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i município de planalto

CNPJN° 76.460.52^0001-16
Praça São Francisco ãe Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

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

PLANALTO - PARANÁ

Planalto-Pr., 07 de março de 2013

DE: Edemir Périco - Secretaria de Saúde

PARA: Marlon Fernando Kuhn - Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

Pelo presente solicitamos a Vossa Excelência a competente
autorização objetivando a contratação de empresa visando a aquisição de veículo,
destinado a Secretaria de Saúde deste Município de Planalto, conforme abaixo segue:

Item Nome do produto

VEÍCULO AUTOMOTOR; FABRICAÇÃO
NACIONAL; ZERO QUILÔMETRO;
ANO/MODELO MÍNIMO 2013; COR
BRANCA; 04 CILINDROS; 08 VÁLVULAS;
AR CONDICIONADO; ALIMENTAÇÃO
C/ INJEÇÃO ELETRÔNICA; BI-
COMBUSTIVEL (ETANOL/GASOLINA)
POTÊNCIA MÁXIMA E/OU SUPERIOR 65
CVS GASOLINA E 66 CVS ETANOL; 04

PORTAS LATERIAIS; CAPACIDADE PARA

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

DE CARTER.

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

Quant

01

TOTAL

Unid

UN

Preço
unitário

28.000,00

Preço
total

28.000,OC

28.000,00

O custo total estimado da so

valor aproximado de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais).

Cordialmente,

icitação acima, importa no

ÇRICO
de Saúde
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PLANALTO - PARANÁ

Planalto-Pr., 08 de março de 2013

DE: Marlon Fernando Kuhn - Prefeito Municipal

Preliminarmente para a autorização solicitada para a
contratação de empresa visando a aquisição de veículo, destinado a Secretaria de
Saúde deste Município de Planalto, encaminhamos:

PARA:

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;

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

Cordialmente,

MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal.
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Planalto-Pr., 11 de março de 2013

DE:

PARA:

Secretaria de Finanças

Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

w

Em atenção à solicitação visando à contratação de empresa visando a
aquisição de veículo, destinado a Secretaria de Saúde 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

DOTAÇÃO
Conta da despesa Funcional programática Destinaçao de recurso

1810 09.126.10.305.1001-2065 0.1.00.0000497

1350 09.126.10.301.1001-1049 0.1.00.0000000

Cordialmente,

ENSON ELEMAR SCHABO

Secretário de Finanças
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PARECER:

Planalto-Pr., 11 de março de 2013

DE: Assessoria Jurídica

PARA: Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

À apreciação deste Setor Jurídico do processo
administrativo referente à contratação de empresa visando a aquisição de veículo,
destinado a Secretaria de Saúde deste Município de Planalto.

De acordo com a informação contida no oficio, de

07/03/2013, da Secretaria de Saúde e pesquisa de preços feita pelo Departamento de
Compras, o preço máximo do objeto importa em R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais).

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

DOTAÇOES

Conta da despesa Funcional programática Destinaçao de recurso

1810 09.126.10.305.1001-2065 0.1.00.0000497

1350 09.126.10.301.1001-1049 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 julbodê-SOot^u bsidiariameTTte>aXei n.° 8.666/93 e
suas alterações, LC 123/2006 dez ;mbro de 2006 e o DecrebsçMunicipal n.°
nn12007 de 26/06/2007,

FATRIÜ
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AUTORIZAÇÃO PARA LICITAÇÃO

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 contratação de
empresa visando a aquisição de veículo, destinado a Secretaria de Saúde 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° 272712007 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.

\AA a

MARLON/FERNANDO KUHN
Prefeito Municipal
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MINUTA DE EDITAL DE LICITAÇÃO iV® /2013

MODALIDADE: 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 PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO,
objetivando a aquisição de veículo, destinado a Secretaria de Saúde
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, 1583 - Centro, Planalto~Pr.

1- DO OBJETO

1.1- A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta visando a
aquisição de veículo, destinado a Secretaria de Saúde deste Município de
Planalto, conforme condições, especificações, valores e quantidades,
constante no Anexo I e nos termos deste edital.
LOTE: 1

Item Nome do produto Quant. Unid. Preço Preço

máximo máximo

unitário total

NACIONAL; ZERO QUILÔMETRO;
ANO/MODELO MÍNIMO 2013; COR
BRANCA; 04 CILINDROS; 08 VÁLVULAS;
AR CONDICIONADO; ALIMENTAÇÃO C/
INJEÇÃO ELETRÔNICA: BI-
COMBUSTIVEL (ETANOL/ GASOLINA)
POTÊNCIA MÁXIMA E/OU SUPERIOR 65
CVS GASOLINA E 66 CVS ETANOL; 04
PORTAS LATERIAIS; CAPACIDADE PARA
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|05 OCUPANTES: HODÔMETRO DIGITALI I
PARCIAL/TOTAL; INDICAÇÃO DE
TEMPERATURA DA ÁGUA E
COMBISTÍVEL; TOMADA 12 V; JOGO DE
TAPETES DE BORRACHA E PROTETOR

DE CARTER.

GARANTIA DE FÁBRICA E liEVlSÕES
OBRIGATÓRIOS INCLUÍDAS, NO
[mínimo DE 12 (DOZE) MESES. \ \ |

TOTAL 28.000,(

2- DA DOTAÇÃO
2.1- Para cobertura das despesas decorrentes desta licitação serão utilizados
recursos financeiros próprios do Município de Planalto. Proveniente das
seguintes DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso

TsiÕ 09.126.10.305.1001-2065 0.1.00.0000497
1350 09.126.10,301.1001-1049 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- 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
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na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. Conforme
Observância ao Disposto do Inciso XXXJII do Artigo 7° da Constituição
Federal (anexo V).
3.4 - As empresas beneficiadas da LC 123/2006 deverão apresentar
declaração de enquadramento em regime de tributação para fazer valer o
direito de prioridade, conforme modelo constante no anexo VI. 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 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 PRÉ-HABILITAÇÃO
6.1- Os licitantes deverão apresentar Declaração dando ciência de que
cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme modelo no
Anexo IV, diretamente ao Pregoeiro, no início da sessão. Poderá também ser
enviada ainda em um terceiro envelope.

7- DA PROPOSTA DE PREÇOS
7.1- A proposta de preços - envelope I, devidamente assinada pelo
proponente ou seu representante legal, deverá ser redigida em português,
datilografada ou digitada, de forma clara, sem emendas, rasuras ou
entrelinhas nos campos que envolverem valores, quantidades e prazos, com
indicação do número deste Edital. Deverá ser elaborada considerando as
condições estabelecidas neste edital e seus anexos, discriminando-se
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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 âs especificações mínima prevista no Anexo I, sob pena de
^0 s"' 2.SÊ^ fio ação.

^  «««•♦■a juts ds pToposta do proços, folders
o f ^022* imagens e discrin^inaçôes detalhadas do objeto, para

^  Ar» oooit-»of nrr^Ksríoí"^! r?r> nvrvr^rkp Ar-tr^vr» T r\ ofocoiiCntc cstsra

assumindo automaticamente o cumprimento de todas as condições

^ a_ Oo T-i^Tí^r^no ríí^iTi=»'ãQ scr cotados cm moeda nacional (nao se admitindo
r«r\+or»õr» <»tv» rY-vri/arío ^^tran"cira) limitada a 02 (duas) casas açós a vírgula,
sendo que os dígitos excedentes serão excluídos pelo Pregoeiro e pela Equipe
de Apoio sem aiTedondamento. sendo que o preço máximo unitáiio e total de
cada item encontra-se indicado no Anexo 1 do presente Edital.
7.5- No preço deverá estar incluídas todas as despesas e encargos
necessários ao fornecimento do obieto licitado.
7.6- Forma de entrega: O Obieto deverá ser entregue na Prefeitura Municipal,
à Praça São Francisco de Assis, n" 1583. Centro. Pianalto-Pr.. no prazo de 15
(quinze) dias. contados após o recebimento da Solicitação de Entrega.

«- DO .IITTJ^AMF.NTO DAR TOOPORTAR F DOR tAWrFR
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, anádise de sua conformidade com as exigências do Editai.
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 ã 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 í;
c) apresentarem preços unitários ou totais simbólicos, irrisórios ou de

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

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

8.7- Na ocorrência de empate dentre as classificadas para participarem dos
lances verbais, a ordem para esses lances será definida através de sorteio,
onde terá preferência para o lance a licitante sorteada. Às licitantes
proclamadas classificadas, será dada oportunidade para nova disputa, por
meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, em
relação á de menor preço, iniciando-se pelo autor da proposta de maior valor.
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 habilitatòrias da licitante
classificada em primeiro lugar.
8.17- Constatado o atendimento pleno às exigências editatícias, será
declarada a proponente vencedora, sendo-Ihe adjudicado o objeto deste
Edital pelo Pregoeiro.
8.18- Se a proponente não atender ás exigências habilitatòrias, 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.
S.2Q - Os beneficiários da Lei Complementar n® 123/2006, caso sua
«ro**osta se situe no intervalo até 5% (cinco por cento) de menor prece
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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 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 forma de
lei;

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

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

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

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

7° da Constituição Federal (anexo V).
9.2- Em nenhum caso será concedido prazo para a apresentação de
documentos de habilitação que tiverem sido entregues na própria sessão,
sendo que a falta de quaisquer documentos implicará na inabilitação do
licitante.

9.3- Os envelopes com documentos relativos a habilitação das licitantes não
declaradas vencedoras, permanecerão em poder do Pregoeiro, devidamente
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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 deverá ser entregue na Prefeitura Municipal, à Praça São
Francisco de Assis, n° 1583, Centro, Planalto-Pr., no prazo de 15 (quinze)
dias, contados após o recebimento da Solicitação de Entrega.
10.2- A empresa vencedora ficará obrigada a substituir, reparar, corrigir ou
substituir, a suas expensas, o objeto que vier a ser recusado, sendo que o ato
do recebimento não importará na aceitação.
10.3- Independentemente da aceitação, o adjudicatário garantirá a qualidade
do objeto, obrigando-se a reparar, corrigir ou substituir aquele que
apresentar defeito.

11- DO VALOR MÁXIMO
11.1- O valor máximo correspondente ao total do objeto, é de R$ 28,000,00
(vinte e oito mil reais), conforme demonstrado no Anexo I, do presente ato
convocatório.

12- DAS PENALIDADES

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

13- DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
13.1- Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões
do Pregoeiro, poderá faze-lo, manifestando sua intenção com registro da
síntese das suas razões, sendo-lhe facultado juntar memoriais no prazo de
03 (três) dias. Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar por
escrito, contra-razões em igual número de dias, que começarão a contar do
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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 a presente licitação será efetuado em até 15
(quinze) dias após a entrega do objeto e com apresentação da respectiva nota
fiscal.

16- DOS ANEXOS DO EDITAL

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

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

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

Inciso XXXIII do Artigo 7° da Constituição Federal;
f) Anexo VI - Modelo de declaração de enquadramento de ME ou EPP;
g) 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
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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 ás
17:30 horas.

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

Planalto-Pr., de de

MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal
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PARECER:

Planalto-Pr., 13 de março de 2013

W

DE: Assessoria Jurídica

PARA: Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

À apreciação deste Setor Jurídico do processo
administrativo referente à contratação de empresa visando a aquisição de veículo,
destinado a Secretaria de Saúde 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
Mimicipal n.° 2727/2007 de 26/06/2007, e demais disposições legais.

É o Parecer

EAIRIQ
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EDITAL DE UCITAÇÃO JNT 011/2013

MODALIDADE: 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 PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO,
objetivando a aquisição de veículo, destinado a Secretaria de Saúde
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 á 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 14:00 horas, na sala de reuniões da Comissão de
Licitação da Prefeitura Municipal de Planalto, com endereço na Praça São
Francisco de Assis, 1583 - Centro, Planalto-Pr.

1- DO OBJETO

1.1- A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta visando a
aquisição de veículo, destinado a Secretaria de Saúde deste Município de
Planalto, conforme condições, especificações, valores e quantidades,

LOTE; 1

Item Nome do produto Quant. Unid. Preço
máximo

unitário

Preço
máximo

total

1 VEÍCULO AUTOMOTOR; FABRICAÇÃO
NACIONAL; ZERO QUILÔMETRO;
ANO/MODELO MÍNIMO 2013; COR
BRANCA; 04 CILINDROS; 08 VÁLVULAS;
AR CONDICIONADO; ALIMENTAÇÃO C/
INJEÇÃO ELETRÔNICA; BI-
COMBUSTIVEL (ETANOL/ GASOLINA)
POTÊNCIA MÁXIMA E/OU SUPERIOR 65
CVS GASOLINA E 66 CVS ETANOL; 04

PORTAS LATERIAIS; CAPACIDADE PARA

01 UN 28.000,00 28.000,00

(t
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05 OCUPANTES; HODOMETRO DIGITAL
PARCIAL/TOTAL; INDICAÇÃO DE
TEMPERATURA DA ÁGUA E
COMBISTÍVEL; TOMADA 12 V; JOGO DE
TAPETES DE BORRACHA E PROTETOI^

DE CARTER.

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

TOTAL 28.000,00

2- DA DOTAÇÃO
2.1- Para cobertura das despesas decorrentes desta licitação serão utilizados
recursos financeiros próprios do Municipio de Planalto. Proveniente das

Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso

1810 09.126.10.305.1001-2065 0.1.00.0000497

1350 09.126.10.301.1001-1049 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 ãs 14:00 horas
no Departamento de Licitações desta Prefeitura 02 envelopes lacrados;
envelope I contendo proposta de preços. Envelope II contendo documentos
para habilitação, com as seguintes identificações na parte externa:

PREGÃO PRESENCIAL N° 011 /2013
ENVELOPE I - PROPOSTA DE PREÇOS
PROPONENTE: (nome da empresa)

PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2013
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 inidõnea para contratar com a

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

efetuando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou, ainda, empregados
com idade inferior a 16 (dezesseis) anos, efetuando qualquer trabalho, salvo
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na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. Conforme
Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do Artigo 7° da Constituição
Federal (anexo V).
3.4 - As empresas beneficiadas da LC 123/2006 deverão apresentar
declaração de enquadramento em regime de tributação para fazer valer o
direito de prioridade, conforme modelo constante no anexo VI. 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 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 envolverem valores, quantidades e prazos, com
indicação do número deste Edital. Deverá ser elaborada considerando as
condições estabelecidas neste edital e seus anexos, discriminando-se
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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 1, 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 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,
á Praça São Francisco de Assis, n° 1583, Centro, Planalto-Pr., no prazo de 15
(quinze) dias, contados após o recebimento da Solicitação de Entrega.

8- DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOS LANCES

8.1- O Pregoeiro declarará aberta a sessão iniciando-se com a fase de
credenciamento dos interessados em participar do certame.
8.2- Estando de posse da relação das Licitantes Credenciadas o Pregoeiro
fairá 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 ã classificação da proposta de menor preço, e
aquelas que tenham valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por
cento), relativamente á de menor preço, para 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 Eldital 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



UiíilT?

município de planalto

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

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

PLANALTO PAPANÁ

incompatível com os preços praticados no mercado, conforme a Lei 8.666/93
e suas alterações;

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

8.7- Na ocorrência de empate dentre as classificadas para participarem dos
lances verbais, a ordem para esses lances será definida através de sorteio,
onde terá preferência para o lance a licitante sorteada. Às licitantes
proclamadas classificadas, será dada oportunidade para nova disputa, por
meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, em
relação à de menor preço, iniciando-se pelo autor da proposta de maior valor.
8.8- A cada nova rodada será efetivada a classificação momentânea das
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 editaticias, 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 benefíciários 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 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 forma de
lei;

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

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

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

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

7° da Constituição Federal (anexo V).
9.2- Em nenhum caso será concedido prazo para a apresentação de
documentos de habilitação que tiverem sido entregues na própria sessão,
sendo que a falta de quaisquer documentos implicará na inabilitação do
licitante.

9.3- Os envelopes com documentos relativos a habilitação das licitantes não
declaradas vencedoras, permanecerão em poder do Pregoeiro, devidamente
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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 deverá ser entregue na Prefeitura Municipal, à Praça São
Francisco de Assis, n° 1583, Centro, Planalto-Pr., no prazo de 15 (quinze)
dias, contados após o recebimento da Solicitação de Entrega.
10.2- A empresa vencedora ficará obrigada a substituir, reparar, corrigir ou
substituir, a suas expensas, o objeto que vier a ser recusado, sendo que o ato
do recebimento não importará na aceitação.
10.3- Independentemente da aceitação, o adjudicatário garantirá a qualidade
do objeto, obrigando-se a reparar, corrigir ou substituir aquele que
apresentar defeito.

11- DO VALOR MÁXIMO
11,1- O valor máximo correspondente ao total do objeto, é de R$ 28.000,00
(vinte e oito mil reais), conforme demonstrado no Anexo I, do presente ato
convocatório.

12- DAS PENALIDADES

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

13- DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

13.1- Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões
do Pregoeiro, poderá faze-lo, manifestando sua intenção com registro da
síntese das suas razões, sendo-lhe facultado juntar memoriais no prazo de
03 (três) dias. Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar por
escrito, contra-razões em igual número de dias, que começarão a conJ:ar do
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término do prazo do recorrente.
13.2- A falta de manifestação imediata e motivada do lícitante 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 a presente licitação será efetuado em até 15
(quinze) dias após a entrega do objeto e com apresentação da respectiva nota
fiscal.

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

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

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

Inciso XXXIII do Artigo 7° da Constituição Federal;
f) Anexo VI - Modelo de declaração de enquadramento de ME ou EPP;
g) 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 infrin^do o

8
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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 011/2013

ANEXO II - CARTA DE CREDENCIAMENTO

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ

ENDEREÇO.

MUNICÍPIO:

.FONE:_

EST.

Credenciamos o(a) Sr. (a).

portador(a) da cédula de identidade sob n^

e CPF sob n'* ,

A participar do procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO

PRESENCIAL N° 011/2013, 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:

RG/CPF

CARGO
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PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2013

ANEXO in - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ N°

ENDEREÇO FONE:

MUNICÍPIO: EST..

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de

proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO

PRESENCIAL N° 011/2013, 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"" 011/2013

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

(documento obrigatório)

RAZÃO SOCIAL:.

CNPJ N°

ENDEREÇO FONE:.

MUNICÍPIO: EST,.

O representante legal da empresa

,  na qualidade de Proponente do

procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N"

011/2013, 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



município de planalto

CNPJN" 76.460,52^001-16
Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

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

PLANALTO - PARANÁ

PREGÃO PRESENCIAL N*" 011/2013

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

PROPONENTE::

CNPJ N°

ENDEREÇO.

MUNICÍPIO:

FONE:_

EST.

A proponente abaixo assinada, participante da licitação

modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2013, 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 011/2013

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.

MUNICÍPIO:

.FONE:_

EST.

O representante legal da empresa.

,  na qualidade de Proponente do
procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N°
011/2013, 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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EMPRESA:

CNPJ W

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO
PREGÃO PRESENCIAL N" 011/2013

INSCRIÇÃO ESTADUAL N'

ENDEREÇO:

CIDADE: ESTADO:

declara o recebimento do Edital PREGÃO PRESENCIAL N°

011/2013 anexos I,II,III,IV,V,VI, Minuta de Contrato, referente

aquisição de veículo, destinado a Secretaria de Saúde deste Município

de Planalto.

w
Planalto-Pr. de de

NOME:

RG N°

ASSINATURA:
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MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° ...../2013
PREGÃO PRESENCIAL N° ...V2013

Contrato Administrativo que entre si fazem o Mxmicípio de Planalto e a
empresa na forma abaixo.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PLANALTO, pessoa jurídica de direito Público
Interno, com sede à Praça Sào 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 veículo, destinado a

Secretaria de Saúde deste Município de Planalto, tudo conforme a seguir:
ITEM QUANT. UNID. NOME DO OBJETO MARCA/

MODELO

VALOR

UNIT.

VALOR

TOTAL

01 01 UN VEICULO AUTOMOTOR;

FABRICAÇÃO NACIONAL;
ZERO QUILÔMETRO; COR
BRANCA; 04 CILINDROS; 08

VÁLVULAS; AR
CONDICIONADO;

ALIMENTAÇÃO Cf INJEÇÃO
ELETRÔNICA; BI-
COMBUSTIVEL

(ETANOL/GASOLINA)

MÍNIMO 70 CVS (100%
GASOLINA) E 72 CVS (100%
ETANOL); 04 PORTAS
LATERIAIS; CAPACIDADE
PARA 05 OCUPANTES;

TANQUE DE COMBUSTÍVEL
CAPACIDADE MÍNIMA DE 45
LITROS; ANO/ MODELO
MÍNIMO 2011; HODÔMETRO
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DIGITAL PARCIAL/TOTAL;
INDICAÇÃO DE
TEMPERATURA DA ÁGUA E
COMBISTÍVEL; TOMADA 12
V; JOGO DE TAPETES DE
BORRACHA E PROTETOR DE

CARTER.

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

TOTAL

Parágrafo Ünico - 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
O Objeto deverá ser entregue na Prefeitura Municipal de Planalto, à

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

CLÁUSULA QUARTA
DA FORMA DE PAGAMENTO

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

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

Conta da despesa Funcional programática Destinaçao de recurso

1810 09.126.10.305.1001-2065 0.1.00.0000497

1350 09.126.10.301.1001-1049 0.1.00.0000000

CLAUSULA QUINTA
DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

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

Parágrafo Segundo - Constituem obrigações da CONTRATANTE:
a) Efetuar o pagamento ajustado;

2
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b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução
do Contrato.

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

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

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

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

e) 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;

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

CLÁUSULA SEXTA
DA CESSÃO DO CONTRATO

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

CLÁUSULA SÉTIMA
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL

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

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

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

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

CLÁUSULA NONA

DA VIGÊNCIA
O prazo de vigência será até 30/06/2013.
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

DO FORO

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

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

Planalto-Pr de de

CONTRATANTE CONTRATADA

TESTEMUNHAS:.



Atos OficiaisSábado. 16.3.2013-No5.000 JORNALDEBELTRÁU 3C

Prefeitura Municipal de Planalto
A\1S0CCllCITA^

MinidPioDEPuiMALTam
PRcSAO PRESEMCiAJ. N* 010/2!13

O MUNtOPlOOE PLANALTO, fuubtf a« Haessitáot que nni bstere Ld Ped»
relde n* !a.S3Dde 17 de kAio (te 2002; Decndo Nieiidpfll de n' 2727n007 deZE/DB!
70DT. e saibedlalamente á Ld FedenI e* e.E6&93. LC 173/2005 de 14 de dezentmi
de 700E e demsd ledetecõed ecicsveie em «us tede elto s ̂çs São FienOsco de
Assis. n° 1553. FlanalD-Pr.. farã rsabar LIcteçaona ModalHiede PRÈGAOPRESENCIAL
soh n* 010'2[113 conforme descrito ebelco:

OBdETOr Aquisição de Iraldr acFicoia de pnsui, novo. fabrcação naocM Iraçio
4(4, potência mshia 105 CV, destinado a Seuelaria de Agrioitioa deste Ekinidpíode
PIsnaIU).

DATA DAABSmjRA; a de maço de 2019 - tf «DO lioos.
Malms idgiMçies |t/nlo ao Oepabmento de Udaçães on hutro de eqiediefite.

MARlONFBWANOOimi
^rfelCQ UteUopai

AMsoDEuancAo
UUMCITODEPIÁNALTOPR.

PAE6AOPfCS84CIALN>C11i2013
OldimraPIODE RjtN ALTO. fazsaberaos tetnesados que aen bate naLei Fedo-

/« de n' taSTO de 17 de >*>o de 2007; Oecndo MiAicM de n' 2727/7007 de 3£nei
2097. e subsnlterlaRiente a Ld Fedefat n* 5^6/93. LC 123/7005 de 14 de áaarin
de 2005 e demas le^slaçces em sua sede silo a São F/anidacs de
Assis. IS«3. bi rendar ücdiação na Moddkiade PREOAO PRESENCIAL sd) rri 011/
2013. conlorma desotiQ abaixo:

CfiJETOi Veiaio aulomcScs] (a^loação nsclonei; Sero qul^netro; enoanodelD mini.
ma 2013; cor branca: 04 cfedrosi OSveMães; sr carMicknedoi eimentsçãc c/mjeçto
elelrdnicai bLcoirtitKttvel (eionc4^asolna) poienos mizna e/ou superui 55 cvs qa-
utna e 55 cvs ersnoli 04 panes IMeiels, délinsdea Seaebpia de Saúde deste lA/nL
dplo de Ranalto.

DATA DAABERTURA; 28 de março do 2013 - ts 14 00 ngros.
Maicree adcrmaçães junto ao Departatnonlo de UcUcóes em noiàrio A ctpsieffia.

MARCcN FERNANDO KUkn
Prtdalhi Mimlopel

AttTffW^ Regloral de Saúde do Sudoeste
Fcref ar (46) 3524.S33S - Batio Alvo/sde

EAM oejiss8iite.can.bi
856(n.39d - Rua Niteidl, 4sa - F^masai B(Me' ■'^1 - PR \ V

RESOLIJÇADN'OS/2013
Data 1SI03/2013

Súmula: Esreto ãnJntrB oaiporva do carp do ChA de Setor AdntustrodVD
dá cutras provISéncos.

POfilEIRESOlVEOSEGUNIE-
Art. 1*. Fico exonerada, a pedido, a Amc/onána NAOIA AMRECDA DALL ACNOL

pottadora do RS. N'. 9.535.095-4 SSPT>R e nsoila no CPF n°. 050.021.5^3, a parllr
de 15 de Março de 2013.

Ail 2°- Esta Resuluçáo entiará em vigcr, na data da sua publioatão. revogadas as
disposições atn contrário, em espedal a resolução ii°, 72/2011,

(àaDinele do Presidente da Associação Regional de Saúde do Sudoeste em 15 de
Março de 2013.

nCARDOANTOKOCfinfiA
PRESOBfTE

RESCLUCAD N-09/2013
DMa 151030013

Súmib Emra ArOinárta «n Cargo Ce Consak e dá outras nsiridtrciss
RK^RDOAN^ONKIGRTIlWmEFEimniESCENlEOAASSOaAto

t£S«XED0SUX&TE/V6S.N0US0a«SA(rRBj;73ES0UEL>CSWQ}fBS]AS
POR LEIRESOLVEOSGUNTE.

An 1*- Fica esneroda do cargo de AssessoraTécnica NM Uádis ATNM, a petUdo.
a Lmcicnóna MMblA DaCRES SEVERO, ponadero da Cédila de MenOdadeMS i^.
3Ú6BSOOW3 SSP/RS a nscnia no CPF n'. 933.443.65957. a paRr de 15 de Usçs de
2013.

Ari 2°- Esta Reeducão enbara em vigor, na daia de sua putUcatâc, rewgadas as
dlipeaiçdes erti csnCiâno em cspsctel e RésNução n* 054/2012

Qobteete do Pretidenie da Associação Regional de Saúde do Sudoosle em 15
Março de 2013.

RICARDO ANTONlOOftTWA
PRESIDENTE

CAMA»AMt;>nriPA7.Tn>MAi»Ms;i.ptT>ft
ESTADO00rasAiU caeiouissxseiai.ie

naouicAoifMiiaau

*ceandi ■mbh m «c^ms á
(■nos 4i jBvvlBUBn dbliie e caiaM ee
tatiÊÊãa a> Oen StaUcviI* SteaaWiet

luuuo PAOiniMS OC OUVCUSA.
PixaiAari * Ctan Stoiximt da Maiiuiilibu. fliqo rato qia a doa MaeíctfaJ
mreveaf ̂BMaea layüaaa ttfigOUJÇAO:

An. 1' • neta 08 vtdiáaaMM te
« dt piteneaio ootert»dl tteíc^al

mtsut l,n.RJ.IV. V, VLVDêVlUte ^
te pm «M») • • iMo dv

<■!» per

cTiteledte
00(^10. D6 pcRettL^ <te 6j^ (te vlt^

terid r.mtáit m t le**» da ).?fH <te
«ate

Ftepte Ootoe; A ■■tatetetete» tape"
i dteeateii ̂ ̂ * oite ̂ ttlX

Aft 3* • OCv^ ̂ Atete^ Oste^
I U de Mtete «* te M ^ M iltM
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Arv 3* • Itaieletà»««Bte CA «te te d*

Uratte. 1'dcate te20II

ÍMe7^teAd«0Mre PfaWite de nAifi teeidpeJ

Prefeitura Municipal de Vitorino
PCfiTAmA 50/7013

áustaz Volri. Pre<eilo de Vbtlna, Esiado do Paianã. no uso de suas slrtxAçáes
logais. bam corro o Amgo 65 da Lei 475/94,

Resohc
i-Ccneederücança sem Remuneração ao Servidor Alcn Álvaro Venlua ámcr.

penada da izdula de idsitlilade n.* 115S02S3- SSnPR e CPF.765S2S.IS7-72 oan
pana do coigo Ca Téctúco de A^oio ArãninWratAm. do Quadra Únbo do Hunldplo de
\totio.EsadDilaPar3riã.pcrump(rl<idoeea2idaa)anüS.apánrdeai deaãNde
2013.

II - Revc^adás as dispcsiçtes sn contãno, esta Portana enlia em vt^ir a pam da
das de sua puUlcaçãs.

QaOtietedo Pisleita munldpal deVãlcnno, Estado tio Paraná, en 12 ite março de
2013.

Jttarez Volri
Piefeito Mimlcipal

DECRETO 2845/2013
Súmtfe: Ncraelo os represenianles da Administração Pública e Organizações Re.

pcoscntallvas do Munldplo no Conselho Muniopal dos Direitos da Criança e do Addes-
cenle e dá tubas providências.

áuarsz VotrL Prefeils Municipal Cs Vitonno, Estado do Paraná, no uso de suas aIrK
buéóes legais.

DECRETA
ArL 1' • Fka atoada a retoçãc dos rnentras do Conteiw bbiitlcçiJ des Dirailcuda

Criança e do Addesctnle, quanta aos rqnsenlanle* da Adnnttaçãü Pútica, con-
brme ebairo espesUcadoi

I - Rqnsscrtantis tia Acnúustraçao POdlIca
a) ManCns cfeCvus'

4. Nb» Qacdlboi
4, IdÃia Três Micxr;
5 Aor SIdna Searas Bcrgac
6 Nand AnlonlD Haiegcni
b) Meirtiros suiêsiles:
1. TensMia Neto Salvalata ZEo:
2 MadnesVoln:
3. Us/lexle Aparecida Rech Ecfcer,
4. Carie Beolnz Radiwst
5. Rui Sérgio Todcscano
5. Edemhcn Mt/ssatn:
7. Fernanda Temaseonl
II - Recesentanies des OiganSaçiee representadvos do Mimldpio;
a) Mambros eletivos
1. Mana Giacebbo BeAu - Pastoral da Crianar
2 RosI Ma» Brada - SMIcalo Rmt
2 VánIa Tcmaskii- Seealaiie da Educação. Ciibia a Esportos;
4, Vtirlalne Tereanêia Sahsnáo- Esoila Municiai José Bimllácla:
& Maril Silvadar - Rso. da CcJ. Es. Pa. Hsirlque VIcenzC
5 LovnV Bartttíta - Shdicata TiabatiaOores Rursu:
7. Bonwa Bosa de Scuza - APAE
B) Membros siflertes
1. Lld>a Tomazn - Pastoral Oa Criança:
Z GtnUa Saletri- SndtaOo Rcnl:
2 Maile Jaqueine Menn- Seoeiana MurUopel de Educação:
4. ClaiiOj TodescaSs- Escda Uumopal Menmo Jesus:
5 ãmã Améia Taidni- Represcttsne da laeia,
5. LorecJ AcTsa Saggái - Sndlcata TrÃáinaijorss Rins:
7. Cleide TerezWia BotioIaUo - APAE.
An y ■ Revogadas as disposições em amlrãno, esta Dacrata entra em vigcr na data

de sua (ubUcação.
Gabaiels do deleita Municipal de VIcrTio, Eslado do PáTOUã. em 12 de março de

2013.
Juaroz Vald

PrefídiD MunIdpN
Decrdo 2651/2013

Juarez Vota. Prtde/io Mineral de t/laino. Estado do Paraná, no usode suas atriha-
ções legirs e cm base na Iz^ção NinidpaL

CECRETA
Ait 1' • ria gianetodo. a pedide. Albn AJranAlenlun Jina. pvtador da cèdtêa

de umidade n.-1.1 E9.02S-9 - SSPISÇ e OV 7SS.S25.1S7-7Z do larao de Gerefêe de
PannêrtoeAjmoismado.doaiaihUnicsdo ãiiréeit1odeVitcr1ie.â8dodoPvani,
era 31 de narçs de 2012

An 2* - Revegadas as doposições em ovilrãne eele Decreta enn em viger na data
de sua publicação.

Gabineta do PraMc Uiaiiopal de Vlcma, Estado do Paani, em 15 da março da
7013.

ãmz Vcin
Prafailo Munic^

DECRETO N.-2S52l20t3
Juarez VoOi, Prelelta Munclpil de Vlnlno. Estado dn Patnnã. no uso de suas alrtuí-

çõus lugsrs o com base na LegislaçõD MimicIpaL
recRETA

An 1'- FKanarnaada. Sérida^CafneltoSlaEl8l(pa1odaf8<laRG4.29S.S78.S
- SSP-PR o CPF 540.134J73.15 para ocupar o cargo da Açoda do Apaio Opcradonal
do Oiadro Único do Lbinlc^ de \ftortio-PR. a partir de 13 de março de 2013.

An 2* • Revogadas as dispaslçês em covr^ esle Decreta emra era vigor na data
de aua publicação.

Üaõnece do rvirfjila áJumcmal do Vecrino. Filado do Pvariê. ora 15 do rvco de
2012

Juaraz Volri
Preferta Uzmcbiál

DECRETO N.'26630013
JuarazVUn. PreMta Minctaal da VIctifiQ, Estado do Paraná, no uso«0 su» abtiá-

çúes bgu e com base na Legda^ Nuiictaal
DECRETA

An 1'- Fica nomeada. Paula Leiida Pedtoso, potadoie da RQ 10.509.25*4) SSP-
PR e CPF07258278í-13pjaacis»DcacgDileAgetneCmuniláriodaSaúdedo
QuadroUncDdoMuniüpia de VrtartibPR, apanrdoOl (}emarçDde2D12

An Tr-Rovcnados astUsposlçãesemccidiãrioeeleDeaeln mira teu vigct na data
de sua cubllcaçla.

GabMe do FVeldlo Mieiiópri de Vlorlno, Estado do Paraná, em 15 de março de
2D13.

Juarez Voti
Preferio Municiai

DECRETO N.-2955/2012
Juarez Vetai, PielenoMum4iai de Vlcrino, Estado do Paraná, no uso de suas airtum

ções kgiK o coro besc na Leoslsção MindpeL
DECRETA

An 1' • Fico Roncado, o servidor Renoi Luc Los Tdda. pcnadcr do R6 2S37.2S5-
2 SSPM e do Q>F 071.544359-^. para D cacndePEDMlI-EdLEaçãaFIssa. do
Quadro Úmeo do Município de VPottnò^ em 13 de março de 7312

An 2* • Revogadas as disposições ero ccntráro eSc Oeoeto enn em vgot na dao
de lua publicição.

CaOaieCs do FTe<eáo Utaaapal de Vtcmo. Eslado do Paraná em 15 da março de
2012

Juaroz Vobl
Preferio Municbial

CECRETO N.v 2SS5/2012
Juarez Vota. Prefeito MinlA>el de Vloona. Estado do Paraná, no uso de tuss atrtaá-

çõos legas s cora base na Legisla^ MimicbtaL
DECRETA

An 1'-Flca nomeada, o senrlOoi Luz Edjaido VInaIskl. ^trMcr da RG 9J)4S.035-
3SSPM e do CPF 052.912618-55. para o cargo de PESMII-Educação Física, tia
Quadro Único do Munklpia de Vltorinó-^ em 13 de maiça de 2012

An 2* - Reviuados as deposições em ccítaãnD esle Oecrelo entra em vigor na dota
de sua cubllcagão.

GabvielB da Rel^ Mtiiiopal de VIabio. Eslado db Paraná, cm 15 de março de
2013.

Juarez Volrl
Preferio Murvepal

DEORETO N.' 26570013
Juarez Volri. Prife/ta Wunidpal de Vlcrino. Eslado do Pitenê. nousode auasatrha-

ções legara e com base na Legsiaçáo Minem
CECRETA

An 1' - Fica ncrrtaado. Ntsc Gíacobba, pcritader da RG 150.947 SSPJ^ft e .CFF
012020479-57 para ocupar o cargo de Geranle de biira Esinitva II, do Quadra Única
do Minclpio de Vlcnno-PR. aparu'd9 31 damarçoda 2012

An 2* - Ravogadai as disposições em ccnliáno este Oecrau emra em vigor na data
de Sua pubUcAção.

GabnelB do ftafcío Muiiapel da Váuráio, Estado do Paraná, em fS de março de
2013.

Juarez Vc4rl
PtefalD Municm

PREFEITURAMlPtCIFW. DE PEROIADOESTE
Péiola 0'08sta - Estado do Paraná

Rua Presijaraa Costa a Séva 290 - Cap 85 740-000 -
Fonefax 04635561223

/fcfrePagt Wtar^avmpcrctoJcnMtaprgevtt E rreéfivçvercta^brtutoc^^
PORTAIBAN* 33/2013

ALQRALENTWnCOSO,MeloUunicm dePêndaDOesto. Esladodo Paianá. no
use das slráiuiDdaekigM «cem base na Lat Federal 0*6666 da 31 J}2d3 e "*^71—*
nrockizidas pede La rd 2882 de D2ÍS.94. RESOL\£

CONSTITUIR
CcmMsáo de Avoiaçáo. para efefos de MOeiiar do Bam Imóvel, locaizado lu Lota

9(FA da Gleba 1 &-P0. com uma construção em alvenaria de 450 (quatrocentos e
cnquenO) n2, atuada na Avenida dos Plwieires no DisPlo de Esquina Caúcfia. nuv-
dpPdePêrcIa D Desta, de propriedade da Prafeám Municpal da Pérola D'Oasta.
Eslado do Parm.

A presoNe Ccmissáo será cumposla pelos Serêiareti
PresMorM: DaESIO DEFANTE, RG fP 2655.9754 SSP/PR. CPF N* 922313.U»-

44. Senador Pijtflca MunIcm Aindlar Adrrinistrallvo:
MoTéns: GUIARDOS SANTOS. RG IP25520635 SESP/PR e CPF N'032022O48-

77. Serwdv PiWlcc Uincm. Motarisia:
MAKIOA FORNARI, RG N* T.332356 SSP/PH CPF N* «02.4217957.
Servidara Púldica Mísilcm Prcfesscre:
KARAALESSANDRA BLADT.RQN* 27125494 S9VPR CPF N*0S267267M6,

Servidcra Púbêco Munem Técnico Admrisiraiivo.
ROSANI MARIA QRIEBEIER. RQ N* 2T3£.16l-t SESPm. CPF N* 722212349-91,

Serwdcra FDUIca Atanicm< Aui4ar AttotaaársM.
CLH«Aí£-

AMadaR«Mi9>çácidaECI(TáLOEliaTACAOFREfiAonRESENaALW. 1113013.
AL1S0CEREVOGAÇÃOOEUCITACAO

O município OE FEROjL DOESTE EtaadodoParaná. p« seu Picfortc Mor
cm, Sen/icsALCIR VALENTM PIGOSO, no uso de suas abtulçm legas, laz saber e
TCRNAPUBUCO,aREVnGAÇAoOALjaTAÇAOMCIMLDADEDEPREGAONr 11/2013,
(Otçeta: AqjlsiçãD de sétneti bovtio pn tasantaaçãa anfkdal. luvas espectas e tns-
nhas para o p^esjirnento da Itscminaçâo artinoal em bovinos e nitrogênio llqtida
para reposiçáo no bod^ de armazenamento de sêmen cdrdqrrne anero 1, pane eáe-
^e desta stilaQ cem data ds abertura dssiátáda para o dia 19/03/2013. às 14 00
noras, era sua sede adrmnistMiva. elo a Rua* mesHerte Costa e Stva. 290, Cendo.

Para ccnheornentodos liolantes e de quem a mais possa intaressar, comunicamos
que Oca REVOGWO cm todos os seus (snncis o raleridg edial, para adoquaçlo do
objeto, em atenção as imcugnações epressnladas per emprasas Inlaressados em
paaíem do relendo certame, conrorme deeraão dreunsianaada inserida no processo
ic/tatcrio.

FuRdamomo Legal - AiL 49 da Lsl 2665/53 - Súmiia 473 do Supram TnOuial
Federal.

Pênila DOeslCiPR, 15 de rryrço de 2013.

Aldrymim flgooo
Preídie

CELESlOOEFANTE-PregoerD

Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu
EXTRATO DE CHAM/WNTO PÚBUCO 002/2013

GBJErO: Cre(! ene Ia monto de pesssas físicas e jurídicas localizadas oes-
graflcamente no ãmbitD tegbnal do Sudoasta do Paraná, para ristzaçáo de ccnsullas.
exames e pracetlmenlos espnclollz/idin, tnleressadas nm celebrar cnniralo rnm q
PrefelturB WuifafBl de Ouzen do Iguaçu, vêsando á trestação de snrviçaa de saúde
aos usuários do minlcboo do Cnastra do mçu, conlcrmo tabela do valires, tnstliirila
pda Resolução n> 92/2013. do Conselho Muniopal de Saúde de Cruzeio do Iguaçu,
a legiiasneniada pdo Daoeta Munitípain* 303^013. os quais são parle nteTaile
deste edrlN.

IWITES: MUNICÍPIOOecRU2BROODlGUAÇU-PR
CR£DENCW>A5E1M.QR£S Lole01-EFCAVALI€R)-ME.Eandoaúnleã

engnsa credendada para o Me cora o vdcr RSi24,ODO.I10 tvMe 1 quaéo mi leakl.
LdeIS-tfSTITUTOOEVistoDO5UDCESTE LTDA ssndo8imta«iqnsBcrMavdaÁ
para e Ma can o valor Rãi296.109.40 (duzsnas e sais ral caMo e nove raak e raia-
rema oMamb lota 03- CLHICA CE CARDHXOGIAOOIS V12W10S LTDA aoMo a
úrnca oittrasa eredanoada para o lota COT o vakr R3.112500.00 ícenta a gutiB mj
e q^entos reabj. Lota 04- CENTRO OE NELBTOORURGIA FRANCISCO BELTRAo
lTuA, sendo a única eraraesa cndendada para o Me ccm o vaM 9239.000.00 (trtúa
aram ml raaisl. Lota05-LUCRENEOASILVACRUZ MaLOãCIALTQAME.sendos
únia cvrcnaa credendada (tara o b>le com o v*v R$'24,oca DO jvkite e qualra ml
reais). Lata 06- Deserto. Lda 07- GOYA 6 GOVA LTDA ME. sendo a itaica antresa
cnrdentiada para o lote ccm o valnr R3;37JDO.IXI (trinta e seta ml a duzentos tesis).
LdeOS-DIASCliNICAiNFa/fnLLTDA sendo a única onevesa aedenâada paa d Ué
tam o valor RS.iO.OOO.OO (doze ml reais). Lote 09- FIGUEIRA & hCDINA [TDA ME.
sendo a única empresa credendada pra o lote com o v<dcv Rãrõr.SOO.IH (cinqüenta
e dois ml e aitocenios reais), Lote 10 houve sés emcresas inieressadas logo. coraaiTRe
csnslanolarnSZdoEdtaLsamotesa-ESnAÇDVIDACWICADEFISIOrERAPIALTDA,
fica oedandada cem o vaM Rãi36.00D.CD itarru a seis mi reais). SOJZA & SOUZA
FISIOTERAPIA LIDA NE. ia eraderdada como valiz R&35.000.00 (virM asara ral
raaisl.aJHEFAN-aniCAOEIiCDICtNAFiSICAAIiqKEUS&iCflitaersdaieladaccm
D valor RS:36.0D0,{I0 (Imta a sais ml naisj. Lcie ll-hiuveirêserniresasMetBssadas
logo. corlonita consta no rton 22 do EdU. s snprasa - ESPAÇO VOA CUrtCAOE
FISIOTERMRA LTDA. áca tredenoada ctni o vakr R25.7S0.0Q (oria ml. sMacoilu e
onquenlanos). SOUÚ5SOUZAFISIOTERAPIALTDAliE, námfendada COT D vm
R2273l).00 ;alo ni. sctacenos e cnjuenta me). CLNEFAN -OniCA DE MEDICI
NAFlSICAAICREUS S/C llcat(MlenuLida como iakvRS<&1^.00(ais rnl.satnGOTos
ec»<ovaitaieaie|.Liita 12-NARTINSCIJIICAUÉDICALTDAhE.sendoaúnca empre
sa tredenoada para o lole mm ovalor R{:21.600,00 (vinta e ura mi e sdecentas reaK).
Lote 13 - MARTINS aiNICA MEDICA LTDA ME. sendoa únnta enpresa credendada
S's a Me COT o valer RS-91.6OO.OO (noventa e ot ml e seracertos reais). Lote 14 • Sino. Lota ts - FASIO SRW RODRIGUES OE SOUZA, sando a única empresa
oedensada para o Mo com o valor Rã IC.KO.OQ íguoenia ml raaá).

RECONHECMENTOi 11 da março da 2013. por Edson Bnrtolijo. Sacwáno
Muilcipal da Ransjamamo a Finanças.

FUTOANENTO LEGALi Fundamentarae tal conitaiação. baseandipte rtu dtapoe-
18 da Lsi Fedttral 2656/93.

DOTAçAOt 07.00 - SeireUtIa Munldpal de Saúde. 07.01 - Fundo Mtailcpal
de Saúde. 1030100082.007000 ■ Manuienção das AiivNlaaBS da Unidade,
2 190.39.00.0000 - Outros Serviços de Tsfcarcs pesst» jurUca. 3.190.36.00.0000
- OubDS Senlços de Tercenn pessoa ristca:

Cnizen do Iguaçu. 15 de março da 2012
Luq Afccn Kasioia Poitas

Prderio Uunicpal
EXTRATO 00 cofíTRATD rr oesrrais

ESFECE CONTRATOCEPPESTAÇtoDE^IVIÇOS
UCTTAÇiO: PREGto PRESENCIAL H'D25QD13
WOcS MJMCiPIDOECFlUZEIRODOÍGUAÇU
PQLJMEQaASSESSIORlAECQNSLJLTDRlAENSEGLAANÇAHDTRAaALNOLTDA
C6JET0: Contração de empresa aspadifizada em Saúda a Segurança do

Trsbaãn. para prestar os serviços especriicodos no Anexo I do Edlal. que é parte
litagraniB da otíelo para todos os Uns e slelos.

1AL0R mensal de Rã-2.533.33 (dois mã sts^tas 8 tanta a Irás r«a« a
trinta e três caiiavue). pertazoMo o vale lold de RS SS.OOS.OS (sessenta e nta ml
reais).

PRAZDi Alá 15niV2015
□OTAÇtoi 339039.000000 - Ouln» Seiviçis de TacenB Pessoa Jurfdba;
DATA 15 de março de 2012
CmratD do Iguaçu 15 de março de 2013.

OIRSDN FERNANDOUACAGNAN
SECRETARUMUNiam. DAAOUETRAÇto

HCMaOGOEAOJüOICDDPREGAOPRESEHClALN^OlSaaiO
HarMcgo d resuledo apresentada peld Comlsséa dc Apoto. rederente ao Pregác

Presencal n' 02S/2012 reférenta á Contração de empresa espeoaázada em Saúde e
Squran^ do Trobatio. paa prestar os serviços espesflados no Anexo i de EOM.
que é parte ritcgranta tJs ot^eto para iodes os Nra e ^etns, Decássnda vencedcra a
Éripresa; PotanMd Assesscna e Ccnsiltona em Sepaança no Tiabaãio Lida. vende
dora do Lota 01 COT uma prcposb no vdcr mensal de Rã(Z.63239 (doé mi ^tacemos
e trinta e b^ reais s trinta e trás centavos), partazendo o vakr letal da RlES.000.00
(sessEnb s orio ml lesK). PortanM esta for o rnenor pteça acs qurize á» de mês rta
março Oo ano de oota nJ e troa*.

LUIZALBERIKASTENBbPCNTES
PREFEITO

Prefeitura Municipal de Salto do Lontra
PORTAR|AN'O66/2013.

SlfAJLA: • Ccncede gtabflcaçio de de 70% (vinte por cenio), aos Professo
res Munktaials, abairo espadácados, a dá outras proiédlncias.

MAWlCIO BAU. Me/IoMumepal de Seriodo Lonea, Eatadodo Paraná, no usodas
atribuiçoos que Ibs tão eonlandas em Ln:

RESOLVE;
ArL 1' - Ccaicsder gratiacão de ftaiçáo de 23% (vrile pir cOTo). aos Proldssotes

hhndpals, aSam espedCeados. a paRr de 01 de maça de 2013 a 31 da dszsrrtro
de 2011

Nome Função
Adriana Rosa Goarocnadars AASB 40hrs
An/hrta CasleB WBceáaann DirelOT 40ln
Ctai/dalB da Costa BerMtl Diratore 2Cán
ClaudtaE Vicenima Baú Oasaa Especiel 2tlHs
EcrnNvs Aparecida Concdicr Direlora 23hrs
Eleníce Migud de Campos Diretora AOtirs
EronUe de Ol-vaira Toscan Diretora ighrs
Eince de Souza Aberlon Classe Espeoal 211hrs
Evanr da Slva Fr^ Supatvisata Pedê^ica ZOIirs
Evané da Slva Frige Classe Espedal ZCirf
Fabiana Bonln Diretora 2IXirs
Lenr Torres Rfesiro Oéetara 2I!hrs
lutía Marques das Chagas Diretora 20tas
Mariene Kocrich Eduardo Oirelora AOhrs
Narl Canaver da Amaral Dirdira 20tirs
Ndva da Sha Bmln Diretora 43hrs
An. 2* • Revogada as d^sslções em canelila, esta pcAarla entrará em vige* na

data do sua piriácBçáo. com elerta rsIrcatlKi s 01 de otarço de 2D13.
EdTIcIs da PrelelUra Mtnopel de SNto do Lontra, em 15 de março da 2011
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Instituído pela ResoluAão 001 de 04 de Oututro de 2011 Anollt1EdlAãoN*0304 Pá^na 411052

PLANALTO

Prefeítura

AVISO DE LICITAÇÃO

MUNICfPIO DE PLANALTO/PR.

PREGÃO PRESEN CIAL N® 010/2013
O MUNICÍPIO OE PLANALTO, íaz saber aos Iriteressados 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 subsidiaríamente à Lei Federal n*8 666/93 LC 123/X)06 de 14 de dezembro de 2006
e demais legisiaÃ es êçiilcáveis em sua sede sito a PraÁa São Francisco de Assis, n®
1583, Planalto-Pr. terá realizar ucitaÃâo na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL sob n®
010/2013, confortTie descnto abaixo

OBJETO, AqusiÁão de trator agricola de pneus. novo. fabncaião nacionÉ. traÁão 4x4
potí nela mínima 105 CV. destinado a Secretaria de Agncultura deste Município de
Planalto

DATA DA ABERTURA 26 de marÃ) de 2013 fí ás 09:00 horas.
Maiores ínformaÁ es junto ao Depatamento de LicitaÁ es em horário de expediente
M/5iRLON FERNANDO KUHN

Preletlo Municipal

AVISO DELICI1AÇÃ0

MUNIC^IO DE PLANALTO/PR

"==GÃO PRESENCIAL N® 011/2013
/u MUNICÍPIO DE PLANALTO, laz saber aos Interessados que ctxn 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 si&stdiarlamente à Lei Federal n® 8.666/93. LC 123/3D06 de 14 de dezembro de 2006

e demais leglslaÃ es aplicáveis em sua sede sito a PraÃa São Francisco de Assis. 1583.
fará realiza" LicitaÁão na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL sob n® 011/2013. conforme
descrito abaixo.

OBJETO Veiculo automotor, labrtcaáão nacional, zero quilâmetiD, ano/modeio mínimo
2013. cor branca 04 cilindros. 06 válvulas, ar condicionado, atimentaÃão c/ Inje^
eletrônica, bi-combustivel (etanol/gasolina) potência máxima e/ou superiorGõ cvs gasolina
e 66 cvs etanoi. 04 portas laterais, destinado a Secretaha de Saúde deste Município de
Planalto

DATA DAABERTUFiA 28 de marflo de 2013 n às 14.00 haas.

Maiores inronTiaÁ es junto ao Departamento de ucitaÃ es em horário de expedenle
MARLON FERNANDO KUHN

PrefeltoMunicIpal

PRANCHITA

C MARA

AVISO DE RESULTADO E ADJUDICACAO

UCITACAO. 1/2013ftMODAUDADErtCONVITE

OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESAPARA PRESTAR SERVIÇO DE PUBUCIDADE
Em cumprimento ao disposto noart.l09. parágrafo 1 da Lei 8 666. de 21 de junho de 1993,

••"■a-se pLtoiico o resultado da ilcítaÁâo em epígrafe, «presentando o(s) vencedor(es)
critério menor preÃ) por item:

FORNECSDOfl ITEM CfTDE PREÇO UNITÁRIO RJ PREÇO TOTAL

SKAQH4CIADEPIIBIJCIDA0E EDE
NOTICIAS

1 1D BSOO.OO S3 000.00

Pranchita. 28 de mar/o de 2013
ELOIR NELSON lANGE
PRESIDENTE

REALEZA

PREFErrURA

DECRETO N.® 2.921/13
04/03/2.013

MILTON ANDREOLU, Prefeito do Município de Realeza Estado do Paraná, no uso de
suas âriOulÃ es legais e conforme autorlzaÁãc contida na Lei Muiicipal n® 1 453/2012
de 23 de outubro de 2012, DECRETA.
ART. 1® - Rca aberto ao OrÁamento Geral do Município, para o Exercício de 2013 um
Crédrto Adicional Suplementar, na importância de RS200 000.00 (duzentos mil reas)
conforme segue

Secretana de ViaÃã) e Desenvolvimento Urbano
Departemerto de Obras e Desenvolvimento U rbano
ConslnÃâo de Passeos Públicos e caÁadi es
Obras e instalaÁ es

Caixa / MTR / PraÁa ft Exercício Anterior

08
08.002
15.451.15011-083
4.4.90.51.00.00
2571-781
VALOR RS200 000,00
ART. 2»- Para cobertura do presente Crédito Adicional Suplementar serão utilizados os
recursos do Superávit Financeiro do Exercício Anterior, conforme previsto no inciso I do
Parágrafo i® do Artigo 43 da Lei Federal n® 4 320/64, instruÁão normativa n® lr2006 ã TC,
Portaria n® 447/02-STN, a seguir especificado
- Superávit de Recursos Vinculados R$200 00,00
ART 3®- Este Decreto vigora a partir de sua publicaÁão, revogadas as dIsposiÁi es em
contraio.
Gabinete do Prefeito Municipal de Realeza, aos quatro dias do ml s de marÁo do ano de
dois mi! e treze
MILTON ANDREOLU
Prefeito

POR1ARIA N® 4.262/13
14^312013

MILTON ANDREOLU. PREFEITO DO MUNIC^IO DE REALEZA, Estado do Paraná no
uso de suas atribuíÁi es legais. RESOLVE.
ART. 1® - EXONEFIAR e N OMEAR os servidores abaixo conforme cargos a seguir, a partir
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-7 do GO 01 e
- EXONERAR 0 servidor JOSE BOTTEGA DA ROCHA, portador do RG n® 3.444 001-8
SSP/PR do cargo em comissão de Chefe de ServIÁos 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 vigora a partir de sua publícaÁào, revogadas as disposlÁ es em
contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Realeza, aos c^jatorze das do mi s de marÁo do ano
de dois mil e treze
MILTON ANDREOLU - PrefalO

RESOLUÇÃO NORMATIVA N® 01. DE 01 OE MARÇO DE 2013

0 Prefeito Municipal de Realeza, no uso de suas atnbulÁi es legais e considerando o
Decreto Municipal n® 2 916 de 13 de fevereiro de 2012. o Decreto Estadual n® 6231, de 16
de outubro de 2012 e a ResoluÁão Normativa n »14 de 06 de junho de 2012, do Conselho
Nacional das Cidades resolve'
Ait, l®Aprovaro Regimento da Efapa Municipal da 5' Conferi ncia Nacional das Cidades,
doravante ctenominada 5* Conferi ncia Municipal da Cidade nos termos do Anexo a esta
ResoluÁão N ormativa
Art. 2° Esta ResoluÁão entra em vlgorna data de sua piíilicaÁão.
Realeza, 01 de marÁo de 2013.
MILTON ANDREOLU
Prefeito
ANEXOI
REGIMENTO DAS* CONFERÉNCIAMUNICIPALDAS CIDADES
CAPrJULOl
DOS OBJETIVOS E FINALIDADES
Art 1®- São objetivos da 5* Conferi nela Municipai das Cidades
1 - propor a interlociiÁão entre os munícipes que representam os diversos segnentos.
gestores públicos dos tri s entes federados e a sociedade civii local organizada sobre
assuntos relacionados à Política Municipal. Estadual e Nacional de Desenvolvimento
Urbano:
II -senslbllizaremobillzar a sociedade local para o estal>eieclmentode agendas, metas e
planos de aÁão para enfrentar os problemas existentes no seu município e contribuir com
aÁt es comuns com as cidades irmãs no Estado do Paraná e no Brasil
III - propiciar a partIcipaÁão popular de diversos segmentos da sociedade, considerando
as diferenças de gênero. Idade, raça. etnia e pessoas com deficiência com participação
direta em entidades e segmentos dos poderes públicos em conjunto com os podetes da
sociedade civii organizados para a formuiaÁão de proposlÁi ese reaiizaÁãodeavaliaÁ es
permanentes na execuÁão da Política Municipal. Estadual e N acionai de Desenvolvimerto
Uibanoe suas áreas estratégicas
Art. 2® - AS* Conferi ncia Municipal das Cidades, convocada pelo Prefeito Municipal.

/^À DI vJ MS 1S5 Oftcill Askiads EMronicamerm ocni C€rl4c«úo
AAMSCP-M>ad»e4eea M(/<ieieiu

c&SudMftl*dD Pvanitítflwilisâs ÉU«riidAâi
«oiiranic auatvwvisuiluaa fletu

Paf» caituHá/ » auunÜcSd»ií» Oo
earlni)o do Itmpo, Informo o

eOdi^ ao iado no a/fa.
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BEVEL
BELTRÃO VEÍCULOS LTDA

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO
PREGÃO PRESENCIAL N^ 011/2013

RAZÃO SOCIAL: BEVEL BELTRÃO VEÍCULOS LTDA

CNPJ N° 77.404.465/0001-32

ENDEREÇO:AV. LUIZ ANTONlO FAEDO N° 2195 FONE:(46) 3520-4300

MUNICÍPIO: FRANCISCO BELTRÃO EST.PARANÃ

Declara o recebimento do Edital PREGÃO PRESENCIAL 011/2013

anexos I,II,IIIJV,y,VI, Minuta de Contrato, referente aquisição de

veículo, destinado a Secretaria de Saúde deste Município de Planalto.

Francisco Beltrão - PR ,em 20 de Março de 2013.

íbMÉ:UOSEtlN0ME:U0SETI ANTONIO MEIMBERG

CPF: 127.754.369-00

DIRETOR/PROPRIETÃRIO

Avenida Luiz Anlônio Faedo, 2195 - S3o Cristóvilo - CEP 85601-275 - Cx. Postal 260 Xj^rancisco Beltrão -PR
vendasbevelf^.wmail.COm.br - Fone (046) 3520 - 4300 - Fax (046) 3520 - 4306 - CNPJ
77.404.465/0001-32.
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BEVEL
BELTRÃO VEÍCULOS LIDA

PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2013

ANEXO II - CARTA DE CREDENCIAMENTO

RAZÃO SOCIAL: BEVEL BELTRÃO VEÍCULOS LTDA

CNPJ N° 77.404.465/0001-32

ENDEREÇOrAV. LUIZ ANTONIO FAEDO N° 2195 FONE:{46) 3520-4300

MUNICÍPIO: FRANCISCO BELTRÃO EST.PARANÃ

Credenciamos o Sr: ARY GAVIOLLI, portador da cédula de

identidade sob n° 3.4393656 e CPF sob n° 502.348.119-00.

A participar do procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO

PRESENCIAL N° 011/2013, 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

todos os demais atos que se fizerem necessários.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Francisco Beltrão - PR, em 20 de Março de 2013.

JO^EfÍANTONIO MEIMBERG
CPF: 127.754.369-00

DIRETOR/PROPRIETÃRIO

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

vendasbeve 1 @wmai 1.com.br - Fone (046) 3520 - 4300 - Fax (046) 3520 - 4306 - CNPJ
77.404.465/0001-32.

TA!^°



h
isÊrmnxm

BEVEL
BELTRÃO VEÍCULOS LIDA

PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2013

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: BEVEL BELTRÃO VEÍCULOS LTDA

CNPJ N° 77.404.465/0001-32

ENDEREÇO:AV. LUIZ ANTONIO FAEDO N° 2195 FONE:(46) 3520-4300

MUNICÍPIO: FRANCISCO BELTRÃO EST.PARANÁ

O representante legal da empresa JOSETI ANTONIO

MEIMBERG, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório sob a

modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2013, instaurado pelo Município

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

plenamente os requisitos de habilitação exigidos no respectivo ediB

licitação.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Francisco Beltrão - PR, em 20 de Março de 2013.

JO%Á^UUiÂ^
JOPETTÂNTONIO MEIMBERG
CPF: 127.754.369-00

DIRETOR/PROPRIETÃRIO

Avenida Luiz Antônio Faedo, 2195 - São Cristóvão - CEP 85601 -275 - Cx.%$tal 260 - Francisco Beltrão -PR
vendasbevel@wmail.com.br - Fone (046) 3520 - 4300 - Fax (046) 3520 - 4306 - CNPJ
77.404.465/0001-32.

\tabe
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Município de Planalto

Pregão Presencial 11/2013

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 77.404.465/0001-32 Fornecedor : BB/a BaiRÂO VEÍCULOS LTtA. Telefone; 5241212
Endereço : AVENICA LUIZ FAEDO 2195 2195 - FRANCISCO SaTRAO/PR- Ca8560V270
Inscrição Estadual: 3210147984

Contador;

RG: 3.439365-6CPF

Página 1

Representante: ARY GAVIOLLI
Bidereço representante: FRANCISCO SaTFíÂO/PR
E-mail representante:

Banco:

Lote : 001 Lote 001

Celular

Telefone contador

: 502.348,119-00
Telefone representante

Data de abertura

Agência:
Conta:

Preço Unitário Preço Total

N® Item Descrição do Produto / Serviço
001 VEÍCULO AUTOMOTOR; FABRICAÇÃO NACIONAL: ZERO QUILÔMETRO;

ANO/MODELO MÍNIMO 2013; COR BRANCA; 04 CILINDROS; 08 VÁLVULAS' AR
CONDICIONADO; ALIMENTAÇÃO Cl INJEÇÃO ELETRÔNICA; .
(ETANOL/GASOLINA) POTÊNCIA MÁXIMA E/OU SUPERIOR 65 CVS GASOLINA E 66 CVS
ETANOL; 04 PORTAS LATERIAIS; CAPACIDADE PARA 05 OCUPANTES; H0DÔME1R0
DIGITAL PARCIAL/TOTAL; INDICAÇÃO DE TEMPERATURA DA AGUA E COMESTÍVEL.
TOMADA 12 V' JOGO DE TAPETES DE BORRACHA E PROTETOR DE CARTER.
GARANTIA DE FÁBRICA E REVISÕES OBRIGATÓRIOS INCLUÍDAS, NO MÍNIMO DE 12
(DOZE) MESES.

Validade da proposta: 60 dias

Prazo de entrega; 15 dias

FIAT UNO MILLE FIRE WAY 1.0
28.000.00 28.000.00

PREÇO TOTAL DO LOTE :

tot;^ da proposta :

28.000,00

28.000,00

BB/a Bd.lííÃÓVEICULOS LTO.
CNPJ; 77.404,465/0001-32

C

27A33/201309.01;26

esProposta - Versãs: 1.1.1 7
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Cor

MILLE WAY ECONOMY l.O FLEX 4P 2013

Branco Banchisa
Revestimento; Tear Alag Preto

Opcionais

• Ar-condicionado

Itens de série

* Alça de segurança dianteira lado passageiro
* Apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura
* Assoalho em carpete

* Banco traseiro rebatível
* Bancos dianteiros reclináveis
* Bancos revestidos em tecido
* Barra de proteção nas portas
* Brake light
* Calotas integrais exclusivas Way
* Cintos de segurança laterais traseiros fixos de 3 pontos e central
pontos

* Cobertura da alavanca (empunhadura) do freio de mao
* Console parcial
* Econômetro

* Espelho no para-sol lado passageiro
* Faixas Way nas laterais 1
* Fiat Code 2^ geração

fixo de 2



* Grade frontal na cor cinza
* Hodômetro digital (total e parcial)
* Indicador gradual de temperatura da água
* Indicador gradual do nível de combustível
* Inibidor de marcha à ré
* Lanternas traseiras fumê
* Luz de leitura dianteira com interruptor na porta lado motorista
* Maçanetas e retrovisores externos na cor preta
* Moldura nas caixas de roda na cor cinza
* Motor Fire Economy 1.0 8V Flex
* Painel de instrumentos na cor cinza
* Painéis de porta parciais em tecido
* Para-choques na cor cinza
* Para-sol motorista com porta-documentos
* Quadro de instrumentos com fundo cinza e iluminação branca
* Retrovisor interno com função dia/noite
* Revestimento externo na coluna central das portas
* Revestimento parcial do porta-malas
* Rodas de aço estampado 5.0 x 13" + Pneus 175/70 R13
* Sigla traseira Economy
* Sigla traseira Way
* Suspensão elevada
* Tomada 12V

* Vidros climatizados verdes
* Volante espumado
* Vão de rodas pintados de preto

Ficha Técnica

Motor

o Número de cilindros: 04 em linha
o Posição do motor: Transversal anterior
o N° de válvulas por cilindro: 2
o Cilindrada total (cc): 999
o Potência máxima (ov): 65,0 (G) / 66,0 (E) a 6.000 rpm
o Torque máximo (kgf.m); 9,1 (G) / 9,2 (E) a 2.500 rpm

Alimentação

o Combustível: Gasolina / Etanol
Câmbio e embreagem

o Número de marchas: 5 a frente e 1 à ré
o Tração: Dianteira com juntas homocinéticas
o Embreagem (tipo); Monodisco a seco com mola a disco e comando

mecânico

Sistema de freios

o De serviço: Hidráulico c/ comando a pedal
o Traseiro: Sistema a tambor com sapata autocentrante e regulagem

automática de jogo

o Dianteiro: Sistema a disco rígido, com pinça flutuante
Suspensão dianteira

\
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o Amortecedores dianteiros: Hidráulicos, telescópicos de duplo efeito, tipo
WET . ^

o Tipo de suspensão dianteira: Mc Pherson com rodas independentes,
braços oscilantes inferiores transversais com barra estabüizadora

Suspensão traseira , , , r ^
o Amortecedores traseiros; Hidráulicos, telescópicos de duplo efeito, tipo

WET , ,
o Tipo de suspensão traseira: Com rodas independentes, braços oscilantes

inferiores

Direção ^
o Tipo de direção: Sistema mecânico com pinhão e cremaineira

Rodas

o  Pneus: 175 70 R13
o Aro: 5,0 x 13" de aço estampado

Peso do veículo

o  Peso máximo rebocável (reboque sem freio): 400 Kg
o Carga útil (com condutor): 400 Kg
o  Em ordem de marcha (Std A): 840 Kg

•  Dimensões externas

o Capacidade do porta-malas (litros): 290
o Tanque de combustível (litros): 50
o Comprimento do veículo (mm): 3.693
o Largura do veículo (mm): 1.548
o Altura do veículo (mm): 1.489
o Entre-Eixos (mm): 2.361
o Altura do solo (mm): 166

•  Desempenho
o  o a 100 km/h: 15,1 s (Gasolina)/14,7 s(Etanol)
O Velocidade máxima: 151,0 Km/h (Gasolina) /153,0 Km/h (Etanol)



Município de Planalto -2013

Relatório de Lances dos Fornecedores

Pregão 11/2013

Página 1

Otjeto VeicutoaitenrtorfaÉyicagaonacionaizefoqiilcmeIrq ano^rrodelontniTO^Oia

Lote 0001 Item 0001 VâCULO AUTOMOTOR; F/®?ICAÇÃ0 NACIONAL; ZERO QUILÔMETRO, Marca RATUNOMILLEFIREWAYIO Qintfdada

Fornecector 930

Rodada

Lance Iníctal

1

BEVe.Ba.TRÃO VeCULOSLTDA

Valor

28.OaD.00

27.800,00

LUIZ CARLOS BONI
Pregoeiro

1.00

Vencedor

. BELTRÃO VeCULOS LTDA.
ARY SVVIOLU

Emlticlo por: ALEX SCHERER, na versâD: 6101 x 28n»201314:4945



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ 76.460,526/0001-16

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

85750-000 - PLANALTO - PARANÁ

PREGÃO PRESENCIAL N® 011/2013

DATA: 28/03/2013

EMPRESA: BEVEL BELTRÃO VEÍCULOS LTDA.

DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

- Certidão Negativa de Débitos CND - Validade até 21/07/2013;

- Certidão de Regularidade de Situação CRS-FGTS - Validade até 24/04/2013;

- Certidão Negativa de Tributos Federais - Validade até 03/08/2013;

- Certidão Negativa de Tributos Estaduais - Validade até 18/07/2013;

- Certidão Negativa de Tributos Municipais - Validade até 26/05/2013;

- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - Validade até 15/09/2013;

- Contrato Social da Empresa;

- CNPJ da empresa;

- Anexo III - Declaração de Idoneidade;



Certidão Negativa de Debito Page 1 of 1

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENGIARIAS E

As DE TERCEIROS

W 000172013-14021465

Nome: BEVEL BELTRÃO VEÍCULOS LTDA

CNPJ: 77.404.465/0001-32

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer
dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que
vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em
seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União
(DAU).

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

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

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

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

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

Emitida em 22/01/2013.

Válida até 21/07/2013.

Certidão emitida gratuitamente.

Atençâo:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

http://www010.dataprev.gov.br/CWS/BIN/cws_mv2.asp?COMS_BrN/SIW_Contexto=CN... 20/3/2013
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CAIXA
CAIXA ECONOMiCA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 77404465/0001-32, 77404465/0001-32
Razão Social: bevel beltrão veículos lida

Endereço: av luiz antonio faedo 2195 / sag cristovao / Francisco
BELTRÃO / PR / 85601-270

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

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

Validade: 26/03/2013 a 24/04/2013

Certificação Número: 2013032608285341800746

Informação obtida em 26/03/2013, às 08:28:53.

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

https;//www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp?VARPessoaM... 26/3/2013
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MINISTÉRIO DA FAZENDA

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DiVIDA ATIVA DA UNIÃO

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
nâo constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e a Inscrições em Divida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB n^ 3, de 02/05/2007.
Emitida às 02:19:31 do dia 04/02/2013 <hora e data de Brasíiia>
Válida até 03/08/2013.

Código de controle da certidão: D23F.ECB9.9103.1141

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

http://www.receita.fazenda.gov.br/ApIicacoes/ATSPO/Certidao/CNDConjuntaSegVia/Res... 20/3/2013



Certidão Negativa de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual Page 1 of1

PARANA

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

c,rv-p-

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Divida Ativa Estadual

N° 10205638-06

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

Nome: BEVEL BELTRÃO VEÍCULOS LTDA

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

Obs: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias
acessórias.

Finalidade: Licitação

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

Esta Certidão tem validade até 18/07/2013 - Fornecimento Gratuito

PARANÁ

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

Certidão N'> 10205638-06

Emitida Eletronicamente via Internet
20/03/2013-11:03:29

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

https://www.arintemet.pr.gov.br/outros/_d_negativa2.asp?eUser=&eCPF=&eCNPJ=77.40... 20/3/2013
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município de FRANCISCO BELTRÃO
Secretaria de Finanças

Certidão Negativa

Regularidade Fiscal de Pessoa Jurídica

Número da certidão: 2258/2013

Certidão válida até: 26/05/2013

Controle CPF / CNPJ ' C.G.C.M Inscrição

1899 77.404.465/0001-32 3662 3210147984

Razão Social Nome de Fantasia

BEVEL BELTRÃO VEÍCULOS LTDA BEVEL

Localização Número

AV LUIZ ANTONIO FAEDO 2195

Certificamos que até a presente data não existe débito tributário vencido relativo à empresa descrita
acima.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar débitos constatados posteriormente mesmo
referente ao período compreendido nesta Certidão.

27 de Março de 2013

Certidão emitida às 08:05:23 do dia 27/03/2013.

Código de autenticação da certidão: XJMZQZT3A3JXX28A2EP

Conferir autenticidade em http://www.franciscobeltrao.com.br

lhttp://200.195.189.42:8080/STMWeb/certidaoEmpresaReimprime.do?numero=2258&Wio... 27/3/2013
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BEVEL BELTRÃO VEÍCULOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 77.404.465/0001-32

Certidão n°: 26401648/2013

Expedição: 20/03/2013, às 11:08:30

Validade: 15/09/2013 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que BEVEL BELTRÃO VEÍCULOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o n° 77.404.465/0001-32, NÃO CONSTA do Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art, 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se á verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários á identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

I>ijviri3s r. çuaíj-suoes: cr.dLl?t.í=i.. iits.'cr
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DO paranA BEVEL BELTRÃO veículos LTDA

CNPJ: 77.404.465/0001-32
FM A TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUA^SLi^

a*

JOSETl ANTONTO MEIMBERG, brasileiro, casado em regime de Comunhãtí^tüv^;^^
de Bens, empresário,nascido em 06/07/1944, residente e domiciliado na cidade d^
Vizinhos Estado do Paraná , a rua Prudente de Morais, n® 699, Centro, Cep:85.66.^(mi,
Dortador da Carteira de Identidade Civil n® 654.228, expedida pela Secretaria d^^eguraj^"
Pública do Estado do Paraná, inscrito no CPF n® 127.754.369-00; GERSOl^vWG
brasUeiro, casado em regime de Comunhão Parcial de Bens, empresário, nasci^^i:».
16/08/1971 residente e domiciliado na cidade de Dois Vizinhos, Estado do Para^^a rua"
Souza Naves , 140, Centro, CEP 85660-000, portador da Carteira de Identidp^ivil n®
4 973.794-7, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do P^^á, inscrito
no CPF n® 813.908.079-9irEDSON LEIZ CASAGRANDE, brasileiro, <^do em regime
de Comunhão Parcial de Bens,'empresário, nascido em 27/03/69, residente e domiciliado
na cidade de Pato Branco, Estado do Paraná , a rua Argentina, n® 2, apto 401, B^o
Jardim das Américas, CEP 85505-000, portador da Carteira de Identidade^ Civd n
4.058.698-9 expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, in^nto
no CPF n° 546.244-959-34; ANGELA MARIA MEIMBERG BARALDT, brasileira,
casada em regime de separação de bens, empresária, nascida em 09/04/1966, residente e
domiciliada na cidade de Francisco Beltrão; Estado do Paraná , a ma Curitiba, 2305 Bairro
Nossa Senhora Aparecida, CEP 85601-630, portadora da Carteira de Identidade Civü n®
4.025.037-9, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, inscnto
no CPF n® 622 490.299-20; sócios componentes da sociedade limitada, que gira sob o nome
empresarial de BEVEL BELTRÃO VEÍCULOS LTDA , estabelecida na Av. Luiz
Antonio Faedo, 2195 -CEP 85601-270 - São Cristóvão - Francisco Beltrâo- PR., COTJ n®
77.404.465/0001-32 com seu contrato social arquivado na Junta Comercial do Paraná, sob
n® 4120239176-4, por despacho em sessão de 19/07/1977, resolvem alterar o seu Contrato
Social e posteriores alterações pela cláusulas e condições seguintes:
PRIMEIRA: O Capital Social fica alterado a partir desta data para RS 1.438.296,00 (Hum
milhão quatrocentos e trinta e oito mil, duzentos e noventa seis reais), com o aumento no
valor de R$ 927.382,00 (Novecentos e vinte sete mil, trezentos e oitenta dois reais),
representado por 927.382 Q^ovecentas e vinte sete mil e trezentos e oitenta e duas), quotas
de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizadas, na transferência da conta
Reservas de Correção Monetária assim distribuídos entre sócios nesta data: Pelo sócio
JOSETl ANTONIO MEIMBERG, que possuía 357.640 ( Trezentos e cinqüenta e sete
mil, seiscentos e quarenta) quotas no valor nominal de R$ 1,00 ( um real) cada, passa a
possuir a partir desta data 1.006.808 ( Hum Milhão e seis mil; oitocentos e oito) quotas, no
valor nominal de R$ 1,00 ( um real) cada uma, cujo aumento de R$ 649.168,00 ( Seiscentos
e quarenta nove mil, cento e sessenta e oito reais) oriundas da conta Reservas da Correção
Monetária.

O Sócio GERSON RIGO, que possuía 51.091 ( Cinqüenta e um mil, noventa e uma)
quotas no valor nominal de R$ 1,00 ( um real) cada, passa a possuir a partir desta data
143.829 ( Cento e quarenta e três mil, oitocentos e vinte nove) quotas, np valor nominal de
R$ 1,00 ( um real) cada uma, cujo aumento de R$ 92.738,00 ( Noventa e dois mil,
setecentos e trinta e oito reais) oriundas da conta Reservas da Correção Monetária.
O Sócio EDSON LUIZ CASAGRANDE, que possuía 51.091 ( Cinqüenta e um md,
noventa e uma) quotas no valor nominal de R$ 1,00 ( um real) cad^ passa a possuir a
partir desta data 143.829 ( Cento e quarenta e três mil, oitocentos e vinte nove) quotas, no.

.-

í---

4iO

AUTENJI
úocuapresentado

'02/2013

Vv A presente fotocópia confere com o dócumer^
' ) O referido é verdade e Dou FÓ, / Francisco Beltrã

AÜTORI

- »>:«n



w

BEVEL BELTRÃO VEÍCULOS LTDA
CNPJ: 77.404.465/0001-32

VIGÉSIMA TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATU

valor nominal de R$ 1,00 ( um real) cada uma, cujo aumento de R$ 92.738 ( Nd^ ̂
mil, setecentos e trinta e oito reais) oriundas da conta Reservas da Correção Mònêt^^
A Sócia ANGELA MARIA MEIMBERG BARALDI, que possuía 51.092 (\ CÍriqiSen
um mil, noventa e duas) quotas no valor nominal de RS 1,00 ( um real) c;
possuir a partir desta data 143.830 ( Cento e quarenta e três mil, oitocentos e ti
no valor nominal de R$ 1,00 ( um real) cada uma, cujo aumento de RS 92.738 ( Nove
dois mil, setecentos e trinta e oito reais) oriundas da conta Reservas (
Monetária.

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

Sócios

JOSETI ANTONIO MEIMBERG

GERSON RIGO

EDSON LUIZ CASAGRANDE*

ANGELA MARIA MEIMBERG BARALDI

%

70,00

10,00

10,00

10,00

100 %

Quotas
1.006.808

143.830

143.829

143.829

1.438.296

Valor em R$

1.006.808,00
143.830,00
143.829,00
143.829,00

1.438.296,00

TERCEIRA:A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos
respondem solidariamente pela integralizaçâo do capital social.
QUARTA: ADMINISTRADOR; JOSETI ANTONIO MEIMBERG, com poderes e
atribuições de administrar individualmente, autorizado o uso do nome empresarial, vedado,
no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor
de qualquer dos quotistas ou de terceiros.
QUINTA: PRÓ-LABORE: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal,
observadas as disposições regulamentares pertinentes.
Parágrafo Primeiro: Fica estabelecido a vedação de qualquer um dos sócios, a sua
participação em negócios, particulares ou com terceiros, que concorram com a exploração
atual da presente sociedade.
Parágrafo Segundo: Faculta-se ao^ Administrador, nos limites de seus poderes constituir
mandatários da sociedade, especificados no instrumento os atos e operações que poderão
praticar. ^
SEXTA: Ao término de cada exercício social", em 31 de dezembro,-0 admimstrador prestara
contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do
balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo os sócios, na proporção
de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.
Parágrafo Único: A distribuição de lucros será feita proporcionalmente aos sócios de
acordo com a participação no capital de cada um. Os resultados serão apurados
mensalmente pela contabilidade e após a apuração mensal, poderão ser distribuídos de
acordo com a deliberação da sociedade.
SÉTIMA: DESIMPEDIMENTO: Os sócios declaram sob as penas da lei, de que não estão
impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de
condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação,'

apresentado



BEVEL BELTRÃO veículos LTDA

CNPJ: 77.404.465/0001-32

VIGÉSIMA TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATU^

peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contr^^íjí sisté
financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações^"
consumo, fé pública, ou a propriedade. ►
OITAVA; Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social,
deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.
NONA: A reunião dos sócios será convocada pelo Administrador ou sócio, com 10 (dez)
dias de antecedência, mediante expedição de carta convocatória, com local, data, hora e
ordem do dia da reunião, para os endereços que os sócios, para esse fim, depositarem^ná
sede da sociedade.
DÉCIMA: As deliberações sociais serão tomadas em reunião de sócios, cujo quorum de
instalação e de decisão será a maioria simples do capital social.
DÉCIMA PRIMEIRA: TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS: As quotas são indivisíveis e
não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a
quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua
aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração
contratual pertinente.
DÉCIMA SEGUNDA: Falecendo, ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará
suas atividades com os herdeiros, sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse
destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com
base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço
especialmente levantado.
Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a
sociedade se resolva em relação a seu sócio.
DÉCIMA TERCEIRA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou
outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.
DÉCIMA QUARTA: O sócio poderá ser excluído da sociedade pelo sócio (s) que detenha
(m) mais da metade do capital social, quando ocorrer as seguintes faltas graves: por justa
causa, sócio remísso, sócio falido ou sócio que tenha sua quota liquidada.
DÉCIMA QUINTA: Permanecem em vigor as demais cláusulas do contrato social, não
modificadas peio presente instrumento de alteração.contratual.

BEVEL BELTRÃO veículos LTDA
CNPJ: 77.404^465/0001-32

CONSOLIDAÇÃO

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

PRIMEIRA: NOME EMPRESARIAL: BEVEL BELTRÃO VEÍCULOS LTDA.
SEGUNDA: FORO: Av. Luiz Antonio Faedo, 2195, Bairro São Crisovão, CEP 85.601-
270 — Francisco Beltrão — PR.

^ ^ 3
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BEVEL BELTRÃO VEÍCULOS LTDA DO PARANÁ
CNPJ: 77.404.465/0001-32

VIGÉSIMA TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRAp

TF.RrFIRA:PRAZO OR DURACÀO: Indetem^ado / uT
QIJARTA:INÍCIO DAS ATIVIDADES: 19 de Julho de 1977. I O \
0!IINTA:AT1V1DADE ECONÔMICA: Comércio de Veículos Novos e
Assessórios, Derivados de Petróleo e Correlates, Prestação de Serviços eD^sisêêii
Técnica, Consertos, Reparos e Afins. ^ \ O/,
SEXTA: O Capital Social agora no valor de R$ 1.438.296,00 (Hum Mühão quaíroce.
trinta oito mil, duzentos e noventa e seis reais), divididos em 1.438.296 (H
quatrocentos e trinta e oito, duzentos e noventa e seis) quotas no valor de R$ 1 real)

cada uma, já integralizadas na data da assinatura do presente instrumento em
País fica assim dividido entre os sócios:

Sócios ^ Quotas
JOSETI ANTONIO MEIMBERG
GERSON RIGO

EDSON LUIZ CASAGRANDE
ANGELA MARIA MEIMBERG BARALDI

70,00

10,00

10,00

10,00

100%

1.006.808

143.830

143.829

143.829

1.438.296

■corrente do

Valor em R$

1.006.808,00
143.830,00
143.829,00
143.829,00

1.438.296,00

SÉTIMA:A responsabilidade de càda sócio- é restrita ao valor de suas quotas, mas todos
respondem solidariamente pela integraUzação do capital social
OITAVA: ADMINISTRADOR: JOSETI ANTONIO MEIMBERG, com poderes e
atribuições de administrar individualmente, autorizado o uso do nome empresarial vedado,
no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor
de qualquer dos quotistas ou de terceiros.
NONA:PRÓ-LABORE: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal,
observadas as disposições regulamentares pertinentes.
Parágrafo Primeiro: Fica estabelecido a vedação de qualquer um dos sócios, a sua
participação em negócios, particulares ou com terceiros, que concoiram com a exploração
atua) da presente sociedade.
Parágrafo Segundo: Faculta-se ao Administrador, nos limites de seus poderes constituir
mandatários da sociedade, especificados no instrumento os atos e operações que poderão
praticar.
DÉCIMA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador
prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário,
do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo os sócios, na
proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.
Parágrafo Único: A distribuição de lucros será feita proporcionalmente aos sócios de
acordo com a participação no capitai de cada um. Os resultados serão apurados
mensalmente pela contabilidade e após a ^uraçâo mensal poderão ser distribuídos de
acordo com a deliberação da sociedade.
DÉCIMA PRIMEIRA: DESIMPEDIMENTO: Os sócios declaram sob as penas da lel de
que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em
virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede,
ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime felimentar, de
prevaricação, peita ou suborno, concussão. peculato, ou contra a econonúa popular, contra
o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações L
de consumo, fé pública, ou a propriedade.

r
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A presente fotocópia confere com o documen^
O referido i verdade e Dou Fí. /

Francisco Belbão vi
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BEVEL BELTRÃO veículos LTDA
CNPJ: 77.404.465/0001-32

VIGÉSIMA TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

UNTÂ COMERCIAL

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

Lavrado em quatro vias de igual teor e form^ juntamente com duas testemunhas.

Francisco Beltrâo/PR, 29 de dezembro de 2003.

JOSETt ANtíSÍNIO MEIMBERG GERSON RlQü

EDSON LUIZ CASSGRANDE ANGELA MARIA MEIMBERG BARALDI

Teste;

O SSP/ PR

t ESCRfTORIO REGIONAL DE FRM4ÇISC0 BEL
CERTIFICO O REGISTRO EM: 15/04/2004
SOB NÚMERO: 20040015033

Protocolo: 04/001503-3
Bnpre8a:41 2 0239176 4

8SVKL BBLIMO VEÍCULOS LU»
MARIA THEREZA LOP

lELLE COZE

711.584-6 SSP/PR

ES SALOMAO

SECRETARIA GERAL
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
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MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

12/07/1977

NOME EMPRESARIAL

BEVEL BELTRÃO VEÍCULOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
45.11-1-03 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

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

LOGRADOURO

AV LUiZANTONiO FAEDO
NUMERO

2195

COMPLEMENTO

SEDE

CEP

85.601-270

BAIRRO/DISTRITO

SAO CRISTOVAO
MUNICÍPIO

FRANCISCO BELTRÃO
UF

PR

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005
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BEVEL
BELTRÃO VEÍCULOS LTDA

PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2013

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

RAZÃO SOCIAL: BEVEL BELTRÃO VEÍCULOS LTDA

CNPJ N° 77.404.465/0001-32

ENDEREÇOiAV. LUIZ ANTONIO FAEDO N° 2195 FONE:(46) 3520-4300

MUNICÍPIO: FRANCISCO BELTRÃO EST.PARANÃ

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

procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N°

011/2013, instaurado pelo Município de Planalto, que não fomos declarados

inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquei^e suas

esferas.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 5

Francisco Beltrão - PR, em 20 de Março de 2013.

JOSBETEÀNTONIO meimberg

CPF: 127.754.369-00

DIRETOR/PROPRIETÃRIO
Lèt: 13.228 <ie 16/07/2001

SELO

FUNARPE

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

vendasbevel@wmail.COm.br - Fone (046) 3520 - 4300 - Fax (046) 3520 - f306 - CNPJ
77.404.465/0001-32.
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BEVEL
BELTRÃO veículos LTDA

V

PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2013

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

RAZÃO SOCIAL: BEVEL BELTRÃO VEÍCULOS LTDA

CNPJ N° 77.404.465/0001-32

ENDEREÇO:AV. LUIZ ANTONIO FAEDO N° 2195 FONE:(46) 3520-4300

MUNICÍPIO: FRANCISCO BELTRÃO EST.PARANÃ

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade de
PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2013, 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

Francisco Beltrão - PR ,em 20 de Março de 2013.

JOgETI^TONIO MEIMBERG
CPF: 127.754.369-00

DIRETOR/PROPRIETÃRIO

<fe tttor/5ijíjí

Avenida Luiz Antônio Faedo, 2195 - Sào Cristóvão - CEP 85601 Postal 260 - Francisco Beltrão -PR

vendasbevelí^.wmail.com.br - Fone (046) 3520 - 4300 (046) 3520 -^4306 -cnpj
77.404.465/0001-32.



Data abertura: 28/03/2013

Município de Planalto - 2013
Mapa da Licitação

Pregão 11/2013

<

Página 1

Data julgamento: 28/03/2013 Data homologação;

Produto UN. Quantidade

CNPJ:77.404.4e&0001-32

Preço Marca

LoteOOl-Lote 001

CD1 VdCULO AUTOMOTOR; FABRICAÇÃO NACIO UN

TOTAL GERAL DO FORNECEDOR

TOTAL GANHO PELO FORNECEDOR

1,00 27.800100'

27.800,00

FIATUNO MILLEFIRE

CNPJ: 77.404.4650001-32 - BEVELBELTRÃO VBCULOSLTDA

FRU• Frustrado DES-Deserto EMP-En-çate EME-EnpateME

Enitidopor: ALEXSCHERER, na versão; 5101 x 2af03raD1314;51;0:



Município de Ptanaíto - 2013

Classificação por Fornecedor

Pregão 11/2013

Página 1

ttem ProdutoServIcoUN.Quantidade StatusMarcaPreço UnitárioPreço Total Sd

Fornecedor 930-0 BEVELeELTRÃOVBCULOSLTDA.

Lote 001-Lote 001

001 817B veículo AUTOMOTOR; FABRICAÇÃO NAaONAL; ZERO

CNPJ: 77>404/16Sn001-S Tdefone 5941212 Status Habilitado

UN 1,00 Hablltado FIAT UNOMILLEFiREVÜAYI.O 27.800,00

27.800,00

27.800,00

27.800.00

VALOR TOTAL:27.800,00

Bmticto por: ALEX SCHERER. na versãa: 5101 x2amQ01314:51:08



ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO, NA FORMA
PRESENCIAL, TIPO MENOR PREÇO

PRPCÃn PRESENCIAL N° 011/2013

Aos vinte e oito dias do mês de março do ano de dois mil e treze, as 14:00, na sala d
reuniões da Prefeitura Municipal de Planalto, Estado do Parana,
sessão pública o Pregoeiro Senhor LUIZ CARLOS BONl e equipe de apoio: MARISA
KRUGER E ROBERTO ALOYSIO GOERGEN, designados conforme Portaria n
002/2013 de 03 de janeiro de 2013, para a realização dos atos pertinentes ao
PREGÃO PRESENCIAL N° 01V2013, DO TIPO MENOR PREÇO, que tem por
objeto a seleção de proposta para a aquisição de veículo, destinado a Secretaria d
Saúde deste Município de Planalto, tendo como valor máximo a importância de R$
SoOOOO (víe e oito mil reais). Abertos os trabalhos, foi credenciado o
'  ̂ ca- RFVFT RFLTRÃO veículos LTDA., SR. ARYreoresentante da empresa: BbVbL belikaw

GAVIOLLI O Pregoeiro ressaltou que a ausência quando da lavratura da ata, ao
final da sessão pública, implicaria na preclusão do direito a recurso e na «"^missão
ao disposto na mesma. Ato contínuo, foi aberto o envelope contendo a proposta e,
com a colaboração dos membros da equipe de apoio, foi devidamente examinada,
com a análise da compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimen^
Prosseguindo os trabalhos, fez-se a leitura do preço ofertado. Em seguida foi
realizada a classificação da proposta, e subseqüentemente aberta a fase de lan
verbal cujo o valor do lance esta devidamente demonstrado em documento em
anexo,' foi considerada como proposta válida e lance vencedor, onde constatou-se

1-se vencedora a empresa subsequente:
BEVEL BELTRÃO VEÍCULOS LIDA.

PQ
Lote tem Objeto

VEÍCULO AUTOMOTOR;
abricaçAo
NACIONAL; ZERO
QUILÔMETRO;
ANO/MODELO MÍNIMO
2013; COR BRANCA; 04
CILINDROS; 08
VÁLVULAS; AR
CONDICIONADO;
ALIMENTAÇÃO C/
NJEÇÃO ELETRÔNICA;
BI-COMBUSTIVEL
ETANOL/GASOLINA)
POTÊNCIA MÁXIMA
E/OU SUPERIOR 65 CVS
GASOLINA E 66 CVS
ETANOL; 04

LATERIAI5;

CAPACIDADE PARA
OCUPANTES;

PORTAS

Marca

Fiat Uno

Mille Fire

Way

reço

unit.

uant
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HODÔMETRO DIGITAL
'ARCIAL/TOTAL;
:ndicação de
TEMPERATURA DA
ÁGUA E COMBISTÍVEL;
TOMADA 12 V; JOGO DE
TAPETES DE BORRACHA

PROTETOR DE

CARTER.

GARANTIA DE FÁBRICA
REVISÕES

OBRIGATÓRIOS
INCLUÍDAS. NO
MÍNIMO DE 12 (DOZE
MESES..

TOTAL

Adós rodada de lance, conforme histórico do Pregão em anexo, e negociação direta
a licTante obte^e-se o resultado acima descrito. Dando-se continuidade ao

certame iicitatório foi solicitado à empresa participante e considerada
BEVEL beltrão veículos LTDA., em conformidade com o c°^ante ac ,
conforme critérios estabelecidos no Editai para apresentar o envelope de n 02 (do
cÍteíido os documentos de Habilitação. Que apôs terem sido rubricados pelo
preeoeiro equipe de apoio e iicitante participante, foi constatado q"®
S.m „'con.o„»„.i. com o ....belecido no
P nnr ronseauência, a referida empresa foi considerada HABILHAUA. no curso uu
Prwente procedimento iicitatório não foi apresentado nenhuma impugnaçao o
mcurso quanto a resultado, havendo renúncia expressa de prazo por parte da
liritante participante. O pregoeiro em decorrência do resultado e do lance verbal finai
efetuado pela empresa, ADJUDICA o objeto deste procedimento iicitatono, em favor
da empreL BEVEL BELTRÃO VEÍCULOS LTDA., pessoa
CNPJ N° 77.404.465/0001-32, situada na Rua Luiz Antonio Faedo, n Bairro Sao
Cristóvão Município de Francisco Beltrão, Estado do Parana, classificada em 1 lugar
S a a acuTsSo de veículo, destinado a Secretaria de Saúde deste Município de
Hanalto, conforme edital de licitação e proposta de preço da ^r
fouZmado aos interessados que o presente processo será encaminhado ao Senhor
Prefeito Municipal para HOMOLOGAÇÃO, e demais atos inerentes a esta licitaç _
Za mais havenio a tratar, foi encerada a sessão, cuja ata vai assinada pelo
Pregoeiro, pelos membros da Equipe de Apoio e representante da licitante.

LUIZ CA^OS BONI
Pregoeiro

747.49\029-20

MAR.^RUGER

embro

310.216.890-68

ROBERTO ALO/^SIO
GOERGEl

Membro

040.368.469-22

GAVIOLLI

Beve/Beltrão Veículos Ltda.
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EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO
LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2013

OBJETO; Contratação de empresa visando a aquisição de veículo, destinado
a Secretaria de Saúde deste Município de Planalto, a classificação ficou a seguinte:
BEVEL BELTRÃO VEÍCULOS LTDA.

Classificação Lote Item Nome do produto Valor do item

1 VEÍCULO AUTOMOTOR; FABRICAÇAO
NACIONAL; ZERO QUILÔMETRO;
ANO/MODELO MÍNIMO 2013; COR
BRANCA; 04 CILINDROS; 08 VÁLVULAS;
AR CONDICIONADO; ALIMENTAÇÃO C/
INJEÇÃO ELETRÔNICA; BI-COMBUSTIVEL
(ETANOL/GASOLINA) POTÊNCIA MÁXIMA
E/OU SUPERIOR 65 CVS GASOLINA E 66

CVS ETANOL; 04 PORTAS LATERIAIS
CAPACIDADE PARA 05 OCUPANTES

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

DE CARTER.

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

27.800,00

Planalto-Pr., 28 de março de 2013

LUIZ C/APLOS BONI
Preooeiro

747.49\029-20

KRUGER

Membro

.216.890-68 "

UJ
ROBERTO A

GOERG

Membro

040,368.469-22
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PARECER JURÍDICO

REFERENTE AO PROCESSO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2013

O presente Processo de Licitação n° 011/2013, na modalidade de

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

visando a aquisição de veiculo, destinado a Secretaria de Saúde deste Município de

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

adequada tramitação e execução, nos termos da Lei Federal n° 10.520 de 17 de

julho de 2002; Decreto Municipal de n° 2727/2007 de 26/06/2007, Lei Federal n°

8.666/93 e LC 123/2006 de 14 de dezembro de 2006, podendo o Sr. Prefeito, após

efetivar o juízo de conveniência, homologar o resultado, ratificando a adjudicação do

objeto a empresa vencedora do certarie,

Pla*ialto-Pr\ 02 de abril de 2013

ASSESSqRTAuyRtOICA
OAB/PR m 40209
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

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

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

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

legislação pertinente, HOMOLOGA o resultado da licitação na modalidade de

Pregão Presencial n° 011/2013, cujo objeto é a contratação de empresa visando a

aquisição de veículo, destinado a Secretaria de Saúde deste Município de Planalto,

em favor da empresa BEVEL BELTRÃO VEÍCULOS LTDA., e em conseqüência

ADJUDICA, ratificando o objeto em favor da mesma para que produza seus efeitos

legais.

Planalto-Pr., 03 de abril de 2013

MARLON FERNANDO KUHN

PREFEITO MUNICIPAL
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CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 029/2013
PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2013

Contrato Administrativo que entre si fazem o Município de Planalto e a
empresa Bevel Beltrão Veículos Ltda., na forma abaixo.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PLANALTO, pessoa jurídica de direito Público
Interno, com sede à Praça São Francisco de Assis, 1583, inscrito no CNPJ
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 KG n° 3.031.944-3 e do CPF/MF
sob n° 643.844.469-34.

CONTRATADA; BEVEL BELTRÃO VEÍCULOS LTDA., pessoa jurídica,
devidamente inscrita no CNPJ sob n.° 77.404.465/0001-32, com sede à Rua Luiz
Antonio Faedo, n" 2195, Bairro São Cristóvão, Município de Francisco Beltrão, Estado
do Paraná, neste ato representada seu Administrador Sr. JOSETI ANTONIO
MEIMBERG, brasileiro, casado, empresário, portador do RG n° 654.228 SSP/PR, e
do CPF sob n.° 127.754.369-00, residente e domiciliado à Rua Prudente de Morais, n°
699, Centi-o, Município de Dois Vizirilios, Estado do Paraná.

CLÁUSULA PRIMEIRA

DO OBJETO DO CONTRATO
O presente contrato tem por objeto a aquisição de veículo, destinado a

Secretaria de Saúde deste Município de Planalto, tudo conforme a seguir:
ITEM

01

QUANT.

01

UNID.

UN

NOME DO OBJETO

VEICULO AUTOMOTOR

FABRICAÇÃO NACIONAL
ZERO QUILÔMETRO
ANO/MODELO MÍNIMO
2013; COR BRANCA; 04

CILINDROS; 08 VÁLVULAS;
AR CONDICIONADO;

ALIMENTAÇÃO C/ INJEÇÃO
ELETRÔNICA; Bl-
COMBUSTIVEL

(ETANOL/GASOLINA)
POTÊNCIA MÁXIMA E/OU
SUPERIOR 65 CVS GASOLINA

E 66 CVS ETANOL; 04 PORTAS

LATERIAIS; CAPACIDADE

PARA 05 OCUPANTES;

HODÔMETRO DIGITAL

PARCIAL/TOTAL;

MARCA/
MODELO

FIAT

UNO

MILLE

FIRE

WAY

VALOR

UNIT.

27.800,00

VALOR

TOTAL

27.800,00

4^
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INDICAÇÃO DE
TEMPERATURA DA ÁGUA E
COMBISTÍVEL; TOMADA 12
V; JOGO DE TAPETES DE

BORRACHA E PROTETOR DE

CARTER.

GARANTIA DE FÁBRICA E

REVISÕES OBRIGATÓRIOS

INCLUÍDAS, NO MÍNIMO DE
12 (DOZE) MESES.

TOTAL 27.800,00

Parágrafo Único - Integram e completam o presente termo Contratual,
para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as
condições expressas no edital PREGÃO PRESENCIAL N" 011/2013, 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$ 27.800,00 (vinte e sete mil e oitocentos reais),
daqui a diante denominado VALOR CONTRATUAL.

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

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

CLÁUSULA QUARTA
DA FORMA DE PAGAMENTO

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

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

Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso

1810 09.126.10.305.1001-2065 0.1.00.0000497

1350 09.126.10.301.1001-1049 0.1.00.0000000

CLAUSULA QUINTA

DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

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

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

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

comerciais decorrentes.

c) A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir ou substilriir, as
suas expensas, o objeto do conti-ato em que se verificar, defeitos ou
incorreções durante o prazo de garantia.

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

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

CLÁUSULA SEXTA

DA CESSÃO DO CONTRATO

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

CLÁUSULA SÉTIMA
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL

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

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

CLÁUSULA OITAVA

DA RESCISÃO

O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos
fatos elencados no art. 78 e seguintes da Lei n" 8.666/93.
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Parágrafo Único - A CONTRATADA reconhece os direitos da
CONTRATANTE, em caso de rescisão adminislTativa prevista no art. 77 da Lei n°
8.666/93.

CLÁUSULA NONA
DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência será até 30/06/2013.
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
DO FORO

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

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

Planalto-Pr., 03 de abril de 2013

ONTRATANTE

TESTEMUNHAS

CONTRATADA

OUiecir C(m^
RG 6.045.397-7

CPF 990.135.769-15

kUrita

RO »a.40a

Knt^
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PLANALTO

Prefeitura

PORIARIA N" 150E OB OE ABRIL DE 2(113.

MARLON FEIWANOO KUHN. PREFEITO MUNIORAL DE PLANALTO. Estado dO

Paraná, no uso de suas atrfbuiA es legais
RESOLVE

Designares Senhores LUIZ BIAZUS, portadorda cédula, de identidade R6 rf 2.004.827
SSPPR. Dl LSON CARLOS LABONDE, portadorda cédula de IdèntidaãeRGn»4.016.706-
4 SSPPR e FAULO HENRIQUE HOFFMANN. poftadorda céduia de ktemaade rg n*
3.337.704-s SSPPR. para sot> a presidi nela do pomeiro. con^jorem a Comissão de
AvaliaÁão do segunte Vaculo:
FC^ CURIER 1.6 L ar» de tabimodelo 2002, cor tranca, chassi n*

90FNSZPPA2B937761. ptàca AKJ-1195,
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PLANALTO, aos oAodias domi S de abril do
ano de dois mil e tree.

MARLON FERNANDO KUHN

PREFEITO MUNICIPAL

AVISO OE LICITAÇÃO

-CONWTE- N« 010/2013

O MUNIQPIO DE PLAN/U.TO. faz S2t>er aos interessados que com tiase na Ltí n*
^66/93, LC123/2006 de 14 Oe dezembro de 2006e demais legislai apBcãvel em sua

^*5ède sito a PraÁa São Francisco de Assis. 1583, íarà realizar UcItaAão na ModaUdsde
CONVITE sob n» 010/2013. corSorme (tescrito ababo:

OBJETO; Aquisl^o de óculos e lentes oRáUnlcas. destinados as aÃ es desenvrMdas
pela Secretaria de Assisí rKla Social eSecretaila de Saúde desle MurSciplo de Planalto.
DATA DA ABEf7ruRA,i7 deabril de 2013 fí ás 09:00 noras.
Maiores informaÃ es ̂nto ao Departamento de UcitaÀ es em horário de expedente.
MARLON FERNANDO KUHN

PrefeltoMunicipal

AVISO DE LICITAÇÃO

•CONVITE-N® 011/2013

O MUNICIRO DE PLANALTO. Taz saber aos interessados que com base na Lei n*
8.666/93, LC 123/2006 de 14 ()edezefT»ro de 2006 e demais legisiaAãoapücável em sua
sede sito a PraÃa São Francisco de Assis. 1S83. fará realizar UcRaÂão na Modalidade
CONVITE sob n® 911/2013. contorme descrito abaixo;
OBJETO; Aquisição de camisetas escolares, destinadas aos akmcB do ensino
fundamentai, pré-escolaecreche, deste Muricípfo dePlarBlto.
DATA DA ABERTURA; 17 deabril de 2013 ã às 14;00 horas.

Maiores infotmaÃ es junto ao Departamento de LicItaÀ es em horário deexpedente.
MARLON FERNANDO KUHN

PrefeltoMunicipal

AVISO OE LICITAÇÃO

•PREGÃO Pf^SENOAL^ N® 016/^13
O MUNICÍPIO DE PLAN/U.TO-PR.. taz saber aos Interessados que com base na

■H Federai de n® 10.520 de 17 de julho de 2002; Decreto Munic^ de n® 2721/2007
wre 26/06/2007 e suas aireraÃ es. subsidtanamente ã Lei Federal tf 6B66/93. suas

atteraÁ es. LC 123/2006 de 14 de dezemtHO de 2006e demais legislaA es apilcà/eis. em
sua sede sito a PiaÃa São FraiKisco deAssis. 1583, fará realizar Lic/taMo na Modalidade
PREGÃO PRESENCIAL sob tf 016/2013. conforme descrito abatoo:
OBJETO; ContrtfaÃão de empresa vlsarxío a piestaÁão de servlÁos de horas máqtina
e cantnhão. tipo trator esteira, escavadeira hidráulica, retro esca,raâeiia. canegadeJra.
caminhão ca^mba. caminhão piatafomia e caminhão guindaste a ser utHizadas on
abertura de valas, aterros. terrafMenagem, construÁSo e limpeza de bueiros, corte de terra,
cascalhamentode estradas e outros senriAos utaizados pelo Município de Planalto.
DATA DA ABERTURA 19 deabril de 2013 fl às 09;00 horas.
Maiores informa/l es junto ao Departamento de LIcitaÃ es em horário de expediente.
MM^ON FERNANDO KUHN
PrefeltoMunicipal

RESULTADO DE DISPENSA

PROCEDiMENTOCARONA
DISPENSA N® 009/2013
O MUNICÍPIO DE PLANALTO. c<»n tBse no art. 24, IrKtso Vil da Lei 8.666/93, e
alterações posterlotes. dispensa de licitação adespesa abaixo especificada.
OBJETO; AqutslMo de veículo de transporte escolar dárlo de e^dantes da educaÃão
básica das redes públicas de ensino nos Estados. Distrfio Federal e Municípios, e demais
entidades autorizadas a aderir ao pn}grama de acordo com a legislação específica
vigente para atender ao Programa Caminho da Escda do Ministério da EducaÃão.
Ef^RESA: tveco Lain América lida.

&ea Deausgla (^Daiiddade Valor Utátâóo
obRS

ValorTotal em
RS

1 ômbns Rxral Escolar - ORE 1
com (»iiqKÍmaito máximo de
7.000 mm e c^acidade de carga
útillíquidade ao minimo 2.0(X)Kg

01 RS 139.000.00 RS 139.000.00

EMPRESA; Mm Latia Américaindnstiiae Comércio de Vdcolos Ltda.

Ram Docrição Quantidade Valor LRstirio
euKS

Vdor Total em
RS

1

ÔNIBUS RURAL ESCCLAR -
ORE 2 (ÔNIBUS RURAL
ESCOLAR MÉDK))

02 227.780,00 455.560,00

2
ÔNIBUS RURAL ESCCÉ.AR •
ORE 2 COM PLATAFORXU
ELEVATÓRIA VEICULAR (
ÓNraL'S RURAL ESCOLAR
MÉDK) COM PLATAFCatMA)

01 237.780.00 237.780,00

Sem Descn^' VálcrUot^o
eaR$

ValorTobá em
RS

3/
ORE

01
4X4

ÔNIBUS RLTLAL ESCOLAR
CRE 01 4X4 (ÔNIBUS RURAL
ESCCX.AR PEQUENO)
EsrecincAçÃo edital
50'20I2FNDE

02 RS 196.500,00 R$ 393.000.00

EMPRESA Mercedes-Benz do Brasil Ltda

Descrição ()n«ityade Valor iMtáno
cm RS

ValorTotal em
R$

1 Ônibus rural escolar -
ORE 3 (ÔNIBUS RURAL
escolar <3RANDE)

01 240.500,00 240.500,00

DA1A;02deabf1l de 2013
MARLON FERNANDO KUHN - Pfeletto Municipal

TERMO OE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENOALN® 011/2013
O Prefeito do Município de Planalto. Estado do Paraná, considerando o parecer do
Ptegoeiro e equipe de apGo. de conformidade com a ATA de Sessão Pút^ica de Pregão
Presencial n® 011/2013. lavrada em 28 de marÀ> de 2013. HOMOLOGO o resultado final
do Processo Licttstfòrio. na modaMade Pregão Presencial. Tipo Menor PreÀi de acordo
com o abaixo detrito;
OBJETO; AqUslÁão de veículo (Fiat Uno MHle Rre Wáy). destinado a Secretaria de Saúde
deste Município de Planalto
EMPRESA Bevel Beltrão Sfeícuios Uda
V/U.OR TOTAL R$27.800.00 (vinteesetemll e cibcentas reais).
DA1A; 03 de abril de 2013
MARLON FERNANDO KUHN - Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO N® 025/2013

DISPENSA DE UCITAÇÃON® 009/2013
DATA DAASSINATURA: 02de abrti de 2013
CONTRATANTE; Município de Planalto
CONTRATADA; Iveco LaínAmertca Lida.
OBJETO; AqutslÁão de vdculo de transporte escolar diário de estudantes da educaÂão
básica das redes príblicas de ensino nos Estados. Distrito Federai e Municípios, e demais
entidades autorizadas a adenrao programade acordocom a legislaçãoespecífica vigente
para atender ao Progr^a Camirtio da Escola do Ministério da EducaMo. (Ol-ônibus
Rural Esct^r fl ORE 1 com comprimento máximo de 7.000 mm e capacidade de carga
útfi líquida de no mínimo 2.0001^).
VALOR TOTAL RS 139.000.00 (cento e Innta e nove mil reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA; 12 (doze) meses, a parlrda data de sua assinatura.
MARLON FERNANDO KUHN - Prefeito Muiíclpat

EXTRATO DE CONTRATO N« 026/2013

DISPENSA DE UaTAÇÃON® 009/2013
DATA DA ASSINATU RA: 02 de abrtI de 2013
CONTRATANTE: Município de Planalto
CONTRATADA. Man Lafin América ind. e Comércio de \fefculos Ltda.
OBJETO; Aqulsi^o de vdcuk) de transporte escolar dárlo de estudantes da educai
básica das redes públicas de ensino nos Estados. Distrito liderai e Municípios, e demais
entidades autorizadas a aderir ao progrartre de acordo com a legislação específica
vigente, para atender ao Programa Caminho da Escola do Ministério da EducaÃão (02-
ÔNIBUS RURAL ESCOLARflORE 2 (ÔNIBUS RüR/U. ESCOLAR MÉDIO); 01- ÔNIBUS
RURAL ESCOLARRORE 2 COM PLAT/«=ORMA ELEVAI' RIA VEICULAR (ÔNIBUS
RURALESCOLAR MÉDIO COM PLATAFORMA).
VALORTOTM.: RS693.340.00(saíscentos enoventae trl smiie trezentos» quarenta reais)
PRAZO DE VIGÊNCIA; 12 (dote) meses, apadrda data de sua assinatura
MARLON FERNANDO KUHN - Prefeito Municipal
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