs médici». nas áreas de. Gi-
níco Geral, e serviços de planiões de urgência/emergência, e Gi-
necologb e atendimento do Programa Saúde da Família, compre
endendo: cirurgias e prucedimenlos: cesarianas, partos, cutclagcns
pós aburtamenlos espontâneos, hisierciomias incluindo iransvaginol c
iaqucadiiras; cimrua' vaseclomia/s cinirgios de hérnias com colo-
caçáo de leia sinlélica, pequenas cirurgias ambiilBloriais. coireçêo de
hidrocele e apendiceciomias; Exames: elelrocardiogramas, ullrasono-
gmfia e Ginica Geral, para atendimento no Centro Municipal de
Saúde e/ou em local indicado pela adminisiraçáo municipal, conforme
descriçio do anexo I. em alendimemo a demanda do Fundo Mu
nicipal dc Saúde de Salto do Lontra. Daia de abertura: ás 09hÜ0min
do dia 04 de abril de 2013. Critério de julgamento: Menor Preço por
Lote.

A Pasta Técnico, com o inteiro teor do EdilaI e seus res-
peciivos modelos, adendos e anexos, poderá ser examinada no en
dereço acima indicado a partir do dia 15 dc março de 2013, nu
horário comerciai.

,r.. 1 i '' .II- iii-r.-.. .L- ;'ii •

MAURÍCIO BAÚ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL
DO OESTE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PKF_SE.Vt lAL N" 26'20I3

0 MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE Eslado do
Paraná, por seu Prefeito Municipal, Senhor MOACIR FIAMONCTNI,
a a Senhorils JANETE FORNAL, Pregueira. nomeada pala Purlaria
de n" 9.361 de 02/0I//20I3. no uso de suas atribuições legais, faz
saber e TORNA PÚBLICO aos inleressados, que ençonira-se aberto o
presente EdilaI de Licilsçio. na modalidade PREGÃO, NA FORMA
PRESENC1AU lipo MENOR PREÇO, UNITÁRIO, que será regido
pela Lei Federal de n' 1Ü.520 de 17 de julho de 2002; Decreto
Municipal de n° 1.872/2009 de 17/04/2009 e siileidiariamenie pela
Lei n° 8666 de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações e
legisluçáo correlata, paru a finalidade abaixo especificada:

EDITAL DE PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL DE N°
26/2013 de 14/03/2013.

1 DO OBJETO DA LICITAÇÃO: CONTRATAÇÃO DC
EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO NO ATENDIMENTO ÁS
ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSIS
TÊNCIA SOCIAL E CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊN
CIA SOCIAL - CRAS, COM RECURSOS DO PISO BÁSICO FIXO
- SERVIÇO DE PROTEÇÃO C ATENDIMENTO INTEGRAL A
FAMÍLIA - PAIF, PARA UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

2. PREÇO MÁXIMO TOTAL: RS 56.1673» (Cinqüenta e
Seis Mil Cento e Sessenta e Sele Reais).

3. DATA DE ABERTURA: No dia 28/D3/20I3 ás
|4li30min.

4. LOCAL DA ABERTURA; Sala de Reuniões da Prefeilura
Municipal de Santa Izabel do Oesle, Eslado do Paraná, com a Pre-
goeini e Equipe de Apoio. O Edital e anexos poderão ser relirados
graluílamenlc e direlamenie com a Pregoeira na Prefeilura Municipal,
íocalizada á Rua Acácia, 1317, em horário de expediente (7:30 ás
11:30 e das 13:00 ás 17:00 horas), de segunda a sexla-feira. In
formações sobre o edital e anexes; 46 3542 1360 e alravés do email
licilasio/^gmail.com.

Sunl.i Izuhel do Oe%le-l'K, 14 ,Ie nuirço de Wl.t
MOACIR PIAMONCINI

1'leleil.-

JANETE FOKNAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO iOÃO
DO TRIUNFO

AVISO DE ÇICITAÇÃÜ
PREGÃO ELETROMCO >' 11/2013

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO
TRIUNFO, no uso de suas atribuições legais, alravés do Findo Mu
nicipal dc Saúde, loma público, para o coiihecimento dos interes
sados, que fará realizar licilaçSo na modalidade de PREGÃO ELE
TRÔNICO N ° II/20I3-PMSJT, do tipo menor pre^o, em regime de
menor preço unilário por Loie. objetivando a aquisição parcelada de
Medicamentos, para Secretaria Municipal de Saúde RECEBIMENTO
DAS PROPOSTAS: Serio recebidas, exclisivamenie, alravés da In
ternet no site da Bolsa de Licitações e Leilões (www.bll.oig.br). até o
dia 02 de Abril de 2013 ás 08:30. LANCES: Os lances serio re
cebidos, exclusivamente, alravés da Intentei nu site www.blI.OTg.br,
no dia 04 de Abril de 2013 ás 09:00 h. EdilaI ctunplelo á disposição
no endereço eieirõnico www.sjiriunfo.pr.gov.br ou www.bll.org.br

s.k. do Iniiiil.i-rH. 1-1 .te inaivi' de Ml.''

MARCELO HAUAGGE DISTEFANO

Esle documento pode ser verificado no endereço eletrônico hllp^/www.in.govbohutaAáideJml.
pelo Gúdigo 00032013031800218

Documenio assinado digilalmenle conforme MP n* 2200-2 de 24/O8/200I, que inslilui a
infraeslruliim de Chaves Públiciis Brasileira - ICP-Brssil.



município de planalto
CNPJ 76.460.526/0001-16

Praça são Francisco de Assis, 1583

Fone; (46)3555-8100
PLANALTO85750-000 PARANÁ

DECRETO N° 3743 DE 18 DE MARCO DE 2013.

SUMULA: Revogação de Procedimento Licitatório, na Modalidade
Pregão Presencial, Tipo Menor Preço, Edital de n° 010/2013 e dá outras providências.

MARLON FERNANDO KUHN, Prefeito Municipal de Planalto,
Estado do Paraná, no uso de atribuições legais e com fundamento no artigo 49 "caput"
da Lei 8666 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores: CONSIDERANDO:

- Por um lapso constou-se equivocadamente na descrição do objeto
licitado a potência mínima de 105 cv, quando o correto seria a potência mínima de 100
CV, em conformidade do Plano de Trabalho pertinente ao instrumento de Convênio n®
770501/2012.

DECRETA:

Artigo 1®: Fica revogado o procedimento licitatório, na
Modalidade Pregão Presencial, Tipo Menor Preço, Edital de n® 010/2013 de 14 de
março de 2013, com abertura prevista para a data de 28 de março de 2013, às 09:00
horas, em razão de falha no descritivo do objeto quando da elaboração do edital de
licitação.

Artigo 2° ; Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Planalto, Estado do Paraná, aos
dezoito dias do mês de março do ano de dois mil e treze.

MARLON FERNANDO KUHNPr^ito Municipal
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DECRETO N' 3743 DE 18 DE MARÇO DE 2013.

SÚMULA Revogação de Procedimento Licilatório. na Modalidade PregSo Presencial
Tpo Menw Preço Editai de n° 010/2013 e dá outras providêncas
MÀRLON -ERNANDO KUHN, Prefeito Municipal de Ranalto, Estado do Paraná, no uso
de atribuições legars e com fundamento no arltgo 49 "capuf da Lei B666 de 21 de juntio
de 19S3 e alt©'açôes posteriores CONSIDERANDO:
- Por um lapso constoo-se equivocac^mente na descnçâo do objeto licitado a poténoa
mírima de 105cv. quando o coneto seria a potência mínima de 100 CV. emconformdade
do Rano de Trabalho pertinente ao instrumento de Convênio n* 770501/2012.
DECRETA

Artigo 1 ®; Fica revogado o procedimeitoiicitatõrio na Mocfalidade Pregão Pesendal.
Tipo M^or Preço. Edital den" OIO.QOIS de 14 de março de 2013, com abertura prevista
para a data de 28 de março de 2013 ás 09 00 horas, em razão de falha no descritivo do
objeto quando da elaborado do edital de liciteçâo.
Artigo 2° : Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, íicsmdo revogadas
as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Miriicipal de Ranalto Estado do Paraná, aos dezoito dias do mês de
março do ano de dois mil e treze.
MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal

Kfetéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ no dia 27/03/2013.
A venflcação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código Identificador no site:

http://amsop.dioems.coniiif ^
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22000 - MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO
Gonvênio 770501/2012

Dados

Programas

Participantes
Crono Físico

Crono Desembolso

Plano de Aplicação Detalhado
Plano de Aplicação Consolidado
Anexos

Proicto Básico/Termo de Referência

Pareceres

NEs

TAs

Ajustes do PT
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Processo de Compra
Contratos

Documento de Liquidação
Pagamento

Registro Ingresso de Recurso

Rendimento de Aplicação
Prorroga de Ofício
Relatórios de Execução
Programa PARAN? - OGU 201 2

Natureza Aquisição Recursos do convênio

~ c

Trator agr^la de pneus, novo, de fabricação nacional, tração 4x4, com potência
mínima-rléTÕC) cv- 3®^nto, com capota e arco de segurança, embragem dupla,
cx.sincronizada de 12^.el frente e 04 vel-ré, comando com bomba independente,
pesos diant^^Ê-traseífos, pneus novos.

Código da Natureza
de Despesa 44905240

Nome da Natureza

de Despesa MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E RODOVIÁRIOS

Quantidade 1.0

Valor Unitário
R$ R$
105.000,00"®"""^°'" 105.000,00

Unidade de

Fornecimento un

Observação

Endereço

https://www.convenios.gov.br/siconv/DetalharBensProposta/ListarBensDetalhar.do?id=429... 20/03/2013



PARAN? - OGU 2012

Natureza Aquisição Recursos do convênio
Trator agrícola de pneus, novo, de fabricação nacional,
tração 4x4, com potência mínima de 100 cv- 3° ponto,

.  . com capota e arco de segurança, embragem dupla,
escriçao cx.sincronizada de 12 vel frente e 04 vel-ré, comando

com bomba independente, pesos diant. e traseiros,
pneus novos.

Código da Natureza de Despesa44905240
^  ̂ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. ENome da Natureza de Despesa rodOVIARIOS

Quantidade 1.0
Valor Unitário R$105.000,00 Valor Total R$105.000,00
Unidade de Fornecimento un

Observação
Endereço

Sede da Associação de Desenvolvimento Comunitário
Endereço de Localização São Valério, Distrito São Valério - Município de

Planalto-PR.

Município PLANALTO 7775

UF PR CEP 85750-000
Situação do item

Status Aprovado
Justificativa
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Endereço de Sede da Associaçáo de Desenvolvimento Comunitário São Valério, Distrito São Valério
Localização - Município de Planalto-PR.
Municipio PLANALTO^ódigo do Município 7775

UF PR CEP 85750-000

Situação do item

status Aprovado
Justificativa

https://www.convenios.gov.br/siconv/DetalharBensProposta/ListarBensDetalhar.do?id=429... 20/03/2013^


