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/  » município de planalto
CNPIN' 76A60.526/0001-16

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

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

PLANALTO - PARANÁ

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO

ADMINISTRATIVO N° 083/2013, EDITAL PREGÃO PRESENCIAL
N° 026/2013, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PLANALTO E
BEVEL BELTRÃO VEÍCULOS LTDA.

Aos vinte e cinco dias do mês de julho do ano de dois mil
e treze o MUNICÍPIO DE PLANALTO, neste ato representado pelo seu Prefeito, Sr.
MARLON FERNANDO KUHN e BEVEL BELTRÃO VEÍCULOS LTDA., neste ato
representada por seu Administrador Sr. JOSETI ANTONIO MEIMBERG, resolvem
em comum acordo aditar o contrato administrativo n" 083/2013, firmado entre as
partes em data de 20 de maio de 2013, cujo objeto a aquisição de veículo, destinado a
Secretaria de Serviços Rodoviários deste Município de Planalto, nos seguintes
termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica alterada büateralmente a Cláusula Nona (da vigência),
constante do contrato administrativo n° 083/2013, prorrogado o prazo de vigência do
contrato, consoante a referida cláusula, por mais 120 (cento e vinte) dias.

CLÁUSULA SEGUNDA: Pemranecem inalteradas as demais cláusulas e condições
estipuladas no contrato original, e não alteradas por este instiumento.

E, para validade do que pelas partes foi pactuado, fírma-se
este instrumento em duas vias de igual teor e forma.

/prl^
MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal

JOSETI aMONIO MEIMBERG
Bevel Beltrão Veículos Ltda.

Testemunhas:

I1±L
ÍLDECIR/CAMPOS

!.L/RG n"'6.045.397-7/PR
LUIZ CAIROS BONI

C.L/RG n^^ T895.670-1/PR
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PRIãEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTHA T1V0 N» 0B3/2013,
ÉDITAL PREGÃO PRESENCIAL N" 026/2013, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE
PUNALTO E BEVEL BELTRÃO VEÍCULOS LTDA.

Aos viríe e cinco dias do mês de jultx) do ano de dois mil e treze o MUNICÍPIO DE
PLANALTO, reste ato representado pelo seu Prelelto, Sr MARLON FERNAt-JDO KUHN
e BEVEL BELTRÃO VEÍCULOS LTDA . neste ato representada por seu Administrador
Sr JOSETI ANTOfJIO MEIMBERG. resolvem em comum acordo adrtar o contrato

administrativo n" 083/2013, firmado entre as partes em data de 20 de maio de 2013.
cujo oüjetu a aquisição de veículo, destinado a Secretaria de Serviços Rodoviários deste
Munlcípo de Plantio, nos seguintes termos.
CLÁUSULA PRIMEIRA Fica alterada bllateralmente a ClàLeula Nona (da vigência).
constante do contrato administrativo n" 083/2013, prorrogado o prazo de vigência do
contrato, consoante a referida cláusula, por mais 120 (cento e vinte) dias
CLÁUSULA SEGUNDA Permanecem Inalleradas as demais cláusulas e condições
estipuladas no contrato on^nal. e não alteradas por este instrum^lo.
E. pa'a validade do (^e pelas parles foi pactuado, firma-se este instrumento em duas vias
de igual teore forma
fiilARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal
JOSETJANTONIO MEIMBERG

Bevel Beitràovelcuios Ltda

Testemunhas

OLDECIR CAMPOS

Cl./RG n"6.045.397-7/PR

LUIZ CARLOS BONI

C.I./RG n" 3,895.670-1/PR

IlUEIRO TERNIOADITIVOAO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIItENTO

COMBUSTÍVEL N« 014/2013, EDIIAL PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2013,
CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO OE PLANALTO/FUNDO MUNICIPAL DE SAtJDE

DE PLANALTO E AUTO POSTO MOIVBACH LTDA.

Aos vinte e seis dias do mês de junho do ano de dois mil e treze o MUNICÍPIO DE
PLANALTO, neste ato representado pelo seu Prefeito. Sr. MARLON FERNANDO KUHN/
EDEMIR PÉRICO e AUTO POSTO MOMBACH LTDA.. neste ato representada por seu
Administrador Sr. SÉRQO MOMBACH. resolvem em comum acordo aditar o contrato
admmistfativo de fornecimento de combustível n' 014/2013, firmado entre as partes an
data de 05 de março de 2013 cujo objeto é a conirstaçãode empresa visando a aquisição
de combustivel. tipo GASOLINA COMUM, para uso exclusivo da frota de veícuos/
máquinas desle Município de Planalto, nos seguintes temios
CLÁUSULA PRIMEIRA Fica alterada bllateralmente a Cláusula Décima Primeira (da
vigência) constate do contrato administrativo de fornecimento de combus^el n"
014/2013. prorrogado o prazo de vigência do contrato, consoante a referida cláusula, por
mais 120 (cento e vinte) dias.
Cl^USULA SEGUNDA. Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições
estipuladas no contrato onginai. e não alteradas por este instrumento.
E. para validade do que pelas partes foi pactuado, firma-se este instrunento em duas vias
de igual teore forma.
MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal

SÉRGIO MOMBACH
Auto Posto Mombach Ltda

Testemunhas.

OLDECIR CAMPOS

"i/RG n«6 045.397-7/PR

LUIZ CARLOS BONI

C.l /RG n® 3.895.670-1/PR

Segundo termo aditivo ao contrato administrativo de FORNECirvENTo
DE combustível, TIPO GASOLINA COMUM N* 014/2013, EDITAL PREGÃO
PRESENCIAL N° 004/2013, RRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PLANALTO/FUNDO

MUNICIPAL DE PLANALTO E AUTO POSTO MOMBACH LTDA.

Aos vinte e cinco dias do mês de julho do ano de dois mil e treze o MUNICÍPIO DE
PLANALTO/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PLANALTO, nesle ato representado
pelo seu Prefeito. Sr MARLON FERNANDO KUHN e Gestor do Fundo Municipal de
Sajtíe de Planalto Sr EDEMiR PÉRICO e AUTO POSTO MOMBACH LTDA.. neste
ato representada por seu Administrador Sr. SERGO MOMBACH, resolvem em comum
acordo adrtar o Contrato Administrativo de Fomecimenlo de Combustível n® 014/2013,

firmado entre as partes em data de 05 de ma'ço de 2013 nos seguintes termos'
CLÁuèULA PRIMEIRA. Em Virtude do mútuo acordo entre as partes, fica acrescida a
quantidade ao item constaríe na cláusula Prlmeiia, (do objeto contrato), totalizando
a impòrtáncia de RS 14.70000 (quatorze mli e setecentos reas). conforme planilha
demonstrativa at)aixo. pertinente ao Contrato Administrativo de Fornecimento de
Combústivel n' 014/2013. celebrado entre as parles em data de 05 de março de 2013.
tendo como importe o vaor de RS 58.600.00 (cinqüenta e oito mil e oitocentos reas).
passando o otífetc total contratado no valor de RS 73.500.00 (setenta e três mil e
quinhentos reais).

Item . NomaccptoCulo ^aieiCaCs UnUade ^cco unK Prego tetal

r Gsoire Comjm SOCO LT Z9* 14700,00

TOTAL 147X.03

CLÁUSULA SEGUNDA Fica alterada a Cláusula Terceira (do vaor), em virtude do
acréscimo ao item constante na Cláusula Pnmeira (do objeto), passando o vaor tota
contratado na importância RS 73.500.00 (seterta e Irés mil equinhentos reais)
CLÁUSULA QUARTA. Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições
estipuladas no contrato origina, e não alteradas por este instrunento
E. para vaidade do que pelas partes foi pactuado, fiima-se este irstrumento em duas vias
de igual teor e forma.
MARLa-l FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal
SÉRGIO MOMBACH

Auto Posto Mombach Ltda.

Testemunhas.

OLDECIR CAMPOS

CI/RG n® 6.045 397-7/PR

LUIZ CARLOS BONI

Cl/RGrf 3.895.670-1/PR

PRANCHITA

RtEFEITURA

AVISO DE LICIIAÇAO

Pregão Presencial n.® 35/2013
O MUNICÍPIO DE PRANCHITA/PR por intermédio de seu Pregoeiro, comunica que
realizará licitação, na modalidade Pregão Presencial, objetivando a AQUISIÇÃO DE
MOBIUÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA EQUIPAR O CENTRO DE EDUCAÇÃO
INFÂNTIL-PROINFÂNCIA A abertura dos envelopes será no da 16 de agosto de
2013. às 09h00mln. O Edital está disponível e pode ser retirado dretamente na sâa de
licitações, no prédio da Prefeitura Municipal de Pranchiia com endereço é Av Simão
Faquinelio. 364. centro, no horário de expediente da Prefeitura Municipal de Pranchita.
das 07h00min às 1lh30mln e das I3h00min às iThOOmin de 2® a 6' Infcmacões pelo
fone/fax (46) 35401122.
Pranchita, 30 dejiíhode20l3.

ANTONlO JOEL PADILHA

PREGOEIRO

AViSO DE RESULTADO E ADJUDICAÇÃO

UCÍTAÇÃO- MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIALn ® 33/2013
OBJETO CONlRATAÇÂODEEMPRESAPARAPRESTARSERVIÇODEHOSPEDAGEM,
INCLUINDO ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CASCAVEL/PR PARA
PACIENTES ENCAMINHADOS PELO município DEPRANCHITAPARATRATAMENTO

DE SAÚDE
O MUNICÍPIO DE PRANCHITA, por intermédio de seu Pregoeiro desicpiado pela Portaria
n.® 04/2013 toma público o RESULTADO e ADJUDICAÇÃO do procedimento licitatório
em epígrafe, nos termos da Lein.® 10.520/02 e. subsidiarlamente. da Lei n® 8.666/93, a
seguinte empresa'

OITO & KUSS LTDA-JiflE. CNPJ N.« 06 94D.e084K)0l-82. vencedora do Item 01 do lote

01. totalizando o valor de RS 12 900.00 (doze mil e novecentos reais)
Pranchita. 30 de jiího de 2013.
Antonio Joel Padilha

Pregoeiro

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO/VDMINISTRATIVO N ®99/2013

CONTRATADO: COMÉRCIO E ATACADO FRONTEIRASUL LTDA.

CNPJ. 04 059.737/0001-30.

OBJETO AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
ORIGEM PregãoPresencialn.®32/20i3.
VIGÊNCIA: 05 (cinco) meses.
VALOR TOTAL: RS 17.488.10 (dffiessete mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e dez
centavos)
As despesas decorrentes desta Licitação correrão pela seguinte dotação orçamentária

COTACÒES

Conte de daapesa Nelreeca oeóeipeie Oaslrtaceoreoaio

014» 3 390 SOOOOO-mataciilSecDrBuino OOOO-Recuioa Odriárba (Uvrei)

0144D 3 390 X.0D.O3- malvial de csmurnd 001Z3-Ttanífer4r<c«ideCuts Pro^imss

Pranchita. 31 de julho de 2013.
MARCOS MICHELON

Prefeito Municipal
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de REVESUL REVENDEnORA DE VEÍCULOS SUDOESTE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

N»000.(^5.681
DATA DE RECEBIMENTO j IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE;3

REVESUL

REVESUL REVENDEDORA DE

VEÍCULOS SUDOESTE
R VEREADOR ROMEU LAURO WERLANG.758
CENTRO - FRANCISCO BELTRÃO - PR

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA0
N" 000.035.681

SÉRIE 3

FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

4113 0575 5761 5700 0169 5500 3000 0356 8118 4787 2508

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www,nfc.fazcnda.Rov.br/portal ou no site da Scfaz Autorizadora

Fone (46) 3520-4200 - Ctl' »30Ui-uzv

NATUREZA DA OPERACÁO

VNDA MERC TERC (SUBST TRIB)

[) PROT(X:OLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
II 141130074687199

INSCRICÁO ESTADUAL

3210183603

|lNSCR estadual DO .SUBST TRIBUTÁRIOCNPJ

75.576.157/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÁO SOCIAL
C01171

] CNPJ/CPF
1 76.460.526/0001-16

DATA DA EMISSÃO

27/05/2013

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

11 CENTRO
CEP

II 85750-000
data D5iSAIDA/EN1 RADA

MUNICÍPIO ^

PLANALTO

FONE/FAX

(46) 3550-8100

UF

PR

j INSCRICÁO ESTADUAL
1 ISENTO

HORA DE saída

14:22:16

CÀLCtlLO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMSVALOR DO ICMS

si
BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUICÁO
0,0032.950,00

VALOR DO FRETEVALOR DO SEOURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DEFESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,0032.950,00

TBANSPOBTADORWOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

n PROPRIQ

frete POR CONTA
0«EMllfiNlR

I. DESTTNATARtO

CODIGOANTT

ENDEREÇO

PLACA DO VElCULO

município
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADEMARCA

VOLKSWAOEN

NUMERAÇÃO
0,0000,000

w

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOSVtR in lAUQ

ICMS
VALOR TOTAL I BASE ICMS VALOR ICMS VLRUNnARIO QUANTIDADE NCM/SH CST DESCRIÇAo do produto / SERVIÇOS CODIOO PRODUTO

32 950.00 32 950.00 5.405 UN
Vfeiculo Novo OOL 1.0 01V ECOMOTION

VOLKSWAOEN MoLCCP 423962

PRATA SmiUS Álcool/Gasolina

Rcnaviin: ll5786Pol: 71 hp

Ano mod'20l4 Ano ftb:2013

CptoulSPAS Caisaulil

Ch»:9BWAA05WIEP0105l0CiI: 999

Molonzacao: 1.0

Mo<J.Fabnca:S W1ML4

PR O
) ConvhBtt
J T. PrB\)on,
IConeoré

) Contm
)AúHhfo

£ucitaçAo

CÁLCULO DO ISSONVALOR DO ISSON
BASE DE CALCULO DO ISSON VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS inscrição municipal

DADOS ADlCItyiAiS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARESReimpresso em: 27/05/2013 14:21:38
reservado ao fisco

COND PGTO 02C APRESENTACAO
OR:03 OS4»ED.V6J229 VEND;CPD



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 - PARANÁ

Planalto-Pr., 29 de abril de 2013

DE: Luiz Carlos Boni - Gabinete do Prefeito

DE: Luiz Biazus - Secretaria de Serviços Rodoviários

PARA: Marlon Fernando Kuhn - Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

Pelo presente solicitamos a Vossa Excelência a competente
autorização objetivando a contratação de empresa visando a aquisição de veículos,
destinados ao Gabinete do Prefeito e Secretaria de Serviços Rodoviários deste
Município de Planalto, conforme abaixo segue:
Item Nome do produto Quant Unid Preço

unitário

Preço

total

VEÍCULO AUTOMOTOR; FABRICAÇÃO
NACIONAL; ZERO QUILÔMETRO;
ANO/MODELO MÍNIMO 2013; COR
PRATA; 04 CILINDROS; 08 VÁLVULAS;
AR CONDICIONADO; ALIMENTAÇÃO
C/ INJEÇÃO ELETRÔNICA; BI-
COMBUSTIVEL (ETANOL/GASOLINA)
POTÊNCIA MÁXIMA E/OU SUPERIOR 68
CVS GASOLINA E 70 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.

01 UN 33.000,00 33.000,00

VEÍCULO AUTOMOTOR; FABRICAÇÃO
NACIONAL; ZERO QUILÔMETRO;
ANO/MODELO MÍNIMO 2013;
UTILITÁRIO; CARROCERIA ABERTA;
PASSAGEIROS; COR VERMELHA; 04

01 UN 33.500,00 33.500,00
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município de planalto
CNPJN" 76A60.526/0001-16

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

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

PLANALTO - PARANÁ

CILINDROS; 08 VALVULAS;

ALIMENTAÇÃO C/ INJEÇÃO
ELETRÔNICA; BI-COMBUSTIVEL
(ETANOL/GASOLINA) POTÊNCIA
MÁXIMA E/OU SUPERIOR 85 CVS

86 CVS ETANOL;

DIGITAL

INDICAÇÃO DE
DA ÁGUA E

COMBISTIVEL; JOGO DE TAPETES DE
BORRACHA E PROTETOR DE CARTER.

GARANTIA DE FÁBRICA E REVISÕES

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

GASOLINA E

HODÒMETRO

PARCIAL/TOTAL;

TEMPERATURA

TOTAL 66.500,00

O custo total estimado da solicitação acima, importa no
valor aproximado de R$ 66.500,00 (sessenta e seis mil e quinhentos reais).

Cordialmente,

O ̂
LUIZ CARLOS BONI

Gabinete do Prefeito

lüiZbíazõs
Secretaria de Serviços Rodoviários
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Planalto-Pr., 29 de abril de 2013

DE: Marlon Fernando Kuhn - Prefeito Municipal

Preliminarmente para a autorização solicitada para a
contratação de empresa visando a aquisição de veículos, destinados ao Gabinete do
Prefeito e Secretaria de Serviços Rodoviários deste Município de Planalto,
encaminhamos:

PARA:

PARA:

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

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

convocatório da licitação;

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

Cordialmente,

MARLC^ FERNANDO KUHN
Prefeito Municipal.
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Planalto-Pr., 30 de abril de 2013

DE:

PARA:

Secretaria de Finanças

Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

Em atenção à solicitação visando à contratação de empresa visando a
aquisição de veículos, destinados ao Gabinete do Prefeito e Secretaria de Serviços
Rodoviários deste Município de Planalto, expedido por Vossa Excelência na data de
29/04/2013, informamos a existência de previsão de recursos orçamentários para
assegurar o pagamento das obrigações decorrentes da solicitação supra, sendo que o

DOTAÇAO

Conta da despesa Funcional programática Destinação de reciurso

570 06.119.26.782.2601-1024 0.1.00.0000000

300 02.103.04.122.0000.0002 0.1.00.0000000

Cordialmente,

ENSON ELEMÍr SCHABO
Secretário de Finanças
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Planalto-Pr., 30 de abril 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 veículos,
destinados ao Gabinete do Prefeito e Secretaria de Serviços Rodoviários deste
Município de Planalto.

De acordo com a informação contida no oficio, de
29/04/2013, do Gabinete do Prefeito e Secretaria de Serviços Rodoviários e
pesquisa de preços feita pelo Departamento de Compras, o preço máximo do objeto
importa em R$ 66.500,00 (sessenta e seis mil e quinhentos 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
Orçamentárias:

DOTAÇÕES
Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso

570 06.119.26.782.2601-1024 0.1.00.0000000

300 02.103.04.122.0000.0002 0.1.00.0000000

A Licitação dar-se-á sob a modalidade PREGÃO, na
forma PRESENCIAL, pelo critério de julgamento de MENOR PREÇO POR ITEM,
regido pela Lei Federal n.° 10.520 de 17 de [julho de 2002 e subsidiariamente a Lei n.°
8.666/93 e suas alterações, LC áe dezembrÒ""de^006 e o Decreto
Municipal n." 2727/2007 de , e qemais disposições legais.

Eoi arecer.

PATRIQU

40.209
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AUTORIZAÇÃO PARA LICITAÇÃO

Planalto-Pr., 02 de maio 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 POR ITEM, que tem por objeto à
contratação de empresa visando a aquisição de veículos, destinados ao Gabinete
do Prefeito e Secretaria de Serviços Rodoviários deste Município de Planalto, nos
termos da Lei Federal n. ° 10.520 de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente a Lei n. °
8.666/93 e suas alterações, LC 123/2006 de 14 de dezembro de 2006 e o Decreto
Municipal n° 2727/2007 de 26/06/2007, e demais disposições legais.

O Pregoeiro e a Equipe de Apoio nomeada pela Portaria 002/2013.

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

MARLO

P

FERNANDO KUHN

Municipal



município de planalto

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

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

PLANALTO - PARANÁ

MINUTA DE EDITAL DE LICITAÇÃO JV° ...../2013

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

O Município de Planalto, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica - CNPJ, sob o n° 76.460.526/0001-16, com sede na Praça
São Francisco de Assis, n° 1583, por seu Prefeito Municipal, Senhor Marlon
Fernando Kuhn, e 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 veículos, destinados ao Gabinete do Prefeito
e Secretaria de Serviços Rodoviários 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 / / , às : horas, na sala de reuniões da Comissão de
Licitação da Prefeitura Municipal de Planalto, com endereço na Praça São
Francisco de Assis, n° 1583 - Centro, Planalto-Pr.

1- DO OBJETO

1.1- A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta visando a
aquisição de veículos, destinados ao Gabinete do Prefeito e Secretaria de
Serviços Rodoviários deste Município de Planalto, conforme condições,
especificações, valores e quantidades, constante no Anexo I e nos termos
deste edital.

LOTE: 1

Iteth Nohie dÒ prddütofr Quaht. Unid. Préço
máximo

unitário

Preço'
máximo

total

1 VEÍCULO AUTOMOTOR; FABRICAÇÃO
NACIONAL; ZERO QUILÔMETRO;
ANO/MODELO MÍNIMO 2013; COR
PRATA; 04 CILINDROS; 08 VÁLVULAS;
AR CONDICIONADO; ALIMENTAÇÃO C/
INJEÇÃO ELETRÔNICA; BI-

01 UN
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combustível (ETANOL/GASOLINA)
POTÊNCIA MÁXIMA E/OU SUPERIOR 68
CVS GASOLINA E 70 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 INCLX7ÍDAS, NO
MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES.
VEICULO AUTOMOTOR; FABRICAÇÃO
NACIONAL; ZERO QUILÔMETRO;
ANO/MODELO MÍNIMO 2013;
UTILITÁRIO; CARROCERIA ABERTA; 2
PASSAGEIROS; COR VERMELHA; 04

CILINDROS; 08 VÁLVULAS;
ALIMENTAÇÃO Cf INJEÇÃO
ELETRÔNICA; BI-COMBUSTIVEL
(ETANOL/GASOLINA) POTÊNCIA
MÁXIMA E/OU SUPERIOR 85 CVS
GASOLINA E 86 CVS ETANOL;

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

DE CARTER.

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

01 UN

TOTAL

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

; Conta da despesa Funcional programática Déstinação de recurso ;

570 06.119.26.782.2601-1024 0.1.00.0000000

300 02.103.04.122.0000.0002 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;
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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
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
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credencial ou ausência do representante, implicará na exclusão da proposta
no certame.

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

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

7- DA PROPOSTA DE PREÇOS
7.1- A proposta de preços - envelope I, devidamente assinada pelo
proponente ou seu representante legal, deverá ser redigida em português,
datilografada ou digitada, de forma clara, sem emendas, rasuras ou
entrelinhas nos campos que envolverem valores, quantidades e prazos, com
indicação do número deste Edital. Deverá ser elaborada considerando as
condições estabelecidas neste edital e seus anexos, discriminando-se
minuciosamente o objeto cotado, observando-se o quantitativo de cotação de
quantidade e o preço máximo unitário e total, constando ainda à
marca/modelo do objeto ofertado, validade da proposta mínima de 60
(sessenta) dias, conforme descrito no Anexo I do presente Edital, facilitando
assim o julgamento. Não deverá ser cotado objeto que não atenda às
especificações mínima prevista no Anexo I, sob pena de
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,
à Praça São Francisco de Assis, n° 1583, Centro, Planalto-Pr., no prazo de 15
(quinze) dias, contados após o recebimento da Solicitação de Entrega.

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

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

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

valor zero, ou manifestamente inexequiveis, havido assim como aquele
incompatível com os preços praticados no mercado, conforme a Lei 8.666/93
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 às penalidades cabíveis.
8.13- Caso não se realize lances verbais, serão verificados a conformidade
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entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para contratação,
hipótese em que o Pregoeiro poderá negociar diretamente com a proponente
para que seja obtido melhor preço.
8.14- Após este ato, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas as
ofertas.

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

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

8.20 - Os beneficiários da Lei Complementar n** 123/2006, caso sua
proposta se situe no intervalo até 5% (cinco por cento) de menor preço
de licitante não benefíciário da mesma LC 123/2006, podem reformular
no ato a sua proposta de preço para outro de menor valor caracterizando
desempate legal. O empate do valor da proposta já decide a classifícação
a favor da empresa beneficiária da LC 123/2006.
8.21- Os licitantes logo após a abertura dos Envelopes **1" contendo a
proposta de preço, que se apresentaram como 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
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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);
k) Declaração de que possui empresa responsável pela revisão e

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

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

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

10- CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
10.1- O Objeto deverá ser entregue na Prefeitura Municipal, à Praça São
Francisco de Assis, n° 1583, Centro, Planalto-Pr., no prazo de 15 (quinze)
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.
10.4- O prazo de vigência do instrumento de contrato será de até
31/07/2013.

11- DO VALOR MÁXIMO
11.1- O valor máximo correspondente ao total do objeto, é de R$



município de planalto
CNPJN° 76.460.52^0001-16

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

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

PLANALTO - PARANÁ

(  ), 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 (trés) dias. Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar por
escrito, contra-razões em igual número de dias, que começarão a contar do
término do prazo do recorrente.
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.
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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- E facultada a apresentação dos Anexos em modelos próprios do
proponente, desde que não descaracterizem suas finalidades.
16.2- Compõem esta Convocação Geral, além das condições especificas,
constantes do corpo do Edital, os seguintes documentos:

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

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

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

assistência técnica do objeto
h) Minuta de Contrato.

17- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
17.1- Esta licitação poderá ser revogada por interesse público e anulada por
ilegalidade de oficio ou mediante provocação de terceiros, mediante parecer
por escrito e devidamente fundamentado, aplicando-se os procedimentos
inerentes aos recursos quanto à concessão de prazo para contraditório.
17.2- O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, no interesse público, poderão
relevar omissões puramente formais, desde que não reste infringido o
principio da vinculação ao instrumento convocatório.
17.3- será(ão) lavrada(s) ata(s) do(s) trabalho(s) desenvolvido(s) em ato
público de abertura dos envelopes, a(s) qual(is) será(ão) assinada(s) pelo
Pregoeiro, pela equipe de apoio e representantes credenciados presentes.
17.4- A licitação não implica da obrigatoriedade de compra por parte do
Município de Planalto. Até a entrega do empenho, poderá o licitante vencedor
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, n° 1583, Centro - CEP 85.750.000
- Planalto, Estado do Paraná, no horário das 8:00 às 11:30 e das 13:30 às
17:30 horas.
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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

MARLÒN/FERNANDO KUHN
Prefeito Municipal
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MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° .,»/2013
PREGÃO PRESENCIAL N° .»V2013

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

CONTRATADA: devidamente inscrita

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

CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO DO CONTRATO
O presente contrato tem por objeto a aquisição de veículos, destinados

ao Gabinete do Prefeito e Secretaria de Serviços Rodoviários deste Município de
Planalto, tudo conforme a se
ITEM QUANT. UNID. NOME DO OBJETO

VEÍCULO AUTOMOTOR;
FABRICAÇÃO NACIONAL;
ZERO QUILÔMETRO;
ANO/MODELO MÍNIMO
2013; COR PRATA; 04

CILINDROS; 08 VÁLVULAS;
AR CONDICIONADO;

ALIMENTAÇÃO C/ INJEÇÃO
ELETRÔNICA; BI-
COMBUSTIVEL

(ETANOL/GASOLINA)
POTÊNCIA MÁXIMA E/OU
SUPERIOR 68 CVS GASOLINA

E 70 CVS ETANOL; 04 PORTAS

LATERIAIS; CAPACIDADE

PARA 05 OCUPANTES;

HODÔMETRO DIGITAL
PARCIAL/TOTAL;

MARCA/ VALOR VALOR
MODELO UNIT. TOTAL
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INDICAÇÃO DE
TEMPERATURA DA ÁGUA E
COMBISTÍVEL; TOMADA 12
V; JOGO DE TAPETES DE

BORRACHA E PROTETOR DE

CARTER.

GARANTIA DE FÁBRICA E
REVISÕES OBRIGATÓRIOS
INCLUÍDAS, NO MÍNIMO DE
12 (DOZE) MESES.
VEÍCULO AUTOMOTOR;
FABRICAÇÃO NACIONAL;
ZERO QUILÔMETRO;
ANO/MODELO MÍNIMO
2013; UTILITÁRIO;
CARROCERIA ABERTA; 2

PASSAGEIROS; COR

VERMELHA; 04 CILINDROS;

08 VÁLVULAS;
ALIMENTAÇÃO C/ INJEÇÃO
ELETRÔNICA; BI-
COMBUSTIVEL

(ETANOL/GASOLINA)
POTÊNCIA MÁXIMA E/OU
SUPERIOR 85 CVS GASOLINA

E  86 CVS ETANOL;

HODÔMETRO DIGITAL
PARCIAL/TOTAL;
INDICAÇÃO DE
TEMPERATURA DA ÁGUA E

COMBISTÍVEL; JOGO DE
TAPETES DE BORRACHA E

PROTETOR DE CARTER.

GARANTIA DE FÁBRICA E

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

TOTAL

Parágrafo Único - Integram e completam o presente termo Contratual,
para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as
condições expressas no edital PREGÃO PRESENCIAL N° /2013, jimtamente com
seus anexos e a proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA
DO VALOR

Pelo fornecimento do(s) objeto(s) ora contratado, a CONTRATANTE
pagará à CONTRATADA o valor total de R$ { ), daqui a
diante denominado VALOR CONTRATUAL.
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CLÁUSULA TERCEIRA
DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA
0(s) Objeto(s) deverá(ão) ser entregue(s) 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(s) objeto(s), e com
apresentação da respectiva nota fiscal.

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

Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso

570 06.119.26.782.2601-1024 " 0.1.00.0000000
300 I 02.103.04.122.00Q0.0002~ 0.1.00.0000000
CLÁUSULA QUINTA
DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

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

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

do Contrato.

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

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

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

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

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

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

g) Apresentar sempre que solicitado, durante a execução do Contrato,
documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor
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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
INADIMFLEMENTO CONTRATUAL

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

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

CLÁUSULA OITAVA
DA RESCISÃO

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

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

CLÁUSULA NONA
DA VIGÊNCIA
O prazo de vigência será até 31/07/2013.
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
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um representante com plenos poderes para receber notificação, citação inicial e
outras medidas em direito permitidas.

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

Planalto-Pr de de

CONTRATANTE CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
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PARECER:

Planalto-Pr., 02 de maio 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 veículos,
destinados ao Gabinete do Prefeito e Secretaria de Serviços Rodoviários deste
Município de Planalto.

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

com a Lei Federal n. ° 10.520 de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente a Lei n. °
8.666/93 e suas alterações, LC 123/2006 de 14 de dezembro de 2006 e o Decreto
Municipal n° 2727/2007 de 26/06/2007, e demais disposições legais.

ecer.

Px\TRIQUE

OAB 40.209
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EDITAL DE LICITAÇÃO JNT 026/2013

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

O Município de Planalto, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica - CNPJ, sob o n° 76.460.526/0001-16, com sede na Praça
São Francisco de Assis, n° 1583, por seu Prefeito Municipal, Senhor Marlon
Fernando Kuhn, e 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 veículos, destinados ao Gabinete do Prefeito
e Secretaria de Serviços Rodoviários 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 16/05/2013, às 09:00 horas, na sala de reuniões da Comissão de
Licitação da Prefeitura Municipal de Planalto, com endereço na Praça São
Francisco de Assis, n° 1583 - Centro, Planalto-Pr.

1- DO OBJETO

1,1- A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta visando a
aquisição de veículos, destinados ao Gabinete do Prefeito e Secretaria de
Serviços Rodoviários 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
máximo

unitário,

Preço f

máximo

total

1 VEÍCULO AUTOMOTOR; FABRICAÇÃO
NACIONAL; ZERO QUILÔMETRO;
ANO/MODELO MÍNIMO 2013; COR
PRATA; 04 CILINDROS; 08 VÁLVULAS;
AR CONDICIONADO; ALIMENTAÇÃO Cf
INJEÇÃO ELETRÔNICA; BI-

01 UN 33.000,00 33.000,00
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combustível (ETANOL/GASOLINA)
POTÊNCIA MÁXIMA E/OU SUPERIOR 68
CVS GASOLINA E 70 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.
VEICULO AUTOMOTOR; FABRICAÇAO
NACIONAL; ZERO QUILÔMETRO;
ANO/MODELO MÍNIMO 2013;
UTILITÁRIO; CARROCERIA ABERTA; 2
PASSAGEIROS; COR VERMELHA; 04
CILINDROS; 08 VÁLVULAS;
ALIMENTAÇÃO C/ INJEÇÃO
ELETRÔNICA; BLCOMBUSTIVEL
(ETANOL/GASOLINA) POTÊNCIA
MÁXIMA E/OU SUPERIOR 85 CVS
GASOLINA E 86 CVS ETANOL;
HODÔMETRO DIGITAL PARCIAL/TOTAL;
INDICAÇÃO DE TEMPERATURA DA
ÁGUA E COMBISTÍVEL; JOGO DE
TAPETES DE BORRACHA E PROTETOR

DE CARTER.

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

01 UN 33.500,00 33.500,00

TOTAL 66.500,00

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

Còiita da despesa Funcional prngrarnátí® fiDeSfínai^ò dé recdfsõ?
570 06.119.26.782.2601-1024 0.1.00.0000000

300 02.103.04.122.0000.0002 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 16/05/2013 às 09:00 horas
no Departamento de Licitações desta Prefeitura 02 envelopes lacrados;
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envelope I contendo proposta de preços. Envelope II contendo documentos
para habilitação, com as seguintes identificações na parte externa:

PREGÃO PRESENCIAL N° 026/2013
ENVELOPE I - PROPOSTA DE PREÇOS
PROPONENTE: (nome da empresa)

PREGÃO PRESENCIAL N° 026/2013
ENVELOPE II - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
PROPONENTE: (nome da empresa)

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

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

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

efetuando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou, ainda, empregados
com idade inferior a 16 (dezesseis) anos, efetuando qualquer trabalho, salvo
na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. Conforme
Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do Artigo 7° da Constituição
Federal (anexo V).
3.4 - As empresas 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 licitatòrio 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
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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 íizer até 02 (dois) dias úteis antes da
data de abertura da sessão do Pregão.

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

7- DA PROPOSTA DE PREÇOS
7.1- A proposta de preços - envelope I, devidamente assinada pelo
proponente ou seu representante legal, deverá ser redigida em português,
datilografada ou digitada, de forma clara, sem emendas, rasuras ou
entrelinhas nos campos que envolverem valores, quantidades e prazos, com
indicação do número deste Edital. Deverá ser elaborada considerando as
condições estabelecidas neste edital e seus anexos, discriminando-se
minuciosamente o objeto cotado, observando-se o quantitativo de cotação de
quantidade e o preço máximo unitário e total, constando ainda à
marca/modelo do objeto ofertado, validade da proposta mínima de 60
(sessenta) dias, conforme descrito no Anexo I do presente Edital, facilitando
assim o julgamento. Não deverá ser cotado objeto que não atenda às
especifícações mínima prevista no Anexo I, 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 efíciência 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
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8.1- O Pregoeiro declarará aberta a sessão iniciando-se com a fase de
credenciamento dos interessados em participar do certame.
8.2- Estando de posse da relação das Licitantes Credenciadas o Pregoeiro
fará divulgação verbal dos interessados, sendo que, as proponentes
credenciadas poderão ofertar lances durante a sessão do Pregão, dando-se
início ao recebimento dos envelopes "proposta de Preços" e "Documentos de
Habilitação".
8.3- Abertos os envelopes contendo as propostas de preços, será realizada
sua conferência, análise de sua conformidade com as exigências do Edital.
8.4- O Pregoeiro procederá à classificação da proposta de menor preço, e
aquelas que tenham valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por
cento), relativamente à de menor preço, para participarem dos lances verbais.
8.5- Caso não haja pelo menos três propostas nas condições definidas no
item 8.4, serão classificadas as propostas subsequentes que apresentarem os
menores preços, subsequentes, até o máximo de três.
8.6- Cumprindo o item 8.3, serão desclassificadas as propostas de preços
que:

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

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

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

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

8.7- Na ocorrência de empate dentre as classificadas para participarem dos
lances verbais, a ordem para esses lances será definida através de sorteio,
onde terá preferência para o lance a licitante sorteada. As 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
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entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para contratação,
hipótese em que o Pregoeiro poderá negociar diretamente com a proponente
para que seja obtido melhor preço.
8.14- Após este ato, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas as
ofertas.

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

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

8.20 - Os beneficiários da Lei Complementar n^ 123/2006, caso sua
proposta se situe no intervalo até 5% (cinco por cento) de menor preço
de licitante não beneficiário da mesma LC 123/2006, podem reformular
no ato a sua proposta de preço para outro de menor 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
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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);
k) Declaração de que possui empresa responsável pela revisão e

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

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

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

10- CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
10.1- O Objeto deverá ser entregue na Prefeitura Municipal, á Praça São
Francisco de Assis, n° 1583, Centro, Planalto-Pr., no prazo de 15 (quinze)
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.
10.4- O prazo de vigência do instrumento de contrato será de até
31/07/2013.

11- DO VALOR MÁXIMO
11.1- O valor máximo correspondente ao total do objeto, é de R$ 66.500,00

7
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(sessenta e seis mil e quinhentos reais), conforme demonstrado no Anexo
I, do presente ato convocatório.

12- DAS PENALIDADES

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

13- DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

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

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.

8
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15-DO PAGAMENTO

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

16- DOS ANEXOS DO EDITAL

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

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

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

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

assistência técnica do objeto
h) Minuta de Contrato.

17- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
17.1- Esta licitação poderá ser revogada por interesse público e anulada por
ilegalidade de oficio ou mediante provocação de terceiros, mediante parecer
por escrito e devidamente fundamentado, aplicando-se os procedimentos
inerentes aos recursos quanto á concessão de prazo para contraditório.
17.2- O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, no interesse público, poderão
relevar omissões pureimente formais, desde que não reste infringido o
principio da vinculação ao instrumento convocatório.
17.3- será(ão) lavrada(s) ata(s) do(s) trabalho(s) desenvolvido(s) em ato
público de abertura dos envelopes, a(s) qual(is) será(âo) 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, n° 1583, Centro - CEP 85.750.000
- Planalto, Estado do Paraná, no horário das 8:00 às 11:30 e das 13:30 às
17:30 horas.
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17.6- As partes contratantes íicam 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., 03 de maio de 2013

MARLQlí FERNANDO KUHN
Prèfeito Municipal

10
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PREGÃO PRESENCIAL N® 026/2013

ANEXO II - CARTA DE CREDENCIAMENTO

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ N°

ENDEREÇO.

MUNICÍPIO:

.FONE:_

EST.

Credenciamos o(a) Sr.(a).

portador(a) da cédula de identidade sob n'

e CPF sob n°

A participar do procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO

PRESENCIAL N° 026/2013, 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° 026/2013

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ N°

ENDEREÇO. FONE:

MUNICIPIO:^ EST.

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de

proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO

PRESENCIAL N° 026/2013, instaurado pelo Município de Planalto, que não

fomos declarados inidõneos 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



íúTirií?

município de planalto
CNP/N'' 76A60.526/0001'16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

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

PLANALTO - PARANÁ

PREGÃO PRESENCIAL N® 026/2013

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

(documento obrigatório)

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ N°

ENDEREÇO.

MUNICÍPIO:

FONE:

O representante legal da empresa.

EST.

na qualidade de Proponente do

procedimento licitatórío sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N°

026/2013, 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
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PREGÃO PRESENCIAL N° 026/2013

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° 026/2013, por seu representante,

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

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

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

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

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

Federal.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e data

NOME:

RG/CPF

CARGO
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PREGÃO PRESENCIAL N® 026/2013

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°
026/2013, instaurado pelo Município de Planalto, declara para todos os fins
de direito que estou(amos) sob o regime de microempresa ou empresa de
pequeno porte, para efeito do disposto na Lei Complementar 123, de 14 de
dezembro de 2006.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e data

NOME:

RG/CPF

CARGO
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PREGÃO PRESENCIAL N® 026/2013

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

RAZÃO SOCIAL:.

CNPJ N°

ENDEREÇO FONE:.

MUNICIPIO:^ EST.

Declaramos conforme solicitado no edital em epígrafe que

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

venhamos a vencer a referida licitação é:

Nome;

CNPJ°

Endereço: Telefone:

Cidade: Estado:

Distancia da sede do Município de Planalto: (km)

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente

Local e data

NOME:

RG/CPF

CARGO
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EMPRESA;

CNPJ N°

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO
PREGÃO PRESENCIAL N" 026/2013

INSCRIÇÃO ESTADUAL N°

ENDEREÇO:

CIDADE: ESTADO:

declara o recebimento do Edital PREGÃO PRESENCIAL N®

026/2013 anexos I,II,III,IV,V,VI,VII, Minuta de Contrato, referente

aquisição de veículos, destinados ao Gabinete do Prefeito e Secretaria

de Serviços Rodoviários deste Município de Planalto.

Planalto-Pr. de de

NOME:_

RGN°

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

Contrato Administrativo que entre si fazem o Município de Planalto e a
empresa na forma abaixo.

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

CONTRATADA: devidamente inscrita

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

CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO DO CONTRATO

O presente contrato tem por objeto a aquisição de veículos, destinados
ao Gabinete do Prefeito e Secretaria de Serviços Rodoviários deste Município de
Planalto, tudo conforme a se^rir:
ITEM QUANT. UNID. NOME DO OBJETO MARCA/

MODELO

VALOR

UNIT.

VALOR

TOTAL

01 01 UN VEÍCULO AUTOMOTOR;
FABRICAÇÃO NACIONAL;
ZERO QUILÔMETRO;
ANO/MODELO MÍNIMO
2013; COR PRATA; 04

CILINDROS; 08 VÁLVULAS;
AR CONDICIONADO;

ALIMENTAÇÃO C/ INJEÇÃO
ELETRÔNICA; BI-
COMBUSTIVEL

(ET ANOL / GASOLINA)
POTÊNCIA MÁXIMA E/OU
SUPERIOR 68 CVS GASOLINA

E 70 CVS ETANOL; 04 PORTAS

LATERIAIS; CAPACIDADE

PARA 05 OCUPANTES;

HODÔMETRO DIGITAL
PARCIAL/TOTAL;
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INDICAÇÃO DE
TEMPERATURA DA ÁGUA E

COMBISTÍVEL; TOMADA 12
V; JOGO DE TAPETES DE

BORRACHA E PROTETOR DE

CARTER.

GARANTIA DE FÁBRICA E
REVISÕES OBRIGATÓRIOS

INCLUÍDAS, NO MÍNIMO DE
12 (DOZE) MESES.

02 01 UN VEICULO AUTOMOTOR;

FABRICAÇÃO NACIONAL;
ZERO QUILÔMETRO;
ANO/MODELO MÍNIMO
2013; UTILITÁRIO;
CARROCERIA ABERTA; 2

PASSAGEIROS; COR

VERMELHA; 04 CILINDROS;

08 VÁLVULAS;
ALIMENTAÇÃO C/ INJEÇÃO
ELETRÔNICA; BI-
COMBUSTIVEL

(ETANOL/GASOLINA)
POTÊNCIA MÁXIMA E/OU
SUPERIOR 85 CVS GASOLINA

E  86 CVS ETANOL;

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

PROTETOR DE CARTER.

GARANTIA DE FÁBRICA E

REVISÕES OBRIGATÓRIOS

INCLUÍDAS, NO MÍNIMO DE
12 (DOZE) MESES.

TOTAL

Parágrafo Único - Integram e completam o presente termo Contratual,
para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as
condições expressas no edital PREGÃO PRESENCIAL N° /2013, juntamente com
seus anexos e a proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA
DO VALOR

Pelo fornecimento do(s) objeto(s) ora contratado, a CONTRATANTE
pagará à CONTRATADA o valor total de R$ ( ), daqui a
diante denominado VALOR CONTRATUAL.
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CLÁUSULA TERCEIRA
DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA
0(s) Objeto(s) deverá(ão) ser entregue(s) 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(s) objeto(s), e com
apresentação da respectiva nota fiscal.

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

Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso

570 06.119.26.782.2601-1024 0.1.00.0000000

300 02.103.04.122.0000.0002 0.1.00.0000000

DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

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

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

do Contrato.

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

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

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

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

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

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

g) Apresentar sempre que solicitado, durante a execução do Contr^
documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em yígor



iíSÃLÍ?

município de planalto
CNPJN'' 76.460,526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

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

PLANALTO - PARANÁ

quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais.

CLÁUSULA SEXTA
DA CESSÃO DO CONTRATO
A CONTRATADA não poderá ceder o presente Contrato a nenhuma

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

CLÁUSULA SÉTIMA
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL

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

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

CLÁUSULA OITAVA
DA RESCISÃO

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

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

CLÁUSULA NONA
DA VIGÊNCIA
O prazo de vigência será até 31/07/2013.
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
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um representante com plenos poderes para receber notificação, citação inicial e
outras medidas em direito permitidas.

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

Planalto-Pr de de

NTRATANTE CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
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Insttluído pela Resdu^ 001 de 04 (te OutiOío de 2011 Ano It-EcUçãoN* 0337Segunda-feira. 06 de Maio de 2013

do Superou Financeiro exercício de 2012, conforme previsto no Inciso I do parágrafo 1°
do artigo 43 da Lei Federai n® 4.32Q'64 de 17/03/64 a seguir especificado
Superávit Financeiro de 2012
Fonte 880 RS 180.600.00

Art S^-Esta Lei entrará em vigor na aata de sua publicação, revogas as disposições em
contrário

Gabinete do Pr^eito Municipai de Pisialto.aos Dois dias do mês de Maio de 2013
MARLON FERNANDO KUHN

PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO N°.3761

Data: 02 de Maio de 2013.

SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar
MARLON FERNANDO KUHN, Prefeito Murícipai de Planalto, Estado do Paraná, no uso
de suas atritxiições conferidas pela Lei Municipal n® 1.782 de 02 de Maio de 2013.
Art r-Rca autorizado o Executivo Municipal a proceder à at>ertura de Credito Acícional
Suplemertarao Orçamaito Geraldo Município de Planalto, Estado do Paraná, destinado
ao suporte das despesas no valor de R$ 180.60G.G0 (Cento e oitenta mil e seiscentos
reais), de acordocom a segurnte especificação
ÓRGÃO 10 - SECRET/\RIA DE ASSiSTÍ NCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 10 142-Fundo Mun DIr. da Criança e do Adolescente
ATIVIDADE: 08 243 0B01 6068-Assistência a Criança e o Adolescente
CONTA/ELEMENTO 001890 3 3.90 30.00.00 -MaterialdeConsumo

880-Contribuições e Legados Entidades não Gover ECA/FMDCA.R$ 22.000.00
CONTA/ELEMENTO. 001901 3 3 90.33.00.00-Passagens e Despesas com Locomoção
880 - Conlnbulções e Legados Entidades não Gover. ECA/FMOCA.RS 10 000.00
CONTA/ELEMENTO 001921 3 3 90.39.00 00-Outros Serviços de Terceiros P.J.
P"'' - Contribuições e Legados Entidades não Gover ECA/FMDCA.RS 110.500.00
' ̂ .TA/ELEMENTO 001931 4 4 90.52 00.00 - Equipamento Matenal Permanente

sSo-Contribuições e Legados Entidades não Gover, ECA/FMDCA.RS 38 100,00
Art. 7?-Para cobertura do crédito Adiciona! Suplementar e Especlâ a ser aberto em
decorrência da autorização constante da Lei acima serão utilizados os recursos oriundos
do Superávit Rnancaro exercido de 2012 confoime previsto no inciso I do parágrafo 1®
do artigo 43 da Lei Federal tf 4 320/64 de 17/03/64 a seguir espectfícado.
Superávit Financeiro de 2012
Fonte 880 R$180600,00
Art 3®-Es(e Decreto entrará em vigor na data de sua pubitcação. revogas as disposições
em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Planalto, aos Dois dias do mês de Maio de 2013.
MARLON FERNANDO KUHN

PREFEITO MUNICIPAL

AVISO DE LICITAÇÃO

município de PLANALTO/PR.
PREGÃO PRESENCIAL N® 026/2013
O MUNICÍPIO DE PLANALTO, laz saber aos Interessados que ccm base na Lei ftderal
de n® 10.520 de 17 de jultio de 2002. Decreto MurKipal de n®2727/2007 de 26/06/2007.
e subsidlariamente á Lei Federal n® 6 666/93 LC 123/2006 de 14 de dezembro de 2006

e demais legislações apticávels em sua sede silo a Praça São Francisco de Assis. 1583.
fará realizar Ucitação na Modalidade preg/o presencial sob n® 026/2013. conforme
descrito abaixo:

OBJETO: Aquisição de veículos; 01 veículo automotor: blcombustjyel (etanol/gasoina)
potência máxèna e/ou superior 68 cvs gasolina e 70 cvs etanol e 01 veículo automotor; utirtário:
canoceria aberia. 2 passageiros: bcombustível (etanol/gasolina) potência máxima e/ou superior
85 cvs gasolina e 86 cvs etanol; desOnados ao Ga^nele do Prefeito e Secretaria de Serviços
" ̂''oviános deste Município de Planalo.
,^^rA DA ABERTURA: 16<feni*o0*2CH3-«»09iC0 hor».
Maiores informações junto ao Depatamento de Licitações em tioralo de expedente.
MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N,® 001/2013

O Município de Planalto, pessoa juridica de direito piiilico. com sede à Praça São
Francisco de Assis, n » 1563. Centro. Município de Plaiatto. Estado do Paraná, inscrito
no CNPJ sob n ® 76 460 526/0001-16. representado neste ato peto Prefeito Mcrlclpal.
o Sentior Marlon Fernando Kiím. no uso de suas prerrogativas legais e considerando
0 disposto no arl 21, da ResoluçãdCD/FNDE n° 38. de 16/07/2009. toma público para
conhecimento dos Interessados, que está realizando aquisição de gêneros alimentícios
da Agricuitira Familiar e do Empreendedor Familiar Rural destinado ao atendimento
do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE. Município de Planalto, durante o
período dejuntio/2013 a agoslof20l3. com finalidade de apresentar Prqeto de Venda de
Gêneros Alimentícios da Agricultwa Familiar para Alimentação Escolar e habilitação dos
fornecedores

1 Para o processo de tiabllltação os fornecedores da Agrícultura Familiar deverão
entregar as Entidades Executoras os documentos pfescrítosnos§2®e§3°, do art, 22 da
ResoluçâtfCD/FNDE n' 38, de 16/07/2009.
1.1. Os Grupos informais de Agricultores Faniliares deverão enfegar.
a) prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF).
b) cópia da Declaração de Aptidão ao PRONAF-OAP principal, ou extrato da DAR. oe
cada Agricultor Familiar participante.
c) Prcjeto de Vênda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação
Escoíaf. elatxirado conjuntamente entre o Grupo Informal e a Entidade Artíciiadora e
assinado por todos os Agricultores Familiares participantes:
d) prova de atendimento de requsitos previstos em lef específica, quando for o caso
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1 2. Os Grupos Formais da Agricultura Familiar e de Empreendedores Familiares Rurais
constituídos em Cooperativas e Associações deverão entregar
a) prova de Inscrição no Cadastro N acionai de Pessoa Jurídica (CNPJ):
b) cópia da Declaração de Aptidão ao PRONAF-DAP Jurídica para associações e
cooperativas.

c) cópias das certidões negativas juiio ao INSS, FGTS. Receita Federal e Dívida Ativa
da União

d) cópias do estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade registrada na Junfi
Ccmercial no caso de cooperativas, ou Cartõno de Registro Civii de Pessoas Jurídicas,
no caso de associações. No caso de empreendimentos lamiliares. deverá serapresentada
cópia do Contraio Social, registrado em Cartório de Registro Civil de Pessoa Jurídica.
e) Piüjeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação
Escola^

e) prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quanitoforocaso.
2. O limite indiviciual de venda do A^cultor Familiar e do Empreendedor Familiar Rural
para a alimentação escolar deverá respeitar o valor máximo de RS 20 000.00 (vinte mil
reais), porDAP por ano. conforme disciplinado no art 24 da Resolução CD/FNDE n.®25.
de 04/07/2012

3. Gêneros alimentícios a serem adquiridos para alimentação escolar

liem UrVòada OLanlCada

Betarrace Ke tooo

/Vta» Pá> »0

RapcTo xq 1000

Cnaéo vetda Kg 100

Canowra Kg 1100

Kg 300

Temaea Kg aoD

Pbotiireta Kg 1S)

Matenda Kg eao

Llalão Kg 200

Ktordioca Kg 1900

LtlPc Vitàa Kg eoo

Gacaíj Ocea Kg 1000

Barana Praia Kg MO

BaranaK^ds Kg SOO

Portcã Kg 300

Oitt De «00

Xto^rioaalte Kg 1200

Betatfia Caiara Kg SOO

4. As amostras dos produtos deverão ser entregues até o dia 16 de maio de 2013.
até as 09:00 hs. na Secretaria Murtícipal de Educação, maiores Inlcxmações na sede
da Secretana Municipai de Educação, na Rua Praça São Francisco de Assis. n° 1583.
Município de Planalto/PR . pelo telefone (46) 3555 8100 - Ramal 222. As especificações
e as quantidades dos produtos estarão disponíveis nas Secretarias de Educação.
5. Os gêneros alimentícios deverão ser entregues na Prefeitura Municipai de Planaifo
situado á Praça São Francisco de Assis n ® 1583. Centro. Município de Planalto, Estado
do Paraiá. no período de junho de 2012 á agosto de 2013
6 A aquisição dos gêneros aiimentícioe será formalizada através de um Contictío de
Aquisição de Gêneros Alimentícios (^Agicultura Familiar para Alimentação Escolar
Planaito-Pr., 29 de abni de 2013

MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal

CLEUSA MARIA DESSANTl

Sec. Mun. de Educação

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N® 022/2012. EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL N* 005/201Z CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE
PLANALTO E ROGER COMÉRCIO DE MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA.

AOS Vinte e cinco dias do mês de março do ano de dois mil e treze o MUNICÍPIO DE
PLANALTO, neste ato representado pelo seu Prefeito. Sr MARLON FERNANDO KUHN.
e ROGER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. neste ato representada
por seu representante legal Sr, ROGER FILIPSEN. resolvem em comum acordo adiiaro
contrato administrativo n® 022/2012. firmado entre as parles em date de 06 de março
de 2012, cujo objeto é a contratação de empresa visando a aquisição de materiais de
construção, destinados à manutenção e conservaç^ de bens imóveis, deste Município
de Planalto, conforme segue ̂ Ixo:
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica alterada bilateralmertíe a Cláusula Nona (da vigência),
constaríe do contraio administrativo n» 022/2012. prorrogado o prazo de vigência do
contrato, consoante a referida cláusula, por mais 120 (cento e vinte) dias.
CLÁUSULA SEGUNDA' Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condlçõe'
estipuladas no contrato original, e não alteradas por este Instrumento.
E para validade do que pelas partes foi pactuado, firma-se este instrumento em duas vi
de iguâ teore lorma.
MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal
ROGER RLIPSEN

Reger Comércio de Materiais e Construção Ltda
Testemunhas

OLDECIR CAMPOS

C.I ./RG n®6 045 397-7/PR
LUIZ CARLOS BONI

C.I./RG n®3.895.670-1-PR

ICP oroM Attinaao EMronleanaftt* oon C«fl(<aa»
PaanolCr>.8<*>a AM*SOP-y>*«acikefciia MunleiBa»

—  do Sudwt* do Pwmi o* gvama a* aaaftjadaiit d«t»
' doojmente auseauivfsuaiuds anvéc soiiic.

Cefflfeaçfa OHdaldi Tempe^ ObewyuMa
t»acnv-min—nua» CMnat» leenateew

Para etnaullar a autanUtídada do

carinho do tampo, Informa o
eidlgo ao fecfe no aJía. 17B2246791

httptí/amsop.dioems.ccm .br t^n«7S
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ABSS
AjiMiaclo RnWnal de Saúde ds Sudeejte
Fcn^s: (4d) 3S24-U35 - Bairro ANorsda

Editai: cn.aras^WncoRi.br
8S601-39Ô - Rua NdeiR 4S8 - Frantisw Delitto - PR

EIirTN.DECONVOCAÇ&0 N*032013
O Pteaidcnie da Associa^ Reaertal de Saúde do Sidoeste, no um de aiaa atii-

biijies legA e de acordo con o nepodo noa Adi^n 1S e 1B do EjMiAo em t*gor.

TODOSOSSENHORESPREPETOSSUNICPAISdasUaKlpiosqueceratUaAaW'
ciacio Regandde$8ÚdedoSudoede(ARSS). parapartx^daASSãlBLEIA OERAl
E)nRAORD(NARIA.8redsa-senodalODEMAIODE2Cn3.noAUDITânODAAMSOP.
situado na ma Peru, n* 1301. bsno Unijuo^ Francisco Bdlrdo. PR. cm pnmeira
eomoeaçae ta 13:00 hocm, ccm enguenta por corto, moò um dos Prefeito» ni em
sejMide corNoca(io és 13:n ticras. com qualquer número de Prefeios presenteA
com a seiAiirde ordem do dia

1. RegifaiinçSo de terreno para a conslruçío da Sede Pidprta ̂ ARSS:
Z Tcmip]ar.aani do Urrcr.o;
3. DefinlfiodsCAPSADdil:
4. Assurtios Gerss.
Frantaco BeiiAo, PR, 03 de melo de 2013

ALBERTOARISI

Presidente

Prefeitura Municipal dc Cruzeiro do Iguaçu
EXTRATO 00 CONTRATOU* 12*2013

ESFÍOC CONTRATODEFORHECIAeNTO
UOTAçAO; PREGAOELETRÚNICO 1^02812013
WÍTF$' UWICiPIOnFORIITEiROOOlCU.iAÇl.l

MGRAXiUXJSTRIAECOMetCIODèGRAXASSA
(SJETO: Con)rA(8o de empresa eapecUtada no torneâmerto de «leoa.

ntos. TSA para atender as tecessidades da todas as Secretartas e Departamentos
desta Uaiiclpteidade. confcme consta no Anexo I Lotes 03 OÀ 09. 10.11.13, 22 32

VALORTOTAL: Ali RS:26.4S2,45 (vlnle e sA ml quarocentos o dnquenla e dds
reais e quarenb e cinco centsios).

PRA2XÍ: Al« O2rtK'201$
DOTAÇAO: 335030.00000C - Msterta! de eoneimo;
DAR: 02 de maio de 2013.

EXTRATO DO CONTRATO N'12^13
ESPêCE COKTRATODEFQRNECIIENTO
UCITAÇÃO: PKtUÃUbli:IMUNI<;Urr02ai2tn3
AtRTES. MUNiCÍ>iOOECRUZEIROOOiGUAÇU

HAC CENTRAL PARAMACOI.ERCIAL DE LUBRIRCANTES LTDA
O&ETDr ContrB(»t»o de empresa espedaÊcaite tso fornecimento de óleos
ts, psra ̂Ende.' u nccccidsda: d: —ds

ESPÉCIE
UCrTAÇÍO;
PARTES

Ce.ETO:

iitcncbaidade. cortotmeecmstsnoAnexol Lotes 01,020* OS. 07,12 13.14.17,18.
19 31.38.59. 80. 63. 66. 71.84. 67. HO. Ml. 142 143.144.148.147. 148,146.1»
151,152 153.154.155. 156,157 e 156.

VALORTOTAL: AieRS36.534.94limteeseBinilseecertosemaemieíoreais
nortiita e qualro ceirtsrosV
PRAZO: Att 02/0^15
DOTAÇiO: 339030.009000 - Atateria de consumo;
DATA' 02 de maio de 2013.

EXTRATODO CONTRATO N* 1282013
C0NTRAT00EF0RNEC1MENT0
PREOAO EIETRÕNICO fF 029^3
MUNIC^IODE CRUZEIRO DO ICAJAÇU
A J. ZORNITTAÓ OALTDA-tC

Contrata^ de empresa especlalteada no foneciiiefta de óleos.
liteos. Taxa, estopa. lUdo w freio e addvo para radiadores para teendar as naces-
sldsdesdelodas as SecrelcrLiseDepiutimenlos deste UcxúfsaUaile. cortorme ccnsla
noAnexo i Uii»» ôè. lô. xú, 21. 23.24 29 xô. 27. úó, 2r, õú. 3A 35.39 37.»«. 49 4L
42 «3. 44.45.44 47.46.50,51. 62 53,54.55,58. 57.56.61. 62 65.87.64 69.70.72
72 74 75.76.77. 78. 79.80.61. 62 63.64.64 68.99.90.91.92 63.94.94 94 97.98.
99 100.101.102.103.104.105.104 107.106 109.114 111.112 113.114.115. 116.
t17 118 na I2fi 121 122 l?r 124 124 i7S 127 129 12«. 170.15V 132 133 134
135. 136, 137. 138. 139 e Í45.

VALORTOTAL: Ató RS:47.49S,29(quarenta e sete mi miatrocodos e noventa e
eince reais e virte e nove cerlaws).

FRAZO. Ató 02/05/2015
DOlAfAO: 33ÚU3U.UÚVUUV • Uamna oe corsiano;
DAR: 02 de maio de 2012
Cnceeo do Iguaçu 03 de maio de 2013.

ENIRSON FERNANDO MACAGNAN
SECRETARIA f.lUNKriPALD.VDMWSTRftÇAO

KOMOLOGOE ADJUDICO O PREOAOELETROMCOfPOia^On
Honobgo o resufbdo apreserrlado pela Comissão de Apoio - Preglo Presenciai n*

Dt3/2Ò13. referente a corlislaçio de empresais) e:peciaic;aü(s) no fcniecimcnlo de
viiseriae eieeKo» rtnerse». rtestneOos a moruenfao oa rede de iumfWfaopúMca
do ffiuricipio de Cncan do Irbçu Dedarando vencedors as empiess: AIZEURO
ZOPaETTOSCIALTDAEPP.vencedoradosiotesM, tS.17.2fe23.canianaptopcsta

ne de RSe 031.90 (se>s mi erteteNos e TMa e um ress e noventa eertávos):

tot^ no ralòr * RVn.ÕiÒ.ÓÒ mí noveceritEs e déz reais e sessenta centavos);
OSUAR CAGNINIIiE. vencedora do lote 02 com uma prcportB no de R5:1.380.00
[um mítrcertoseoiteitareas7PARANA BtJSIfCSS UATEfttALELt i wCO LTDA. lerv
cedore dos Ues 04.04 07. 09. 10. 12 24. e 26. com uma orcoosta lital no valor de
Rtt4487.00 (dsoilo mil quatrocentos e sete re«7 RR ANDftAOE OISTRrSUlOOftA
LTDA.vsKedoradoslMes01.021Be2S.csmümapnpostatalalnoMdcrdeRl266460
(>tsn<teticentiaes«ssentereatie3«asef6scenlgiiPs);ZajlABCg01iA0EAIJieDA
UE veneedara dos IctesOS. 13 e 20. cera uma prowsla tctal no valor de R22273.00
Ucxxiíix 'f. tt>«|ia4aa licxievú). rcxlxaitu.«aiáu ruiaru Ox mtakMsx íhovUX' Ao»
rts Jesdo mis ite melo do ore de das mie treze.

LUIZALBERIKASTENER PONTES
PREFEITO

COUARCADEFRANCISCOBaTRAQ-PR
l*TABELIONATODEPROTE3TODETtnjLOS

SfTALDEINTTMAÇAO
ENCONTRAIASENFSTFT&RRIONATO SmMOONARUAPCWTaGROSSA 2ft5<)Na

(WAoèDE FRANCISCOBELTRAO-PR.PARAPROTESTO,OSTtTULOSASAIXODISCRJ-
UNADOS.DE fSSPONSABUOADEOOSOEVHJORESASEGURRaACIONADOS:

CLENIRTEREZINHA BARBOSA CPF762a39.S69-52 OUPUCATAIiERCAN-
niFORKDICAÇAOPROTOCOlO N*6753. CUJO VALORSE ENCONTRAINSERIOO HA
>FAUAAÜOlicUliMlAl>eLALvU«a:>IJ.OIVu4.

OUVAJOADAS9VA(7F676391.IB9«. UftlASAO BRAZ-INTBtIOR. CEP
B5e2IKDO-SALGAOO niHO -PR. OUPUCATAieC/WTlLPORINOICAÇAO PROTO
COLO N* 6 768 CUJO VALOR SE ENCONTRA INSERIDO NA FAIXA A 00 ITEM I DA
lASF^a vyna L£i '3çri<(n

RÕ6SOMLUIZAEfO£SDEOLIVEfUDASILCF¥077.89475988.0UPUCA-
TAfcBICANaPOR INDICAÇÃO PROTOCOLO N*6769 CUJOVALW SE aCONTRA
INSERIDO NAFAiXAADDITEMIOATABEUXV DA LE112611/02

INÁCIO AITAlR OE SOUZABUENO CPf 824.636.389-15. DUPUCATAMER-
CANriLPORINOICAÇADFm>IO(WLOrV6271,UUUOVALORS88NCONIKAINSfef«-
00 NAFAIXA A DO ITEM IDATABELAXV DA LE112611A)2

TONIALE OUERMO LTDAUECNPJ 12260.662/0001-79. OUPUCATAMER-
CANTl POR INDICADO PROTOCOLO fP6 790, CU.O VALOR SE ENCONTRAINSERI
DO ÍIAFAIXA A DO ITEM IOATABELAX-.- D.*, L£! 12S1 lOl

PORfAOTERSIDOPOSStVB.ENCONTRAR OS REFERIDOS RESPONSÁVEIS. PELO
PRESENTE OS INTIMO PARATODOS OS FINSDEDIREITOEAOI1ESMOTEI.POOS
CIBmFKOOEaUE.SENÍbFORPAGOOPR£SaTE.ATÉODIAOGr(l5/2013DAS 630
ÀS1tXl0hORASEDA$1200ÀS17:0a HORAS. SERÃO LAVRADOS OS SUBSEQUENTES
PROTESTOS BilOATAOEOTAMOIl

FRANCISC0BaTRAO-PR.O3DEUAI0 0E20l2
aCtO TOUAZOM FLHO -TABELIÃO.

í^reíeitura Municipal de Salto do Lontra
/íMSO DE PRORROGAÇÃO

çOiTAt DE PWpOSO P»?<!PNC»®1- DE «»€C0 OiratS-OMSl

Fipe prevê IPC de 0,35% em maio
AE - O índice de Preços ao Consu

midor (IPC) deve fechar o mês de
maio com uma taxa dc 0.35°». acima
da alia de 0,28% de abril. A previsão é
do coordenador do IPC, Rafael Cosia
Lima. durante entrevista na sede da
i-'undaç3o Instituto dc Pesquisas Eco
nômicas (Fipe), para detalhar os nú
meros do mês passado.
Segundo ele, a cxpecLativa leva cm

conta a estimativa de aceleração nos
preços dos alimentos industrializados
e dos semielobcradcs dentro dc sm-
po Alimentação. Os itens tn natura, por
sua vez, disse o economista, poderão
desacelerar "A conllguração do gru
po Alimentação no decorrer dc abril
não mudou tanto. A única importân
cia a se notar é que os industrializa
dos já subiram e ainda estão cm alta
na ponta (pesquisas semanais), en
quanto os semielaborados estão apre-
ueniundo queda mais suave. Oa in
natura podem desacelerar mais", es
timou.

xNo fechamento dc abril, c grupo

Alimentação teve alta de 0,20%, de
0,77% em março, e devem fechar
maio cm 0.45°/'».

A despeito da previsão de aumento
no ritmo de alta dos alimentos indus
trializados e semielaborados, os in
natura vSo ajudar no arrctccimcnto do
grupo em maio. Segundo ele, a deso
neração de PTS/Cofins de alguns pro
dutos da cesta básica ajudou na desa
celeração de Alimentação cm abril,
mas parece que perdeu força NO IPC
de abni. os industrializados ti\'cram
alta de 0,09%, enquanto os semiela
borados cederam 1,85%. "O impado
da cesia básica em abril já está bem
claro, mas esse efeito significativo
deve desaparecer. O movimento de
queda e de desaceleração (dos preços
dc produtos da lista) está passando",
avaliou.

Segundo Costa Lima, apesar do fim
do repasse da queda da tarifa de ener
gia no PC de abril ser evidente, o gru
po Habitação ainda continuará com
taxa baixa, podendo fechar o mês com

alta de 0,08%. contra 0,25% cm abril,
devido à redução dc PtSPascp recen
temente c ao recuo nas tarifas dc tele
fonia. Por outro lado, o grupo Saúde
deverá pressionar o PC para cima.
em razão ao aumento dc ale 6.31"'»
nos preços dos remédios.
Tem efeito que vai ajudar em Ha

bitação que é a queda ns tarifa de tele
fone fixo para celular. Saúde Iciá prcs-
•sSo dos medicamentos, enquanto
Transportes e Vestuário devem ficar
mais ou mencs está'.'e'.s. Já Despesas
Pessoais devem ficar com taxa um
pouco mais alta, por conta dc passa-
(jem aérea e pacotes <!e viagem" afir
mou.

De acordo com a Fipe, Transpor
tes devem fechar maio em 0.36?» (de
0,28% cm abril); Despesas Pessoais
em 0,54% (de queda dc 0,12%); Saú
de em 0.94?^ (de 1.31%); Educação
em 0,10% (de 0,iS%); e Veatuirio em
0.40% (de 0,19% em abril). Para o
encerramento do ano, a projeção da
fipc dc PC dc 5,00"» foi mantida.

Graça prevê plano da Peírobras para até 2030 em julho
AE - Apresidente daPe-

irubrus. Maria das Graças
Silva Foster, disse ontem,
3, que o plano estrat^ico
da companhia de longo pra
zo, «te 2u3u, ficara pronto
até julho deste ano. O últi
mo plano estratégico, no
pciiudu até 2020, foi ela
borado em 2007,
disse.Graça afirmou tam
bém que é preciso prc.-er e

conhecer detalhadamente
riscos pura puder miiigá-
los.

A presidente da Petrobrás
reforçou ainda que "buscar
convergência de preços c
uma prática diária na com
panhia" Em aula inaugural
iiu UFRJ, laiiibéiii icfujçou
que não estão previstas nes
te ano novas emissões de
ações.

Prefeitura Municipal de Planalto
AVSODEUCtTAÇÃO

MUMCirâ DEPtAHALTOm.
PfSGÃ0PIS5BICIM.iraa)2DI3

o UUMCIPIO DE PLANALTO, fs suM WS xXaessWM que Com bãu tia La F»-
dcral de R* 10 620 de 17 óe jiiho de 2002 Oeerela UmKlpd de rP 2727/2007 de 267
0812007, e subsidisianenb á Lei Fednl rf 8.668/92 LC 12312006 de 14 de dezon-
bra de 2006 e denias Iegsl8(óes ipkóveis e<n ua sede sW a Pr» S6o Francisco
dc Aui-, 1663, fará realcdr LcCaçâo na McdsTdade PREOÃO PRESENDAt sob rf
CxGxGí». cooTornie oesuílD eáuüa

OBJETO: AquisiçSo de veículos: 01 veloAo automotor; bicombusOvei {etantúgasoli-
na) potência máxima e/ou superior 68 cvs gasoina e 70 cvs etand e 01 wicüo aubmo-
lir idiUno: camcoia itatB 2 passageros: bicombmivel (etanoPgasctire) potência
mAsima r^u »infrn»rá5 cvs ivráiBrM p 96 cvs etnrml rlxdvrarlm an GNtrnate dn Pm-
fcAo e Secretartá de Servlços'Ro(lovlêtlos deste Mincipio de Planarto.

DATA DA ABERTURA 16 de raaio de 2013- ês 09Ò0 horas
Msores ifornia^óes jinto ao Departemetto de UctaçSes em hotMo de expeé-

ente.
UAkLON FêRNANDú KUHN

Prefoto Umicipal

Prefeitura Municipal dc Vitorino
DECRETO N.* 377/2013

Juarez Vobi. Piefdo Uunapal de VtoíB. Estado do Paraná no uso da suss aOL
biicêes leqás e com trese na teqislacêo UurícuAl

necRÇT»

Att 1* - Fica diMãa a SeoeUria Municipd da Faranda. Uaris CNarta Bcrga-
mascN. portadxa da RO 4.081.558-9 e do CPF 55298426904, altm daa Wtiipôes
que sio atnertes ao sèo tie atiturtAs todas as Ainp6es canespcndertes ao
cago de Secietáib Muricipal de Arênirisliagâo e Planeiamenla, para respcnder oi-
muaBvara«n» ■ Secrecana Uunapal oa Fse«>aa a pata da 07 oe maio de 2013.

Att 2* - A cumulagio tem creêter precitio, nlo horendo cunailaçío de rtmunera-
(óes nem concessão de oualquef outro benetcio dela decotrerrte.

Art. 3* - Revogadas as tfísposlçdes wn coníêrlo. este Decreta errtra em Ugorna data
dc cdd r-étédiic.

GtesInUa do Prefeito Mutec^ deVHorlnn Estado da Paraná em 03 de maio de
2013.

Juarez Vdbi
Prefeito Muntcipa

AVISDDEUCrTAÇÃO
OMLMICPIODEVrrORHO.EST/UODOPARANÃ tornapúblcoareabBctaem sua

sede s(o í Fbia Baáo de Cswaax 134. As 14.00 haas do <ka 200^12 UCS-
TAÇ/tO rs moctetdadePftEO/to PRESBfCHL.Spo de üctacAo iCNORPftEÇQ por
ITEM soboreglmeREGISTRO DE PREÇOS n.*61/2DI2obielMnlooAOUISIÇtoOE
UMABANCADADEGRAMTOCOUOtlASiajeASEARáWRIOSBIUDFPARAtmtiZA-
ÇÃO NAS ESCOLAS UNCPAIS _
C eõlxi poderá ser»bí^paitoà rrtcrciiURAUJnICírALCELiiCRiKG, a parta

do da 08*05/2012 das 08:30 hors ás 11:00 horas e das 13:30 heras ás 17:00 horas
e mfomíBçòes peb telefbne (46) 3227-1222.

Vtorino. 03/042013

Prxnoxirn OPeiN rto UiinirífHft

AIASODEUCITAÇÃO
OMJNICPIODEVITORINO.ESTADODOPARANÃ. temapCUcoareaêZBCiosnsua

sede, sb ê Rua Barlo de C^anema, 134, ás 09.00 heras do dia 03/0^013, UCI-
lAÇAOnamesenoMaiOAAADAOEPREÇOS,OpooeLictaKAolIiCMCAb PPSCOsoO
O fl.* 042013. ctiie«vando o CONTRATAÇÃO DE EUPRE^SA PARA PRESTAÇÃO OE
SERVIÇOS DE FISIOTBtAPtAOEESTMJLOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO, FlSF
OTEPAfWNEüRaOaCAESPECIfltEAOAPetOíeTODO BO»T>l E CUEVBS HCOEK.
PAPAATFf(OS,f=NTOAUSU,"J"n tiArjxjjnariE ncjairiç
O adÜ podará sarobtida juüó A PftEFBTtIRA MtJNICinU. DE VTTDRmO, a partir

do da 036)572012 das 06:30 hors ás 11:00 horas e ds 12% hors ás 171)0 horas
a MermapOes pelo teleftne (46) 3227-1221

vasnna. 03A!&'2013
PresrOertB da ConissAo Permanente de tJcaafAo

Prefeitura Municipal de Manneieiro

Graça disse que o primei
ro óleo (iníuiu dc produção)
de Cidade dc Paraly, em
Lula Nordeste, está previs
to para 28 dc maio. A exe
cutiva lambem tntormou

que o Estaleiro Atlântico Sul
(EAS) (leve entregar em
liicvc u iiuvíu Sucziiiax.
Graça disse que a compa
nhia tem seu acionista con
trolador, mas também tem.
"os nossos minoritários aos
quais devemos resultados".
Sobre nroictos ainda cm

análise na companhia, Gra
ça disse que as refinarias
Premium, de Maranhão e
Ceará, devCTão "muito pro
vavelmente a partir dc ju
lho" ser conlirmadas e pas
sarem a projetos em
execução Graça também
eituu fuiie iiaballiupaia que
as unidades de fenilízantes
IV e V atendam métricas
internacionais e possam ler
investimentos garantidos.
Hoje, essas planlas também
estão "cm análise".

Saqueadores atacam trens
de soja em Santa Adélia
AE - 1 rens carregados com

soja viraram alvo de saquea
dores cm Santa Adélia, na re
gião norte do Estado de São
Paijo,a371 km da capital. A
linha integra o corrõior de
expoitação da suja c escou u
grão produzido em Mato
Grosso e outros Estados do
centro-oestc para o Porio de
Santos. Felu menos vinte va

gões foram atacados nos úl
timos seis meses, segundo a
Policia Chái. Numa operação,
quinta-feira. 2. os policiais
deram buscas em mais de 50
casas e recuperaram 800 sa
cas de soja escondida, ã es
pera de Ttíceptadores. Até a
tarde de ontem, mais de 70
pessoas Liniium sido iiiuicia-
das pelo furto da soja.
De acordo com o delgado

do município, João Wagner
Bertonccilo, os trens passa
ram a ser atacados quando
paravam cm dois desvios
para liberar a linha principal
para a passagem de outras
composições. Os criminosos
rompiam u lacre dos vagões
e faziam com que os grâos
caíssem na linha. Quando a
composição seguia, eles re
colhiam a soja e a desünavam
aos compradores. Aempresa
que administra u ferrovia re
duziu o uso do desvio, mas
os trens passaram a ser ata
cados mesmo em movimento,
quando reduziam a velocida
de para transpor a área urba
na. "O maquinísta muilasve-
zes não percebia e seguii
com a soja derramando ns li
nha". contou o policial cK*il
Ineé RxliiArrtri Aoiiiar

VIÇO, pagando para outras
pessoas fazer a coleta. "Boa
parte da população se envol
veu nessa ação criminosa",
disse Aguiar. Na busca, os
policiais encontraram cômo
dos inteiros dc algumas ca
sas lotados com sacos de
soja. Uma delas tinha 150 sa
cas ocupando n qu.irto c a
sala. foram apreendidas tam
bém ferramentas usadas para
arrombar os VMÕes. O dele
gado inionnúu que a maioria
dos indiciados responderá
por furto qualificado. "A in-
vestieação. agora, busca
identificar epender os gran
des receptadores", disse.

aiorocuba

Saqueadores de trens de
carga têm agido também cm
Sorocaba. Nos trcs primeiros
meses deste ano, 840 tonela
das de arroz, 500 dc cimento
e 50 deaçúcar foram furtadas
em 11 vagões atacados por
grupos de até 200 pessoas.
Os saquiLs ocorreram no tre
cho em que a tcrrovia atra
vessa o Jardim Nova Espe
rança. antiga favela da cida
de. Nas últimas semanas, com
o aumento tia fiscalização, os
saqueadores deixaram de
agir
~A América Latina Logísti
ca (ALL) que administra 213
mil km de ferrovias cm todo o
Pais e deton a concessão da

linha em Santa Adélia, infor
mou que desde o início dos
saques a suurônva dos trens
foi redobrada e as rondas tor-
uarani-se iiileiisivas, d fim üc

o fu»i •*H«^
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BEVEL
BELTRÃO VEÍCULOS LTDA

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO
PREGÃO PRESENCIAL N" 026/2013

EMPRESA: BEVEL BELTRÃO VEÍCULOS LTDA

CNPJ N° 77.404.465/0001-32

INSCRIÇÃO ESTADUAL N" 32101479-84

ENDEREÇO:AV. LUIZ ANTONIO FAEDO N° 2195

CIDADE:FRANCISCO BELTRÃO ESTADO:PARANÁ

declara o recebimento do Edital PREGÃO PRESENCIAL N° 026/2013 anexos I,II,III,IV,V,VI,VII, Minuta de

Contrato, referente aquisição de veículos, destinados ao Gabinete do Prefeito e Secretaria de Serviços Rodoviários

deste Município de Planalto.

Francisco Beltrão - PR ,em 04 de Maio de 2013.

JOSE^I AmJoNIO MEIMBERG
CPF: 127.754.369-00

RG: 654.228-0DIRETOR '~77«4465/000K32''
Bei,TR,ín VR.f

LTDa.

•airro^ndustÍím?

Avenida Luiz Antônio Paedo, 2195 - Sao Cristóvão - CEP 85601 -275 - Cx. Postal 260 - Francisco Beltrã

vendasbeveI@wmail.COm.br - Pone (046) 3520 - 4300 - Pax (046) 3520 - 4306 - CNPJ
77.404.465/0001-32.



REVESUL

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO

PREGÃO PRESENCIAL N° 026/2013

REVESUL REVENDEDORA DE VEÍCULOS SUDOESTE LTDA

CNPJN° 75.576.157/0001-69

INSCRIÇÃO ESTADUAL N° 32101836-03

RUA ROMEU LAURO WERLANG 758

FRANCISCO BELTRÃO / PARANÁ

Declara o recebimento do Edital PREGÃO PRESENCIAL N" 026/2013 anexos
I, II, III, IV, V, VI, VII, Minuta de Contrato, referptíe a aquisição de veículos,
destinados ao Gabinete do Prefeito e Secretaria dp Sprviços Rodoviários deste
Município de Planalto.

lanalto, 9 de Maio de 2013.

ANGELA MARIA MEIMEERG
RG: 4.025.037-9 e CPF: 622.490.299-20

REVESUL

CGC 75.576.157/0001-69
Revendedora de Veíciiios..^udoeste Ltda.
Insc. Estadual 32tcrÍ836-03
Rua Ver RoméuLauro W^ng, 758
Francisco Beltrão - P
CEP 85601

PABX 46 3520-4200.

FAX 46 3520-4200.

Caixa Postal, 31,
in.com.br

AHGELA MARI

BeUuí 3

yo D,E CAMARGO. SAfU:,Qía.í
T 7 7.9 V," ~ *;:,7



h
ve/

aarsm

BEVEL
BELTRÃO VEÍCULOS LTDA

PREGÃO PRESENCIAL N" 026/2013

ANEXO II - CARTA DE CREDENCIAMENTO

RAZAO 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

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°

026/2013, 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

Francisco Beltrão - PR ,em 04 de Maio de 2013.

JOS^TI ?OTONIO MEIMBERG

CPF: 127.754.369-00

DIRETOR 77^0^/165/0001-32
bevrl beltrão veículos

LTDa.

AV. LUIZ ANTÜNIO KAEDO. 2196
BAIRRO industrial - CEP 85601-276
(^ FRANCISCO BKLTRAO - PR J

Avenida Luiz Antônio Facdo. 2195 - Sao Cristóvão - CEP 85601-275 - Cx. Postal 260 - Francisco Beltrão -PR
vendasbevel@\vmall.com.br - Fone (046) 3520 - 4300 - Fax (046) 3520 - 4306 - CNPJ
77.404.465/0001-32.



REVESUL

PREGÃO PRESENCIAL N° 026/2013

CARTA DE CREDENCIAMENTO

REVESUL REVENDEDORA DE VEÍCULOS SUDOESTE LTDA

CNPJN° 75.576.157/0001-69

RUA ROMEU LAURO WERLANG 758 FONE: (46) 3520-4200

FRANCISCO BELTRÃO PARANÁ

Credenciamos o Sr. Vilmar Zanini, portador da cédula de identidade sob n°
2.236.980 e CPF n° 335.279.039-68, a participar do procedimento licitatório, sob a
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N° 026/2013, instaurado pelo Município de
Planalto, na qualidade de representante legal da empresa, com poderes para representar
a empresa, elaborar a proposta, oferecer lances, assina^c^ atas, interpor de recurso e
praticar todos os demais atos que se fizerem necessários.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente

Francií Beltrão, 15 de Maio de 2013.

ANGELA MARIA MEIMBERG

RG; 4.025.037-9 CPF: 622.490.299-20

REVESUL

CGC 75.576.157/0001-69

Revendedora de VeículoS/SUdoeste I a.

Insc. Estadual 32101836^
Rua Ver Romeu Laurqweriang, 7
Francisco Beltrão -

CEP 85601

PABX 46 3520-4200.

FAX 46 3520-4200.

Caixa Postal. 31.
E-mail: revesul@wln.com

ÜONflTO

Reconheço por Ve
JIHSELA MARI

Verdad

CAMARGO.  . 1^PREG.AD0. AOTORIZ/i



REVESUL

PREGÃO PRESENCIAL N° 026/2013

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

REVESUL REVENDEDORA DE VEÍCULOS SUDOESTE LTDA

CNPJN° 75.576.157/0001-69

RUA ROMEU LAURO WERLANG 758 FONE: (46) 3520-4200

FRANCISCO BELTRÃO PARANÁ

O representante legal da empresa Revesul Revendedora de Veículos Sudoeste

Ltda, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade de

PREGÃO PRESENCIAL N° 026/2013, instaurado pelo Município de Planalto, declara
para fms de direito que a referida empresa cumpre plenamente os requisitos de
habilitação no respectivo edital de licitação.

Por ser expressão da verdade, firmamos a preserve.

Francisco Beltrão, 15 de Abril de 2013.

ANGELA MARIA MEINfíBERG
RG: 4.025.037-9 e CPF: 622.490.299-20

REVESUL

CGC 75.576.157/0001-69
Revendedora de Veículos Sudoeste Ltda.
Insc. Estadual 32101836-03

Ver Romeu Lauro Werlang, 758
Beltrão - PR

Í01

PABX 46 3520-4200.

FAX 46 3520-4200.

Caixa Postal, 31.
E-mail; revesul@wln.com.br
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BEVEL
BELTRÃO VEÍCULOS LTDA

PREGÃO PRESENCIAL N° 026/2013

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 F0NE:(46) 3520-4300

MUNICÍPIO: FRANCISCO BELTRÃO EST.PARANÃ

O representante legal da empresa JOSETI ANTONIO MEIMBERG, na qualidade de

Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N°

026/2013, 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.

Francisco Beltrão - PR ,em 04 de Maio de 2013.

JOSpi /WÍONIO MEIMBERG f"
CPF: 127.754.369-00 77404465/0001-32

DIRETOR BBVKL BELTRAG VM iü.os
LTO \.

AV. LUIZ ANTONIO K.aLUU
bairro industrial - CUF 8.-»<501.27(

FRANCISCO BFr.TRÀO -

Avenida Luiz Antônio Faedo, 2195 - São Cristóvão - CEP 85601-275 - Cx. Postal 260 - Francisco Beltrão -\r
vendasbevcl@Winail.C01Yl.br • Fone (046) 3520 - 4300 - Fax (046) 3520 - 4306 - CNPJ \
77.404.465/0001-32. \
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Município de Planalto

Pregão Presencial 26/2013

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

Página 1

CNPJ: 77.404.465/0001-32 Fornecedor : BEV/EL BELTRÃO VBCULOS LTDA.

Bidereço : AVENICA LUIZ FAEDO 2195 PRÉDIO- FRANCISCO BaTRAO/PR- CEP85601-270

Inscrição Estadual: 3210147984 Contador:

E-mall: BEVa@WLN.COM.BR

Telefone: 46 35204300 Fax: Celular:

Telefone contador:

Representante: JOSETIANTONIO MBMBERG

Endereço representante: FRANQSCO BaTRAO/PR

E-mail representante:

Banco: 341 - ITAU

Lote : 001 Lote 001

N" Item Descrição do Produto / Serviço

CPF: 127.754.369-00

Agência: 14370 - BEVa OaTRAO VBCULOS LTOA -

Qtde. Unid.

RG: 6542280

Conta: 419-3

Preço Máximo Marca

Telefone representante:

Data de abertura:

Preço Unitário Preço Total

002 veículo AUTOMOTOR; FABRICAÇÃO NACIONAL; ZERO QUILÔMETRO; ANO/MODELO
MÍNIMO 2013; UTILITÁRIO; CARROCERIA ABERTA; 2 PASSAGEIROS; COR VERMELHA; 04
CILINDROS; 08 VÁLVULAS: ALIMENTAÇÃO Cl INJEÇÃO ELETRÔNICA; BI-COMBUSTIVEL
(ETANOL/GASOLINA) POTÊNCIA MÁXJMA E/OU SUPERIOR 85 CVS GASOLINA E 86 CVS
ETANOL; HODÔMETRO DIGITAL PARCIAL/TOTAL; INDICAÇÃO DE TEMPERATURA DA
ÁGUA E COMBISliVEL; 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

R-azo de entrega; 15 dias

1.00 UN 33.500,00 Fl AT - STRADA WORK 1.4 CS 2013 33.500,00 33.500,00

PREÇO TOTAL DO LOTE :

TOTAL DAPROPOSTA:

33.500,00

33.500,00

ÊvamTRÃo^B/amTKÃO VEÍCULOS LIDA.
CNPJ: 77.404,465/0001-32

esProposta • Versão 112.0 15/5/201315:0228



Ly BEVEL
^  ÜÜT TD \r\\7T.BELTRÃO ve

^eve/
ículos LTDA

Cor

STRADA WORKING 1.4 FLEX 2P 2013

Vermelho Alpine
Revestimento: TEAR JACQUARD SEALA

Itens de série

* Alertas de limite de velocidade e manutenção programada
* Alça de segurança lado passageiro p —j
*Apoia-pé para o motorista 77/inZlZlA';/nOPll 79
* Apoios de cabeça com regulagem de altura D / UUUI - J Z
* Bancos com assento anti-submarining bevkl BEl.TRÃO VEÍ(;ULOS
* Bolsa porta-objeíos nas portas LTDa.
* Capô retrátil com dobradiças de segurança
Chave desmodromica i prancisco bpltrâo - pr

J* Cintos de segurança retráteis de 3 pontos com regulagem de altura
* Cobertura da alavanca (empunhadura) do freio de mão
* Coluna de direção articulada com deformação programada
* Comando da luz interna nas portas

Avenida Luiz Antônio Faedo, 2195 - São Cristóvão - CEP 85601-275 - Cx. Postal 260 - Francisco Beltrão -PR
Vgndasbevel@AVmail.COm.br - Fone (046) 3520 - 4300 - Fax (046) 3520 - 4306 - CNPJ
77.404.465/0001-32.
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BEVEL
BELTRÃO VEÍCULOS LIDA

* Computador de Bordo (distância, consumo médio, consumo instantâneo, autonomia,
velocidade média e tempo de percurso)
* Console central com porta-objetos e porta-copos
* Coiita-giros
* Drive by Wire (Controle eletrônico da aceleração)
* Fiat Code 2® geração
* Follow me home

* Ganchos para amarração de carga na caçamba
* Grade frontal na cor preta
* Grade protetora do vidro traseiro e porta-escadas
* Hodômetro digital (total e parcial)
* Indicador digital do nível de combustível
* Indicador gradual de temperatura da água
* Limpador e lavador do para-brisas com intermitência
* Maçanetas e retrovisores externos na cor preta
* Moldura nas caixas de roda

* Motor Fire 1.4 8V Flex

* My Car Fiat (personaliza várias funções do carro)
* Painéis de porta integrais em tecido
* Para-choque traseiro com estribos antiderrapantes
* Protetor de caçamba
* Relógio digital
* Retrovisores externos com comando interno mecânico
* Rodas de aço estampado 5.5 x 14" + Pneus 175/70 R14
* Sistema de gerenciamento elétrico e eletrônico GATE 1 Evolution
* Suspensão elevada
* Suspensão traseira com eixo ômega e molas parabólicas longitudinais
Tampa da caçamba removível e com chave

* Tomada 12V

* Vidros climatizados verdes

* Volante EAS - Energy Absorbing System
* Válvula antirrefluxo de combustível.

Ficha Técnica

Motor

o

o

Número de cilindros: 4 em linha
Posição do motor: Transversal anterior
N° de válvulas por cilindro: 2
Ciíindrada total (cc): 1.368
Potência máxima (cv): 85,0 (G) / 86,0 (E) a 5.750 rpm
Torque máximo (kgf.m): 12,4 (G) / 12,5 (E) a 3.500 rpm

Avenida Luiz Antônio Faedo, 2195 - Sao Cristóvão - CEP 85601-275 - Cx. Postal 260 - Prancisco Beltrão -PR
vendasbevel@wmail.COm.br - Pone (046) 3520 - 4300 - Pax (046) 3520 - 4306 - CNPJ
77.404.465/0001-32.
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BEVEL
BELTRÃO VEÍCULOS LIDA

Alimentação
o Combustível: Gasolina / Etanol

Câmbio e embreagem
o Número de marchas: 5 à frente e 1 à ré

o Tração: Dianteira com juntas homocinéticas
Sistema de freios

o De serviço: Comando mecânico atuante nas rodas traseiras com compensação de
desgaste

o Traseiro: A tambor com sapata autocentrante e regulagem automática de jogo
o Dianteiro: A disco ventilado com pinça flutuante

Suspensão dianteira
o Amortecedores dianteiros: Hidráulicos e telescópicos de duplo efeito, tipo WET
o Tipo de suspensão dianteira: Mc Pherson com rodas independentes, braços

oscilantes inferiores transversais e barra estabilizadora

Suspensão traseira
o Amortecedores traseiros: Hidráulicos, telescópicos de duplo efeito
o Tipo de suspensão traseira: Com eixo rígido

Direção
o Diâmetro mínimo de curva: 10,7 m
o Tipo de direção: Mecânica (opc. hidráulica) com pinhão e cremalheira

Rodas

o Pneus: 175/70 R14

o Aro: 5,5 x 14 de aço estampado
Peso do veículo

o  Peso máximo rebocável (reboque sem freio): 400 Kg
o Carga útil (com condutor): 705 Kg
o Em ordem de marcha (Std A): 1.051 Kg

Dimensões externas

o Capacidade da caçamba (litros): 1.100
o Tanque de combustível (litros): 58
o Comprimento do veículo (mm): 4.409
o Largura do veículo (mm): 1.664
o Altura do veículo (mm): 1.525
o Entre-Eixos (mm): 2.718
o Altura do solo (mm): 175

Desempenho
o  o a 100 km/h: 12,7 s (Gasolina) / 12,5 s (Etanol)
o Velocidade máxima: 163,0 Km/h (Gasolina) /164,0 Km/h (Etanol)

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 - 4306 - CNPJ
77.404.465/0001-32.
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REVESUL

PROPOSTA DE PREÇOS

EDITAL DE LICITAÇÃO N^026/2013- MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL

Prefeitura Municipal de Planalto, Estado do Paraná.
Praça São Francisco de Assis. 1583.
Pregão Presencial n° 026/2013.
Data: 16/05/2013

Hora: 09h00min (nove) horas.
Local: Prefeitura Municipal de Planalto - Estado do Paraná.

Prezados Senhores:

Apresentamos a Vossa Senhoria, nossa proposta comercial para o fornecimento de veículo automotor novo, destinado ao Gabinete do Prefeito e
Secretaria de Serviços Rodoviários, conforme abaixo discriminado:

LOTE N'='1 - VEÍCULO AUTOMOTOR
01 Veiculo automotor, fabricação nacional; zero

quilômetro; ano/ modelo mínimo 2013; cor prata; 04
cilindros; 8 válvulas; ar condicionado; alimentação c/
Injeção eletrônica: bicombustível (etanol/gasolina)
potência máxima e/ou superior 68 CVS gasolina e 70
CVS etanol; 04 portas laterais; capacidade para 05
ocupantes; hodômetro digital parcial/total; indicação
de temperatura da agua e combustível; tomada 12 v;
jogo de tapetes de borracha e protetor de carter.
Volkswagen modelo Gol G4, 4 portas.
Garantia de fabrica e revisões obrigatórias
incluídas, no mínimo de 12 (doze) meses.

1 UN R$ 32.980,00 R$ 32.980.00

TOlrAL R$ 32.980,00



V.

(

o valor total proposto para o Lote N° 1, é de R$ 32.980,00 (trinta e dois mil novecentos e oitenta reais).
O fornecimento do veículo, objeto deste procedimento licitatório será efetuado conforme estabelecido no Pregão Presencial em referência e seus

anexos. Declaramos conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

Validade da Proposta: A proposta terá validade de 60(sessenta) dias, a partir da data de abertura do pregão.
Prazo de Entrega: O veiculo será entregue após solicitação e tem prazo de garantia de 36 (trinta e seis) meses para motor e transmissão.

Revesul Rev. Veí. Sudoeste Ltda.
CNPJ: 75.576.157/0001-69 lE: 32101836-03

Representante: Vendedora, Vanderiéia Carla P. Joaquim.
Rg: 8.826.044-9 GPF: 037.870.909-75
Rua: Verona, 123, Bairro Jardim Itália.
46 3520-4200

Banco Itaú Ag. 1437 c/c: 000034-0

Francisco Beltrão, 16 de Maio de 2013.

—3D

REVESUL RABX 46 3520-4200 CGC 75.576.157/0001-69

Revendedora de Veículos Sudoeste Ltda. FAX 46 3520-4200 Insc. Estadual 32101836-03

Rua Ver Romeu Lauro Werlang, 758 Caixa Postal, 31.
Francisco Beltrão - PR E-mail: revesul@wln.com.br

Angela Mana Méimberg
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Volkswogen do Brasil

Marketing

www.vw.com.br

Alguns ilens mencionados ou mostrados são opcionais, acessórios ou referem-se a versões específicas. Para maiores informações, consulte

uma Concessionória Volkswogen, ligue 0800 019 S775 ou acesse www.vw.com.br. Siga a Volkswagen no twitter.com/carromesmo. Curta a

Volkswugen no facebook.com/volkswagendobrasil. Volkswagen Service - assistência 24 horas, em caso de pane, ligue para 0800 055 5765.

Garantia de fábrica de 3 anos, sem limite de quilometragem, para defeitos de fabricação e montagem em componentes internos de motor e

transmissão. Para sua utilização, é necessário o cumprimento do plano de manutenção.
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Poro meler
• câmbio

RESPEITE OS LIMITES DE VELOCIDADE.

FSC

MISTO
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Volkswagen
Service
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Município de Planalto -2013

Relatório de Lances dos Fornecedores

Pregão 26/2013

Página 1

Objeta AqüsiçaodevefciJas

Lota Q0O1 Item 0001 vtíCULO AUTOMOTOR; FABRICAÇÃO NACIONAL; ZERO QUILÔMETRO; ANCVMOOBjO

Fornecedof 2061 REVESULREVENDEDORAVHC.SUDOESTELTDA

Rodada Valor

Lance inicial 32980,00

1 32950,00

Lota 0001 Item OOCe VtíCULO AUTOMOTOR; FABRICAÇÃO NACIONAL; ZB?0 QUILÔMETRO; ANQfMOOEUJ
Fornecedor 930 BEVELBB-TRÃOVBCUIOSLTDA
Rodada Valor

Lance Inicial 33500,00

1 32ãÇp.00

Marca VWG0LG4

Mvca RATSTRADAWORKING

Quatdade: 1.00

Vencedor

QiaCdade:1.C0

Vencedor

RAVVQCSJDOESTE LTDA
ILMAR MNINI

BEVÉL BELTRÃO VHCULOS LIDA.
ARY GAVIOlil

w

BwtIdD por: ALEX SCHERER, na versão: 5101 z
ia05/2013 09:1620



V PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PLANALTO
I* CNPJ 76.460.526/0001-16
)  Praça são Francisco de Assis, 1583

Fones: (046) 555-X33I - Fax: 555-1272
'  85750-000 - PLANALTO - PARANÁ

PREGÃO PRESENCIAL 026/2013

DATA: 16/05/2013

EMPRESA: REVESUL REVENDEDORA DE VEÍCULOS
SUDOESTE LTDA.

DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

- Certidão Negativa de Débitos CND - Validade até 25/05/2013;

^ - Certidão de Regularidade de Situação CRS-FGTS - Validade até 09/06/2013;
^ - Certidão Negativa de Tributos Federais - Validade até 02/11/2013;
^ - Certidão Negativa de Tributos Estaduais - Validade até 16/08/2013;
^ - Certidão Negativa de Tributos Municipais - Validade até 24/05/2013;
^ - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - Validade até 06/11/2013;
^ - Contrato Social da Empresa;
^ - CNPJ da empresa;
^ - Certificado de vistoria dos Veículos;
^ - Anexo III - Declaração de Idoneidade;
^ - Anexo IV — Declaração de Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do
Artigo T da Constituição Federal.

- Anexo V - Declaração de Responsabilidade da Revisão e Assistência Técnica

do Objeto.



Certidão Negativa de Debito Página 1 de 1

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

EÀS DE TERCEIROS

N" 001112012-14021157

Nome; REVESUL REVENDEDORA DE VEÍCULOS SUDOESTE LTDA

CNPJ; 75.576.157/0001-69

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 exclusivamente às contribuições previdenciárias e às
contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em
DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela 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 à 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 26/11/2012.

Válida até 25/05/2013.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

http://www010.dataprev.gov.br/CWS/BIN/cws_mv2.asp?COMS_BIN/SIW_Contextc{... 13/05/2013
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IMPRIMIR VOLTAR

CAtXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 75576157/0001-69
Razão Social: revesul revendedora de veículos sudoeste ltda

Endereço: R vereador romeu lauro werlang 758 / centro /
FRANCISCO BELTRÃO / PR / 85601-020

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

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

Validade: 11/05/2013 a 09/06/2013

Certificação Número: 2013051109414076418577

Informação obtida em 11/05/2013, às 09:41:40.

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/FgeCFSImprímirPapel.asp?VARPes... V11/05/2013
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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: REVESUL REVENDEDORA DE VEÍCULOS SUDOESTE LTDA
CNPJ: 75.576.157/0001-69

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

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

A aceitação desta certidão está condicionada à 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 14:04:08 do dia 06/05/2013 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/11/2013.

Código de controle da certidão: 1D6B.B979.6429.5DB4

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

http://www.receita.fazenda.gov.br/apHcacoes/ATSPO/certidao/CNDConjuntaSegVia/... T1/05/2013
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m
PARANÁ
Govíwíooo Estado

Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

N° 10311508-20

Certidão fornecida para o GNPJ/MF: 75.576.157/0001-69

Nome: REVESUL REVENDEDORA DE VEÍCULOS SUDOESTE 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.fa2enda.pr.a0v.br

Esta Certidão tem validade até 16/08/2013 - Fornecimento Gratuito

Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

Certidão N° 10311508-20

Emitida Eletronicamente via Internet
18/04/2013-10:11:28

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

https://www.arinternet.pr.gov.br/outros/_d_negativa2.asp?eUser=í&eCPF=&eCNPJ=7... h/04/2013



Certidão Negativa
Página 1 de 1

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Secretaria de Finanças

Certidão Negativa

Regularidade Fiscal de Pessoa Jurídica

Número da certidão: 2204/2013

Certidão válida até: 24/05/2013

Controle CPF / CNPJ C.G.C.M Inscrição
10316 75.576.157/0001-69 106551 32101836H

Razão Social Nome de Fantasia

REVESUL REV VEÍCULOS SUD LTDA REVESUL

Localização Número

R VER ROMEU LAURO WERLANG 758

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.

25 de Março de 2013

Certidão emitida às 15:10:47 do dia 25/03/2013.

Código de autenticação da certidão: XH9C2C23CTTJXX2HU4BG

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

http://200.195.189.42:8080/STMWeb/certidaoEmpresaReimprime.do?numero=2204... 11/05/2013
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: REVESUL REVENDEDORA DE VEÍCULOS SUDOESTE LTDA {MATRIZ E

FILIAIS)

CNPJ: 75.576.157/0001-69

Certidão n®: 29795991/2013

Expedição: 11/05/2013, ás 09:55:50

Validade; 06/11/2013 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que REVESUL REVENDEDORA DE VEÍCULOS SUDOESTE LTDA (MATRIZ E
FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o n® 75.576.157/0001-69, NÃO CONSTA
do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvidas e sugestões: cndtstst.jus.br
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REVESUL REVENDEDORA DE VEÍCULOS LTDÃ
CNPJ; 75.576.157/0001-69 í

DÉCIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

JOSETI ANTONIO MEIMBERG, brasileiro, casado em regime de Comunhã
de Bens, empresário, nascido em 06/07/1944 residente e domiciliado na cida
Vizinhos, Estado do Paraná , a rua Prudente de Morais, n° 699, bairro centro c
000 portador da Carteira de Identidade Civil n° 654.228, expedida pela Sec
Segurança Pública do Estado do Paraná, inscrito no CPF n° 127.754.369-Ó
TEREZINHA PEREIRA MEIMBERG, brasileira, casada em regime de
Universal de Bens, do lar, nascida em 16/10/1942 residente e domiciliada ^'^pidade de
Dois Vizinhos, Estado do Paraná , a rua Prudente degorais, n*^ 699, bai^^Centro Cep:
85.660-000, portadora da Carteira de Identidade Civil n° 1.339.886, expedida pela
Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, inscrito no CPF if 003.903.769-06;
sócios componentes da sociedade limitada, que gira sob o nome empresarial de REVESUL
REVENDEDORA DE VEÍCULOS SUDOESTE LTDA , estabelecida na Rua Vereador
Romeu Lauro Werlang,, 758 - centro - Francisco Beltrão- Pr., CNPJ xf 75.576.157/0001-
69 com seu contrato social arquivado na Junta Comercial do Paraná, sob n°41200267900,
por despacho em sessão de 28/04/1981, resolvem alterar o seu Contrato Social e posteriores
alterações pela cláusulas e condições seguinte:
PRIMEI]^: O Capital Social fica alterado a partir desta data para R$ 1.439.88f,00 (Hum
milhão quatrocentos e trinta e nove mil, oitocentos e oitenta e dois reais), com o aumento
no valor de R$ 1.374.132,00 (Hum milhão trezentos e setenta e quatro mil cento e trinta e
dois reais), representado por 1.439.882 (Hum milhão quatrocentos e trinta e nove,
oitocentos e oitenta e dois mil), quotas de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente
integralizadas, neste ato, proveniente da conta Reserva Correção Monetária . O sócio
JOSETI ANTONIO MEIMBERG, que possuía 54.573 ( Cinqüenta e quatro quinhentos e
setenta e três) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada, passa a possuir a partir desta data
1.195,102 ( Hum milhão cento e noventa e cinco, cento e duas ) quotas no valor nominal de
1, 00 ( um real) cada uma, cujo o aumento é de R$ 1.140.529,00 ( Hum milhão cento e
quarenta mil quinhentos e vinte e nove reais), oriunda da conta de Reservas de correção
Monetária.

A sócia TEREZINHA PEREIRA MEIMBERG, que possuía 11.177 ( Onze mU Cento e
setenta e sete) quotas no valor nominal de 1,00 (Um real) cada, passa a possuir a partir
desta data 244.780 ( Duzentos e quarenta e quatro mil setecentos e oitenta) quotas no valor
nominal de 1,00 ( Um real) cada, cujo aumento de 233.603,00 ( Duzentos e trinta e três mil
e Seiscentos e três reais) oriundo de Reservas de Correção Monetária.
SEGUNDA: O Capital Social agora no valor de R$ 1.439.882,00 (Hum milhão
quatrocentos e trinta e nove mil oitocentos e oitenta e dois reais), divididos em 1.439.882
(Hum milhão quatrocentos e trinta e nove mil oitocentos e oitenta e duas) quotas no valor
de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, já integralizadas na data da assinatura do presente instrumentg^
em moeda corrente do País fica assim dividido entre os sócios: jt!/

%

TABELIQNATO DENOTAS

AUTEm
\ A gresente fetxxápia confere com o documento
O referido é verdade e Dou Fé.

/- Francisco Beltrio-l

P f^lALTA

17 fO

.V.V.íAT

s.S



REVESUL REVENDEDORA DE VEÍCULOS
CNPJ: 75.576.157/0001-69

DÉCIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
quotasSócios % Valor

JOSETIANTONIO MEIMBERG 83, 00 1.195,102
TEREZINHA PEREIRA MEIMBERG 17,00 244.780

Totais 100 % 1.439.882 1.43
TERCEIRA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas,
respondem solidariamente pela integralização do capital social.
QUARTA; ADMINISTRADOR: JOSETI ANTONIO MEIMBERG, com
atribuições de administrar individualmente, autorizado o uso do nome empresarial,
no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações sej
de qualquer dos quotistas ou de terceiros.
QUINTA: PRO-LABORE: Os sócios poderão, de comirth 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, o administrador prestará
contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do
balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo os sócios, na proporção
de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.
Parágrafo Único: A distribuição de lucros será feita proporcionalmente aos sócios de
acordo com a participação no capital de cada um. Os resultados serão apurados
mensalmente pela contabilidade e após a apuração mensal, poderão ser distribuídos de
acordo com a deliberação da sociedade.
SÉTIMA: DESIMPEDIMENTO: Os sócios declaram sob as penas da lei, de que não estão
impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de
condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação,
peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema
financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de
consumo, fé pública, ou a propriedade.
OITAVA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios
deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.
NONA: A reumão dos sócios será convocada pelo Administrador ou sócio, com 10 (dez)
dias de antecedência, mediante expedição de carta convocatória, com local, data, hora e a
ordem do dia da reumão, para os endereços que os sócios, para esse fini, depositarem na
sede da sociedade.

DÉCIMA: As deliberações sociais serão tomadas em reunião de sócios, cujo quorum de
instalação e de decisão será a maioria 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

lyi^^s
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REVESUL REVENDEDORA DE VEÍCULOS LTDA

CNPJ: 75.576.157/0001-69

DÉCIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL í
aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a
contratual pertinente.
DÉCIMA SEGUNDA; Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade
suas atividades com os herdeiros, sucessores. Não sendo possível ou inexistindfânteresSé
destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liq
base na situação patrimonial da sociedade, à data cia resolução, verificada etobalanço
especialmente levantado. Vcií
Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em
sociedade se resolva em relação a seu sócio.
DÉCIMA TERCEIRA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar
outra dependência, mediante alteração contratual assina^ por todos os sócios.
DÉCIMA QUARTA: O sócio pocierá ser excluído da sociedade pelo sócio (s)^e 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 pelo presente instrumento de alteração contratual.

J  R A

REVESUL REVENDEDORA DE VEÍCULOS LTDA
CNPJ: 75.576.157/0001-69

CONSOLIDAÇÃO

A 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: REVESUL REVENDEDORA DE VEÍCULOS
SUDOESTE LTDA

SEGUNDA:SEDE FORO: Rua Vereador Romeu Lauro Wcrlang, , n." 758, Bairro
Centro, CEP 85.601-020 — Francisco Beltrão — PR.

TERCEIRA:PRAZO DE DURAÇÀO: Indeterminado
0UARTA:1NÍCI0 DAS ATIVIDADES: 28 de Abril de 1981
OUINTA:ATIVIDADE ECONÔMICA: Comércio de Automóveis, Peças, Assessórios,
Combustíveis e Lubrificantes, com Oficina Mecânica para Assistência.
SEXTA: O Capital Social agora no valor de R$ 1.439.882,00 (Hum milhão quatrocentos e
trinta e nove mil oitocentos e oitenta e dois reais), divididos em 1.439.882,00 (Hum milhão
quatrocentos e trinta e nove, oitocentos e oitenta e duas) quotas no valor de R$ 1,00 (um
real) cada uma, já integralizadas na data da assinatura do presente instrumento em moeda corrente
do País fica assim dividido entre os sócios: v

liã'



REVESUL REVENDEDORA DE VEÍCULOS
CNPJ: 75.576.157/0001-69

DÉCIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
Sócios o/o Valor/êl

JOSETIANTONIO MEIMBERG 83,00 1.195.102 1.195:302,1
TEREZINHA PEREIRA MEIMBERG 17,00 244.780 24^88,00
, Totais 100% 1.439.882 1.4393^,0(1,,

SETIMA:A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas,
respondem solidariamente pela integralização do capital social.
OITAVA: ADMINISTRADOR: JOSETI ANTONIO MEIMBERG, com po^^s e
atribuições de administrar individualmente, autorizado o uso do nome empresanaj^edado,
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 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.

f

DÉCIMA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o adir^istrador
prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário,
do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo os sócios, na
proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.
Parágrafo Único: A distribuição de lucros será feita proporcionalmente aos sócios de
acordo com a participação no capital de cada um. Os resultados serão apurados
mensalmente pela contabilidade e após a apuração mensal, poderão ser distribuídos de
acordo com a deliberação da sociedade.
DÉCIMA PRIMEIRA: DESIMPEDIMENTO: Os sócios declaram sob as penas da lei, de
que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em
virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede,
ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra
o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações
de consumo, fé pública, ou a propriedade.
DÉCIMA SEGUNDA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os
sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.
DÉCIMA TERCEIRA; A reunião dos sócios será convocada pelo Administrador ou
sócio, com 10 (dez) dias de antecedência, medi^te expedição de carta convocatória, com
local, data, hora e a ordem do dia da reunião, para os endereços que os sócios, para esse
fim, depositarem na sede da sociedade.
DÉCIMA QUARTA: As deliberações sociais serão tomadas em reunião de sócios, cujo
quorum de instalação e de decisão será a maioria simples do capital social.
DÉCIMA QUINTA: TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS: As quotas são indivisíveis e não
poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem
fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a su

I
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REVESUL REVENDEDORA DE VEÍCULOS
CNPJ: 75.576.157/0001-69

DÉCIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas,
contratual pertinente.
DÉCIMA SEXTA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade contipu^igu
atividades com os herdeiros, sucessores. Não sendo possível ou inexistindo intj^^e destes'
ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado^m baseiia
situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada^í §m bal
especialmente levantado. Iq
Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casVS'em qu
sociedade se resolva em relação a seu sócio.
DÉCIMA SÉTIMA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar
dependência, mediante alteração contratual assinada por^todos os sócios.
DÉCIMA OITAVA: O sócio poderá ser excluído da sociedade pelo sócio
(m) mais da metade do capital social, quando ocorrer as seguintes faltas g
causa, sócio remisse, sócio falido ou sócio que tenha sua quota liquida
DÉCIMA NONA: Fica eleito, para dirimir eventuais dúvidas e resolver os conflitos
oriundos deste contrato, o toro da cidade de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, com
renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

in

detenha

por justa

PARA

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

Francisco Beltrão- Pr, 29 de dezembro de 2003.

JOSETÍ ANTONIO MEIMBERG TEREZINHA PEREIRA MEIMBERG

'O S

Teste

íy
BARALDI

104-0SSP PR

ANGELA MARJA MEIMBERG BARALDI

RGnM.025.037-9 /

-  Jtmmt^OMERClAL DO PSRATIA " ̂  ^!  ESCRITÓRIO REGIONAL DE FI^NÇISCO BELTRÃO
\  CERTIFICO O REGISTRO EM: 15/04/2004
?  SOB NÚMERO: 20040015025
®  Protocolo: 04/001502-5

Empre8a:41 2 0026-790 O /
MARIA THEREZA LOPES SALOMAO

SECRETARIA GERAL

REVESUL REVENDEDORA DE VEÍCULOS
SUDOESTE LTDA
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TABELIONATO COELHO -2® ofício

República Federativa do Brasil

TANÍA MARA DA SILVA COELHO DE SOUZA
Oficial Designada

LUCIANA COELHO DE SOUZA
NILVE COELHO DE SOUZA ROVANI

MARCOS JOSÉ RIQUETTI

CNPJ 77.609,881/0001-77

I Substitutos 2* OFÍCIO

Rua Tenente Camargo, 1999 - Centro - Cx. Postal 202 - 85601-610 - Francisco Beltrão - PR
Fone/Fax: (46) 3523-4341 - e-mail: tabcoelho@wln.com.br

Lv. 0118-P Fls. 032 Prot. 00000030 Pag

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZEM:
REVESUL-REVENDEDORA DE VEÍCULOS
como abaixo se declara:

O
SUDOESTE

lO

"SAIBAM, quantos este público instrT3,^n
procuração bastante virem, que, aos vinte e sete dias do mes d^^^a
do ano de um mil e novecentos e noventa e seis (27/03/a;^rnêsta
cidade e Comarca de Francisco Beltrão, Espado do Paraná, em^^artório,
perante mim, Lincoln Coelho de Souza, deste 2o Oficioí^^e Notas,
compareceu como outorgante REVESUL-REVENDEDORA DE VEICUtoS SUDOESTE
LTDA., pessoa juridica de direito privado, com sede e foro nesta
cidade, estabelecida à Rua Vereador Romeu Lauro Werlang 758, inscrita
no CPF/MF-75.576.157/0001-69, com Contrato Social original arquivado

Junta Comercial deste Estado sob no 41200267900, aos 28.04.1981,
neste ato representada por seu Sócio Gerente, nos limites e por força
do contrato social, e alterações, o Sr. JOSETI ANTONIO MEIMBERG,
brasileiro, casado, empresário, portador da CI-RG-654.228-PR,
inscrito no CPF/MF-127754369-00, residente e domiciliado 'nesta
cidade; reconhecido como o próprio por mim, Tabelião, do que dou fé.
E, pelo outorgante me foi dito que por público instrumento e na
melhor forma de direito, nomeia e constitui sua bastante procuradora,
a  Sra. ANGELA MARIA MEIMBERG BARALDI, brasileira, casada, do
comércio, portadora da CI-RG-4.025.037-9-Pr, " inscrita no
CPF/MF-622490299-20, residente e domiciliada nesta cidade; para O fir^
especial de tratar dos ríegócios e atividades da firma outorgante ,^^5
podendo para tanto, assinar contratos de venda de mercadorias-^;
comercializadas pela outorgante, com ou sem garantia de reserva de
dominio ou alienação fiduciária, sendo-lhe, entretanto, expressamente
vedado assinar em nome da outorgante quaisquer documentos que de
qualquer forma representem garantia de divida de terceiros,
físicas ou jurídicas, especialmente prestação de fiança,
outros aqui não especificados, mas estranhos aos interesses

outorgante; sacar e ássinar duplicatas ou triplicatas de
de mercadorias e serviços vendidos pela outorgante; emitir e
cheques, requisitando os respectivos talonârios; endossar
cobrança, caução ou desconto à estabelecimentos
duplicatas de faturas emitidas pela outorgante,
promissórias, letras de cambio, cheques, duplicatas e
propriedade da outorgante, devendo sempre estes
levar os produtos de tais operações à crédito da outorgante; retirar
duplicatas ou triplicatqs de faturas, notas promissórias ou letras de
cambio de propriedade da outorgante independentemente de pagamento,
de qualquer banco, mesmo tratando-se de títulos caucionados; conceder
ou autorizar abatimentos e mesmo descontos em titulos de crédito da

outorgante; ordenar protestos de duplicatas e triplicatas de faturas,
notas promissórias, letras de cambio ou cheques de propriedade da
outorgante; expedir declaração de venda de veículos motorizados ou
documentos equivalentes a clientes que houverem efetuado as compras
dos citados veículos; assinar liberação de reserva de dominio de
máquinas, veículos e outras mercadorias vendidas pela outorgante,
após o pagamento pelo devedor ou avalista do preço e de eventuais
juros e despesas de sua responsabilidade; endossar cheques emitidos
em favor de bancos e cujos valores revertam à crédito da outorgan^^e,•
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República Federativa do Brasil

TABELIONATÒ COELHO - 2^ ofício
TANlA MARA DA SILVA COELHO DE SOUZA

Oficial Designada

LUCÍANA COELHO DE SOUZA 1
NILVE COELHO DE SOUZA ROVANI } Substitutos

MARCOS JOSÉ RIQUETTI J
CNPJ 77.609.881/0001-77

Rua Tenente Camargo, 1999 - Centro - Cx. Postal 202 - 85601-610 - Francisco Beltrão - PR
Fone/Fax; (46) 3523-4341 • e-mail; labcoelho@wln,com.br
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receber quantias que forem devidas à outorgante, a qualquerO titulo
origem ou procedência por qualquer pesso'a ou firma; por
governo federal, estadual ou municipal; por autarquias, ei
economia mista e paraestatais; por Caixas Econômicas, P
Departamentos Federal e Estadual de Estradas de Rodagem
órgãos públicos, de tudo passando os competentes recibos
parciais, dar quitações, e, podendo mais, na defesa
interesse da outorgante, requerer, alegar^e assinar o qu
for junto a essas entidades; representar a outorgante ^ém todas as
modalidades de licitações perante quaisquer órgãos públicos federais,
estaduais e municipais, entidades autárquicas e de economia mista,
assinando propostas de vendas e outros documentos necessários e
exigidos pelos referido^ órgãos; depositar e levantar caução, assinar
termos perante as cortiissões designadas plara o julgamento das

'propostas apresentadas, podendo, também, credenciar por carta,
empregados da outorgante para a prática dos atos referidos neste
item; representar, airida, em Juizo e especialmente em assuntos
trabalhistas, ou junto a órgãos e entidades oficiais em questões de
trabalho. Na hipótese de rescisão do contrato de trabalho que o
outorgado mantém com a outorgante, os poderes ao mesmo conferidos
pelo presente instrumento, considerar-se-âo automaticamente
..XftvQ.gâd.os, reputan.do-se os atos praticados após a rescisão nulos de
pleno direito e de inteira responsabilidade de seu autor-
outorgante comunicará prontamente o desligamento do outorgado SM
entidades, estabelecimeiitos bancários, pessoas fisicas e juridic^^
que mantém negócios com a mesma, operando com base neste instrumento,©
para a respectiva anotação do fato. Disse mais a outorgante,
outorga ainda poderes para a prática de outros atos n^
especificamente mencionados neste instrumento, porém indispensáveis^
ao fiel desempenho do presente mandato, tudo na legitima defesa d^^
direitos e interesses ^a outorgante- Fica expressamente vedado
substabelecimento desta. A outorgante reserva-se o uso dos mesmos
"loderes ora delegados, íicando entendido que a prática de idênticos

'atos, por ela mesma outorgante ou seus prepostos, não constitui
alteração do presente mandato. O presente instrumento foi lavrado SOB
MINUTA entregue pelo outorgante. Assim disse, pediu-me e eu lhe
lavrei este instrumento, SOB MINUTA, o qual feito e lhe sendo l^ldo é
achado conforme, aceito, outorgado e assinado comigo. Tabelião, que o
escrevi, dou fé, assino'em público e raso. Dispensadas as testemunhas
instrumentárias, conforme Provimento 88/93, da Corregedoria Gerai da
Justiça deste Estado. Em testo (consta o sinal público) da verdade.
Francisco Beltrão, 27 de Marco de 1996. (aa)- JOSETI ANTONIO
MEIMBERG.- ANGELA MARIA MEIMBERG BARALDI.- e Lincoln Coelho de
Souza-Tabelião. Nada mais consta. O referido é verdade e do^ fé.

Em testo . da verdade.

Francisco BeltrâOi 27 de Mario de 1996
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Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO

75.576.157/0001-69

MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

30/04/1981

NOME EMPRESARIAL

REVESUL REVENDEDORA DE VEÍCULOS SUDOESTE LTDA

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

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS
Não informada

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

LOGRADOURO

R VER ROMEU LAURO WERLANG
NUMERO

758
COMPLEMENTO

CEP

85.601-020
BAIRRO/DISTRITO

CENTRO
MUNICÍPIO

FRANCISCO BELTRÃO
UF

PR

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SrrUAÇAO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
********

DATA DA SrrUAÇAO ESPECIAL
********

Aprovado peia instrução Normativa RFB n® 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia 11/05/2013 às 10:00:06 /data e hora de Brasília). Páaina: 1/1
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REVESUL

PREGÃO PRESENCIAL N® 026/2013

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

REVESUL REVENDEDORA DE VEÍCULOS SUDOESTE LTDA

CNPJ N° 75.576.157/0001-69

RUA ROMEU LAURO WERLANG 758 FONE: (46) 3520-4200

FRANCISCO BELTRÃO PARANÁ

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do
procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N° 026/2013,
instaurado pelo Município de Planalto, que não fomos declá™os inidôneos para licitar
ou contratar com o Poder Publico, em qualquer de suas esfèras.l

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente

Francisc ^trão, 15 de Maio de 2013.

ANGELA MARIA MEIMBffiG

RG: 4.025.037-9 e CPF: 622.49a299-20

PABX 46 3520-4200.

75.576.157/0001-69

evendedora de Veículos Sudoeste Ltda. FAX 46 3520-4200.
Insc, Estadual 32101836-03

Rua Ver Romeu Lauro Werlang, 758 Caixa Postal, 31.
Francisco Beltrão - PR ̂ E-mail: revesul@wln.com,br

85601

UIGELA

Verda

camargosar;^



REVESUL

PREGÃO PRESENCIAL N° 026/2013

DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO DO INCISO XXXIII DO

ARTIGO T DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

REVESUL REVENDEDORA DE VEÍCULOS SUDOESTE LIDA

CNPJN° 75.576.157/0001-69

RUA ROMEU LAURO WERLANG 758 FONE; (46) 3520-4200

FRANCISCO BELTRÃO PARANÁ

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade PREGÃO
PRESENCIAL N° 026/2013, por seu representante, declara, na forma e sob as penas da
impostas pela lei n° 8666/93, 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 a
observância do disposto no inciso XXXIII do artigo T d^nstituição Federal.

Por ser expressão da verdade, firmamos a present

Franciio beltrão, 15 de Maio de 2013.

ANGELA MARIA MEIMBERG
RG: 4.025.037-9 e CPF: 622.4^0.299-20

/  PABX 46 3520-4200.
)7/0001-69

ievencl^<5ra de Veículos Sudoeste Ltda. FAX 46 3520-4200
tadual 32101836-03

/er Romeu Laufo Wtsrlahu. 75ft—— Postal, 31.
iiLrevesu l@ wl n. com. b rrancisco B

heço
MIGELA HARI EIMBE

aoe

Maio de 2013Franti Betrão

I  EMPREGADO ALTO ADQ-Gl>STAVC DE CAMARGO. SARTOKIF



REVESUL

PREGÃO PRESENCIAL N° 026/2013

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA REVISÃO E ASSISTÊNCIA

TÉCNICA DO OBJETO

REVESUL REVENDEDORA DE VEÍCULOS SUDOESTE LTDA

CNPJN° 75.576.157/0001-69

RUA ROMEU LAURO WERLANG, 758 FONE: (46) 3520-4200

FRANCISCO BELTRÃO PARANÁ

Declaramos conforme solicitado no edital em epígrafe que a empresa
responsável pela revisão e assistência técnica do objeto, caso venhamos a vencer a
referida licitação é:
Revesul Revendedora de Veículos Sudoeste Ltda.

CNPJN° 75.576.157/0001-69

Rua Romeu Lauro Werlang, 758

Franciscd^eltrão

Fone: (46) 3520-4200

Paraná

:de do Município de Planalto: 100 km

!er expressão da verdade, firmamos a pre e.

ANGELA MARIA MEIMÉERG
RG: 4.025.037-9 e CPF: 622.^0.299-20

Beltrão, 15 de Maio de 2013.

REVESUL

CGC 75.576.157/0001-69
Revendedora de Veículos Sudoeste Ltda.
Insc. Estadual 32101836-03
Rua Ver Romeu Lauro Werlang, 758
Francisco Beltrão - PR
CEP 85601

PABX 46 3520-4200.

FAX 46 3520^200.

Caixa Postal, 31.
E-mail: revesul@wln.com.br



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PLANALTO
2^6^ CNPJ 76.460.526/0001-16

T. ... _• -WTÍ _1_ A t ̂  O

CNPJ 76.460.526/0001-16

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

85750-000 - PLANALTO PARANA

PREGÃO PRESENCIAL N° 026/2013

DATA: 16/05/2013

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 22/05/2013;
^ - Certidão Negativa de Tributos Federais - Validade até 03/08/2013;
^ - Certidão Negativa de Tributos Estaduais — Validade até 01/09/2013;
^ - Certidão Negativa de Tributos Municipais - Validade até 26/05/2013;
^ - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - Validade ̂ té 30/10/2013;
^ - Contrato Social da Empresa;
^ - CNPJ da empresa;
^ - Certificado de vistoria dos Veículos;

- Anexo m - Declaração de Idoneidade;

^ - Anexo IV - Declaração de Observância ao Disposto do Inciso XXXIIÍ do
Arfigo 7° da Constituição Federal.

- Anexo V - Declaração de Responsabilidade da Revisão e Assistência Técnica
do Objeto.



Certidão Negativa de Debito j j

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E

ÀS DE TERCEIROS

N° 000172013-14021465
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 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 exclusivamente às contribuições previdenciárias e às
contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU,
não abrangendo os demais tributos administrados pela 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 à 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_mY2.asp?COMS_BIN/SIW_Contexto=CN... 41^^2013
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CAIXA

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

BELTRÃO / PR / 85601-270

A Caixa Econômica Federai, no uso da atribuição que ihe 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 reguiar 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: 23/04/2013 a 22/05/2013

Certificação Número: 2013042310020930362012

Informação obtida em 04/05/2013, às 10:00:58.

A utiiização 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/FgeCFSImprímirPapeLasp?VARPessoaMa... 4/523013
)
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ministério da fazenda

V*^xf Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabiiidade 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
Federai do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Gera! da
Fazenda Nacionai (PGFN).

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

A aceitação desta certidão está condicionada à 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 Brasllia>
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/aplicacoes/ATSPO/certidao/CNDConjuntaSegViWesult... 4/5/2013



Ceitidão 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

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

N° 10370770-24

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
vyww.fazenda.pr.aov.br

Esta Certidão tem validade até 01/09/2013 - Fornecimento Gratuito

paranA

Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

Certidão N" 10370770-24

Emitida Eletronicamente via internei
04/05/2013 • 10:05:35

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

https://www.arinternet.pr.gov.br/outros/_d_negativa2.asp?eUser=&eCPF=&eCNPÍ=77.404.... 4/5/2013



Certidão Negativa j j

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Secretaria de Finanças

Certidão Negativa

Regularidade Fiscal de Pessoa Jurídica

Número da certidão: 2258/2013

Certidão váUda 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.ffanciscobeltrao.com.br

1

http://200.195.189.42:8080/STMWeb/certidaoEmpresaReimprime.do?nuraero=2258&a/o=... 4/5/2013
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BEVEL BELTRÃO VEÍCULOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 77.404.465/0001-32

Certidão n^: 29465836/2013

Expedição: 04/05/2013, às 10:36:43

Validade: 30/10/2013 - 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 à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvidss <7 r*iJv:í'r5'..ões: .ji.is



00 paranA
BEVEL BELTRÃO VEÍCULOS LTDA

CNPJ: 77.404.465/0001-32
FM A TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAIÍ$^^-^^

JOSETI ANTONlO MEIMBERG, brasileiro, casado em regime de Comunhão, _ ^
de Bens, empresário,nascido em 06/07/1944, residente e domiciliado na cidade
Vizinhos, Estado do Paraná , a rua Prudente de Morais, n" 699, Centro, Cep 85.66.^^^,
portador da Carteira de Identidade Civil n° 654.228, expedida pela Secretaria de Segür^
Pública do Estado do Paraná, inscrito no CPF n° 127.754.369-00; GERSON
brasileiro, casado em regime de Comunhão Parcial de Bens, empresário, nascido e^iO/
16/08/1971, residente e domiciliado na cidade de Dois Vizinhos, Estado do Paraná , a rua
Souza Naves , 140, Centro, CEP 85660-000, portador da Carteira de Identidade CivU
4 973.794-7, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, i^" '
no CPF n° 813.908.079-91^ EDSON LUIZ CASAGRANDE, brasUeiro, casado enwtgime
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, Bairro
Jardim das Américas, CEP 85505-000, portador da Carteira de Identidade Civü n"
4.058.698-9 expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, inscrito
no CPF n® 546.244-959-34; ANGELA MARIA MEIMBERG BARALDI, brasileira,
casada em regime de separação de bens, empresária, nascida em 09/04/1966, residente e
domiciliada na cidade de Francisco Beltrão, Estado do Parana , a rua Curitiba, 2305
Nossa Senhora Aparecida, CEP 85601-630, portadora da Carteira de Identidade Civil n
4.025.037-9, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, inscrito
no CPF n° 622.490.299-20; sócios componentes da sociedade limitada, que gira sob o nome
empresarial de BEVEL BELTRÃO VEÍCULOS LTDA , estabelecida na Av. Luiz
Antonio Faedo, 2195 -CEP 85601-270 - São Cristóvão - Francisco Beltrão- PR., CWJ n"*
77.404.465/0001-32 com seu contrato social arquivado na Junta Comerciai do Paraná, sob
n° 4120239176-4, por despacho em sessão de 19/07/1977, resolvem alterar o seu Contrato
Social e posteriores alterações pela cláusulas e condições seguintes:
PRIMEIRA: O Capital Social fica alterado a partir desta data para R$ 1.438.296,00 (Hum
milhão quatrocentos e trinta e oito mil, duzentos e noventa seis reais), com o aumento no
valor de R$ 927.382,00 (Novecentos e vinte sete mil, trezentos e oitenta dois reais),
representado por 927.382 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
JOSETI ANTONIO MEIMBERG, que possuía 357.640 ( Trezentos e cinqüenta e sete
mil, seiscentos e quarenta) quotas no valor nominal de R$ 1,00 ( um real) cada, passa a
possuir a partir desta data 1.006.808 ( Hum Milhão e seis mil; oitocentos e oito) quotas, no
valor 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, no 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 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, no

1/:
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A presente fotocópia confisiej:o
O referido é verdade e Doú Pé.

Francisco 19/02/2013
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BEVEL BELTRÃO VEÍCULOS LTDA
CNPJ: 77.404.465/0001-32

VIGÉSIMA TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTR^UÃfe o
l-L

RANA

valor nominal de R$ 1,00 ( um real) cada uma, cujo aumento de lUl 92.738 (
mil, setecentos e trinta e oito reais) oriundas da conta Reservas da Correção
A Sócia ANGELA MARIA MEIMBERG BARALDI, que possuía 51.092 (
um mil, noventa e duas) quotas no valor nominal de RS 1,00 ( um real) ^
possuir a partir desta data 143.830 ( Cento e quarenta e três mil, oitocenlos e
no valor nominal de R$ 1,00 ( um real) cada uma, cujo aumento de RS Ol.T^^-i^oventk-e ''
dois mil, setecentos e trinta e oito reais) oriundas da conta Reservás da Correção
Monetária.

SEGUNDA: O Capital Social agora no valor de R$ 1.438.296,00 (Hum Milhão
quatrocentos e trinta oito mil, duzentos e noventa e seis reais), divididos em 1.438.296
(Hum milhão quatrocentos^e trinta e oito, duzentos e noventa e seis) quotas no valor de R$
1.00 (um real) cada uma, já integrali2adas na data da assinatura do presente instrumento em
moeda corrente do País fica assim dividido entre os sócios:

Sócios % Quotas Valor em R$

JOSETI ANTONIO MEIMBERG

GERSON RIGO

EDSON LUIZ CASAGRANDE*

ANGELA MARIA MEIMBERG BARALDI

70,00

10,00

10,00

10,00

100 %

1.006.808

143.830

143.829

143.829

1.438.296

1.006.808,00
143.830,00

143.829,00
143.829,00

1.438.296,00

TERCEIRArA 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^o administrador prestará
contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do
balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo os sócios, na proporção
de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.
Parágrafo Único: A distribuição de lucros será feita proporcionalmente aos sócios de
acordo com a participação no capital de cada um. Os resultados serão apurados
mensalmente pela contabilidade e após a apuração mensal, poderão ser distribuídos de
acordo com a deliberação da sociedade.
SÉTIMA: DF.SIMPHDIMENTG: 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 I
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime faiimentar, de prevaricação,*^
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A presente fotocópia confere com o documento a mi
O referido i verdade e Dou

Francisco Beltrão ■ PR 1«&272013

presenta
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DO PARANÁ
BEVEL BELTRÃO VEÍCULOS LTDA

CNPJ: 77.404.465/0001-32

VIGÉSIMA TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATU^í®^ ̂

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

DÉCIMA: As deliberações sociais serão tomadas em reunião de sócios, cujo lí 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, formalÍ2ando, 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 remisse, sócio falido ou sócio que tenha sua quota liquidada.
DÉCIMA QUINTA: Permanecem em vigor as demais cláusulas do contrato social, não
modificadas pelo presente instrumento de alteração contratual.

BEVEL BELTRÃO VEÍCULOS LTDA
CNPJ: 77,404.465/0001-32

CONSOLIDAÇÃO

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 c
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, Baiiro São Crisovão, CEP 85.601-

270 — Francisco Beltrão — PR.

^ ^ 3
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Francisco Beltrão I9fl32/201

ntado.

DIKO PATRIC GEME

P> e t; iT



BEVEL BELTRÃO VEÍCULOS LTDA
CNPJ: 77.404.465/0001-32

DO PARANÁ

-'<oSõ5^x
VIGÉSIMA TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATU^

TERCFIRAiPRAZO DE DURAÇÃO: Indeterminado
QIIARTAdNÍCIO DAS ATIVIDADES: 19 de Julho de 1977.
qiJINTA:ATIVIDADE ECONÔMICA: Comércio de Veículos Novos e Ufâdo^Jeçasj
Assessórios, Derivados de Petróleo e Correlatos, Prestação de Serviços, é '
Técnica, Consertos, Reparos e Afins. í
SEXTA: O Capital Social agora no valor de R$ 1.438.296,00 (Hum Milhão quatrocen
trinta oito mil, duzentos e noventa e seis reais), divididos em 1.438.296 (Hím
quatrocentos e trinta e oito, duzentos e noventa e seis) quotas no valor de R$ 1,00
cada uma, já integralizadas na data da assinatura do presente instrumento em moe<fey^rerÍtê "do
País fica assim dividido entre os sócios:

Sócios % Quotas /alor em R$

/

JOSETI ANTONIO MEIMBERG
GERSON RIGO

EDSON LUIZ CASAGRANDE

ANGELA MARIA MEIMBERG BARALDl

70,00

10,00

10,00

10,00

100 %

1.006.á08
143.830

143.829

143.829

1.438.296

1.006.808,00
143.830,00
143.829,00

143.829,00
1.438.296,00

SÉTIMA:A responsabilidade de càda sócio- é restrita ao valor de suas quotas, mas todos
respondem solidariamente pela integralização do capital social.
OITAVA: ADMINISTRADOR: JOSETI ANTONIO MEIMBERG, com poderes e
atribuições de administrar individualmente, autorizado o uso do nome empresarial, vedado,
no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor
de qualquer dos quotistas ou de \erceiros.
NONA:PRQ-LABORE: Os sócios podaão, de comum acordo, focar uma retirada maisal,
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 ümites de seus poderes constituir
mandatários da sociedade, especificados no instrumento os atos e operações que poderão
praticar.
DÉCIMA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador
prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário,
do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo os sócios, na
proporção de suas quotas, os lucros ou perdas'apurados. _ . ..
Parágrafo Único: A distribuição de lucros será feita proporcionalmente aos sócios de
acordo com a participação no capital de cada um. Os resultados serão apurados
mensalmente pela contabilidade e após a apuração mensal, poderão ser distribuídos de
acordo com a deliberação da sociedade.
DÉCIMA PRIMEIRA: DESIMPEDTMENTO: 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, peita ou suborno, concussão. peculato, ou contra a economia popular, contra
o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações
de consumo, fé pública, ou a propriedade.

■ííÜr

A presente fotocópia documentoOreferidoéverdadee^ui|^



BEVEL BELTRÃO VEÍCULOS LTDA
CNPJ: 77.404.465/0001-32

JUNTA^COMERCIAL

DO PARANÁ

VIGÉSIMA TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAU^
DÉCIMA SEGUNDA: Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício !&<
sócios deliberarão sobre as contas e designarão adrninistradores quando for o caso
DÉCIMA TERCEIRA: A reunião dos sócios será convocada pelo A
sócio, com 10 (dez) dias de antecedência, mediante expedição de carta convoca
locai, data, hora e a ordem do dia da reunião, para os endereços que os sócios,
fim, depositarem na sede da sociedade.
DÉCIMA QUARTA: As deliberações sociais serão tomadas em reunião de sóeiós, cuj^
quorum de instalação e de decisão será a maioria sinales do cqpital social.
DÉCIMA QUINTA: TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS: As quotas são indivisíveis
poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócip^quem
fica assegurado, em ̂ ualdade de condições e preço direito de preferência/^ám a sua
aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão dela^, a alteração
contratual pertinente.
DÉCIMA SEXTA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas
atividades com os herdeiros, sucèssores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes
ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na
situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço
especialmente levantado.
Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a
sociedade se resolva em relação a seu sócio.
DÉCIMA SÉTIMA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra
dependência, mediante alteraçâo çontratual assinada por todos os sócios.
DÉCIMA OITAVA: O sócio poderá ser excluído da sociedade pelo sócio (s) que detenha
(m) mais da metade do capital social, quando ocorrer as seguintes faltas graves: por justa
causa, sócio remisso, sócio falido ou sócio que tenha sua quota liquidada.
DÉCEMA NONA: Fica eleito, para dirimir eventuais dúvidas e resolver os conílit'
oriundos deste contrato, o foro da Cidade de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, o
renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

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

Francisco Behrão/PR, 29 de dezembro de 2003.

ri -

JOSETI ANTONIO MBERG -GERSON RiaO

EDSON LUIZ GASAGRANDE

Teste,

ANGELA MARIA MEIMBE ÍG BARALDI

4-0 SSP/PR

JUNTA CüMEJÍdlATDDTORANAÍ ESCRITÓRIO REGIONAL DE FRANCISCO BEL
CÊRTIFICOO REGISTRO EM; 15/04/2004
SOB NUMERO: 20040015033

Protocolo: 04/001503-3
Ençresa:41 2 0239176 4
BEVEL BBLTIUU} VEÍCULOS LTDA

lELLE COZE

,711.584-6 SSP/PR

MARIA THEREZA LOPES SALOMAO

SECRETARIA GERAL
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Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO
77.404.465/0001-32

MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

12/07/1977

NOME EMPRESARIAL

BEVEL BELTRÃO VEÍCULOS LTDA

TITULO 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 SECUNDARIAS
Não informada

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

LOGRADOURO

AV LUIZ ANTONIO FAEDO
NUMERO

2195
COMPLEMENTO

SEDE

CEP

85.601-270
BAIRRO/DISTRITO

SAO CRISTOVAO
MUNICÍPIO

FRANCISCO BELTRÃO
UF

PR

SITUAÇAO CADASTRAL

ATIVA
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
********

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
««****«*

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

Emitido no dia 04/05/2013 às 10:09:08 ídata e hora de Brasília).

Voltar

Páaina: 1/1

© Copyright Receita Federal do Brasil - 04/05/2013
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BEVEL
BELTRÃO VEÍCULOS LTDA

PREGÃO PRESENCIAL N® 026/2013

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

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

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do
procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N® 026/2013, 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.

Francisco Beltrão - PR, em 04 de Maio de 2013.

JOS T aWonio meimberg

CPF: 127.754.369-00

DIRETOR

-]

77404465/0001-32
BKVRL BELTRAo veículos

LTDA.
•AV. LL'(Z ANTONIÜ .'-'.^KOü 2iyfi

bairro INDU.STKIaI. . OKf> 8580]--'7o
FR^^(níscn K;.-t,TRÃí> . " )

Avenida Luiz Antônio Faedo, 2195 - São Cristóvão - CEP 85601-275 - Cx. Postal 260 - Francisco Beltrão -PR
vendasbevel@.\vl-naíI.COm.br - Fone (046) 3520 - 4300 - Fax (046) 35'>0 - 4306 - CNPJ
77.404.465/0001-32.
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BEVEL
BELTRÃO VEÍCULOS LTDA

PREGÃO PRESENCIAL N® 026/2013

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° 026/2013, 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 04 de Maio de 2013.

1\

joset|i AJrf4«o1ííÍlMB£Ra.j ij^QÍ^AòS
CPF: 127.754.369-00

DIRETOR

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

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



h BEVEL
beltrão veículos ltda

PREGÃO PRESENCIAL N® 026/2013

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

RAZÃO SOCIAL: BEVEL BELTE^O VEÍCULOS LTDA

CNPJ 77.404.465/0001-32

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

MUNICÍPIO; FRANCISCO BELTRÃO EST.PARANÁ

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

licitação é:

NomeiBEVEL BELTRÃO VEÍCULOS LTDA

CNPJ°77.404.465/0001-32

Endereço:AV. LUIZ ANTONIO FAEDO N° 2195 Telefone: (46) 3520-4300

CidaderFRANCISCO BELTRÃO Estado:PARANÃ

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

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente

Francisco Beltrão - PR ,em 04 de Maio de 2013.

I AGONIO MEIMBER<r
CPF: 127.754.369-00 77A0A^65./0001-32

DIRETOR BIVEL BKLTRAo VI.Í''UL0S
LTD.^.

AV. LUIZ ANTONiO KAldK). 2l9f.
BAIRRO INDUSTRIAL - CKP 8ri6ül-27i.
I  PRANCrSCO BKLTRÂU - PK _J

Avenida Luiz Antônio Faedo, 2195- S3ü Cristóvão - CEP 85601-275 - Cx. Postal 260 - Francisco Beltrão -PR
vendasbeveI@wl-nail.COm.br - Pone (046) 3520 - 4300 - Fax (046) 3520 - 4306 - CNPJ
77.404.465/0001-32.
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Município de Planaito - 2013

Classificação por Fornecedor

Pregão 26/2013

Paginai

Iten ProdutofServicoUN.Quantidade StatusMarcaPreço Unitário Preço Total Sei

Fornecedor 93(M) BEVEL Ba.TR&0 VEÍCULOS LIDA.

Lote 001 - Lote 0O1

002 8312 veículo AUTOMOTOR; FABRICAÇÃO NACIONAL; ZEROUN

CNPJ; 77.404.4690001-32 Telefone: S241212 Status: Habilitado

1,00 Habilitado FIAT SrTRADAVüDRMNG 32000,00

32900,00

32900,00

32900,00

Fornecedor 2051-6 REVBULREVBIDSORAVBC.SUOOeSTELTDA

Lote 001-Lote 001

001 8311 VEICULO AUTOMOTOR; FABRICAÇÃO NACIONAL; 2SÍO

CNPJ: 7S.576.157nn01-6S Telefone:

1.00 Habilitada VWGOLG4

Status: Habilitado

32950,00

32960,00

32950,00

32950,00

VALOR TOTAL:6&860.00

Errttictopa; OLDECIR CAMPOS, na Ngsãs: 55Cej
15^09201309:1802
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Município de PJanaJto - 2013

Mapa da Licitação

Pregão 26/2013

Páflinal

Data abertura: 16/05/2013 Data lulgamento: 16/05/2013 Data homologação;

CNPJ:77.404.4e5«»l-32 CNPJ; 75576.157AXXI1-®

Reduto UN. Quantidade Preço Marca Preço Marca

Lote 001 - Lote 001

C01 VEICULO AUTOMOTOR; FABRICAÇAO NACIO UN 1,00 0,00 32950.00* VWG0LG4

CD2 VEÍCULO AUTOMOTOR; F/WICAÇAO NACIO UN 1.00 32.0OOCO * FIAT STRADA

TOTAL GERAL DO FORNECEDOR

TOTAL GANHO PaO FORNECEDOR 32.900.00 32,990,00

CNPJ: 77.404.46&0001-32 - BEVaBELTRAOVBCULOSLTDA. CNPJ:re.576.157/C0C1-e9 - REVESULREVBiOaoORAVEIC.SUDOESTELTDA

Emlticto pa: OLDECIR CAMPOS, naversâa 5502j

FRU• Frustrado OES-Deserto EMP-Errçata EME-EírpateME

1â'05/2013CI9:17;K



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

PREGÃO PRESENCIAL N° 026/2013

Aos dezesseis dias do mês de maio do ano de dois mil e treze, às 09:00, na sala de

reuniões da Prefeitura Murücipal de Planalto, Estado do Paraná, reuniram-se em
sessão pública o Pregoeiro Senhor LUIZ CARLOS BONI 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° 026/2013, DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, que
tem por objeto a seleção de proposta para a aquisição de veículos, destinados ao
Gabinete do Prefeito e Secretaria de Serviços Rodoviários deste Município de
Planalto, tendo como valor máximo a importância de R$ 66.500,00 (sessenta e seis mil
e quinhentos reais). Abertos os trabalhos, foram credenciados os representantes das
empresas: BEVEL BELTRÃO VEÍCULOS LTDA., SR. ARY GAVIOLLI E
REVESUL REVENDEDORA DE VEÍCULOS SUDOESTE LTDA. SR. VILMAR

ZANINI. 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 submissão ao
disposto na mesma. Ato contínuo, foram abertos os envelopes contendo as propostas
e, com a colaboração dos membros da equipe de apoio, foram devidamente
examinadas, com a análise da compatibilidade dos objetos, prazos e condições de
fornecimento. Prosseguindo os trabalhos, fez-se a leitura dos preços ofertados. Em
seguida foi realizada a classificação das propostas, e subseqüentemente aberta a fase
de lances verbais, cujo os valores dos lances estão devidamente demonstrados em
documento em anexo, foram consideradas como propostas válidas e lances
vencedores, onde constatou-se que consagraram-se vencedoras as empresas
subsequentes:
BEVEL BELTRÃO VEÍCULOS LTDA.

Lote Item Objeto Marca Unid. Preço

imit. total

VEICULO AUTOMOTOR;

FABRICAÇÃO
NACIONAL; ZERO

QUILÔMETRO;
ANO/MODELO
MÍNIMO 2013;
UTILITÁRIO;
CARROCERIA ABERTA; 2

PASSAGEIROS; COR

VERMELHA; 04

CILINDROS; 08

VÁLVULAS;
ALIMENTAÇÃO C/
INJEÇÃO ELETRÔNICA;
BI-COMBUSTIVEL

(ETANOL/GASOLINA)
POTÊNCIA MÁXIMA

FIAT

STRADA

WORKING

UN 01 32.900,00 32.900,00



E/ou SUPERIOR 85 CVS

GASOLINA E 86 CVS

ETANOL; HODÔMETRO
DIGITAL

PARCIAL/TOTAL;
INDICAÇÃO DE
TEMPERATURA DA

ÁGUA E COMBISTÍVEL;
JOGO DE TAPETES DE

BORRACHA E

PROTETOR DE CARTER.

GARANTIA DE FÁBRICA

E REVISÕES

OBRIGATÓRIOS

INCLUÍDAS, NO
MÍNIMO DE 12 (DOZE)
MESES.

TOTAL 32.900,00

REVESUL REVENDEDORA DE VEÍCULOS SUDOESTE LTDA.

Lote Item Objeto Marca Umd. Quant Preço
uiüt

Preço
total

VEICULO AUTOMOTOR;

FABRICAÇÃO
NACIONAL; ZERO

QUILÔMETRO;
ANO/MODELO
MÍNIMO 2013; COR
PRATA; 04 CILINDROS;

08 VÁLVULAS; AR
CONDICIONADO;

ALIMENTAÇÃO C/
INJEÇÃO ELETRÔNICA;
BI-COMBUSTIVEL

(ETANOL/ GASOLINA)
POTÊNCIA MÁXIMA
E/OU SUPERIOR 68 CVS
GASOLINA E 70 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)

VW GOL G4 UN 01 32.950,00 32.950,00



MESES.

TOTAL 32.950,00

Após rodada de lances, conforme histórico do Pregão em anexo, e negociação direta
com as licitantes, obteve-se o resultado acima descrito. Dando-se continuidade ao

certame licitatório foi solicitado às empresas participantes e consideradas
vencedoras: BEVEL BELTRÃO VEÍCULOS LTDA. E REVESUL REVENDEDORA
DE VEÍCULOS SUDOESTE LTDA., em conformidade com o constante acima,
conforme critérios estabelecidos no Edital para apresentar o envelope de n® 02 (dois) -
contendo os documentos de Habilitação. Que após terem sido rubricados pelo
pregoeiro, equipe de apoio e licitantes participantes, foi constatado que os mesmos
estavam em consonância com o estabelecido no Edital deste procedimento licitatório
e por conseqüência, as referidas empresas foram consideradas HABILITADAS. No
curso do Presente procedimento licitatório não foi apresentado nenhuma
impugnação ou recurso quanto a resultado, havendo renúncia expressa de prazo por
parte das licitantes participantes. O pregoeiro em decorrência do resultado e dos
lances verbais final efetuados pelas empresas, ADJUDICA os objetos deste
procedimento licitatório, em favor das empresas BEVEL BELTRÃO VEÍCULOS
LTDA., pessoa jurídica, com inscrição no CNPJ N° 77.404.465/0001-32, situada na
Rua Luiz Antonio Faedo, if 2195, Bairro São Cristóvão, Município de Francisco
Beltrão, Estado do Paraná e REVESUL REVENDEDORA DE VEÍCULOS SUDOESTE
LTDA., pessoa jurídica, com inscrição no CNPJ N° 75.576.157/0001-69, situada na
Rua Vereador Romeu Lauro Werlang, n° 758, Centro, Município de Francisco Beltrão,
Estado do Paraná, classificadas em 1" lugar para a aquisição de veículos, destinados
ao Gabinete do Prefeito e Secretaria de Serviços Rodoviários deste Município de
Planalto, conforme edital de licitação e propostas de preços das licitantes. Pelo
pregoeiro foi informado aos interessados que o presente processo será encaminhado
ao Senhor Prefeito Municipal para HOMOLOGAÇÃO, e demais atos inerentes a esta
licitação.

Nada mais havendo a tratar, foi encerada a sessão, cuja ata vai assinada pelo
Pregoeiro, pelos membros da Equipe de Apoio e representantes das licitantes.

LUIZ CARyOS BONI
Preg©eiro

747.491.029-20

ARY GAVIOLLI

Bevel Beltrão Veículos Ltda.

MARIBAICRUGER

lembro

310.216.890-68

ROgFKTO ALOYSIO
GOERGEN

Membro

040.368.469-22

'iLmRZANINI

Re^e^LRevèndedora de
Veículos Sudoeste Ltda.



município de planalto
CiVP/iV 76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

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

PLANALTO - PARANÁ

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO
LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 026/2013

OBJETO: Aquisição de veículos, destinados ao Gabinete do Prefeito e
Secretaria de Serviços Rodoviários deste Município de Planalto, a classificação ficou
a seguinte:
BEVEL BELTRÃO VEÍCULOS LTDA.

Classificação Lote Item Objeto Valor dò item

1 VEICULO AUTOMOTOR: FABRICAÇAO
NACIONAL; ZERO QUILÔMETRO;
ANO/MODELO MÍNIMO 2013; UTILITÁRIO;
CARROCERIA ABERTA; 2 PASSAGEIROS;
COR VERMELHA; 04 CILINDROS; 08
VÁLVULAS: ALIMENTAÇÁO C/ INJEÇÃO
ELETRÔNICA; BI-COMBUSTIVEL
(ETANOL/GASOLíNA) POTÊNCIA MÁXIMA
E/OU SUPERIOR 85 CVS GASOLINA E 86

CVS ETANOL; HODÔMETRO DIGITAL
PARCIAL/TOTAL; INDICAÇÃO DE
TEMPERATURA DA AGUA E

COMBISTÍVEL; JOGO DE TAPETES DE
BORRACHA E PROTETOR DE CARTER.

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

32.900,00

REVESUL REVENDEDORA VEÍCULOS SUDOESTE LTDA.

plassificação Lote Item Valor do item

1 VEICULO AUTOMOTOR; FABRICAÇAO
NACIONAL; ZERO QUILÔMETRO;
ANO/MODELO MÍNIMO 2013; COR
PRATA; 04 CILINDROS; 08 VÁLVULAS; AR
CONDICIONADO; ALIMENTAÇÃO C/
INJEÇÃO ELETRÔNICA; BI-COMBUSTÍVEL
(ETANOLVGASOLINA) POTÊNCIA MÁXIMA
E/OU SUPERIOR 68 CVS GASOLINA E 70
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

32.950,00
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DE 12 (DOZE) MESES.

Planalto-Pr., 16 de maio de 2013

LUIZ CARLOí? BOI
Pregoe^o

747.491.029-20

MAR/SAKRUGER
Membro

310.216.890-68

ROB, ALOYSIO

OERGEN

Membro

040.368.469-22
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PARECER JURÍDICO

REFERENTE AO PROCESSO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 026/2013

O presente Processo de Licitação n° 026/2013, na modalidade de

Pregão Presencial, pelo critério menor preço por item, referente à aquisição de

veículos, destinados ao Gabinete do Prefeito e Secretaria de Serviços Rodoviários

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 dos objetos aos respectivos vencedores do

certame.

Planalto-Pr., 17 dèViaio de 2013

PATRIQUÇ
ASSESSOR

OAB/F^ N
URIDI

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° 026/2013, cujo objeto é a aquisição de veículos, destinados ao

Gabinete do Prefeito e Secretaria de Serviços Rodoviários deste Município de

Planalto, em favor das empresas BEVEL BELTRÃO VEÍCULOS LTDA. E

REVESUL REVENDEDORA VEÍCULOS SUDOESTE LTDA., e em conseqüência

ADJUDICA, ratificando os objetos em favor das mesmas para que produza seus

efeitos legais.

Planalto-Pr., 20 de maio de 2013

MARLON FERNANDO KUHN

PREFEITO MUNICIPAL



f-

município de planalto
CNPJN" 76.460.526/0001-16

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

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

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 08^2013
PREGÃO PRESENCIAL N° 026/2013

Contrato Administrativo que entre si fazem o Município de Planalto e a
empresa Revesul Revendedora de Veículos Sudoeste Ltda., na forma abaixo.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PLANALTO, pessoa jurídica de direito Público
Interno, com sede à Praça São Francisco de Assis, n" 1583, inscrito no CNPJ n°
76.460.526/0001-16, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Murücipal
senhor MARLON FERNANDO KUHN, em pleno exercício de seu mandato é
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: REVESUL REVENDEDORA DE VEÍCULOS SUDOESTE
LTDA., pessoa jurídica, devidamente inscrita no CNPJ sob n.° 75.576.157/0001-69,
com sede à Rua Vereador Romeu Lauro Werlang, n° 758, Centro, Município de
Francisco Beltrão, Estado do Paraná, neste ato representada por sua Procuradora Sr^.
ANGELA MARIA MEIMBERG BARALDI, brasileira, casada, empresária,
portadora do RG n.'' 4.025.037-9 SSP/PR, e do CPF sob n.° 622.490.299-20, residente e
domiciliada à Rua Prudente de Morais, n" 699, Centro, Município de Dois Vizinhos,
Estado do Paraná.

CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO DO CONTRATO
O presente contrato tem por objeto a aquisição de veículo, destinada ao

Gabinete do Prefeito deste Município de Planalto, tudo conforme a semiir-
ITEM ' iTTxrxx. ; — ^ QUANT.UNIDNOME DO OBJETOMARCA/VALORVALOR

0101

.

UNVEICULO AUTOMOTOR

FABRICAÇÃO NACIONAL
ZERO QUILÔMETRO,
ANO/MODELO MÍNIMO
2013; COR PRATA; 04
CILINDROS; 08 VÁLVULAS;
AR CONDICIONADO;
ALIMENTAÇÃO C/ INJEÇÃO
ELETRÔNICA; BI-
COMBUSTIVEL

(ETANOL/GASOLINA)
POTÊNCIA MÁXIMA E/OU
SUPERIOR 68 CVS GASOLINA
E 70 CVS ETANOL; 04 PORTAS
LATERIAIS; CAPACIDADE
PARA 05 OCUPANTES;
HODÔMETRO DIGITAL

MODELO

VW GOL

G4

UNIT,

32.950,00

TOTAL

32.950,00

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

BORRACHA E PROTETOR DE

CARTER.

GARANTIA DE FÁBRICA E

REVISÕES OBRIGATÓRIOS

INCLUÍDAS, NO MÍNIMO DE
12 (DOZE) MESES.

TOTAL 32.950,00

Parágrafo Único - Integram e completam o presente termo Contratual,
para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as
condições expressas no edital PREGÃO PRESENCIAL N° 026/2013, 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$ 32.950,00 (trinta e dois mil e novecentos e
cinqüenta reais), daqui a diante denominado VALOR CONTRATUAL.

CLÁUSULA TERCEIRA

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

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

CLÁUSULA QUARTA
DA FORMA DE PAGAMENTO

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

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

Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso

300 02.103.04.122.0000.0002 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;

3
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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) Manter uma empresa responsável pela revisão e assistência técnica
do objeto numa distância não superior a 150 quilômetros da sede do
Município de Planalto;

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

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

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

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

CLÁUSULA SEXTA
DA CESSÃO DO CONTRATO
A CONTRATADA não poderá ceder o presente Contrato a nenhuma

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

CLÁUSULA SÉTIMA
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL
Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA serão aplicadas multas pela

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

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

A

novida a
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CLÁUSULA OITAVA
DA RESCISÃO

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

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

CLÁUSULA NONA
DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência será até 31/07/2013.
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 uroduza
efeitos legais.

Planalto-Pr., 20 de

/
CO Tt-RATANTE

TESTEMUNHAS:

de 2013

Oldecir Campos
RG 6.045.397-7

CPF 990.135.769-15

CONTRATAD

75.576.157/0001-69^
REVES4ÍL - REVENOEDORA

DE VEÍCULO^UO. LTDA.
Rua.VBr..aQaMWj.L.Werianfl,.7.5a.,

Centro CEP 85601-020

^Francisco

Marisíi^ru^tr
TéC CRC-PR0307S1A>7
RG 12.490.30Ô-6/PR
CPF 310.216.890-68
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CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 083/2013
PREGÃO PRESENCIAL N° 026/2013

Conti-ato Administrativo que entre si fazem o Município de Planalto e a
empresa Bevel Beltrão Veículos Ltda., na forma abaixo.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PLANALTO, pessoa jurídica de direito Público
Interno, com sede à Praça São Francisco de Assis, n° 1583, inscrito no CNPJ n°
76.460.526/0001-16, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal,
senhor MARLON FERNANDO KUHN, em pleno exercício de seu mandato e
funções, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste Mmiicípio de Planalto,
Estado do Paraná, portador da Cédula de Identidade RG n° 3.031.944-3 e do CPF/MF
sob 11° 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, Centro, Mmiicípio de Dois Vizinhos, Estado do Paraná.

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

Secretaria de Serviços Rodoviários 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; UTILITÁRIO;
CARROCERIA ABERTA; 2

PASSAGEIROS; COR

VERMELHA; 04 CILINDROS;
08 VÁLVULAS;
ALIMENTAÇÃO C/ INJEÇÃO
ELETRÔNICA; BI-
COMBUSTIVEL

(ETANOL/GASOLINA)
POTÊNCIA MÁXIMA E/OU
SUPERIOR 85 CVS GASOLINA

E  86 CVS ETANOL;

HODÔMETRO DIGITAL

MARCA/

MODELO

FIAT

STRADA

WORKING

VALOR

UNIT.

32.900,00

VALOR

TOTAL

32.900,00
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PARCIAL/TOTAL;
INDICAÇÃO DE
TEMPERATURA DA ÁGUA E

COMBISTÍVEL; JOGO DE
TAPETES DE BORRACHA E
PROTETOR DE CARTER.

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

TOTAL 32.900,00

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° 026/2013, juntamente com
seus anexos e a proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA
DO VALOR

Pelo fornecimento do objeto ora conti-atado, a CONTRATANTE pagará
à CONTRATADA o valor total de R$ 32.900,00 (trinta e dois mil e novecentos reais),
daqui a diante denominado VALOR CONTRATUAL.

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

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

CLÁUSULA QUARTA
DA FORMA DE PAGAMENTO

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

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

Conta da despesa Funcional programática Destinaçao de recurso
570 06.119.26.782.2601-1024 0.1.00.0000000

DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES
Parágrafo Primeiro - Constituem direitos da CONTRATANTE receber

o objeto deste Contrato nas condições avençadas e da CONTRATADA perceber o
valor ajustado na forma e prazo convencionados.

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

do Contrato. ^
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f)

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

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

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

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

e) A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir ou substituir, as
suas expensas, o objeto do conti-ato em que se verificar, defeitos ou
incorreções durante o prazo de garantia.
Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade
com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação;

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

CLÁUSULA SEXTA
DA CESSÃO DO CONTRATO
A CONTRATADA não poderá ceder o presente Conti-ato a nenliuma

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

CLÁUSULA SÉTIMA
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE
INADIMFLEMENTO CONTRATUAL
Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA serão aplicadas multas pela

CONTRATANTE a serem apuradas na forma a saber: pela inexecução total ou
parcial do contrato ou instrumento equivalente e pelo descumprimento das normas e
legislação pertinentes à execução do objeto contratual que acarrete a rescisão do
contrato, o Município de Planalto, poderá, ainda, garantida a prévia defesa, aplicar à
empresa contr-atada as sanções previstas no art. 87 da Lei if 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
adquhido, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude
fiscal, garantmdo o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de
hcitar e contratar com a administração, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto
perduiarem 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 recorüiece os direitos da
CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa prevista no art 77 da Lei n°
8.666/93.

CLÁUSULA NONA
DA VIGÊNCIA
O prazo de vigência será até 31/07/2013.
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 conti"atantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento
deste termo, perante o Foro da Comarca de Capanema-Pr. Não obstante qualquer
mudança de domicílio 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., 20 de maio de 2013

TRATANTE

TESTEMUNHAS

LLlí^

ONTRATADA

Oídecir (/ampos
RG 6.045.397-7

CPF 990.135.769^15

Aíarisa Kru^er
aK'Pft0902Õ1/0'7
fíO 1Z490.M6-aiPR
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CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 083/2013
PREGÃO PRESENCIAL N° 026/2013

Contrato Admmistrativo 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, if 1583, inscrito no CNPJ n"
76.460.526/0001-16, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal,
senhor MARLON FERNANDO KUHN, em pleno exercício de seu mandato e
funções, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste Município de Planalto,
Estado do Paraná, portador da Cédula de Identidade RG n° 3.031 944-3 e do CPF/MF
sob n° 643.844.469-34.

CONTRATADA: BEVEL BELTRÃO VEÍCULOS LTDA., pessoa jurídica,
devidamente mscrita no CNPJ sob n.° 77.404.465/0001-32, com sede à Rua Luiz
Antonio Faedo, n" 2195, Bairro São Cristóvão, Município de Francisco Belti-ão, 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, Centro, Município de Dois Vizinlios, Estado do Paraná.

CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO DO CONTRATO
O presente conti-ato tem por objeto a aquisição de veículo, destinado a

Secretaria de Serviços Rodoviários deste Município de Planalto, tudo conforme a
seguir:

ITEM I QUANT. | UNID. | NOME DO OBJETO MARCA/
MODELO

VEÍCULO AUTOMOTOR; | FÍÃT
FABRICAÇÃO NACIONAL; STRADA
ZERO QUILÔMETRO; WORKING
ANO/MODELO MÍNIMO
2013; UTILITÁRIO;
CARROCERIA ABERTA; 2
PASSAGEIROS; COR
VERMELHA; 04 CILINDROS;
08 VÁLVULAS;
ALIMENTAÇÃO C/ INJEÇÃO
ELETRÔNICA; BI-
COMBUSTIVEL

(ETANOL/GASOLINA)
POTÊNCIA MÁXIMA E/OU
SUPERIOR 85 CVS GASOLINA
E  86 CVS ETANOL;
HODÔMETRO DIGITAL I

VALOR I VALOR
UNIT. TOTAL

32.900,00 32.900,00
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PLANALTO - PARANÁ

PARCIAL/TOTAL;

INDICAÇÃO DE
TEMPERATURA DA ÁGUA E

COMBISTÍVEL; JOGO DE
TAPETES DE BORRACHA E

PROTETOR DE CARTER.

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

TOTAL 32.900,00

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° 026/2013, 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$ 32.900,00 (trinta e dois mil e novecentos 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
(qumze) 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, ati-avés da

Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso
570 06.119.26.782.2601-1024 0.1.00.0000000

DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES
Parágrafo Primeiro - Constituem direitos da CONTRATANTE receber

o objeto deste Contrato nas condições avençadas e da CONTRATADA perceber o
valor ajustado na forma e prazo convencionados.

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

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

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA SEXTA
DA CESSÃO DO CONTRATO
A CONTRATADA não poderá ceder o presente Contrato a nenliuma

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 conti-atual que acarrete a rescisão do
contrato, o Município de Planalto, poderá, ainda, garantida a prévia defesa, aplicar à
empresa contratada as sanções previstas no art. 87 da Lei n° 8.666/93, sendo que em
caso de multa esta corresponderá a 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato.

Parágrafo Segundo - Pelo retardamento da execução do contrato,
quando não mantiver a proposta, faUiar 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 recorüiece os direitos da
CONTRATANTE, em caso de rescisão adnunistrativa prevista no art. 77 da Lei n"
8.666/93.

CLÁUSULA NONA
DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência será até 31/07/2013.
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., 20 de maio de 2013

CONTRATANTE COOTRATADA

TESTEMUNHAS
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TERAAO DE HOMOLOGAÇÃO

Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outucro de 2011 Ar»ll-E(PçãoN*(a49 Página 84Í106

PREGÃO PRESENCIAL N® 025/2013
O Município de Planalto, através do Prefeito Municipal, e considerando o parecer do
Pregoeiro e equipe de apoio, de conformidade com a ATA de Sessão Pública de Pregão
Presencial n» 025/2013. lavrada em 15 de maio de 2013. HOMOLOGO o restífâdo final

do Processo Licitatório, na modalidade Pregão Presencial, Tipo Menor Preço por Lote de
acordo com o abaixo descrito:

OBJETO' Contratação de empresa visando a prestação de serviço de acesso a Internet
banda larga, para acesso e uso indivickjal na rede mundial de computadores, objetivando
atender as necessidades do Município de Planalto.
EMPRESA RlineTelecom Ltda

Lote 01. Itens: 01.02.03.04,05.06.07,08,09.10.11; Lote 02. Itens. 01,02,03.04.
05,06,07,08.09

VALOR TOTAL. RS 56.400,00 (Cinqüenta e sels mil e quatrocentos reais).
DATA: 20 de maio de 2013

MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal

HOMOLOGAÇÃ O E ATO ADJUDICATÓRIO

PREGÃO PRESENOAL H' 026/2013
O município de PLANALTO, com base na Lei Federal a666«3. laz saber aos

Interessados que realizou abertura de documentos e propostas de preços referente edital
PREGÃO PRESENCIAL N® 026/2013 de acotdo com o abaixo descrito:
OBJETO Aquisição de veícJos. destinados ao Gabinete do Prefeito e Secretala de
Serviços f^oviános deste Município de Planalto.
P MPRESA: Bevel Beltrão Veículos Uda

,M: 02 (01 Fiat Strada Wofking).
"■^KtOR TOTAL' RS 3Z900.00 (ifinla e dois ml! e novecentos reais).

EMPRESA: Revesul Revendedora de VeíciJos Sudoeste Ltda
ITEM. 01 (01 VW Gol G4).
VALOR TOTAL RS 32950.00 (trinta 6 dois mil e novecentos e cinqüenta reais)
VALOR TOTAL GERAL RS 65.850,00 (sessenta e cinco mil e citocentos e cinquerSa
reais)
DATA. 20 de maio de 2013
MARLON FERNANDO KUHN
Prefeito Municipal

EDITAL DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCI/y. N® 024/2013 DE 30 DE ABRIL DE 2013
LUIZ CARLOS BONI. na qualidade de Pregoelro do Município de Planalto. E^do do
Paraná, nrvneado pela Portaria n® 002/2013. de 03 de Janeiro de 2013. em cumprimento
à Lei Federal de n» 10 520 de 17 de julho de 2002: Decreto Municipal de n® 2727/2007 de
26/06/2007 e subsidianamente pela Lei n® 8666 de 21 de junho de 1 ggse suas posteriores
alterações e legislação correlata, TORNA PllBUCO. o resultado Público de Licitação na
modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO POR ITEM. referente.
EDITALDEUCITAÇÃO-MODAUDADE PREGÃO PRESENCIALN® 024/2013
1 . Ot^ão da Licitação
Ac^lslçSo de material de consumo (alimentação e material higiene e limpeza, material
expedente/escoiar e material de transformação), destinados à Secretaria de Assistência
Social deste Município de Planalto.
2. Empresa Participante:
2.1ALDIRKINNER
Situação: Classificada
'  ARNO HENRIQUE UNK.

^ ^cáo: Classificada
^ CASA DAS UNHAS HELUANALTDA.
Situação: Classificada
2.4 COAGROCOOPERATIVAAGROINDUSTRIAL
Situação. Ciassrftcada
2 5 GERVAZIO JOSÉ HARTMANN
Situação. Classificada
2.6 GRACIELA BERNADETE TOMBINÍ PARIS
Situação: Classificada
2 7 INES MARIA UMANN CAMERA
Situação: Classificada
2 8 ROBERTAS UNHAS EAWAMENTOS LTDA.
Situação: Classificada
2.9 SIQUEIRA & SHAEDLER LTDA.
Situação: aassificada
3. Empresas Vencedoras:
3.1 ALDIRKINNER. pessoa jurídica, com inscrição no CNPJ n® 00.064 734/0001-34. com
sua sede social á Av Rio Grande do Sul. n® 699. Centro, Município de Planalto. Estado
do Paraná, para o fomecimenlo dos itens. Lote: 04 - Matertai de Transtormação-itens.
14,21,22.23.25.28,29,30,31,33, totalizando a importância de RS 17.372,50 (dezessete
mil, trezentos e setenta e dois reas e cinqüenta centavos)
3.2 ARNO HENRIQUE UNK. pessoa jurídica, com inscrição no CNPJ n'01.946-43910001-
74. com sua sede socíEã na Rua Pnncipal, sJrf. Distrito de Sagrada Família, Município de
Planalto. Estado do Paraná, para o fornecimento dos itens: Lote: 01 -Allmentação-ltens:
03.05,06,08.09,14,018,19,24.26,27,28,31.37,
39,40.41,4246.47,50,51.55.57.60,61,63.68.69,70 - Lote 02 - Material de Higiene e
Limpeza-Itens 01,02.04.05.07.08,11,13,14,15.16.17,18,25,26^7.31,37.39 - Lote 03-
Materlal de Expediente/Escolar - Itens. 03.04.05.06.09.10,11,14,16- Lote 04 - Material
de Transformação-Item. 34. totalizando a tmportíncla de RS 41.^.34 (quarenta e un

mil. duzentos e cinqüenta reais e trinta e quatro centavos).
3.3 CASA DAS UNHAS HELUANA LTDA.. pessoa jurfdca com Inscilçâo no CNPJ n®
75 084.079/0001-85. com sua sede social na Rua Amalúo Busato. n® 3131. Centro.
Município de Realeza. Estado do Paraná, para o fomecimenlo dos Itens Lote 04 -
Matenal de Transformação - Itens. 05.24.26.27.35.36. totalizando a importância de RS
19.773.00 (dezenove mil esetecentos e setenta e três reais)
3.4 COAGRO COCPERATIVA AGROINDUSTRIAL, pessoa Jurídica, com inscrição no
CNPJ n® 75.964.906/0006-00. com sua sede social à Rua Paraná, s/n®. Município de
Planalto, Estado do Paraiá, para o fomecimenlo dos itens Lote. 01 - Allmentaçâo-tte
ns01.02,04.07.10.11.12.13.16.17,20.25 30,32,33.34.
35.36,38.43.44.45.48,49,56,58.59.62,64,65 67,71,72 - Lote 02 - MSenal de Higiene e
Umpeza-ltens 03.06.09.10,12.19.20,21.2223,24.28.29,30,3233,34.35.36,38-Lote 03
- Material de Expediente/Escolar - Item: 02. totalizando a Importância de RS 37.05B.S
(trinta e sete mil. cinqüenta e oito reais evirte e cinco centavos).
3.5 GERVAZIO JOSÉ HARTMANN, pessoa jurídica, com inscrição no CNPJ n®
02.836 109AJ001-99. com sua sede sociâ à Rua Joaquina de Vedruna. n* 38. Centro.
Municípo de Planalto. Estado do Paraná, para o fornecimento dos itens Lote. 01 -
Alimentação-ltens 15,53,66, totalizando a importância de RS 6.276.00 (seis mil e
duzentos e setenta e seis reas).
3 6 GRACIELA BERNADETE TOMBINI PARIS, pessoa jurídica, com Inscrição no CNPJ
n» 05653 033/0001-54, com sua sede social á Av Rio Grande do Sul. n® 937, Centro.
Município de Planalto. Estado do Paraná, para o fomecimenlo dos itens. Lote. 01 -
Allmentação-ltens. 21,22.23,29. totalizando a importância de RS 4 920.00 (quan'o mil e
novecentos e vinte reais).
3.7 INÉS MARIA UMANN CAMERA, pessoa jiíidica. com tnscrição no CNPJ n®
84 870 260/0001-08, com sua sede social á Av Rio Grande do Sul. n® 650. Centro.
Munícípiode Planalto. Estado doParaná, paraofomeclmentodos rtens. Lote. 03-Material
de ExpedienteiEscoiar-itens: 01,07,08,1213.15.17.18.19.20. totalizando a importância
de RS 1.777,70 (um mil, setecentos e setenta e sele reais e setenta centavos).
3.8 ROBERTAS UNHAS E AVIAMENTOS LTDA . pessoajl^'dlca. COm inscrição no CNPJ
n® 07 1 34.244/0001-06. com sua sede social na Av. Rio Grande do Sul, n® 371, Bairro
João Zacco. Município de Planalto. Estado do Paraná, para o lomecimento dos itens:
Lote 04 - Material de TrarBiormaçãO - itens 01.02,03,04.06.07,08,09,10,11,12,13.15,1
6.17.18,19,20 32. totalizando a importância de RS 15 565,00 (quinze mil e quinhentos e
sessenlae cinco reais).
3.9 SIQUEIRA & SH/i\EDLER LTDA. . pessoa jiíídica. COm inscrição no CNPJ n®
16.892 i58í)OOi-53, com sua sede social na Av Rio Grande do Sul, n® 1987. Município
de Planalto, Estado do Paraná, para o fornecimento dos itens: Lote. 01 - AllmentaçãCH-
Itens. 52,54. totalizando a importância de RS 6.896,00 (cinco mil e citocentos e noventa
e seis reais)
4 Datada/^rtura.
A Licitação Pregão Presencial if 024/2013 de 30 de abril de 2013. teve sua abertura em
reunião realizada pelo Pregoelro no dia 14 de maio de 2013 às 09:00 horas, na sala de
reuniões da Prefeitura Municipâ de Planalto. Estado do Paraná, na Praça São Francisco
de Assis, 1583. Centro
Planalto Estado do Paraná, em 14 de maio de 2013
LUIZ CARLOS BONI
Pregoelro

EDI1AL DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCI/M-N® 025/2013 DE 02 DE MAIO DE 2013
LUIZ C/^LOS BONI. na qualidade de Pregoelro do Miriicípio de Planalto. Estado do
Paraná, nomeado pela Portaria n®. 002/2013, de 03 de janeiro de 2013. em cumprimento
à Lei Federal de n® 10.520 de 17 de julho de 2002: Decreto Murscipal den® 2727/2007 de
26/D6/2007esubsidiafiamenlepela Lei n®. 8686 de 21 de junho de 1993 e suas posteriores
alterações e legslação correiata. TORNA PÚBUCO. o resultado Público de Licitação na
modaidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO POR LOTE. referente:

EDITAL DE UCITAÇÂO-M<X)ALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N® 025/2013

1 . Objeto da Licitação
Contrafação de empresa visando a prestação de serviço de acesso a Internet banda targa,
para acesso e uso Individua na rede mundial de computadores, objetivando atender as
necessidades do Munícípiode Planalto.
2. Empresa Parflcipanle:
2.1 RLINE TELECOM LTDA.
Situação. Classificada
3. Empresa Vencedora.
3.1 RUNE TELECOM LTDA , pessoajuldica.com InscriçãonoCN PJ N® 13.500.755/0001-
05, com sua sede social à Av Brasil, n® 1108. Centro, Município de Pérola D' Oeste,
Estado de Paraná, classificada em 1® lugar no Lole 01. Itens: 01.02.03.04,05.06.07.08.09
,10 11 Lote 02 itens 01.02.03,04,050607,08.09. totallzandoo ImportedeRS 56 400,00
(cinqüenta e seis mll e quatrocentos reais).
4. Data da Abertura.
A Licitação Pregão Presencial n® 025/2013 de 02 de maio de 2013, teve sua abertura em
reunião realizada pelo Pr^oeiro íto dia 15 de maio de 2013 às 09.00 horas, na sala de
reuniões da Pr^eitura Municipal de Planalto, Estado do Paraná, na Praça São Francisco
de Assis, n® 1583, Centro.
Planalto, Estado do Parsiâ. em 15 de maio de 2013
LUIZ CARLOS BONI
Pregoelro
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PREGÃO PRESENCIAL N® 0260013 DE 03 DE MAIO DE 2013
LUIZ CARLOS BONI, na qualidade de Pregoeiro do Município de Pianaüo, Estado do
Paraná, nomeado pela Portaria n® 002/2013, de 03 de Janeiro de 2013, em cumprimento
à Lei Federá de rf 10.520 de 17 de Julho de 2002; Decreto Municipal de n® 2727/2007 de
28/092007esuhsidlaiiamente pela Lei n®8666de 21 de Junho de 1993e suas posteriores
alterações e legislação correlata, TORNA PÚBLICO, o resultado Pútilico de Licitação na
modáldade PREGÃO PRESENCiAL, üpo MENOR PREÇO POR ITEM. referente

EDIIAL DE UCJTAÇÃO-MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N® 026/2013

1. Objeto da Ocítação
Aquisição de veícuios, destinados ao Gabinete do Prefeito e Secretaria de Serviços
Rodoviários deste Município de Planáto.
2. Empresas Participantes;
21 BEVEL BELTRÃO VEÍCULOS LTDA

2.2 REvésUL REVENDEDORA DE VEÍCULOS SUDOESTE LTDA.
Situação; Clasálicada
3. Empuesas Vencedoras.
3.1 BEVEL BELTRÃO VEÍCULOS LTDA., pessoa Jurídica, cwn Inscrição no CNPJ N°
77.404.465/0001-32, Situada na Rua Luiz Antcnio F^edo, n® 2195, Bairro São Cristóvão,
Município de Francisco Beltrâa Estado do Paraná, classificada em 1® lugar no item:
02 (01 Fiat Strada Wotldng), totaiizaido o importe de RS 32.900,00 (tnnta e dois mil e
novp"fltos reais).
32i .;ESUL REVENDEDORA DE VEÍCULOS SUDOESTE LTDA. pessoa Juridca,
connRKílção no CN PJ N® 75.576.157/0001-69, Situada na Rua Vereador Romeu Lauto
Wertang, n® 758, Centro, Município de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, classificada
em 1® lugar no item; 01 (01 vw Gol G4), totalizando o importe de RS 32.950.00 (trinta e
dois mil e novecentos e cinqüenta reás).
4. DatadaAbertua:

A Licitação Pregão Presenciá n® 026^13 de 03 de máo de 2013, teve sua atrertura em
reuitôo realizada pelo Pregoeiro no dia 16 de maio de 2013 às 0900 horas, na sala de
reuniões da Prefeitura Municipal de Planalto, Estado do Paraná, na Praça São Francisco
de Assis, 1583, Centro.
Planalto, Estado do Paraná, em 16 de maio de 2013.
LUIZ CARLOS BONI

Pregoeiro

HOMOLOGAÇÃO E ATO ADJUDICATÓtlO

CONVITE N® 017/2013

O MUNICÍPIO DE PLANALTO, com base na Lei Federal 8.666^3, faz saber aos
interessados que realizou atrertura de documentos e propostes de preços referente edital
CONVITE N® 017/2013 de acordo com o abaixo descrito;

OBJETO; Aqásição de carne bovina, desfinada a alimentação escolar dos alunos de
educação infantil/pre-escoia/creche e alimentação de funcionários deste Município de
Planalto.

EMPRESA; Supermercado LuciettoLtda
QUANTIDADE; 1.800 Kg.
VALOR TOTAL; R$ 15.300,00 (quinze mil e trezentos reais).
DATA; 20 de maio de 2013

MARLON FERNANDO KUHN
''"•feito Municipal

Wlio DE LICITAÇÃO

-TOMADA DE PREÇOS" N® 0(»2013
O MUNICÍPIO DE PLANALTO-PR., faz saber aos interessados que com base na Lei n®
8.666/93, LC123/2006 de 14 dedezembro de 2006 e demais legislação aplicável em sua
sede sito a Praça São Francisco de /^ssis, 1583, fará realizar Licitação na Modalidade
TOMADA DE PREÇOS S(A> n® 005/2013, conforme descrito abaixo:
OBJETO; Execução de 12.424,67 m®de recapeamento asfáltíco sobre pedras irregulares
em CBUQ (concreto betuminoso usina a quente), a ser executado no perímetro urbano
do Município em Planalto-PR.
DATA DA ABERTURA 07 de Junho de 2013 -às 09;00 horas.
Maiores Informações Junto ao Departamento de Licitações em horário deexpedente.
MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Munictpá

EXTRATO DE CONTRATO N® 072^013

CONVITE N® 017/2013

DATA DA/VSSiN ATURA 20 de matO de 2013

CONTRATANTE: Município de Planalto
CONTRATADA; Supermercado Lucietto Ltda
OBJETO; AqiJsição de carne bovina, destinada a alimentação escolar dos alunos de
educação infantil/pre-escoia/creche e alimentação de funcionários deste Município de
Planalto.

QUANTIDADE: 1.800 Kg.
VALORTOTAL: R$ 15.300.00 (quinze mil e trezentos reais).
PRAZO DE VIGÊNOA: 31/12/2013
MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO N® 074/2013

PREGÃO PRESENCIAL N® 024/2013
DATA DA ASSINATURA; 20 de maio de 2013

CONTRATANTE: Município de Planalto
CON TRA1ADA: Amo Henrique Link
OBJETO; Aquisição de material de consumo (alimentação e material higiene e limpeza,
material ácpíediente/escolar e material de transformação), destinados à Secretaria de
Assistência Social deste Município de Planalto.
Lote: 01 -Alimentação-ltens: 01,02.03,04,05,06,07.08.09,10.11,12.13,
14.15,16,17,18,19,20,21,22,23.24J25,26,27,28.29,30 - Lote 02 - Máerial de Higiene e
Limpeza-Itens: 01,02,03,04,05.06.07,08,09.10,11,12.13.14.
15,16,17,18,19 - Lote 03 - Material de Expediente/Escolar - Itens:
01,02,03,04,05,06,07,08,09 - Lote 04 - Material de Transformação - Item: 01.
V/\LOR TOTAL: RS 41.250,34 (quarenta e um mil, duzentos e cinqüenta reais e trinta e
quatro centevos).
PRAZO DE VIGÊNCIA. 31«)3«)14
M/\RLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO N® 073/2013

PREGÃO PRESENCIAL N® 024/2013
DATA DAASSINATURA; 20 de maio de 2013

CONTRATANTE: Município de Planalto
CONTRATADA; Aidir Kinner

OBJETO; Aquisição de material de consumo (material de transformação), destinados à
Secretaria de Assistência Social deste Município de Planalto.
Lote: 01 - Materiá de Transtormaçâo-ltens: 01,02.03.04,05.06.07.08,09,10.
VALOR TOTAL: RS 17.372,50 (dezessete mil, trezentos e setenta e dois reais e cinqüenta
centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA; 31/03/2014
MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO N® 076/2013

PREGÃO PRESENCIAL N® 024/2013
DATA DAASSINATURA: 20de maio de2013

CONTRATANTE: Município de Planalto
CONTRATADA: Casa das Linhas Háuana Ltda.

OBJETO; ̂uísição de material de consumo (material de transformação), destinados à
Secretaria de Assistência Social deste Município de Planalto.
Lote 04 - Materiá de Transformação - Itens; 01,02.03,04,05,06.
VALOR TOTAL RS 19.773.00 (dezenove mil e setecentcs e setenta e três reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA. 31/03^014
MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO N® 076/2013

PREGÃO PRESENCIAL N» 024/2013
DATA DA/VSSINATURA: 20de maio de2013

CONTRATANTE: Município de Planalto
CONTRATADA: Coagro Cooperativa ̂roindustrial
OBJETO: Aqiisição de material de consumo (alimentação e material higiene e limpeza
e material expediente/escolar), desfinados à Secretaria de /Vssisiência Social deste
Município de Planalto
Lote: 01 -Aiimentaçâo-ltens. 01.02.03,04,05,06,07.08.09,1911,1213,
14,15.16,17.18,19,20,21,222324.25,2627,28,29.30,31,3233 - Lote 02 - Material de
H igene e ümpeza - Itens: 01,02,03,04,05,06.07,08,09,10,11.1213,14,15,16,17,18,1920
- Lote 03 - Material de Expediente/Escolar - Item. 01.
VALOR TOTAL RS 37.05825 (trinta e sete mil, cinqüenta e oito reais e vinte e cinco
centavos).
PR/kZO DE VIGÊNCIA: 31/03/2014
MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO N" 077/2013

PREGÃO PRESENCIAL N® 024/2013
DATA DA/\SSINATURA: 20 de malo de 2013
CON TRATANTE: Município de Planalto
CONTRATADA; Gervazto José Hartmann
OBJETO: Aqusiçâo de material de consumo (áimentação), destinados à Secretaria de
Assistência Social deste Município de Planalto.
Lote: 01 -Aiimentação-Jtens: 01.02.03.
VALOR TOTAL RS 6.276,00 (sets mil e duzentos e setenta e seis reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA; 31/03/2014
MARLON FERNANDO KUHN

Preteito Municipal
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EXTRAIO DE CONTRATO N» 078ia013
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PREGÃO PRESENCIAL N« 024/2013
DATA DA ASSINATURA: 20 de maio de 2013

CONTRATANTE; Município de Planalto
CONTRATADA: Gnaclela Bemadete Tombinl Paris

OBJETO; Aqifêfclb de material de consumo {alimentação), destinados à Sectetaiia de
Assistência Social deste Murticípio de Planalto.
Lote:. 01 -Alimentaçâo-llens: 01.02,03.04.
VALOR TOTAL; RS 4520,00 (quatro mil e novecentos e vinte reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/03/2014
MARLCW FERNANDO KUHN

PreMo Municipal

EXTRATO DE CONTRATO N» 079/2013

PREGÃO PRESENCIAL N® 024/2013
DATA DA/VSSIN ATURA. 20 de malo de 2013

CONTRATANTE: Municipio de Planalto
CONTRATADA; Inês Maria Umann Camera

OBJETO; Aquisição de mateiiâ de consumo (material expedlente/escolaO, destinados à
Secretaria de Assistência Social deste Munícipiode Planalto.
Lote03 - Mateiiéa de Expediente/Escolar- Itens: 01,02,03,04,05.06,07,
08,09,10.
VW.OR TOTAL: RS 1.777,70 (um mil. setecentos e setenta e sete reais e setenta
centavos).
PF TOE VIGÊNCIA:31/03C014
M/W>N FERNANDO KUHN
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO N® 080/2013

PREGÃO PRESENCIAL N® 024/2013
DATA DA ASSINATURA: 20demaio de 2013

CONTRATANTE: Mmlcfpio de Planalto
CONTRATADA; Rot)erfa's Linhas e Aviamentos lida.

OBJETO: Aqilsição de material de consumo (material de transformação), destinados à
Secretaria de Assistência Social deste Município de Planalto
Lote 04 - Mateiiã de Transformação - Itens: 01.02.03,04,05,08,07,08.09,
10,11,12,13.14,15.16,17,18.19
VALOR TOTAL: R$ 15.565,00 (quinze mil e qulntientos e sessenta e cinco reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/03C014
MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO N® 081/2013

PREGÃO PRESENCIAL N® 024^13
DATA DAASSINATURA 20 de maio de 2013

CONTRATANTE: Município de Planalto
CONTRATADA: Siqueira & ShaecSer Ltda.
OBJETO: Aquisição de material de consumo (alimentação), destinados ã Secretaria de
Assistência Social deste Murticípio de Planalto.
Lote: 01 -Alimentação-ltens: 52,54.
VALOR TOTAL; R$ 5.896,00 (cinco mil e oltocentos e noventa e seis reais).

%ZO DE VIGÊNOA: 31/03/2014
WPtLON FEÍV4ANDO KUHN
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO N® 082/2013

PREGÃO PRESENCIAL N® 025/2013
DATA DAASSINATURA; 20 de maio de 2013

CONTRATANTE: Munlcíplo de Planalto
CONTRATADA: RlineTelecom Ltda

OBJETO: Contratação de empresa visando a prestação de serviço de acesso a Internet
t)anda lat^, para acesso e uso intsvidual na rede muidial de computadores, objetivando
atender as necessidades do Município de Planalto.
Lote 01, Itens; 01,02,03,04.05.06,07,08,09,10.11: Lote 02, Itens:
01 ,Qa03,04,05.06.07.08.09.
VALOR TOT/M.; R$ 56.400,00 (cinqüenta e seís mil e quatrocentos reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/07/2015
MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipâ

Ano íir-EdlçSoN® 0349 .. Págiia.86/185

EXTRATO DE CONTRATO N® 083/2013

PREGÃO PRESENCIAL N' 026/2013
DATA DAASSINATURA; 20 de maio de 2013

CONTRATANTE: Muricípio de Planalto
CONTRATADA: Bevel Beltrão Veículos Lida.

OBJETO: Aquisição de veículo (Flat Strada Working). destinado a Secretaria de Serviços
Rodoviários deste Munícipiode Planalto.
ITEM; 01.

V/U.OR TOTAL R$ 32.900,00 (trinta edois mil e novecentos reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA. 31/07/2013
MARLON FERNANDO KUHN - Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO N® 084/2013

PREGÃO PRESENCIAL N® 026/2D13
DATA DA ASSINATU RA: 20 de maio de 2013

CONTRATANTE: Município de Planalto
CONTRATADA: Revesul Revendedora de Veículos Sudoeste Ltda.
OBJETO: Aquisição de veículo (VW Gol G4), destinado ao Gabinete do Prefeito deste
Munícipiode Planalto.
ITEM: 01.

VALOR TOTAL RS 32950,00 (trinta e dois mil e novecentos e cinqüenta reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/07/2013
M/URLON FERNANDO KUHN - Prefeito Municipat

Diirio 0<d*l Aunado Ekbonteamntk oam CuiXcade

AAMSOP-Ai»odi«çfcrfe» Municjfrios
do SudOMlo do PMonk do samlii ck njtenücidod» data Pf» eottstfftar a KtKmOeldada do
doounwilOL dadaoMoviiuiSzsdD através doilta. earimbo do Utmpo, /dfeims o

eMIgDaoladetiioaií*.

http://amsop,dioeins.com .br

1971293175


