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No.0I>0.04«.9S0
SÉRm. 5^

COAGRO COOPERATIVA
agroindustrial

N." 000.048.950
SÉRIE; 55
Folha 1/2

rua parana a Curitiba - „„. centro

Planalto-PR CF.P: «5 750-000
{•<6) 3555-1 192

Natureza da operação

mercadorias ADQ. de terceiros (MERCADO)
33400100X5 "'-^'^•^•'^'^'"^AI-DOSUBST. TRIBUTÁRIO

destinatário / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL
MlINiriPlo Oi- PLANALTO

endereço

praça SAO FRANCISCO DE ASSIS-sn
MUNICÍPIO —

Planalto

• SAÍDA

bairro/DISTRIT

fone/FAX

danfe
OOrUMENTC) AUXILIAR

13A XOTA FISCAL
eletrônica - - .

LU
" " ""í sonn 04R, MM.

<lc .mcn-iciJiKk m, p.,o.l n.ciniil d.
- MIc dl. soa, A.„n,:„l,..

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

I4N.1ü|80066S9(I06/12/20IT 10:10:32
CNpJ

75,984.906/0006-00

CNPJ/CPF

76.460.526/0001-16
O

CENTRO

» t
*^^URA/niIPLICATA

(35)5513-.!!

CEP

85.750-000
UF

INSCRIÇÀO E.STAnUAL
ISENTO

'»ATA Da e.mi.ssão
OS'12/201.1

data Da saída / ENTRADA
"5/12/2ÜI.3

hora DF -SAÍDA

IO;10:3I

ALCUI.O DO IMPOSTO
BASE DE CÃI.CT LO DO ICMS
0.00^ ALOR DO ICMS BASE DE CALCULO DO ICMS SUB.STlTUiÇÂO

f VALOR DOSECURO DESCONTo' 0,00

tRANSPORTADORA^OLUMRS TRANSPORTADOS RAÚOSOCUL

endereço

»

QUANTIDADE F2SPÉCÍE

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIA.S
0,00

VAJR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
«34.84

VAI.OR DO IPI
0,00Valor TOTAL DA NOTA

83

FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT
O - EMITENTE

MUMcipiO

4.K4

PLACA VEÍCULO UF CNPJ/CPF

UF INSCRIÇÃO E.STADUAL

PDADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
^ cxUlPRfin DESCRIÇÃO OOS PRODUTOS/SERVIÇOS

líSLI papel HIUFOLHALE\T6.X4.XJOM7MW)26R38264
-9 SACO LIXO I.IMAO ROLL 5X50L 7898904R54095

MA

• Z'

RCANUMERAÇÃO
O

PESO BRUTO

««.300
PESO LÍQUIDO
KX,300

NUM-SH tWPA-ST lIN-m WAST.OADE V L-ND V n.TAL «-.-MS V ICM. V IP. ALIy M.U
48I8IOOO 5102 040 PCT VU «Vm i eno. — - " MS IPI
39232190 5102 040 RL ssloooo SHRO IS"?? —0.00O.on o.ni) n.ooo n.on

rv-a-ort.

~r"

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOSBASE DE CALCULO DO ISSQN
CALCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL

I !«

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDA COM alíquota ZERO DE PISCOFINS VENDA COM TRlüUTACAO NORMAL DE PISCOFINSOp inl.: 2444 Venda
lie Stcrviidiiria.". Ad^. dc Tcacifos (Mctcado)

VALOR DO ISSQN

RESERVADO AO FISCO

Co-

,r.of 0Mb1 n
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M rN-ntcAr,, .o,
'*'^*'»^''WwxervTo

^^^^íelabernadete tombini Paris

CFNTRo:°CrpV'?^?:'iV,^^^^
^'MURUMDAOPLRACÃO
vendas

danfe
l^umcnu, Auxiliar da Nota riscai Kictrônica

- Entrada

' - Saída

000.000.667
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

Eletrônica

Q

000.01K).667

SÉRIF; I

ri>vruotr.Donsco

•HaVF. tJE ACESSIJ

NK-c ww nfc'íSí'cn^''° "" P°"»' "acionai da
1" Scfa. AutSot"" ""

"WIOroLOnL AUro»,/Aç.Voo, us^
I4I13017IS81,7H. »s/i,;ao„

ÍMmHíc *«» » Hl WMfAl

9027867917
j>t:STINAT ÁRIQ/REMETCAiTr

MUwír VmV^ FAi- ... ...
^I^Míplan

^-KiçAOESTAm,Ai,x.st.asTnui. |
05.653.03 3/0001-S4

alto
^^^^^S^^Í2S£0£Eass.s. o ■ ppnv,.ac. Planalrrv

r^iFií-p»

76.4y.S26/0nfli-ir;
^ata Da t Mi5;.s \i)

j5/l 1/2013
nAT.NntlNTRSusSAiiyv
25/11/2013
"Oicv IIF rwTiLujA^SAm

09:58:28

BMRRlVOlSTRlm

centro
FfíNI F,\X

4635551331
RS750-000

'no l,":L^'Ç^oF.sTAnu.J ?R I ISCNTf->
PATURa

pagamento a vista

COLO DO IMT>r\gTr>
: T\tí .«!•

ASE w- rÃi niLo I» !tMs
V.AlilRDOlfMS

Basf nr lÁiaaoixm-MssiValor do icus si

VaIjJRDOIM

V\U)RDOFRFTEA AlOR ToT \t IX^S RRonniis

2-^®5,oo
VMjirtoTaI li\Nr,T

1.305.00

VALtlRtXJSEOLmo
DESLOtíTO

•Kmus DESRE-SaS AttSSORlASi 1 0.001

TllAN5fOOTMlomvaviMtSTl>ANSMllT*lM« RArÃosoo^i f
I IRIlEISlR CfVrtA

9 - Sem Frete
fónirti ANiT

PLACM» VEICULOCNPI fw

MUNIrtMo

INscriç.ão est.xdu vl
UWANTlDADr.

M.\nCA
VruFRvcÃi)RFSilRRirro

RLSol Mril*

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

txjniconEscRic *o no reunirro^ER vicoNCM >H I CST I crorl uvm I om\i R iRciT I «R totalRCICMS\TR fCM^\TP IW
9002860COXA SOBRECOX.\ KG02071400 I 0400 I .SI02 I KG I 300.00004.35001 1 305.00

C/T/::/- ? •.

CALCULO DO ISSQN

iNsm ir Ào Ml ivirrpAiVALOR rorALi»; suivimsBV51: Dl: rÁiri ILO DO ISSQN*Valor tv^isson

0

dados adicionais

INFi-lRM *VÕFS CiFMRIEMFNT aRES

LUicument o «*wiLido por ME ou FM'1' Opranli" p-t-lo .^impli-s N^ri >n

al - tJan qr-ra diroito a credito de Iv"M.S de I.^S e de IPI

EDUCAÇÃO

RFSFRV«no AOFlScrt



RECEBEMOS 06 COAGRO COOPERATIVA AOROINOUSTR1AL • 75,984.906/0006-00 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO '06 sTIFICAÇÂO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF^

No.000.047.031

SÉRIE SS

( ■O.\( iR0 COOPERATIVA

\( .KOINDUSTRIAL

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR

DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

O-ENTRADA

1 - SAÍDA 1
CHAVE OE ACESSO DA NF-*

4113 1 075 9849 0600 0600 5505 5000 0470 3111 9251 0797

RjA P.-R-.:j.\C/CURITIBA-S/n-CENTRO

Píaníilio . PR CEP: 85.750-000

(46)3555-1192

N.' 000.047.031
SÉRIE: 55
Folha 1/1

Consulta ae aalcniiciciaCc no ponal nacronal da NF-e

Aww.nfe lazenOa.gov br/ponat ou no sile da Sefaz Aulonzaaora

NATUREZA OA OPERAÇÃO

5102 - VENDA DE MERCADORIAS ADQ. DE TERCEIROS (MERCADO)
INSC. ESTADUAL 00 SUBST. TRIBUTÁRIOINSCRIÇÃO LSTADUAl.

PROTOCOLO OE AUTORIZAÇÃO DE USO

1411301S8616713 30/10/2013 10:00:01

33400100?'

CNPJ

75.984.906/0006430

DESTINATÁRIO ' REMETENTE
NOME/RAZAO SCCtAL

MUNICIPIC . •: - L

CNPJ/CPF

76.460.526/0001-16

DATA OA EMISSÃO

30/10/2013

ENDEREÇO
PRAÇA SA. ISCO i;l

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85,750-000

DATA DA SAlOA I ENTRADA

30/10/2013

MUNICÍPIO

lalto

FONE I FAX

(35) 5513-31 PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE saída

09:59:58

FATURA/DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0.00

VALOR DO ICMS BASE DE CÃLCULO 00 ICMS SUBSTITUIÇÃO
),00 0.00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00 1.801,69

VALOR 00 FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO

0,00 1,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00
VALOR DO IPI

0.00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.801.69

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCiA', FRETE POR CONTA CODIGO ANTT

O-EMITENTE

PLACA VElCULC UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

NUMERAÇÃO

O

PESO BRUTO

620.300

PESO LIQUIDO

620.300

DADOS DOS PRODUTOS-SERVIÇOS
con PKOD NCMÍH CFOP CST UNIO

!;T "R9í>4'i;7iKi:'W 18069000 5102 040 Pa

QUANTIDADE V UNIT

25,0000 1,4900 37.25 0.00

V ICMS V IPI

0.00

Ws
79662
96829
60400
8013
69106

'fr5ii83!XK1Hi
< ■•H'lf,54hnmi5(l
i 7ii9ft;i:;(i<o7i

•IT ! ;iX4l>l«i 7-")(X)>iíll)4>7f.|

17011400 5102 051 Pa
10062010 5102 040 PCT
11042300 5102 040 PCT
11022000 5102 040 PCT
07133319 5102 040
04022110 5102 040

PCT
Un

14,0000
17.0000
25.0000

4.0000
32.0000

125,0000

6,9200
9,6300
1,3300
6,3200
3,5100
5,2300

96.68
163.71
33.25
25.26

112.32
653,75

0.00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00

0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00

118163
15257
78061

:'ON>n;is
If

04012010 5102 040 Pa
15079011 5102 040 UN
11081400 5102 040 PCT

300.0000
37,0000
10.0000

1.8600
2-7500
1.9500

558.00
101.76

19.50

0.00
0,00
0,00

0.00
0.00
Q.Ofl

ALIQ ALIO
ICMS IPI

0.00 0.00 0,00

0.00 0,00 0,00
0,00 0 00 0,00
0,00 0.00 0,00
0.00 0.00 0,00
0.00 0.00 0,00
0,00 0.00 Q.OQ

0.00 0.00 0,00
0,00 0.00 0,00
0,00 0,00 0,00

CALCULO DO tSSQN
INSCRIÇÃO
118

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CALCULO DO ISSON VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPt EMENTARES
VENDA CO"
SUSPENSA

^""OCESSOOE LICITAÇÃO
RESERVADO AO FISCO

■.OFINS VENDA COM ALÍQUOTA ZERO DE PIS/COFtNS VENDA COM
lòa ae Mccadonas A<la de Terccifos (Mercaflol

(  ̂ T ^roçor>.°
( / CnncoiTéncia n.",  . n." ^ .

El

/ ) Aditivo n."
( ) inegiòifidade
( } Dispenaa
Data L

C/jefe rfo Dptci

I iy ■■ ''V
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CEBEMOS DE GRACIELA BERNADETE TOMBINI PARB OS TOODDTOS/SERVICOS CONSTANTES
DA NOTA nsCAl. INDICADA AO I^DO

Da r A DE RECEBIMENTO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINA VI IR A DO RECEBF.DOR

N™ 000.000.577

SÉRIE: 1

GRACIELA BERNADETE
TOMBINI PARIS

AV. RIO GRANDE DO SUL, 937 - SALA COMERCIAL -
CENTRO, Planalto, PR - CEP: 85570000 - Fone/Fax: 4635551266

DANFE
Documento Auxiliar da Nota

Fiscal Eletrônica

0 - Entrada í 1

1 - Saída [ ^ I
N" 000.000.577

SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO nsco

CHAVE DE ACESSO

4113 0905 6S30 3300 01S4 SSOO 1000 OOOS 7716 5003 0035

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS
PROTDCOI.O DE AUTORIZAÇÃO DE USO

I4II30136019S04 -19/09/2013 10:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9027867917

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBCNPJ

05.653.033/0001-54

município de planalto
CKPICPF

76.460.526/0001-16
DArADAEMISÍÀO
19/09/2013

ENDEREÇO

PRAGA SAO FRANCISCO DE ASSIS, 0 - PROXIMO
BAIHROOISTRITO

CENTRO

CEP

85750-000

DATA DF. ENTRADA/SAÍDA

19/09/2013

município

Planalto

fone/fax uf

4635551331 PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENIRADA/SAIUA

10:19:36

FATURA

-^GAMENTO À VISTA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00
VALOR DO ICMS

0,00
BASE DE CÂLOILO DO ICMS ST

0,00
VALOR DO ICMS ST

0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

9.535,00

VALOR DO FRETE

0,00
VALOR DO SEGURO

0,00
DESCONTO

0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00
VALOR DO IPI

0,00
VALOR TOl AL DA NOTA

9.535,00

RAZÃO SOCIALFRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTTPLACA t» VEÍCULOUFCNPICPF

ENDEREÇOMUNICÍPIOUFINSCRIfAo estadual

QUANTTDAW.ESPÉOEMARCANUMERAÇÃOPESO BRUTOPESO LIOLTDO

CltolGODESCRIÇÃO DO PROOUTOSERVIÇONCM/SHCSTcfopI UNIDOTDVLR UNITVLR TOTALBC ICMSVLR ICMSVLR IP!
ALÍQ
ICMS

ALÍQ
IPI

9002769

9002860

CARNK MOmA 2

COXA SOBRF.COXA KG scva

02023000

02071400

0400

0400

5102

5102

KG

KG

500.0000

1 200.000

0

8.6300

4J500

4 315,00

5.220.00

(
(
( }C

; Oe licitaça
i T „n. °

'^"conrénch

' > A(jltl}/Q n O
• 'ygió/iidadç.

' Dpi

/-ÁiciH/vnrticcnM

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOSBASEDECÁLCUI-OOOISSON I VALOR DO ISSON j

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emit.ido por MK ou F.PP OpLante pelo Simple.s Nacion
Al - Nac ge.-a d-.rcito a credito de TCMS de T.SS e de TPT

EDUCAÇÃO

RFJiERVADO AO HSCO



município de PLANALTO
CNPJN'' 76.460.526/0001-16

Praça São Francisco deAssis^ 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° 156/2013, EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N° 043/2013,
CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PLANALTO E GRACIELA

BERNADETE TOMBINI PARIS.

Aos dezesseis dias do mês de setembro do ano de dois mil

e treze o MUNICÍPIO DE PLANALTO, neste ato representado pelo seu Prefeito, Sr.
MARLON FERNANDO KUHN e GRACIELA BERNADETE TOMBINI PARIS.

Neste ato representada por sua Administradora Sr\ GRACIELA BERNADETE
TOMBINI PARIS, resolvem em comum acordo adítar o contrato administrativo n°

156/2013, firmado entre as paites em data de 05 de agosto de 2013, cujo objeto é a
contratação de empresa visando a aquisição de mantimentos destinados
exclusivamente à alimentação escolar dos alunos de educação infantil/pré-
escola/creche, nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Em virtude de mútuo acordo entre as partes, fica acrescida
a quantidade aos itens constante na cláusula primeira (do objeto do contrato),
totalizando a importância de R$ 1.305,00 (um mil e trezentos e cinco reais), conforme
planilha demonstrativa abaixo, pertinente ao Contrato Administrativo n" 156/2013,
celebrado entre as partes em 05/08/2013, tendo como importe o valor de R$ 9.535,00
(nove mil e quinhentos e trinta e cinco reais), passando o objeto total contratado, no
valor de R$ 10.840,00 (dez mil e oitocentos e quarenta reais), a teor do disposto no art.
65, § 1" da Lei nL 8.666/93. 241.691,00
ITEM QUANT. UNID. NOME DO PRODUTO MARCA PREÇO

UNIT.

PREÇO
TOTAL

01 300 KG Coxa e sobrecoxa de frango sem
dorso.

Seva 4,35 1.305,00

TOTAL 1.305,00

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica alterada a Cláusula Segunda (do valor), em virtude
do acréscimo aos itens constante na Cláusula Primeira (dos objetos), passando o
valor total contratado na importância R$ 10.840,00 (dez mü e oitocentos e quarenta
reais).

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições
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 vias de igual teor e forma.
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MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal

GRACIEL^bÍRNADETE TOMBINI PARIS
Graciera Bernadete Tombini Paris.

Testemunhas:

OLDECIR CAMPOS

C.L/RG n" 6.045397-7/PR
LUIZ CAjRLOS BONI

C.I./RG n° P.895.670-1/PR
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PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO

N° 155/2013, EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N° 043/2013,
CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PLANALTO E COAGRO

COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.

Aos dezesseis dias do mês de setembro do ano de dois mil

e treze o MUNICÍPIO DE PLANALTO, neste ato representado pelo seu Prefeito, Sr.
MARLON FERNANDO KUHN e COAGRO COOPERATIVA

AGROINDUSTRIAL. Neste ato representada por seu Adminísti*ador Sr. AÍRTON
TURELLA, resolvem em comum acordo aditar o contrato administrativo n"
155/2013, firmado entre as partes em data de 05 de agosto de 2013, cujo objeto é a
contratação de empresa visando a aquisição de mantimentos destinados
exclusivamente à alimentação escolar dos alimos de educação infantil/pré-
escola/creche, nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Em virtude de mútuo acordo entre as partes, fica acrescida
a quantidade aos itens constante na cláusula primeira (do objeto do contrato),
totalizando a importância de R$ 1.801,69 (um mil e oitocentos e um reais e sessenta e
nove centavos), conforme planilha demonstrativa abaixo, pertinente ao Contrato
Administrativo n" 155/2013, celebrado entre as partes em 05/08/2013, tendo como
importe o valor de R$ 7.348,60 (sete mil, trezentos e quarenta e oito reais e sessenta
centavos), passando o objeto total contratado, no valor de R$ 9.150,29 (nove mil,
cento e cinqüenta reais e vinte e nove centavos), a teor do disposto no art. 65, § 1" da
Lei n".8.666/93.241.691,00

ITEM QUANT. UNID. NOME DO PRODUTO MARCA PREÇO
UNIT.

PREÇO
TOTAL

01 25 UN Achocolatado em pó pcte de
500^.

DE CASA 1,49 37,25

02 17 PCTE Açúcar cristal pacote com 5

kf?

ALTO

ALEGRE

6,92 96,88

03 17 FCTE Arroz parbolizado tipo I
pacote 5

RAMPINELU 9,63 163,71

04 25 PCTE Canjiquinlia amarela de 500
sr

BEIJA-FLOR 1,33 33,25

05 04 PCTE FARINHA DE MILHO

PACTE 5KG

REAL 6,32 25,28

06 32 KG Feijão preto tipo 1 pacote
com 1 kg

GRÀO DO

SUL

3,51 112,32

07 125 PCTE Leite em pó integral pacote
com 400 gr

SANCOR 5,23 653,75

08 300 LT Leite pasteurizado, tipo "C"
integral teor de gordura 3%

LACTOMIL 1,86 558,00

09 37 UN Oleo de Soja lata com 900 ml COAMO 2,75 1^1,75
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10 12 1 PCTE 1 Sagu pacote com 500 gr PRATA 1,95 19,50

TOTAL 1.801,69

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica alterada a Cláusula Segunda (do valor), em virtude
do acréscimo aos itens constante na Cláusula Primeira (dos objetos), passando o
valor total contratado na importância R$ 9.150,29 (nove mil, cento e cinqüenta reais e
vinte e nove centavos).
CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições
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 vias de igual teor e forma.

MARLON FERNANDO KUHN

P/^feito Municipal

Coa erati

ELLA

groindustrial.

Testemunhas:

V o
OLD^IR C.

C.L/RC2 n'' 6.045.397-7/PR

uLUIZ CARLOS^ONI

CL/RG(n° 3.895.670-1/PR
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documento auxiliar
DA NOTA FISCAL

ELETRÔNICA
0 - ENTRADA l i
1 - SAÍDA I 1 I
N." 000.044.604
SÉRIE: 55
Folha 1/2

RUA PARANA C/ CURITIBA - s/n - CENTRO

Planalto - PR CEP: 85.750-000
(46)3555-1192

NATUREZA DA OPERAÇÀO

5922 - NOTA FISCAL DE SIMPLES FATURAMENTO-TRADICAO FUTURA
INSCRIÇÃO ESTADUAL INsc. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
3340010085

DESTiNATÁmO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL

município de PLANALTO

CHAVE DE ACESSO DA

4113 0975 9849 0600 0600 5505 5000 0446 0416 2118 9571

Consulta de auleni.odade no portai naconai na NF-e
^w nlo.fa,enda GOvhr/nnH,. oo no site aa Seta. Auton.a.tn-.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141130135306052 18/09/2013 10:54:20

CNPJ

75.984.906/0006-00

CNPJ/CPF

76.460.526/0001-16
ENDEREÇO

FRACA SAO FRANCISCO DE ASSIS - sn

MUNICÍPIO
PlariAÍto

,  /URA/DUPLICATA
^^^ÚMEHO VENCIMCNTO VALOR

44604/01 18/09/2013 7.346.60

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO
CEP

85.750-000

FONE/FAX

(35) 5513-31

UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

PR ISENTO

DATA DA EMISSÃO

18/00/2013

DATA DA saída I ENTRADA

1 B/09'201 ;t

HORA DE saída

10:54.10

CÁLCULO DO IMPOSTO
base de cálculo 00 ICMS
7.215.60

base DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.065,39 "10.00 0 7

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO
0.00 0.00 0.00

TRANSPORfADORA/OLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0.00

,00

VALOR DO IPI

0.00

FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT

O - EMITENTE

MUNICÍPIO

.348.60

valor total da nota

7.348.60

PLACA VEÍCULO UF CNPJ/CPF

UF INSCRICÀO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE
1

MARCA NUMERAÇÃO
O

PESO BRUTO

2.565.000
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
CÔO PROO DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS«eRVIÇOS NCM/íh r-cno /-cr^st unio quantidade V UNIT V total BC ICMS

ALIMENTO AC IIOCDE.C-ASASAOinT;n.X5nofi7R.,64.»;7CMCW 18069000 5922 000 Pct 100.0000 1.4900 149.00 ,49.00
Total ildsTrihulos: RS 42.49 PcTccnm.1l 28.52% Fonte: IHP1

PESó LÍQUIDO

2.565.000

V ICMS V IP

26.82

W ACt.TAR CRISTAL SORT AXSKO 789051)820001 o
Tola! dos Tnbutos; RS 166.05 PcKcnUial; 54.28% Fonte: IHPT

79862 ARRn7. RAMI'lNELl.1 PARB T.| 6X5K 7896546110050
Total d04 Tributos: RS 106,05 Paccntual: 15.73% Fonte: IBPT

96829 IIEIJA-FLOR CANJIQUINHA 20X50<Ki 789625220507!
Tot.il clo,s Tributos: RS 42.67 Percenmal: .12.09% Fiinie: IBPT.

60400 FUUA RFAL 5X5KC. 471168820(8)21
Tol.ll tios Tributos: RS 20.17 Pertcnma! 21.49% Fonte: IBPT

8013 il;lJA<1 PRETOCiR.AO IM) .SUL .'OXIK 789 7 74418)0112
Total tios Tritiult>s: RS 71.77 Percentual; 15.71% Fonte: IHPT.

69106 LEITE PO SANCOR INTEORALSACMET 25X4(K)Ci 779008004176 ! 04022110 5922 000 Un

Total tlt>s Tnbutos: RS 8.19.15 Pcitcniual 12.097-. Fonte; IBPT

CALCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL

118

17011400 5922 OCO Pct

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BAS

 70.0000 6.9200

10062010 5922 000 PCT 70.0000 9.6300

11042300 5922 050 PCT 100,0000 1.3300

11022000 5922 000 PCT 15.0000 6.3200

07133319 5922 000 PCT 130.0000 3.5100

500.0000 5,2300

484.40

674.10

133.00

94.80

456.30

484.40

674.10

0.00

94.80

456.30

0.00

alil auG
ir.i.tb IPI

o.on 18.0 n.on

0,00 7.00 0.00

0.00 0.00 o 00

2.615.00 2.615.00

:.oo 7,1

0.00 7,00 J.OC

0.00 "RU C.IIC-

E DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
VENDA COM ISENÇÃO DE PIS/COFINS VENDA COM TRIBUTAÇÃO NORMAL DE PIS/COFINSOp.int.: 2104 Nota fiscal
de simples (aluramenip-Iradicao futura



COAGRO COOPERATIVA
agroindustrial

rua PARANA Cl CURITIBA - s/n - CENTRO

DANFE
documento AUXILIAR

DA NOTA FISCAL
eletrônica

0 - ENTRADA F

1 - SAÍDA |__1

N.® 000.044.604

SÉRIE: 55
Folha 2/2

Planalto - PR CEP: 85.750-000
(46)3555-1192

natureza da operação

5922 . NOTA FISCAL DE SIMPLES FATURAMENTO-TRADICAO FUTURA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
3340010085 AL 00 SU8ST. TRIBUTÁRIO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
COD PROD DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

118163 I.tirE LAC TOMIl. ITT TSOSQOJATTOU
Imal ilui, Tnbutiis: RS 7|h.:4 Percentual: TI.IW. Fonte: IHPT

15257 OLhO .SOJA COAMO 20,\<«K)MI. 780í.:7')6005.TS
Total lios Tfibiitiis: RS lOS.hl Pereentiial: Jh.J?"-. Fonte: IHIM

78061 SAOU PRATA 24X500(T 7X<)A7'»85()0616
Tot.ll «Uk TnbníoM RS .11.28 Pmcniiial: .12.09% Fonte: IHPT.

NCM/SHCFOPCSTUNIDQUANTIDAD

CHAVE DE ACESSO DA NF<,

4113 0975 9849 0600 0600 5505 5000 0446 0416 2118 9571

Consulta de aulcniiadade no portai nar.onal d.i NF.».

'vwvr nleta2enda.ao.nr/nort., Aulo,,,,.,,,,.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141130135306052 18/09/2013 10:54:20

CNPJ

75.984,906/0006-00

EV UNITV TOtAl.ec icMsAli.i

040120105922000Pct1 200.00001.86002 232.002 232.0040' 7f,a .J'J

'CMb iPi

'8 :,i u.ou

150790115922000UN150.00002.7500412,50412.5028 86c ao7 ÔO 0

110814005922000PCT50.00001.950097.5097.50'7,550 00'b.ü u.uu

W

processo de licitação
( ) Cofiviie n." ■■
C ) r Preço n."—
( } Concorrência n
(y; Pregão Prasend^
(yÇ Contrato n."
( ) Aditivo o.'' _
{ ) inegibilidade

'orSEZTEâ
"c/i6te do Õf)to

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

118

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOSBASE OE CÁLCULO 00 ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES CpMPLEMENTARES
VENDA COM ISENÇÃO DE PIS/COFINS VENDA COM TRIBUTAÇÃO NORMAL DE PIS/COFINSOp.inl: 2104 Nola fiscal
de simples faluramonto-IradIcao futura

RESERVADO AO FISCO

VALOR 00 ISSQN
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Planalto-Pr., 08 de julho de 2013

DE: Cleusa Maria Dessanti - Secretaria de Educação

PARA: Marlon Fernando Kuhn - Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

Pelo presente solicitamos a Vossa Excelência a competente
autorização objetivando a aquisição de mantimentos destinados exclusivamente à
alimentação escolar dos alunos de educação infantil/pré-escola/creche, conforme

Item Nome do produto Quant. Unid. Preço

unitário

Preço

total

1 Achocolatado em pó pcte de 500g. 100 UN 1,51 151,00

2 Açúcar cristal pacote com 5 kg 70 PCTE 6,95 486,50

3 Arroz parbolízado tipo I pacote 5 kg 70 PCTE 9,68 677,60

4 Banana katura 1.500 KG 1,68 2.520,00

5 Biscoito doce tipo Maiia pacote com 800 gr 150 PCTE 4,70 705,00

6 Biscoito salgado tipo Cream Cracker pacote
com 800 gr

150 PCTE 5,00 750,00

7 Canjiquinha amarela de 500 gr 100 PCTE 1,36 136,00

8 Carne bovina moída fresca de 2° 500 KG 8,65 4.325,00

9 Coxa e sobrecoxa de frango sem dorso 1.200 KG 4,40 5.280,00

10 Farinha de Milho pcte 5kg 15 PCTE 6,36 95,40

11 Farinha de trigo especial pacote com 5 kg 85 PCTE 8,45 718,25

12 Feijão preto tipo 1 pacote com 1 kg 130 KG 3,55 461,50

13 Iogurte de frutas pacote de 1 litro 1.100 LT 2,02 2.222,00

14 Laranja Fera 100 KG 1,55 155,00

15 Leite em pó integral pacote com 400 gr 500 PCTE 5,25 2.625,00

16 Leite pasteurizado, tipo "C" integral teor de
gordura 3%

1.200 LT 1,90 2.280,00

17 Maça gala 150 KG 2,95 442,50

18 Mamão Formosa 100 KG 2,96 296,00

19 Oleo de Soja lata com 900 ml 150 UN 2,79 418,50

20 Sagu pacote com 500 gr 50 PCTE 1,98 99,00

TOTAL 24.844,25
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O custo total estimado da aquisição solicitada, importa no
valor aproximado de R$ 24.844,25 (vinte e quatro mil, oitocentos e quarenta e
quatro reais e vinte e cinco centavos).

Cordialmente,

CtEUSA MARIA DESSANTI

Secretária de Educação
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Planalto-Pr., 09 de julho de 2013

DE: Marlon Fernando Kuhn - Prefeito Mimicipal

Preliminarmente para a autorização solicitada para a
aquisição de mantimentos destinados exclusivamente à alimentação escolar dos
alunos de educação infantil/pré-escola/creche, 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,

MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal.
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Planalto-Pr., 10 de julho de 2013

DE: Secretaria de Finanças

PARA: Prefeito Municipal

W
Senhor Prefeito,

Em atenção à solicitação visando à aquisição de mantimentos destinados
exclusivamente à alimentação escolar dos alunos de educação mfantü/pré-
escola/creche, expedido por Vossa Excelência na data de 09/07/2013, informamos a
existência de previsão de recursos orçamentários para assegurar o pagamento das
obrigações decorrentes da solicitação supra, sendo que o pagamento será efetuado
através das Dotações Orçamentáiias:

DOTAÇOES

Conta da despesa Funcional programática Destínaçao de recurso

1270 07.122.12.361.1201-2045 0.1.00.0000000

1280 07.122.12.361.1201-2045 0.1.00.0000115

Cordialmente,

ENSON ELBMAR SCHABO

Secretário de Finanças
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PARECER:

DE:

PARA:

Planalto-Pr., 10 de julho de 2013

Assessoria Jurídica

Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

À  apreciação deste Setor Jurídico do processo
administrativo referente à aquisição de mantimentos destinados exclusivamente à
alimentação escolar dos alimos de educação infantil/pré-escola/creche.

De acordo com a informação contida no oficio, de
08/07/2013, da Secretaria de Educação e pesquisa de preços feita pelo
Departamento de Compras, o preço máximo dos objetos importa em R$ 24.844,25
(vinte e quatro mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e vinte e cinco centavos).

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

DOTAÇOES

Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso

1270 07.122.12.361.1201-2045 0.1.00.0000000

1280 07.122.12.361.1201-2045 0.1.00.0000115

A Licitação dar-se-á sob a modalidade PREGÃO, na
fortna 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 123/2006 de 14 de dezembro de 2006 e o Decreto
Municipal n.''2727/2007de 26/06/2007j,£j|Uttais dispusiçõeglegais.

E o Parecer,

PATRIQU
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AUTORIZAÇÃO PARA LICITAÇÃO

Planalto-Pr., 11 de julho de 2013

DE:

PARA:

Marlon Fernando Kidin

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
aquisição de mantimentos destinados exclusivamente à alimentação escolar dos
alunos de educação infantil/pré-escolVcreche, 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.

c.
MARLOiyFERNANDO KUHN

Prefeito Municipal
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MINUTA DE EDITAL DE LICITAÇÃO JNT /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, 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
POR ITEM, objetivando a aquisição de mantimentos destinados
exclusivamente à alimentação escolar dos alunos de educação
infantil/prê-escola/creche, que será regida pela Lei Federal de n® 10.520
de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal de n° 2727/2007 de 26/06/2007
sua alterações, e subsidiariamente ã Lei Federal n° 8.666/93, suas
alterações, LC 123/2006 de 14 de dezembro de 2006 e demais legislações
aplicáveis, a ser executado pela Comissão designada pela Portaria n®
002/2013 de 03/01/2013 e nas condições fixadas neste edital e seus
anexos.

ABERTURA

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

1- DO OBJETO

1.1- A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta visando a
aquisição de mantimentos destinados exclusivamente á alimentação escolar
dos alunos de educação infantil/pré-escola/creche, conforme condições,
especificações, valores e quantidades, constante no Anexo I e nos termos
deste edital.

LOTE: 1

Item Objeto Quant. Unid. Preço

máximo

unitário

Preço

máximo

total

1 Achocolatado em pó pote de 500g. 100 UN 1,51 151,00

2 Açúcar cristal pacote com 5 kg 70 PCTE 6,95 486,50

3 Arroz parbolizado tipo I pacote 5 kg 70 POTE 9,68 677,60

4 Banana katura 1.500 KG 1,68 2.520,00
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5 Biscoito doce tipo Maria pacote com
800 gr

150 PCTE 4,70 705,00

6 Biscoito salgado tipo Cream Cracker
pacote com 800 gr

150 PCTE 5,00 750,00

7 Canjiquinha amarela de 500 gr 100 PCTE 1,36 136,00

8 Carne bovina moída fresca de 2° 500 KG 8,65 4.325,00

9 Coxa e sobrecoxa de frango sem dorso 1.200 KG 4,40 5.280,00

10 Farinha de Milho pcte 5kg 15 PCTE 6,36 95,40

11 Farinha de trigo especial pacote com 5
kg

85 PCTE 8,45 718,25

12 Feijão preto tipo 1 pacote com 1 kg 130 KG 3,55 461,50

13 Iogurte de frutas pacote de 1 ütro 1.100 LT 2,02 2.222,00

14 Laranja Fera 100 KG 1,55 155,00

15 Leite em pó integral pacote com 400 gr 500 PCTE 5,25 2.625,00

16 Leite pasteurizado, tipo "C" integral
teor de gordura 3%

1.200 LT 1,90 2.280,00

17 Maça gala 150 KG 2,95 442,50

18 Mamão Formosa 100 KG 2,96 296,00

19 Óleo de Soja lata com 900 ml 150 UN 2,79 418,50

20 Sagu pacote com 500 gr 50 PCTE 1,98 99,00

TOTAL 24.844,25

2- DA DOTAÇÃO
2.1- Para cobertura das despesas decorrentes desta licitação serão
utilizados recursos do Ministério da Educação e recursos próprios do
Município de Planalto. Proveniente das seguintes DOTAÇÕES

Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso

1270 07.122.12.361.1201-2045 0.1.00.0000000

1280 07.122.12.361.1201-2045 0.1.00.0000115

3- DA PARTICIPAÇÃO
3.1- Poderão participar desta licitação todos os interessados e as empresas
com o ramo pertinente ao seu objeto, legalmente constituída e que
satisfaçam as condições estabelecidas neste Edital.
3.2- Os interessados deverão entregar até o dia / / às :
horas no Departamento de Licitações desta Prefeitura 02 envelopes lacrados;
envelope 1 contendo proposta de preços. Envelope 11 contendo documentos
para habilitação, com as seguintes identificações na parte externa:

PREGÃO PRESENCIAL N'^ /2013
ENVELOPE 1 - PROPOSTA DE PREÇOS
PROPONENTE: (nome da empresa)

PREGÃO PRESENCIAL N° /2013
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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 XXXIll 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.

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 á formulação de propostas e á prática de
todos os demais atos inerentes ao certame. Caso seja sócio ou titular da
empresa, deverá apresentar documentos que comprovem sua capacidade de
representar a mesma, com poderes para formular ofertas e lances de preços
e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, que deverá ser
entregue ao Pregoeiro no início ou durante a reunião de abertura, ou enviada
dentro de um terceiro envelope.
4.2- Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único
admitido a intervir nas fases do procedimento licitatório e a responder por
todos os atos e efeitos previsto neste edital, por sua representada.
4.3- A não apresentação do credenciamento, a incorreção do documento
credencial ou ausência do representante, implicará na exclusão da proposta
no certame.

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

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

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

7.3- Os preços deverão ser cotados em moeda nacional {não se admitindo
cotação em moeda estrangeira), limitada a 02 (duas) casas apôs 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.
7.4- Nos preços deverão estar incluídas todas as despesas e encargos
necessários ao fornecimento do(s) objeto(s) licitado.
7.5- Forma de entrega: 0(s) objeto(s) será(ão) entregue(s) parcial, ou seja,
conforme a necessidade de consumo da Secretaria de Educação, deste
Município de Planalto.

8- DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOS LANCES
8.1- O F*regoeiro 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 á classificação da proposta de menor preço, e
aquelas que tenham valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por
cento), relativamente á de menor preço, para participarem dos lances
verbais.



município de planalto

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

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

PLANALTO - PARANÁ y

8.5- Caso não haja pelo menos três propostas nas condições definidas no
item 8.4, serão classificadas as propostas subseqüentes que apresentarem
os menores preços, subseqüentes, 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 inexeqüíveis, havido assim como aquele
incompatível com os preços praticados no mercado, conforme a Lei 8.666/93
e suas alterações;

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

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

8.8- A cada nova rodada será efetivada a classificação momentânea das
propostas, o que definirá a seqüência dos lances seguintes.
8.9- O lance sempre deverá ser inferior ao anterior ou da proposta de menor
preço.

8.10- A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo
Pregoeiro, implicará a exclusão da Licitante da etapa de lances verbais e na
manutenção do último preço por ela apresentado, para efeito de ordenação
das propostas.
8.11- O pregoeiro poderá negociar com a licitante excluída da participação
dos lances verbais, na forma do item 8.13, caso a Proponente vencedora seja
inabilitada, observada a ordem de classificação.
8.12- Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o
proponente desistente ás penalidades cabíveis.
8.13- Caso não se realize lances verbais, serão verificados a conformidade
entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para contratação,
hipótese em que o Pregoeiro poderá negociar diretamente com a proponente
para que seja obtido melhor preço.
8.14- Após este ato, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas as
ofertas.

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

8.16- Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o
Pregoeiro examinará o atendimento das condições habilitatórias da licitante
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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 benefíciários da Lei Complementar n° 123/2006, caso sua
proposta se situe no intervalo até 5% (cinco por cento) de menor preço
de licitante não benefíciário da mesma LC 123/2006, podem reformular
no ato a sua proposta de preço para outro de menor valor
caracterizando desempate legal.
8.21- Os lícítantes logo após a abertura dos Envelopes "1" contendo a
proposta de preço, que se apresentaram como benefíciários da LC
123/2006, tem a oportunidade de cotejar seus preços com os demais
lícítantes nao benefíciários da mesma lei, para reformularem suas
ofertas para a situação de menor preço, e, assim, ser classifícado em
primeiro lugar.

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

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

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

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

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

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

f) Prova de regularidade para com a Justiça do Trabalho, mediante
apresentação de Certidão de Negativa de Débitos Trabalhistas;
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g) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e última alteração;
h) F^ova de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CNPJ);
i) Declaração de Idoneidade (anexo III);
j) Declaração de Observância ao Disposto do Inciso XXXllI do Artigo 7°

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

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

10- DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO
10.1- 0(s) objeto(s) deverá(ão) ser entregue(s) na Secretaria de Educação, à
Praça São Francisco de Assis, 1583, Centro, Planalto-Pr., no prazo de 02
(dois) dias úteis contados após o recebimento da Solicitação de Entrega.
10.2- A empresa vencedora ficará obrigada a substituir, a suas expensas,
o(s) objeto(s) 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(s) objeto(s), obrigando-se a substituir aquele que apresentar
defeito.

10.4- O prazo de vigência do Contrato será até 31/12/2013.

11- DO VALOR MÁXIMO
11.1- O valor máximo correspondente ao total dos objetos, é de R$
24.844,25 (vinte e quatro mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e
vinte e cinco centavos), conforme demonstrado no Anexo I, do presente ato
convocatório.

12- DAS PENALIDADES

12.1- O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar 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 ã
execução do objeto contratual que acarrete a rescisão do contrato ou
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instrumento equivalente, a Prefeitura do 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.

15-DOS PAGAMENTOS

15.1- 0(s) pagamento(s) pertinente(s) a presente licitação será(ão) efetuado(s)
em até 15 (quinze) dias após a entrega do(s) objeto(s) e com apresentação
da(s) respectiva(s) nota(s) fisca(is).

16- DOS ANEXOS DO EDITAL

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

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

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

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

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

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

Planalto-Pr., de de

MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal
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MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. ..V2013
PREGÃO PRESENCIAL N° ./2013

Contrato administi-ativo 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 mantimentos destinados
exclusivamente à alimentação escolar dos alunos de educação infantil/pré-

ITEM QUANT. ÜNID. OBJETO MARCA PREÇO
UNIT.

PREÇO
TOTAL

01 100 UN Achocolatado em pó pcte de
500fí.

02 70 PCTE Açúcar cristal pacote com 5 kg

03 70 PCTE Arroz parboUzado tipo I pacote
5 kg

04 1.500 KG Banana katura

05 150 PCTE Biscoito doce tipo Maria pacote
com 800 gr

06 150 PCTE Biscoito salgado tipo Cream
Cracker pacote com 800 gr

07 100 PCTE Canjiquinha amarela de 500 gr

08 500 KG Carne bovina molda fresca de 2"

09 1.200 KG Coxa e sobrecoxa de frango sem
dorso

10 15 PCTE Farinlia de Milho pcte 5kg

11 85 PCTE Farinha de trigo especial pacote
com 5 kg
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12 130 KG Feijão preto tipo 1 pacote com 1

ks
13 1.100 LT Iogurte de frutas pacote de 1

Htro

14 100 KG Laranja Pera

15 500 PCTE Leite em pó integral pacote com
400 gr

16 1.200 LT Leite pasteurizado, tipo "C"
integral teor de gordura 3%

17 150 KG Maça gala

18 100 KG Mamão Formosa

19 150 UN Óleo de Soja lata com 900 ml
20 50 PCTE Sagu pacote com 500 gr

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 contratados, a CONTRATANTE
pagará à CONTRATADA o valor total de R$ ( ) daqui por
diante denominado '^VALOR CONTRATUAL'L

CLÁUSULA TERCEIRA

DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA
Parágrafo Primeiro: A entrega correspondente ao(s) objeto(s) acima

mencionado(s) será efetuada em parcelas, ou seja, confoime a necessidade deste
Município de Planalto,

Parágrafo Segundo: 0(s) objeto(s) deverá(ao) ser entregue(s) na Secretaria
de Educação, à Praça São Francisco de Assis, n" 1583, Centro, Planalto-Pr., no prazo de
02 (dois) dias úteis, contados após o recebimento da solicitação de entrega.

CLÁUSULA QUARTA
DA FORMA DE PAGAMENTO

Os pagamentos serão efetuados em até 15 (quinze) dias após a entrega
do(s) objeto(s) e com apresentação da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is).

Parágrafo Único
Os pagamentos decorrentes desta contratação correrão por conta dos

recursos oriundos do Ministério da Educação/Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação-FNDE, e do Município de Planalto (recurso de contra-partida), proveniente

Conta da despesa Funcional programática Destinaçào de recurso

1270 07.122.12.361.1201-2045 0.1.00.0000000

1280 07.122.12.361.1201-2045 0.1.00.0000115
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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) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais

decoiTentes.

c) A CONTRATADA é obrigada a substituir, as suas expensas, no total
ou em parte, dos objetos do contrato em que se verificarem defeitos ou
incorreções.

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

e) Apresentar sempre que solicitado, dmante 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 CESSÀO DO CONTRATO

A CONTRATADA não poderá ceder o presente Contrato a nenhunra
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 quando ensejar o retardamento da
execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto,
comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal,
garantindo o dheito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e
contratar com a administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante
a própria autoridade que aplicou a penalidade.

Parágrafo Segundo - Pela inexecução total ou parcial do conti'ato 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.



município de planalto
CNPJ N" 76A60.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85,750-000
e-maih planalto@rline.com,br

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

PLANALTO - PARANÁlÀMU''?

Parágrafo Terceiro - A aplicação das sanções administrativas não exclui a
responsabilização da CONTRATADA por eventuais perdas e danos causados à
Prefeitura do 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 reconliece os direitos da

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

CLÁUSULA NONA
DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência do presente contrato será até 31/12/2013, podendo
ser prorrogado na forma da Lei.

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 domicüio da CONTRATADA que, em razão disso, é obrigada a manter um
representante com plenos poderes para receber notificação, citação inicial e outras
medidas em direito permitidas.

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

Planalto-Pr.... de de

ONTRATANTE CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
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Planalto-Pr., 12 de julho de 2013

DE: Assessoria Jurídica

PARA: Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

À apreciação deste Setor Jurídico do processo
administrativo referente à aquisição de mantimentos destinados exclusivamente à
alimentação escolar dos alunos de educação infantil/pré-escola/creche.

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 subsidíariamente 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.

ãrecer,

PATRl
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EDITAL DE LICITAÇÃO JV° 043/2013

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, 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
POR ITEM, objetivando a aquisição de mantimentos destinados
exclusivamente à alimentação escolar dos alunos de educação
infantil/pré-escola/creche, 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 26/07/2013, 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, 1583 - Centro, Planalto-Pr.

1- DO OBJETO

1.1- A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta visando a
aquisição de mantimentos destinados exclusivamente ã alimentação
escolar dos alunos de educação infantil/pré-escola/creche, conforme
condições, especificações, valores e quantidades, constante no Anexo I
e nos termos deste edital.

LOTE: 1

Item Nome do produto/serviço Quanti

dade

Unidade Preço

máximo

Preço
máximo

total

1 Achocolatado em pó pcte de 500g. 100 UN 1,51 151,00
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W

2 Açúcar cristal pacote com 5 kg 70 PCTE 6,95 486,50

3 Arroz parbolizado tipo I pacote 5 kg 70 PCTE 9,68 677,60

4 Banana katura 1.500 KG 1,68 2.520,00

5 Biscoito doce tipo Maria pacote com
800 gr

150 PCTE 4,70 705,00

5 Biscoito salgado tipo Cream Cracker
pacote com 800 gr

150 PCTE 5,00 750,00

7 Canjiquinha amarela de 500 gr 100 PCTE 1,36 136,00

8 Carne bovina moida fresca de 2° 500 KG 8,65 4.325,00

9 Coxa e sobrecoxa de frango sem
dorso

1.200 KG 4,40 5.280,00

10 FARINHA DE MILHO PACTE 5KG 15 PCTE 6,36 95,40

11 Farinha de trigo especial pacote com
5 kg

85 PCTE 8,45 718,25

12 Feijão preto tipo 1 pacote com 1 kg 130 KG 3,55 461,50

13 Iogurte de frutas pacote de 1 litro 1.100 LT 2,02 2.222,00

14 Laranja Pera 100 KG 1,55 155,00

15 Leite em pó integral pacote com 400

gr

500 PCTE 5,25 2.625,00

16 Leite pasteurizado, tipo "C" integral
teor de gordura 3%

1.200 LT 1,90 2.280,00

17 Maça gala 150 KG 2,95 442,50

18 Mamão Formosa 100 KG 2,96 296,00

19 Óleo de Soja lata com 900 ml 150 UN 2,79 418,50

20 Sagu pacote com 500 gr 50 PCTE 1,98 99,00

TOTAL 24.844,25

2- DA DOTAÇÃO
2.1- Para cobertura das despesas decorrentes desta licitação serão
utilizados recursos do Ministério da Educação e recursos próprios do
Município de Planalto. Proveniente das seguintes DOTAÇÕES

Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso
1270 07.122.12.361.1201-2045 0.1.00.0000000

1280 07.122.12.361.1201-2045 0.1.00.0000115

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 26/07/2013 às 09:00
horas no Departamento de Licitações desta Prefeitura 02 envelopes lacrados;
envelope I contendo proposta de preços. Envelope II contendo documentos
para habilitação, com as seguintes identificações na parte externa:
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PREGÃO PRESENCIAL N° 043/2013
ENVELOPE I - PROPOSTA DE PREÇOS
PROPONENTE: (nome da empresa)

PREGÃO PRESENCIAL N° 043/2013
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.

4- DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
4.1- Só poderá deliberar em nome do licitante, formulando ofertas/lances de
preços e praticar os demais atos pertinentes ao certame, um dos seus
dirigentes contratuais ou estatutários, legalmente identificado, ou pessoa
física ou jurídica, habilitada por meio de Procuração, ou Carta de
Credenciamento, conforme modelo do anexo II, ou documento equivalente,
outorgando poderes necessários à formulação de propostas e á prática de
todos os demais atos inerentes ao certame. Caso seja sócio ou titular da
empresa, deverá apresentar documentos que comprovem sua capacidade de
representar a mesma, com poderes para formular ofertas e lances de preços
e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, que deverá ser
entregue ao Pregoeiro no início ou durante a reunião de abertura, ou enviada
dentro de um terceiro envelope.
4.2- Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único
admitido a intervir nas fases do procedimento licitatórío e a responder por
todos os atos e efeitos previsto neste edital, por sua representada.
4.3- A não apresentação do credenciamento, a incorreção do documento
credencial ou ausência do representante, implicará na exclusão da proposta
no certame.

5- DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
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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 os preço máximo unitário e total, constando ainda à marca do
objeto ofertado conforme descrito no Anexo I do presente Edital, facilitando
assim o julgamento. Não deverão ser cotados objetos que não atendam às
especifícações mínimas prevista no Anexo 1» sob pena de
desclassifícação.
7.2- Ao assinar a Proposta de Preços - Anexo I, o proponente estará
assumindo automaticamente o cumprimento de todas as condições
estabelecidas na mesma.

7.3- Os preços deverão ser cotados em moeda nacional (não se admitindo
cotação em moeda estrangeira), limitada a 02 (duas) casas apôs 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.
7.4- Nos preços deverão estar incluídas todas as despesas e encargos
necessários ao fornecimento do(s) objeto(s) licitado.
7.5- Forma de entrega: 0(s) objeto(s) será(ão) entregue(s) parcial, ou seja,
conforme a necessidade de consumo da Secretaria de Educação, deste
Município de Planalto.

8- DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOS LANCES

8.1- O Pregoeiro declarará aberta a sessão iniciando-se com a fase de
credenciamento dos interessados em participar do certame.
8.2- Estando de posse da relação das Licitantes Credenciadas o Pregoeiro
fará divulgação verbal dos interessados, sendo que, as proponentes
credenciadas poderão ofertar lances durante a sessão do Pregão, dando-se
início ao recebimento dos envelopes "proposta de Preços" e "Documentos de
Habilitação".
8.3- Abertos os envelopes contendo as propostas de preços, será realizada
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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 subseqüentes que apresentarem
os menores preços, subseqüentes, 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 inexeqüíveis, havido assim como aquele
incompatível com os preços praticados no mercado, conforme a Lei 8.666/93
e suas alterações;

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

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

8.8- A cada nova rodada será efetivada a classificação momentânea das
propostas, o que definirá a seqüência dos lances seguintes.
8.9- O lance sempre deverá ser inferior ao anterior ou da proposta de menor
preço.

8.10- A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo
Pregoeiro, implicará a exclusão da Licitante da etapa de lances verbais e na
manutenção do último preço por ela apresentado, para efeito de ordenação
das propostas.
8.11- O pregoeiro poderá negociar com a licitante excluída da participação
dos lances verbais, na forma do item 8.13, caso a Proponente vencedora seja
inabilitada, observada a ordem de classificação.
8.12- Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o
proponente desistente às penalidades cabíveis.
8.13- Caso não se realize lances verbais, serão verificados a conformidade
entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para contratação,
hipótese em que o Pregoeiro poderá negociar diretamente com a proponente
para que seja obtido melhor preço.
8.14- Após este ato, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas as
ofertas.
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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 Hcitante
classificada em primeiro lugar.
8.17- Constatado o atendimento pleno às exigências editatícias, será
declarada a proponente vencedora, sendo-Ihe adjudicado o objeto deste
Edital pelo Pregoeiro.
8.18- Se a proponente não atender 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 beneficiário da mesma LC 123/2006, podem reformular
no ato a sua proposta de preço para outro de menor valor
caracterizando desempate legal.
8.21- Os licitantes logo após a abertura dos Envelopes "1** contendo a
proposta de preço, que se apresentaram como beneficiários da LC
123/2006, tem a oportunidade de cotejar seus preços com os demais
licitantes não beneficiários da mesma lei, para reformularem suas
ofertas para a situação de menor preço, e, assim, ser classificado em
primeiro lugar.

9- DA HABILITAÇÃO
9.1- As empresas deverão apresentar no ENVELOPE 11, os seguintes
documentos originais ou cópia autenticada em Cartório Público, e deverão
estar dentro dos respectivos prazos de validade, os quais serão examinados
pelo Pregoeiro e pela Equipe de Apoio:

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

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

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

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

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

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

g) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e última alteração;
h) Prova de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CNPJ);
i) Declaração de Idoneidade {anexo III);
j) Declaração de Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do Artigo 7°

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

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

10- DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO
10.1- 0(s) objeto(s) deverá(ão) ser entregue(s) na Secretaria de Educação, à
Praça São Francisco de Assis, 1583, Centro, Planalto-Pr., no prazo de 02
(dois) dias úteis contados após o recebimento da Solicitação de Entrega.
10.2- A empresa vencedora ficará obrigada a substituir, a suas expensas,
o(s) objeto(s) 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(s) objeto(s), obrigando-se a substituir aquele que apresentar
defeito.

10.4- O prazo de vigência do Contrato será até 31/12/2013.

11- DO VALOR MÁXIMO
11.1- O valor máximo correspondente ao total dos objetos, é de R$
24.844,25 (vinte e quatro mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e
vinte e cinco centavos), conforme demonstrado no Anexo I, do presente ato
convocatório.

12- DAS PENALIDADES

12.1- O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar no fornecimento do objeto adquirido,
comportar-se de modo inidóneo, 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
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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, a Prefeitura do Município de Planalto, poderá,
ainda, garantida a prévia defesa, aplicar ã 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.

15-DOS PAGAMENTOS

15.1- 0(s) pagamento(s) pertinente(s) a presente licitação será(ão) efetuado(s)
em até 15 (quinze) dias após a entrega do(s) objeto(s) e com apresentação
da(s) respectiva(s) nota(s) fisca(is).

16- DOS ANEXOS DO EDITAL

16.1- Ê facultada a apresentação dos Anexos em modelos próprios do

8
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proponente, desde que não descaracterizem suas finalidades.
16.2- Compõem esta Convocação Geral, além das condições especificas,
constantes do corpo do Edital, os seguintes documentos:

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

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

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

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

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

Planalto-Pr., 15 de julho de 2013
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MARLON FERNANDO KUHN

Prcaeito Municipal
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PREGÃO PRESENCIAL N° 043/2013

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 licitatõrio, sob a modalidade de PREGÃO

PRESENCIAL N° 043/2013, 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° 043/2013

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° 043/2013, instaurado pelo Município de Planalto, que não

fomos declarados inidôneos para Ucitar ou contratar com o Poder PúbUco,

em qualquer de suas esferas.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e data / /

NOME:

RG/CPF

CARGO
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PREGÃO PRESENCIAL N® 043/2013

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

(documento obrigatório)

RAZÃO SOCIAL:.

CNPJ N°

ENDEREÇO FONE:.

MUNICÍPIO: EST..

O representante legal da empresa

na qualidade de Proponente do

procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N°

043/2013, 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'» 043/2013

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° 043/2013, 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 á

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® 043/2013

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

ENDEREÇO.

MUNICÍPIO:

FONE:_

EST.

W

O representante legal da empresa.

na qualidade de Proponente do
procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N°
043/2013, 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/CPP

CARGO
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EMPRESA:

CNPJN°

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO
PREGÃO PRESENCIAL N" 043/2013

INSCRIÇÃO ESTADUAL N'

ENDEREÇO:

CIDADE: ESTADO:

declara o recebimento do Edital PREGÃO PRESENCIAL N°

043/2013 anexos LII,III,1 V,V,VI, Minuta de Contrato, referente

aquisição de mantimentos destinados exclusivamente à alimentação

escolar dos alunos de educação infantil/pré-escola/creche.

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 mantimentos destinados

exclusivamente à alimentação escolar dos alunos de educação infantil/pré-

ITEM QUANT. UNID. OBJETO MARCA PREÇO
UNIT.

PREÇO
TOTAL

01 120 PCTE Açúcar cristal pacote com 5 kg

02 100 PCTE Arroz parboHzado tipo I pacote
5 kg

03 1.200 KG Banaiia katura

04 200 PCTE Biscoito doce tipo Maria pacote
com 800 gr

05 200 PCTE Biscoito salgado tipo Cream
Cracker pacote com 800 gr

06 400 KG Carne bovina molda fresca de 2"

07 1.200 KG Coxa e sobrecoxa de frango sem
dorso

08 40 PCTE FARINHA DE MILHO PACTE

5KG

09 120 PCTE Farinlia de trigo especial pacote
com 5 kg

10 250 PCTE Feijão preto tipo 1 pacote com 1
kg
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11 700 LT Iogurte de frutas pacote de 1
Htro

12 500 PCTE Leite em pó integral de 400 gr

13 1.500 LT Leite pasteurizado, tipo "C"
integral teor de gordura 3%

14 240 KG Maça

15 120 KG Mamão Formosa

16 200 LT Oleo de Soja lata com 900 ml

17 150 PCTE Sagu pacote com 500 gr

18 60 PCTE Sal de cozinha iodado pacote de
Ikg

TOTALw

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

CLÁUSULA SEGUNDA
DO VALOR

Pelo fornecimento do(s) objeto(s) ora contratados, a CONTRATANTE
pagará à CONTOATADA o valor total de R$ ( ) daqui por
diante denominado "VALOR CONTRATUAL".

CLÁUSULA TERCEIRA
DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA
Parágrafo Primeiro: A entrega correspondente ao(s) objeto(s) acima

mencionado(s) será efetuada em parcelas, ou seja, conforme a necessidade deste
Município de Planalto,

Parágrafo Segundo: 0(s) objeto(s) deverá(ao) ser entregue(s) na Secretaria
de Educação, à Praça São Francisco de Assis, n" 1583, Centro, Planalto-Pr., no prazo de
02 (dois) dias úteis, contados após o recebimento da solicitação de entrega.

CLÁUSULA QUARTA
DA FORMA DE PAGAMENTO

Os pagamentos serão efetuados em até 15 (quinze) dias após a entrega
do(s) objeto(s) e com apresentação da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is).

Parágrafo Único
Os pagamentos decorrentes desta contratação correrão por conta dos

recursos oriundos do Ministério da Educação/Fimdo Nacional de Desenvolvimento da
Educação-FNDE, e do Município de Planalto (recurso de contra-partida), proveniente
das seguintes DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso

1270 07.122.12.361.1201-2045 0.1.00.0000000

1280 07.122.12.361.1201-2045 0.1.00.0000115

CLAUSULA QUINTA

DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES



íCAiriT?

município de planalto

CNPJN" 76,460,526/0001-16
Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

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

PLANALTO - PARANÁ

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

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

Contrato.

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

decorrentes.

c) A CONTRATADA é obrigada a substituir, as suas expensas, no total
ou em parte, dos objetos do contrato em que se verificarem defeitos ou
incorreções.

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

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

CLÁUSULA SEXTA
DA CESSÃO DO CONTRATO

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 quando ensejar o retardamento da
execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto,
comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal,
garantindo o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e
contratar com a administiução, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante
a própria autoridade que aplicou a penalidade.

Parágrafo Segundo - Pela inexecução total ou parcial do contrato 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.



município de planalto

CNPJN'' 76A60.526/0001-16
Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85,750-000

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

PLANALTO - PARANÁ

Parágrafo Terceiro - A aplicação das sanções administrativas não exclui a
responsabilização da CONTRATADA por eventuais perdas e danos causados à
Prefeitura do 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 reconliece os direitos da
CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei n°.
8.666/93.

CLÁUSULA NONA

DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência do presente contrato será até 31/12/2013, podendo
ser prorrogado na forma da Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA
DOS CASOS OMISSOS

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
DO FORO

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

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

Planalto-Pr. ... de de

ATANTE CONTRATADA

TESTEMUNHAS:



PORTARIA N.o 558

Diário Oficial dos Municípios
= do Sudoeste do Pai^auá - DIOEMS =

InstltufâopefaResaluçSoOOl de04cleCHJ&Jtro<]B20li Ano II-Edição N* 0387

PORTARIA NO. 661

Pãp|{ia207{130|-^

O Prefeito Municipal de Pato Branco, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo
Artigo 62. Inciso ll, alínea "a", da Lei orgânica do Município. RESOLVE:
Art. 1" HOMOLOGAR resultado finai do Coxurso Pícilco Municipal, Aberto pelo Edital
Regulador n ® 02/2013, autorizado pela Portana n," 19&2013, conforme segue:

CAROO/FUNCAO

Auiilv dc S«ivis>i Br«aá

Audílv o* Eduoaçio Mvnl{Mrv«l Miolo)

Elariesti Predial

OvidoRua

btodniGO de Máqidne Peaese

Mot9ís* Cefegofie I

Operador de Uáitins Redovüriii

AwBlv d* Eduaoío kiianta irtivel SuperlO')

GarldeCemiretio

Senntniftd» Lrrrpeze

Cumpra-se. Gabinete do Prtíerto de Pato Branco, em 11 de julho de 2013.
AugustinhoZucchi - Prefeito

PORTARIA N®. 6^

O Prefeito Municipal de Pato Br^co. no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo
Art. 62. inciso II, aínea "a", da Lei Orgânica do Município. RESOLVE:
Art. 1® DESIGNAR, os Servidores como encarregados e responsáveis pelas liquidações
das despesas realizadas pelas respectivas Secretarias Municipais, conforme segue:

^cvamc MurKípai

SftoaMi* Munidp*! de PlirwiarTicnb

Seoetvie MunidpeldeAdmiRBnpio e

FlnancB

SecetsiaMunicvRlFeErçeilwii, Cbras
eSvvicai P^Hosa

Seoturia Munícipel de Educacâo •
Ciitxi

Seostide MunickBl d« Saúde

SecrelarjalAjfUoipel deApJoSodel a
Cidadania

Samvia lAjiidptl da Oaaarmlvlrrereo
EcofemicoaTecnolòaco

Savatjvla Mu.iidpal der^na;tiaa

SedetvlB bUnd^l da MbAmbant*

Ceordaudsria APromr

AdrrínBWcio OBaibl—Sea Roquedo
Oopím

SeaBUriBkUniciCBldeEaporle Lazw
Ji>^riiuda a Ima

Seawaria MunopaldeCKrxáat
Tacnolailielna^cfci

f*<» LauraDaiUcIn

AndraAqoitinho Harrva

ReaarQBla da Skra Rcaaatt

l.lBiro Jcaa Sberain

fiteda Crdlrra Plyaitf

EdLarflo libtpAmdrIm

UtaMvbKIna

Varrdrlai L>a da Cruz

Bie^la Mareia CiUmb Zm^Ib

f.teiBreAparacála Martinble

crava

Áiaaaandra taoiatro eiaa dDã~

Mauro Jaé Sbvain

K^bcz Gíacorrait

Maroge VHdta d« Bercii

sae.i»3es9-»a

690.78£.1(8-00

015.931.373-15

0(8.234(803

034.0655200

(}37.'G23S0-82

007 954419-79

4S7.317.009.1S

014.99.S49.19

OSS.eO 038-73

941.983 030-49

015.831.378-15

371 5K3«.20

603 2r9.2a9.34

Ari 2<'-Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a
partirde 1®de janeiro de 2013, ficando revogada todas as disposições em contrário
Cumpra-se, Gabinete do Prefeito de Pato Branco. 11 de julho de 2013
Augustinho ZuccN - Prefeito

PORTARIA N®. ̂

wPrefeito Municipal de Pato Branco, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo
Art. 62. Inciso 11, alínea "a", da Lei Orgânica do Municipió RESOLVE:
Art. 1® DESIGNAR, OS Servidores abaixo relacionados como encarregados de alimenta'
os Módulos dos Sistemas do Tribunal de Contas (SIM-AM 2013-SíT-MURAL DE
LICITAÇÕES}e cc»n a incimbênclapara desempenhar as ̂ nções conforme seguem:

Mstioila CPF Noma Seaataik

(8194 901.321.499>49 Rosangala Angaí Tcsera
EncanagadaOearwiadi dadoa do Modula
PaKiminto;

10147.9 027.19494940 Xbnica Chimata
Ercairegado pato «rvb de dado do módulo di
Tejcuiarii;

ei7B-4 90623 90998 AúrjanaQ. Pa^KnoelB EncB<T«oado do ervo da dadat do módubda
FoBia da Pagvnane eATOTEC4u

5B77-3 «7531609 00 BianaDal Sam
Encanagado pato anvtosasadoi doméduls
T^uârio;

2t34-5 33&0S099915 Alacr Mtrb Bemard
Encartagadopato anviodedaaoi do módUo
Ccnoda aitffna.

7192-7 09394367960 a$ma Paula Mtirrnaon
Encairagado pato truBía dados domódiioda
ObTB Pitoticas:

2iz-e 49325169953 Idrad Oolvas Bân

Encanagado pato aivia da dados doa mód Jca
Ueitaçôei.Cotrila e lAral da Loiaoòas
Munictoaa;

TMBa 00418422906 Luan Ladnardi BDhra EnceiTiOldo ptio i atarna deCorlrolB da Fretas.

iiia-i 034218839S Rodi9> Sbx

bncanagaoaeoarvaoa daooc nos rroluia
Cipltoâo da empanhcB, Tabalas Cadasiraa,
CcntádIL Planajtmanlsa hlodutodaConvênioi

Art. 2®-Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a
parir de 1® de janeiro de 2013, ficando revogada todas as disposiç^ em contrário.
Cumpra-se, Gabinete do Prefeito de Paio Branco. 11 de julho de 2013.
AugustinhoZuccts • Prefeib

O Prefeito Municipal de Pato Branco, no uso das atribuições que lhe são conferidas peto
Art. 62. Inciso II, alínea "a", da Lei Orgânica do Municípto.
RESOLVE:

Art. 1® Conceder Gratificação aos servidores ocupantes do Cargo Agente de Apoio,
Função Agente de Trânsito, no percentual de 20% (vinte por cento), a partir de 1® de Julho
de 2012, conforme disposição do Inciso IV do artigo 33 da Lei Municipal if 3812, de 4 de
abril de 2012

Art. 2®-Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Cumpra-se, Gabinete do Pr^eilo de Pato Branco, 12 de julho de 2013,
AugustinhoZucchi
Prefeito

Extrato Termo Aditivo 01/2013

Ata de Registro de Preços n° 2092/2012. Concorrência n® 31/2012. PARTES: Município
de Pato Branco e Ideaimed Dlstribütdora de Medicamentos Ltda • ME. OBJETO: A

Implantação de Registro de Preços para aquisição de materiais médico hospitalar, que
serão utilizados paraatenderas necessidades do Pronto AtendimentoMunicipal. Farmácia
Central e tcxlas as demais unidades da Secretaria Mixilclpal de Saúde, AOITMtENTO:
Conforme solicitação da contratada, e após é^resentar a documentação necessária, as
partes pactuam a troca de marca dos itens 109 - Marca Colada: SUPERMAX - Nwa
Marca nugarD; 110-Marca Colada: SUPERMAX -Nova Marca: NUGARD: 111 - Marca
Cctada: SUPERMAX - Nova Marca: NUGARD: 112 - Marca Cotada: SUPERMAX • Nova

Marca NUGARD, As danais condções constantes da Ata permanecem vigentes Pato
Branco. 08 de julho de 2013. AugustinhoZucchi - Prefeito Municipal AntonletaTerezInha
Chioquetra - Secretárta Municipal de Saúde. Franceii de FáVma Davi -Representante
Legal.

Extrato TermodeAdItamento n® 01/2013 -Contrato n® 2486/2013,OP

Dispensada üciâçãon® 80/2013. PARTES: Mimicipíode Pato BrancoeAssociação de
Pais, Mestres ePunciGnários do Colégio Estadual La Saiie. OBJETO: Alocação de parte
do Imóvel, matncrjado sob n® 3.305, no Registro Geral de imóveis da Comarca de Pato
Branco - PR. constituía) de um terreno de 18.41Z83 m*. e um prédio em alvenaria, na
Rua Ararigbòla. Bairro La Saile nesta cidade de Pato Branco - PR, que será ufiiizado
para fins de Escola, onde funcionará o Ensino Fundamentai, séries Iniclás, 1® ao 5® ano,
no período matutino e vespertino, compreendendo: 10 salas de aUa: 01 laboratório de
ciências: dependências para área administrativa; biblioteca: auditório, quadras esportivas:
parque de recreação: cozinha ginásio esportivo ADITAMENTO: Bca ãteradooobjetodo
presente contrato com relação ao período que passa a ser apenas Vespertino VIGÊNCIA:
Permanecem em plena vigência todas as demais cláusulas e condições que não conflltem
com o presente Termo. Pato Branco, 08 de jiJho de 2013. Augustinho Zucchl - Prefeito.
Alcione Lovalo - Representante Legal.

C-o:írú t£3

PUNALTO

Prefeitura

PORTARIA N® 23 DE 15 DE ̂ LHO DE 2013.

MARLON FERNANDO KUHN. PREFEITO MUNICIPAL DE PLANALTO. Estado do
Paraná, no uso de suas atribuições legais
RESOLVE

Designar os Sertiores ANTONIO RENATO SANGALU, portador da cédula de Identidade
RG n® 1.899^4 SSPPR. ARLY LABONDE, portador da cédula de identidade RG
n® 1.631.1G8-5 SSPPR, JADERSON MICHAEL GALHARDO, portador da Cédula de
identidade RG n® 7,870.066-1 SSPPR, para sob a prEsidéncia do pcimeiro comporem a
comissão de avâiação dos seguintes bens.
01 - ônibus marca Meicedes Benz 1313, ano de Fabricação 1984, cor branca, chassi
34505011650604, placa BXC 2288.
01 -Trator Marca SLC-JOHN DEERE 7500,4x4, chassi CQ7500A009953, equipado com
CorKha e Lamina marca TATU.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PLANALTO, aos quinze dias domêsde julho
do ano de dois mil e treze.

MARLON FERNANDO KUHN - PREFEITO MUNICIPAL

AVISO DE LICITAÇÃO

"PREGÃO PRESENCIAL" N® 043/2013
O MUNICÍPIO DE PLANALTO, faz saber aos tríeressados que com base na Lei Federal
ae n® 10.520 de I7dejulhode2002: Decreto Muntcipal de n® 2727/2007 de 26/06/2007
e suas alterações, subsidiariamente à Lei Federal n® 8.666/93. suas iterações, LC
123/2006 de 14 de dezembro de 2006 e demais legislações aplicáveis, em sua sedestb
a Piaça São Francisco de Assis, 1583, fará reaitzar Uctlação na Mcxialldafle PREGÃO
PRESENCIAL sob n® 043/2013, conforme descrilo abâxo
OBJETO: Aquisição de mantimentos destinados exclusivamente à alimaitaçâo escolar
dos alunos de educação Infanlil/pré-escoia/creche
DATA DA ABERTURA: 26 de julho de 2013-às 09:00 horas.
Maiores informações junto ao Departamento de Licitações em horário de expediente.
MARLON FERNANDO KUHN - Prefeito Municipal

' Dãris Otóal AisfaO] EUrontenam* com Cirtl5ca39
j PaiíâolCP-BímJ. AAMSOP-íatociaefcdetMunIcpio»

rv— «Sudeatltd» Panná d> oarantía da tUarticidadi data
dseumtfUAanda!»>• viiualZBdeadavãdeika.

Ofkltt d> rain^ d» DlMMvalòde
Maelenal- wiivaMmtfa ejlaelaa nenatefU

Par» centuPar» autanUcídaõ» do
carimbo do (ampo, Inkuma o

cúd/nD ao lado no c/fs. 2^568/633

http://amsop.dloems.com .br RáginaZD



2C .lORN.U. DE BELTRÃO Terça-feira. 16.7.2013-N» 5.100 Atos Oficiais

Assoos^ Rat onal d« Ssude do Sudooíle
CNPJ CO.Í33.B7f;flDtll-94 - rcne.Fe« Í«1 35:*-S335

E-mBil' I clUcao.Brstghalmsí.oot
Rua Anlóito Csnwifo N«M. BOI. AN-orads.

BS.dOi-09a. FranoBcs SeMaffl.

RESOLUÇÃO AP-oazAiüia
DATA. 15A)7/20l3

SjUULA' Dtspta Ktn » notnoaçAo do Pre^ooro o cqutpo do spclo para rsa-
Iruçlo da Licllattea '■t rrodalldada de Pregào Pruencial a Elavdoi» da Aaiod-
acía Raqicn^ da Saúda do Sudoera.

A1.BERT0 ARISI, Ptesdarlada ARSS- Asso^a^sa R^ioratda Saúda do Sudo-
ailB. uundo da auss eirtbuiçóaa legaii em «speoal o djtpor.o ns Caphula II. p.ú.
letra "b" do Eilalub Regimanal.

RESOLVE.
An. 1' - F^ca Nomeado o Prnoaro a equipa da opoiopara realm^da Liota-

(óea ep rrcdáudada da PrajãoPresendel a E]atrC>ilCD para a ararroo de 2013J
TDia. Ptfa puceatar a iuijar oa pbredinanloa dcAatàrtoa relatvcs ái {sotraçiea
de corrpiBa, asrvipaBrwas drvarusno tmb.to da ARSS-Assoc9i;3e Regional da
Ssúda do Sudoeita. Vilag-ada paloa eaiMdorea a aa^lr indiradoa a invaafdoi na
quaSdad: de Terronoe Ubila-aa

CPF
302.683. MS-49
026.333.768-63
603.Í77.5S9- W
010.243.649-29
S45.86B.018-72

11' ■ A PraadèftDa da comeaio aarà eierada paio se-vidoi t:tidai param
ralaaonado.

§ 2' - Ne aulínda ou ImoaCanenlo do lllula- da FVaaidtnda a maama said exar
ada paio tegundo nambrc talaoioibda e atsirr aucesíivonante:

Art. 2' - Cn prpoadimerKcs tidiiatór oa asrão eooirpanhodot on todas a« fases per
pelo monos 03 lirás) dm mambipa annvt flesicriedoa.

M. 3'- Esta RaaohtfOo terá sua viginoa pão geriododeOI ijTlanoa entrará
em vigor oa data de suo íutficagáo. revogadas at dispoeiçdes ara anlrâno.

DanimtB do f^asidenle oa ARSS - Assoaa;iu Regiona! de Sairtn do Svdoasls,
err 16 da Jplhn de 2013.

ALBERTO ARISI
PRESOENTEDAAftSS

EXTRATO- 3» TERHOADtTIVOAO CONTRATON.* &5V2010.
CHAHAMENTOPÚBLICOWmTOlO.
Coniralante: ASSOCIAÇAoREGICNAL DE SAUOE OO SUDOESTE.
ConmUde PASINEPASINOIAGIfOSTICOSPORlMAGEULTDA.
Oa;oto O peienta Tcto Adl-ivo ssübotece a porrcgaçâo do w»70 de vlgíricto

do contrato pgr maa D6 (sa'e) mates, ctyr Inicio em 15 de julho oe 2013 elá 44 de
janeiro da 2314. E o valor est rraco accrdaco pare o período é de RS 50.330.00
[Cmcvenla 741 Raaíi)-

Dotagáo Orçarnenlirla'
liSüiêtjau»» I taat |

NCAE
DALVOKOERICH
NUUROSALVIOE OLIVEIRA
BXiUIDO CARLOS BRORfffQ
TANIADANIELIFIUPINNI
AJLIOXRASSOTA

FUNÇAO
PREGOEIRO
MEICRO
ASCRO
MB4ER0
CONVIOAÇO ESPECIAL

Tn ET jsnddiooc

F»o Cwnaru de Frandeco BeUrdo/PR.
DaU de Assnatura do Tsmg Adi&vb iS de ^Jho de 2313.

ALSERTOARISI
PRESIDENTE-ARSS

AVISO deuc[ta(;Ao
PREGÃO PRESENCIAL N' 120013

PROCESSO N" 14/2013
A ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAUOE DO SUDOESTE. Eelad9dDPara.iá. comu

nica aos 'ptvatsadas que Ivi realitar lioiapio ns modal cade la-na. visando a
Coniralaíáo da ompresu espsclaliasda na prssladáo do sorvi^s de sesaMoria
lácpice para a viaLilIdade e captado ds Reoirios Federale a Fundo Perdido ou
por meio da finar-rameir.M e gésus Ia m-vèn»?* da aitm iidtratân da ARSS tom
diversos mriistèilc», sacataras e òrgáos Co Governo Federal, trduso os servlpos
de preslacáo de pontas, <J« acordo ocm o Aneio I.

DATAOE ABERTURA 2Brtl7l13
HORARIO: 09.ÜU noras
LOCM.' Depanemenlo de Lialepias - ARSS.
A Integra do mstrumenio atrns pc^iá ter obbda lunla a Divttáo de Licbgflct da

ARSS, neRji Anifriio Carne» Neto, 801. Aívtreía.Frencá to BeWo-PR.ncrorâro
f.as B.3fl ás 11.30 e das 1J:.30 áa 17 M horas.a pstirr do fl is 16/07/13 de segunda
a texia-ltfia ou scJlcItepáq de informadOet peto tde/cne (<6| 3S24-S33S.

PUBLIQUE-SE
FrerddCo Beltrão, 1S/07i13,

DAiVOKOERtCH
PreSOIlIb.lARSS

EXTRATO DO CONTRATO N.-02S/2m3.
PREGÃO PRE5ENCIALN.''ao9/20i3.
CtntrMrM ASSOCIAÇAO REGIONAL DE SAUOE DO SUDOESTE.
Conpatada: RODRIGO SARBIERI6 CIALTDA
Objalo aqultTAo e hrnesmento de lorma parcelada de eqiipamemcit de cegu-

ranca e marejisncio am geral de atento mm x lotes |0I. 02. O}), pare usa dü
Hosprtal Rrtginnal do Sudoeste • HRSWAP.

Valor R5 35.100.00 iTfnta e Cinco WJ e Cem Reei).
Durs{áo: 24 (vinie e quaTpl msice.
Vgínna m cun em 16 oa ,dho ia 3/13 a lermi^ em 14 de .lAMo de 2015.
Dolapila Crgernaniária:

Corte 0i9aa( funacrrel Efefr«nle4a Forte

970 01 0C8 10.303 tyiOS-2DOR n3 90 3»OQ.QO

a3d0.3000.00
003»
00486HO 01 0C6 10 302 OOOe-TOOO

MO
S50

Cl 008 iÓ303ã6úe-2Dce 3393.x 03.00 ooax
'ãÕSõ"01 OCO 10 3020006-2006 0390X00 00

6C0

«10

d 0C6 10 302.ccos-axe 44SS.S£0S.m 00320

01 OOS 1 TC 002.0006-2009 4 4 90.93 03.x 00496

Fera; Comarca de Frantátep BelirioPR.
Data da Aateialura; lS de ;utia de 2013.
Francttcii B^to, em 15 de julho de 2313.

ALBERTDAf^l
PRESIKNTE-ARSS

EXTRATO 00 CONTRATO N.' OíTÍOli
PREGÃO PRESENCIAL N.* 00MD13.
Cofttrelanlí; ASSOCIAÇAo REGIONAL DE SAÚDE 00 SUDOESTE.
CcnWlada. INDU5TRIAE COMÉRCIO 06 F050ES LÍDERLTDA-EPP,
Objeto: aquitiçát] e lomeUmenio de lorma parcelada de tnaler.al de ccnilruçlo

e iraréjl4n{io predial em geiélds sccdc csn ct lotat ;04. OS. 07. Od). para uso do
Koealial Regianel do Sudoeele - HRSWAP.

Valor RS 62.286.00 Isiuenla dois ridl duzentos noventa oilo reait).
Duraçác: 24 (vinte e OLalroj meses.
Vgénda* nlro em 15 de rolho de ^3 e término em 14 de juPio da 2015.
Dotação Oiçsmenláru.

Cxrrts Crszacv FundonH Forle

970 d DC8 loxocnoR-Tcce 3393X00 00 ocnx

9S0 01 ocs 10 302 0006-2006 a3 93»oax 00496

9« 01 oa 10 30200C6-2CC6 3 3 93.x 03.W 00320

8» 01 009 10X20006-2006 a360.X03.X 00496

«CO 01 009 103020006-2006 44 90.6203.® 00320

610 01006 ia302 0006-2006 4 4 0393.®® 0D«9

Foro' Ccmaros de Francisco BaUráo/PR.
Data da /Ls&nelura. 15 de piho de 2013.
Franceco Belbio. em 15 de jvihc de 2313.

ALBERTO ARISI
PRESIDENTE-ARSS

EXTRATO 00 CONTRATO N.* 02ar2ü11
PREGAO PRESENCIAL N.' DOBGOU.
Coruralents: ASSOCtAçÁO REGIONAL DE SAÚDE DO SLIDOESTE.
Convaladi' MATERIAIS ELÉTRICOS ESTRELAGUIALTDA- UE.
Objslo. aquisiçio e lomec/msnla Pe forma patalade de rnatanal hdreuE» e

manulencáo em ge>al de accrdo tom os lolst (06. 12). para uso do HospilaI Regi-
oria! do Suooeae • HRSWV.

Valor R{ 22.3S0.0D. (ume e dois rmJ. e onquerrla tvis).
Duracác. 24 (vinte e Ccefo) niasei.
V.gir-òj .-icí em 15 de julho de 20tJ e Ifemno en 1» defJT» de 2015.
Dutaçáo Orçan-entaiia.

C»rta Omai 1 Furocnel Etorrertoee FORB

970 01 006 10.3030006-3X6 3 3®.®.®.® 00320

9SD 01 C® lO 303.ÒbM-áXX; 3 3 63.x 03® 00486
S40 01 009 10 302IX09-3XS 3 390.x®.® 0CQ30

930 01 OM 10X20CCU-200e 3 3 90.x 00® 00496

fi« 01 ®9 10 303 ecos-3X6 4.19Q.S2M® 003M

610 01 009 10302.0006-2006 4493.9203® 00486

frao Comarca de Frenctto Bidtrâi^R.
Data da Assinatura. 15 ile julho de 2013.
Frandsco Balirão, em 13 de julho de 2013.

ALBERTO ARtSI
PRESIDENTE-ARSS

EXTRATO 00 CON'TRATON.- 029/2013.
PREGÃO PRESENCIAL N.* 009«I11
Contratante ASSODACAO REGIWAL KSAUDE DO SUDOESTE.
Coftffalâde MULTIAÇAOPROOUTOSEEOUlPANENTOSPARALtMPeZALTDA
ObielD. aqoisigáa e 'omecirienls de 'erma perceiada de matenal de Empea de

acordo com o lote lOOi, para uso do Hotprial Rngicnai do Sudoeste - HRSWAP.
Valor RS 20.949.96. |v:n|o mil novocenios o cuartnla c rove ícals o noventa e

ses canlavtrsl.
Duiagjo 24 [vmle a quatro) meses.
Vgiiida: inicio cm 15 de julho de 2013 e lèrminDevn 14 de julho de 2D1S
Dolafão Orcdrrenlirs'

Cerui Orgiar
urádede

FcncCoel Eieirenio de Forte

570

'sw
01 ®8

oi""o®
10U2®06-dlVl6 33®X®® oosx

10302 X06-20® 33®X03m 00486

s®

s»

01 0®

'Õi 0C6
10 332 woe-x®

'10X2 0006-30®
á3®X®®
asMxoora

00320
C0«6

6® ÇnO® : 1030200C6-XH 4.4®.92.03.ro 00320

610 010® 110302®®-®® 4.4® 93.03® 00486

Fcc Ctnarca de Francaco BefaBoIPR.
Data da Asiinatura: 15 de julho de 2013
Frandsco Be/Irão, em 13 de julho de 2013

ALBERTO ARiSI
FREStDEKTE-ARSS

EXTRATO 00 CONTRATON.'030/2013.
PREGAOPRE^NCIAL H.- DOa'2013.
Ctriealsnte.ASSOCJAÇAoREGIONAL DE SAÚDE DO SUDOESTE.
Contratada ' CAMPAGNÜLO & NASCIMENTO LTDA- UE.
Objelii. tquls «ão e lomecrrverilo de forme pamteoe de sacos de íxo hosoiefer

lia acordo com o loto |10|. parg uso do Hcscátal Regicn^ do Sudoeste - HRSWAP.
Valor RS 20e.S33.D0 (duzentos e o>lo rnll e quinhentos reaia).
Ourdgãc 24 [vmle e quabe) mesea.
Vgince: mido em 15 de julho de 2013 elérminc em 14 deiuIhodeJOIS
Dotagão Orgamenlena;

Com» Orpa» Fimoonet Cetraniu® Forte

970

5»

01 n®

Ói 0®
1O3W®0ã-X«

''l0 3020®6-XÚe
33XX0Q®

■a3M"i6oa®
00320

'00486
540 01008 1Q3O2®Ce-20® 33®.X®® 00320
550 {71 0® 10 302®Qe-X® 33®xao® 00466
6® 01 0® 10 302 X06-20® 44®52®® 00320

810 01 0® ia3Q2«06-®® 4 4® 92.00® 00496

Fe»; Comarca de Franosco BelliãoPR.
Data da Assinattía. 15 de jidho de 2013
Frenssco BelVío. em 13 de rulhq de 2013.

ALBERTO ARISI
PRESCefíTE-ARSS

EXTRATO DO CONTRATON.'031/2013.
PREGAO PRESENCIAL N.' 009/2013
CtfVaUMeASSOCIAÇAOREGIQVAL DE SAÚDE DO&JDL^STE.
Confr8Hd8;UERISIQ,AK0fiETTASClALTt!AL
Objelo; equisgéo • lomecimenla iJe forma parcelada de ücool cd de eunlo ccm

1 bte |l1i. para uie do Hospiul Iteglcrial do Sudoeste - HRSWAp.
L^cr lU 45.950.00 (quarenta e cmto ml novecentce e cinqüenta reaiej.
Duração: 24 ívinle e quatro) meses.
Vgèriòs HIqo em 15 de jdho de 2013 t térmno em 14 de jidho de 2D1S
Doteçáo Orçamentarj-

Conta CvRao/
Lrnkleife

Fimtíonel
Prooremataa

Bementnde
Deiceee

Fone

570 01 0® 10303 0006-20® 33MX0Q®

33.9ÍXÕÕ!®
®3®

5SÚ 01 0® 1Q3020006-X®

540

SSt)

01 ÚU
01 ÍÍ06

láãúítôCiõâ-iSAâ 33®Xa9® 00120

ia»200ce-®® 33®.®03® ®4M

6®

810

01 0®

010®

10 302®06-®®
7103020006-20®

itMiaoa®
4.4®S2'oa.®

0Ü32O
0Ô48S

Foro: Comarca de Franasco Beltrão.RR.
Dela da Asslneua' 1S de julho de 2013.
Fiensco BÍNeSo. em 15 de juíio de 2013.

ALBERTO ARISI
PRESIDENTE-ARSS

Prefeitura Municipal de Salto do Lontra
EXTRATO DE CONTRATO V'nb6.<7q'3
CONTRATANTE' MUNiClPtO DE SALTO 00 LCNTRA
CONTRATADO: HERLON HENRIQUE KUHUS CIALTOA
OBJETO' s Co-dialsçáo ce Pessoa Ju-lilMa Espeaaliada e-m Locação de WãCüv

rss de Fotgaptes
VALOR: RS 15.000.00 [quinze m:l reais)
FATURAMENTO deverá sci ápissenlado e (rolocoladq. em Oi (uma) via, na sede

doCONTRATANTE-
APLICAÇÃO OE MULTA Compele 4 Seaelaria Munlopal deFazarioa. Plenejemen-

to e Finanças ito CWTRATANTE a apOcação da multas.
PRAZO DEEXECUÇAo 24 (vhtee quatro) meaes.
FílAZO DE VIGÉfJCIA 11ílo/2D13 á 13«)ò.'201i
FORO Conierca ile SsUo do Lontra, esledo do Paraná.
Saio do Lantra, 13 de junho de 2013.

Assinatura do C&MTRAT.ANTE

Ajiirialurp do COfíTRATAOO

DECRETO n-lBCI2013
Súrrula: Institui o serviço voA/niens -.o ãnHtto da AdntvsPeçãc do Mun'ciplo de

Salto dp lontra, cisciplinando sua prestação nas condiçAes que espediiu t dá
ouires providénaps.

MAiJrIciO baú, PiiiettD U-jmagal de Salto do Lcotra, Eetadc dc Pareni. no uso
de suas zlrlMicdes legue:

DECRETA
An. 1'-Flca ii-sdiuldc o aenhço voluntária na ámb/lo ds AdrWiistraçãodD Ah/nld-

po di Seho do Uhlm. com o ctqelva ile esbimdsr e fcmemei eçín «sLuntãnae da
ddadeKi e envolv.menip tcmun/iánp. Otondo sua pesiação d:sci[dinada de acor
do com as nonhas ctnitantes desle decrete.

An. 2' -ConsCere-se serviço vcijiláro. pare os Tits detle deaelo. a lUvdade
não renumeiada, preslada por postoa flsica g Sccretarig do Munldp.o do Setls do
Lonva cue atuo ria área de saúde, educação, esperte, lazer, culturá. reaaação dú
meio imtURile. berr corro de a.<s sténca, promoção e d;'ese socía].

An. S' - O serviço vclunláòo rjo gera vinaío Ijnc on/H ou emprsjatcio com a
Administração Publica Mun.apal. riem quelquer obrgação de nelvrsaa Irsbalhlsla.
previdendiria ou adrr.

An. 4>- Fica vedado.
I - o exercício do trabalho voiunlero que suQsbtja b do qualquer categona pro-

Fuional. servidor ou er^r^do público vnodado ao MorUtiplo de Salto do LoiTa:
II - o 'Boasse ou concessão de quaisquer vaiores ou beneFcios aK peatadores

de scrvçQ vdunláiio. ainda oie a lllula dc lessaicmenlo de eventuais despesas.
An. 5' - Cunsiderandu a vedecã'u prevista no artigo 4'. incsu I, deste Ceiretb. »

órgãos municieis da Administração IJurnupal. peMamente e adm'Máo de presta
dores de servços volunttnos. deverão consultar o Departairenlo de Recursos Hu-
rrsnoa quanto A correspondãncl» nu não dos snrviçós 9 eerem cresiadca pelos
vohjntãrce. pv área de at/eção. com qualcver atnbv ção própra ^ calegqrla piy
fiSSlortf. servidor ou empregado púdicc munc^.

Parágrafo Único • Pgra oe hne do dispoilo no 'capul' deste ardgo, a corisulla eo
Departamento do RocjrsoE Hurrance deverá str ó-slruida com a dascnção porme-
no'.zsd4 das aiiwdácea a serem áesimvahndts pelos petladin» de scrhçus vc-
luntánoB.

AA 6* • A prestação de leMço vclunllro será precedida da celebração de termo
de adesão enPe a Sepelaha do Uu" cIpo de Salto do Lontra e o pesUdor do
serviÇo volunlans.

61' O lerino de adesão só poderá ser larmelrzodo após a vetfcação da idone<-
dade do candidato à oresteçJo de ecrvço vcájntáno e tfa regularIdadB da sua do
cumentação ovd. bem atsm da apresentação de etesiadb mãdico de saúde Psics e
manlal.

S 2' Do termo de adesão a que se re'ere o 'caçu' deste ártgo denrãc consta',
no m'r^o

I - o nome e s ouáliticáçáo complela oo prestador de serviços imltinlárloa;
li - o local, o oreco. a pei1od'C'dede semanal • a du-açác âUia da prestação do

serviço:
III • a oefniçáo e a natureza das at/vidaoes a serem desenvoMdai.

IV - oj direlos. (le-veies r prcfluçôes mae-les ao regime de prestação de eene-
ços voluntár.os:

V - a ressalva de que o prestador de servlçcs vclunlárloi è responsável por
eventueie prei>jizosqi.a p» <U4 culpa ou ddti viera causei éAprrirusoação PiiTLva
Muníripal e a ler»<ios. respondan/lo ovd e penalrpams pelo eterdoo irregulai ds
suaa lunçAee. Indusive quando o dono deoortar da rnterrt^ç&o. sem a prévia e
etpreesá commrcação de qua Irau o § 3' desle atágo. da presiação dos servipjs
a que ycãimer.amerie tenha se ccmpromebdo.

VI - es rte/nais rondiçber:. direioe. deveras e vedaçdes previslos cesle deaelo.
5 3° A penodirddaCe semana e i c>racãa Uria da prestação do sarVço volure

tãno poderão ler tnremente o. JSladu entre o órgão mun úpsl e o vtJvrtáfl». de
ar«rdo com as conveniãnoas oe amhas as tienes.

AiL TA presiação de serviços vciunla-ios ler» prazo da duraçia de at» 1 tum|
ano. prerrrgá'r<!l por 'oua s c sucessivos perlojos. a ollèrio do órgão mun:Upal ao
qual se vincule, o servEú. mediante temo aditivo.

Parágrafo Único - o termo de adesão pode'» ser umiareralmente rsscindide
pelas pvtes. » qualquer tempo, medwile previa e Bin»se qqniuncaçáa.

AíL 8'São tSreilOí do prosladcc de lorvços votuntincs;
I - escolher uma atividade cana a qual tenha alinidade:
II • recebe/ caaaoleção elcu orien'.açáei pare etccer edequadamerte suas

íunçóes;
lil • encaminhar tugetlóei e/ou redamaçSes ao resçxmeável pelo empo de vs-

luntá/loa do írgáo. voando o áserldçoanierlo do çreatação dos semAços:
IV - ler e sus d spoi çã) 1>»I adequado e seg.» pata a guarda de seus objetos

de uso pessoal.
An Ed São deverei do preslador oesenAços voluntãiic«. deniraoutros. sob pene

de deieFgsmenttt.
I - manter ccmponemeiHo mmpalivel cam tua atuação,
II • ser Bssiduo no desempenTio da suas at/vidadeE.
Itl • ldentlic»r-M meedrte o uso d» aachá que Ii< for entregue, nae dependãn-

ixas 00 órgáo nc qual nerqe suas clmdades ou fora dele guando s seu servço,
IV • Iretar cctn lòtantdade ooúrpoce servidores púokss mutildpals do órgão no

quál eierce suas aiividades. bem asdm os demais prestado-es ds ee'vicos vplcn-
tario< e 3 púbã» em geral:

V • exercei sues at/ibucdes. contorme previsto nu lormo de adesão, umori! sob
a ofienlacéo t csordeneção do responsável designado pels dragão do órgão as
qual se enetnlia v.nculado:

VI • jusátcar es áusãniise nos dias em oue etbver eicafadapám a prestação de
urviço volunláno;

Vil - reparar danos que pv sua aipa ou dnio ver a »usar á Ad/riiisnação
PúCdlca Uuráopat ou i tercevos ra execução oos serviços VDiurlároe;

VIII • tespedar e cumqrii ashomia) tngoís e regtáamenures. bem canm otnerrar
cubas vedeçAea :;ue ve-em a sar impo^ pelo órgão ra qual se encflmra.- prei-
lanco servT^ volunlános.

An. 19. É vedado ao ptestador de serviços voluntários
I • axsr.-.sr tunçéna povatvas da categons proUssionat, servidor mui-iopal ou

empresado púlá<cs vHioÁado ao UvmrJpn de Ealio da Lcnba.
II - rcentlTicáNse rnvocando sua condlçãa de volunláno quandu rUo asbvei no

pleno exercido das álMdadei voluntárias na Secreiaiia a que se vincule;
lil • receber, a qualquer titvio. remuneração lu lessarcrenlo pelos sernços prav

lados volunlariamenie.
Al. tl. Será desligado do oicrcida de sues funçto o prosladcr de servgea

votuntárics qu.e desuimo-r quálqus das nomas previstas nssie decrels.
Pareço ÜnOa-Fit» vedada 3 raadmisão de prestador ceaerriçosveluntános

desliflaiu na iorma deste e/ugo.
Ari 12. TAedlante ato D'6{>f o. IncuTblrã àt SecreSadaS UunidpÀ no ámb» de

suas laspectivae ccrpelãndas. ipjanda vnculádas ás áreas ds atuação relacona-
dás no artigo 1' deste decreto:

I - d'spor sobre e argsnlLação e o gerenpaTenlc da corpo de prestadareo de
serviços vcluntános sob sues respecivés responssbilrdKes;

II - »s'Jbelecer es atvdadea que poderão ter exercidas voluniailii/iionte. sem
que ccorra a substiluiçáo de irebalho próprio de qualquer categoria pio/issonai,
servrW ov engiregedo pi^co vincuiade ao Uvhsamo de Sallo do Lcri-ja, obser
vado o disposto na artigo S' desle decreto;

III - fixar, cueíío 'or o taso, outros req-jiSlM a aerem soIUIsíIdí peloe preslaco-
rss de serv'«c v^jn'ãr« em rtzão de evenpjiss especiricdades ds cada órgão,

rv • aprovar model} Inremo de Terro de adesão a prestação de senrqa volur-
tárla'cdm cgnieúdo que contemple o dHpastoíieste decreto a slendaa suasneces-
sidadeá especificas.

Pará^ab Unco - Caber» ainda acs òigécs r^addos no 'cstul' ceste utgo nunlv
banco de dados etuaAzsda de seus prssiedDres de serviços vdiiilárige. comendo, no
mãxna, nome. quábfháçãc, endereça resdenoai. data de admissão, oandades fieserv
vbhidas. bem cara s dota e o mcwp da seida do q.-edro de ichnáras.

Afl. 13 Aotifmmo da prestação dos serviços voluménos, desde que njolnlenor
aperlodode 1 rum) nós. deverá o órgão munlCpot. a psd'do do'''leressado. emir
decLtracão de sua poibcipaçóo no >e^nço vclmiánc vist/Iuido por este dsoelo.

A/l 14. Csda ãncietet-a qun mantenha cuqui de prenlodiaBs de sb/mçua voLjn-
1^04 dsvaé designar, para coordaiáVa, agenia púbKeo de seu quadro de pesso
al. ao qual eon^iá zelai pelo óel ctararlinanto das normas conslaites deSe de-
creio. 9^ pena de reeponsahilidada funcre/isl.

Al. 15. A« ifesimeas com a nxecuçAq desle decreto correrãn per conta das dcts-
çóet ctçamentãrlas próprias. su(leme''(adas se necessário.

An. 16. Este deoeto tntrárá em vigct ná dálá de sua publ>cáçãs. revogadas al
disposições em contrario.

Gabnele do Prefeito Uunopal de Salto dci Lontra em tS de Julho de 2913.

-_,'Ziít5íL'

DECRETO fraWOIS.
SÚfAJLA' • Nomeia LUIZ ANTONIO ZUANA2ZI. para o cargo, em ccmitsãb er>car-

regedo III. CC C6 e dá outras provdénoas.
MAURÍCIO BAtil. Piefeilc Municpel ds SaSo do Lorje. Estado do Paraná, nc u»

das âblbuiçxiet que Bis são unferdas em Lei.
DECRETA

AL r - Nome.ie e parir de 01 da juSio da 2013. LUIZ ANTONiO ZJANAZZI. bra-
sBeft. maiar, casado, pertadcr co RQ 3.8904»» - 5SP-PR e CFF a24.9434l6B-
OS. para ocupar □ cargo de encaiTagado llt, CD<I8, do quadro de pessoal em ccmie-
aão. lotado no Dapariimama de Admin>(bacio.

AtL 2* - Revogada as dispiotlçíet en eoiairte. esta Decreto enbaié em vlgcr na
data da tua putucagãe, con eleito retroativo e partir 01 de julho de 2013.

Ediflúa da Prefeitura Municipal de SafD do Lcnbe. em 15 de julho de 20i3

PORTAiAlAN» 117/Wt3
SLMJLA • Concede ftríss reg-utarei aos serinlcres mjnldpett ab^io especifr

pados, e dá oulias providãnaas.
MAURÍCIO BAÚ, Prefeita Municpal de SaXodoLcnva. Estado do Paraná, no uso

das atnbidçãet que lhe são unfn.cas em Lei:
RESOLVE'

AA 1' - Conceder ferias requlsres aos sarvidiaes mutvapas. abaixo espeolcadcs
HõlK IniMin | n»KL6

r 1" MfnfBi atfm
Tfínvim 1 m 1

niUBd
AOtBnrro

aioTíãm

mHunttSff

0(jT7a3ii)r:CVÍ)

VíMiKmtre 1 ;VU'jeií 1 Um. «íT/n® lyfTff)

AH. 2' - Revogada as disprieiçóes em cnrL'á/io. esta pnrláiia enirará am vqcr na
dota de sua putlic^o. com a'eio reuoodvo a 92 de julho de 2913.

EdiBcií da Prefeitura Uurácpol de Solto do Lo-ira. em 15 de juSiode 2011

Prefeitura Municipal dc Planalto
AVISO DELIOTAÇAO

"PREOAO PRESENCIAL' tf 043/2013
O município OE PLANALTO, te Soter »ot Interessados CM con base ra Lei

Fedeiei de n' taS20 de 17 de [..Iho dt 2002: DetJcic M.ridpai de r' 2777.'20!I7
da 28f06i'2007 e suas elteraçóes. r.ubsxlianameiite .a Lei Federal n* 6.666/93, euas
alterações. LC 123/(006 de 14 ce dezemcra de 2005 e demais legislações açM-
vss. em sua sete silo aProça SãoFrinciscade Asss. 1583. for» reokzar üaiação
na fáodalólade PREGAO PRESENCIA sob n' 043/2013. confsrme descMo ttoixo:

OBJETO: Aquisição de manlimenlos desUnados eictusrvamenle ã alimenlação
escolv dos eluros de educação mfanta/pré-escols/crache

DATAOAABERTURA2Sdepilhoce 2013- àt DB.DD horoe.
Maiorea Infoimaçõcs ]ur,li) ao DripartamerUo do Udtáçõei pm horário da espe-

diante.
rXAftLON FERNANDO KUHH

Prefeáo Municipal



íl-ANULtÇ^

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

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO
PREGÃO PRESENCIAL N^ 043/2013

RAZÃO SOCIAL; Graciela BernadeCe Tombini Paris ME

CNPJ N^.: 05.653.033/0001-54

INSCRIÇÃO ESTADUAL N^.: 90278679-17

ENDEREÇO: /li/. Rio Grande do5ul.937

MUNICÍPIO: Planalto

FONE: (46) 3555-1266

EST.: Paraná

Declara o recebimento do Edital PREGÃO PRESENCIAL N- 043/2013 anexos

L1!,IILIVXVI, Minuta de Contrato, referente aquisição de mantimentos destinados

exclusivamente à alimentação escolar dos alunos de educação infantil/pré-

escola/creche.

PLANALTO-PR., 23 DE JULHO DE 2013

OA I í

NOME: GâAflELA B.T. PARIS

RG: 3.719.201 CPF: 026.798.949-01

CARGO: EMPRESÁRIA

105.653.033^1-6?

TOMBIN! Pkm - m.

OèNTRÕ
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município de planalto

CNPJN" 76,460.526/0001-16
Praça São Francisco deAssis^ 1583 - CEP: 85.750-000

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

PLANALTO - PARANÁ

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO
PREGÃO PRESENCIAL N° 043/2013

RAZÃO SOCIAL: Arno Henrique Link

CNPJ N°: 01.946.439/0001-74

INSCRIÇÃO ESTADUAL N": 90133976-75

ENDEREÇO: Rua Principal, s/n FONE: (46) 3554-1115

MUNICÍPIO: Planalto EST.: Paraná

Declara o recebimento do Edital PREGÃO PRESENCIAL N° 043/2013

anexos I,II,III,IV,V,VI, Minuta de Contrato, referente aquisição de mantimentos

destinados exclusivamente à alimentação escolar dos alunos de educação

infantil/p ré-escola/creche.

Planalto-Pr., 22 de Julho de 2013

NOME; ARNO HENRIQUE LINK

RON"": 2.112.805 SSP/PR

ASSINATURA:
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ

TABELIONATO DE NOTAS DE CAPANEMA
I  Christian Lunardi Favero • Tabelião

LIVRO:00067-P TRASLADO F0LHAS;111/112

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ: COOPERATm
AGROPECUÁRIA CAPANEMA - COAGRO A FAVOR DE A IR _
ZíífiZíLM, NA FORMA ABAIXO DECLARADA:- j

.  ̂ ^

SAIBA Nl-quantos este Público Instrumento de Procuração
bastante virem que, aos três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dez, (03/02/2010), nesta
Cidade de Capanema, Estado do Paraná, neste Serviço Notarial, compareceu, como Outorganle:-
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CAPANEMA - COAGRO. pessoa jurídica de Direito
Privado, inscrita no CNPJ/MF sob n° 75.984.906/0001-97, com sede na Rua Padre Cirilo, s/n, em
Capànema-PR neste ato representada, nos tciTuos de seu ESTATUTO SOCIAL, devidamente
registrado na Junta Comercial do Paraná sob o n."20050672983, em 14/03/2005, com protocolo n°
05/067298-3, cuja cópia se encontra devidamente arquivada no Arquivo de Documentos n.°002, às
fis. 082/125 e NIRE (Sede) 41 4 Ò000935-1, conforme Certidão Simplificada expedida pela Junta
Comercial do Paraná em 03/01/2010, cuja cópia fica arquivada no Arquivo de Contratos Sociais n.°
04, a fls. 190, desta Serventia, neste ato, presentada por seu Diretor SEBALDÒ
WACLAWOVSKY, brasileiro, casado, agricultor, portador da Cédula de Identidade n°
l,642.2S3-3-SSP-PR, inscrito no CPF/MF sob n° 153.381.939-49, residente e domiciliado na Linha
Cambai, Capanema-PR e por seu Diretor JOÃO SAGGIN, brasileiro, casado, agricultor, portador
da Cédula de Identidade n° 1.808.682-4-SSP-PR, inscrito no CPF/MF sob rf 407.731.759-20,
residente e domiciliado na Rua Princi[^l, s/n° - Linha Gaúcha, Capanema-PR, conforme ATA DE
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, realizada em 30/01/2009, devidamente registrada na Junta
Comercial do Paraná em 12/03/2009, com Protocolo n °09/071311-7, de 27/02/2009, cuja cópia fica
arquivada nesta Serventia, no livro de Arquivo de Documentos n.° 04, nas fls. 65/76; reconhecidos
como os próprios por mim Christian Lunardi Favero, Tabelião, conforme os documentos que me
foram apresentados, do que dou fé. E aí, pela Outorgante, por meio de seus Direitores, me foi dito
que nomeia e constitui seu bastante procurador:- AIRTON TÜT^ELT.A. brasileiro, casado, gerente
administrativo, exercendo a função de gerente de entrepostos' da Outorgante, portador da Cédula de
Identidade n° 3.592.084 6-SSP-PR, inscrito no CPF/MF sob if 431.543.529-53, residente e
domiciliado na Rua Paraná, s/n, no Município de Planalto-PR; ao qual confere: os mais amplos e
gerais poderes, para o fim especial de representar a cooperativa outorgante perante o MUNICÍPIO
DE PLANALTO - PR, em todos os seus órgãos, e ainda, perante quaisquer terceiros onde com este-
instrumento se apresentar, podendo requerer e assinar todos os atos, instmmentos ou papéis exigíveis,
e necessários para a participação em concorrcncias, tomadas de preços, convites e quaisquer
outras modalidades de licitações de preços; e ainda, apresentar e assinar propostas, ratificá-las,
supervisionar o certame, impugnar participantes, elaborar quaisquer requerimentos para a Comissão
licitadora; depositar e retirar cauções; propor contra quem de direito as ações competentes e
defendê-las nas contrárias, concernentes ao certame licitatório, seguindo umas, e outras, até final
decisão, usando os recursos legais e acompanliando-os; confere ainda poderes para representar a
Outorgantes perante repartições públicas Federais, Estaduais, Municipais e Autárquicas dos 3 (três)
entes; juntar, apresentar e retirar documentos; prestar declarações e informações; enfim tudo mais
requerer e assinar, autorizando a praticar todos os atos que forem necessários para o cabal e fiel
cumprimento deste mandato, não podendo substabelecer. Certifícq, que a descrição do objeto do
presente mandato e a qualificação das partes me foram declaradas pela Outorgante por seiis
representantes, os quais alertados responsabiliza-se civil e criminalmente por sua veracidade. Pela
Outorgante, me foi dito, finalmente, que aceita esta procuração em todos os seus expressos termos,
tal qual se acha redigida. Assim o disse, do que dou fé. A pedido, lavrei-lhe a presente procuração
que, depois de lida e achada em, tudo conforme, outorga, aceita e asãina. Dispensado o
comparecimento das testemunhas instmmentárias, de acordo com o Código de Normas da
Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Paraná, confonne capítulo 11.2.18. Ato devidamente

'  Conlinua na Página 2

R. Alagoas, 1332 • Centro • Capanema - PR • CEP: 85.760-000 • Telefone: (46) 3552-3740
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LIVRO:00067-P

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ

TABELIONATO DE NOTAS DE CAPANEMA
Christian Lunardi Favero • Tabelião ^

TRASLADO F0LHAS:111/11J/Í>^
protocolado sob n° 0000044/2010, nesta data. Eu, (a.), Christian Lunardi Favero, Tabelião, qvíe^^,.
escrevi, conferi, subscrevo, dou fé e assino. Custas: R$40,38 (VRC 384,57) e Selo: R$(l,3^
Capanema-PR, 03 de fevereiro de 2010.. (aa.) COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CAPANEMA'í,
COAGRO, SEBALDO WACLAWOVSKY, Representante álj Outorgante. COOPERAI [VA
AGROPECUÁRIA CAPANEtvIA - C0A)3Rp,>4OÃ0 SAGGIN, Representante da Outorgmtê.
Christian Lunardi Favero, Tabelião. Na^ maiK>sT^slad^^ confere em tudo com o
original, ao qual me reporto e dou fé./feu, / ,■ ' Cliristian Lunardi Favero,
Tabelião, que a trasladei, conferi, subscrevo, mu f|;ír^ino

Capanema-P^03 deÁevereiro
my )lico e raso.

>10

. F/iv'

s. 1332^1

ÉmTesl "da Verdade

10.647.942/0001-10 Christi
>UN/

TABELIONATO DE NOTAS DE
CA^/^NEMÁ.PR

\

Rua Alagoas, i 332 - Centro
1^85760-000 - Capanbms - Paraná |

TABELIONATí
DE

NOTAS
DBV4331Ü

A

em branco.

•/
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município de planalto

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

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

PLANALTO - PARANÁ

PREGÃO PRESENCIAL N° 043/2013

ANEXO II - CARTA DE CREDENCIAMENTO

RAZÃO SOCIAL: Arno Henrique Link

CNPJ N°.; 01.946.439/0001-74

ENDEREÇO: Rua Principal, s/n

MUNICÍPIO: Planalto

FONE: (46) 3554-1115

EST.: Paraná

%

Credenciamos a Sr®. Josleí Maristela Hartmann. portadora

da cédula de identidade sob n°. 5.470.133-0 e CPF sob n°. 026.124.519-86. A

participar do procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO

PRESENCIAL N° 043/2013, 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

Planalto-Pr., 26 de Julho de 2013

NOME: ARNO HENRh:nriqvelink

RO: 2.112.805 CFF: 060.768.

CARGO: EMPRESÁRIO



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

PREGÃO PRESENCIAL 043/2013

ANEXO 11 - CARTA DE CREDENCIAMENTO

RAZÃO SOCIAL: Graciela Bernadete Toivbini Paris ME

CNPJ N^.: 05.653.033/0001-54

ENDEREÇO: Av. Rio Grande do Su}.937

MUNICÍPIO: Planalto

mNE: Í461 3555-1266

EST.: Paraná

Credenciamos o Sr. SIDÍNEI PARIS, portadora da cédula de

identidade sob n-. 8.207.147-4 e CPF sob n-. 028.877.889-81, A participar do

procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N- 043/2013,

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.

PLANALTO^R., 26 DE JULHO DE 2013

o

»S

NOME: GÂACIELA B.T. PARIS

RG; 3.719.201 CPF: 026.798.949-01

CARGO: F.MPRESÁRIA ™ 5^@53.033/0001
QRACÍEIA BERNADETE
TOiVBlN! PAí^lS - ME

Av'. RIO CR.ANDE 00 SUL. 937
CENTRO

j  S5760-000 - PLANALTO - PR |



COACRO Cooperativa AGRomousTiuAL Rua Padre Círilo
COOPERATIVA AGROinOUSTRIAL

, - Cx. Postal, 11 - Fone/Fax (46) 3552-8000 - 85760-000 - CAPANEMA - PR

CNPJ 75.984.906/0001-97 - coagro@coagro.com.br - Inscr Estadual 33500150-85

PREGÃO PRESENCIAL N° 043/2013

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO

(docinnentoobrigatório)

RAZÃO SOCIAL: CO AGRO CooperativaAgroindustrial
CNPJN" :75984SOeOOOeOO

ENDEREÇOrRuaParaná FONE:35554192
MUNICIPIOrPlanalto EST.:Paraná

O representante legal da enpresa COAGRO COOPERATIVA

AGROINDUSTRIAL_, naqualidadede Proponentedo procedimentollcitatório sob a modaliíjade

de PREGÃO PRESENCIAL N° 043/2013instauradopeIaPrefeítLiiaMunlcipalde Planalto, declara

parafins de direito que á referidaempresacumpreplenamenteos requisitosde habilitação exigidos

no respectivo edital de licitação.

Por sera expressãodaverdade, firmamosa presente.

Plasnalto26 de julho de 2013

NOMEiAIRTONTUREI
r\j / í

RG/CPES^,0461431543.42953

CARGO:GERENTEDA UNIDADE



município de planalto

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

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

PLANALTO - PARANÁ

PREGÃO PRESENCIAL N" 043/2013

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

(documento obrigatório)

RAZÃO SOCIAL: Arno Henrique Link

CNPJN".: 01.946.439/0001-74

ENDEREÇO: Rua Principal, s/n

MUNICÍPIO: Planalto

FONE: (46) 3554-1115

EST.: Paraná

O representante legal da empresa Arno Henrique Link, na

qualidade de Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade de

PREGÃO PRESENCIAL N" 043/2013, 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.

th

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Planalto-Pr., 26 de Julho de 2013

cy^

NOME: ARNO HENRIQUE LINK

RG: 2.112.805 CPF: 060.768.749-53

CARGO: EMPRESÁRIO
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município de planalto

CNFIN"" 76.460,526/0001-16
Praça São Francisco ãe Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

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

PLANALTO - PARANÁ

PREGÃO PRESENCIAL N^ 043/2013

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO

(documento obrigatório)

RAZÃO SOCIAL: Graciela Bernadete Tombíni Paris ME

CNPJ m.: 05.653.033/0001-54

ENDEREÇO: Av. Rio Grande do Sul937

MUNICÍPIO: P/ana/to

FONE: (46) 3555-1266

EST.: Paraná

O representante legal da empresa Graciela Bernadete Tombini

Paris ME. na qualidade de Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade de

PREGÃO PRESENCIAL N- 043/2013, 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.

PLANALTO-PR., 26 DE JULHO DE 2013

O-O ( >

NOMEhTtRAriRLA B.T. PARIS

RG: 3.719.201 CPF: 026.798.949-

CARGO; EMPRESÁRIA

rÕ5.653.033/0001-54l
GRACIELA BERNADETE
TOMBlNi PARiS - ME

AV. RIO GRANDE DO SUL. 937
CENTRO

I  85750-000 - PLANALTO - PR



ÍUníi'"-'

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

PREGÃO PRESENCIAL 043/2013

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: Arno Henrique Link

CNPJN".: 01.946.439/0001-74

ENDEREÇO: Rua Principal, s/n

MUNICÍPIO: Planalto

FONE: (46) 3554-1115

EST.: Paraná

O representante legal da empresa Arno Henrique Link, na

qualidade de Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade de

PREGÃO PRESENCIAL N° 043/2013, 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.

OOO^
Planalto-Pr., 26 de Julho de 2013

c>A

NOME: ARNO HÉNRIQtÍE LI

RG: 2.112.805 CPF: 060.768.749

CARGO: EMPRESÁRIO



município de planalto

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

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

PLANALTO - PARANÁ

PREGÃO PRESENCIAL 043/2013

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: Gracieía Beniadete Tombini Paris ME

CNPJ N^.: 05.653.033/0001-54

ENDEREÇO: Av. Rio Grande do SuL937

MUNICÍPIO: Planalto

FONE: (46) 3555-1266

EST.: Paraná

O representante legal da empresa Gracieía Bernadete Tombini

Paris ME. na qualidade de Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade de

PREGÃO PRESENCIAL N- 043/2013, 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.

PLANALTO-PR., 26 DE JULHO DE 2013

o

'O/AjS
NQMEÍGIjlACIFLA B.T. PARIS

RG: 3.719.W1 CPF: 026.798.94

CARGO: EMPRESÁRIA

ÍÕ5 .653.033/0001-541
GRACIELA BERNADETE
TOMBINI PAí^JS - ME

AV. RtO GRANDE DO SUL, 937
CENTRO^ 85750-000 - PLANALTO - PR J



^  Município de Planalto "

Pregão Presencial 43/2013

PROPOSTA DE FORNECÍÍVIENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 01.946.439/0001-74 Fornecedor : ARMO HENRIQUE LINK

Endereço : RUA PRINaPAL S/N SAGRADA FAMÍLIA ■ SAGRADA FAMLIA - Ranalto/PR
Página 1

N°>tem Descrição do Produto 1 Serviço Qtde. Unid. Preço Máximo Marca Preço Unitário Preço Total

001 Achocolatado em pó pcte de 500g. 100,0000 UN 1,5100 DE CASA 1.5000 150,0000

002 Açúcar cristal pacote com 5 kg 70,0000 PCTE 6,9500 ALTO ALEGRE 6,9400 485,8000

003 Arroz parbolizado tipo 1 pacote 5 kg 70,0000 PCTE 9,6800 RAMPINEU 9,6700 676,9000

004 Banana katura 1,500,000 KG 1,6800 CANTU 1,6700 2.505,0000

005 Biscoito doce tipo Maria pacote com 800 gr 150,0000 PCTE 4,7000 CASAREDO 4,6900 703,5000

006 Biscoito salgado tipo Cream Cracker pacote com 800 gr 150,0000 PCTE 5,0000 CASAREDO 4,9900 748,5000

007 Canjiquinha amarela de 500 gr 100,0000 PCTE 1,3600 KITAL 1,3500 135,0000

008 Carne bovina moida fresca de 2° 500,0000 KG 8,6500 LINK 8,6400 4.320,0000

009 Coxa e sobrecoxa de frango sem dorso 1,200,000 KG 4,4000 DIPLOMATA 4,3900 5.268,0000

010 FARINHA DE MILHO PACTE 5KG 15,0000 PCTE 6,3600 PRIMADONA 6,3500 95,2500

011 Farinha de trigo especial pacote com 5 kg 65,0000 PCTE 6,4500 PRIMADONA 8,4400 717,4000

012 Feijão preto tipo 1 pacote com 1 kg 130,0000 KG 3,5500 CANTU 3,5400 460,2000

013 Iogurte de f rutas pacote de 1 litro 1.100,000 LT 2,0200 SANTA CLARA 2,0100 2.211,0000

014 Laranja Pera 100,0000 KG 1,5500 CANTU 1,5400 154,0000

015 Leite em pó integral pacote com 400 gr 500,0000 PCTE 5,2500 SANTA CLARA 5,2400 2.620,0000

016 Leite pasteurizado, tipo "C" integral teor de gordura 3% 1.200,000 LT 1.9000 N COTADO

017 Maça gala 150,0000 KG 2,9500 CANTU 2,9400 441,0000

018 Mamão Formosa ^ A
Óleo de Soja lata com 900 ml /s\ ̂ *

100,0000 KG 2,9600 CANTU 2,9500 295,0000

019 150,0000 UN 2,7900 COAMO 2,7800 417,0000

020 Sagu pacote com 500 gr 50,0000 PCTE 1,9800 PRATA 1,9700 96.5000

Validade da proposta; 60 dias

FVazo de entrega: 2 dias

vV

#

dhSrARNO HBJRIQUELÍNK

CNPJ; 01.946.439/0001-74

PREÇO TOTAL DO LOTE

TOT«. DA PROPOSTA:

2&7/Z313 C8.01 54 da oíarTÚ



( (Município de Planalto

Pregão Presencial 43/2013

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 75.984.906/0006-00 Fornecedor: COAGRO COOPERAWA AGROINDUSTRIAL

&idereço : RUA PARANA ESQUINA COM CURITIBA S/N - CENTRO - Ranalto/PR - CEP 85750-000

Inscrição Estadual: 3340010085 Contador:

E-mall:

Telefone: 3555-1192

Representante: ELIANE BEATRIZ WINKOSKI CPF: 031.814.669-05

Endereço representante: RUA PARANÁ - CENTRO- FLANALTO/PR- 00^85750-000
E-mail representante:

Banco: Agência:

Lote : 001 Lote 001

RG: 58737194

Conta:

Fax: Celular:

Telefone contador:

Telefone representante:

Data de abertura:

Página 1

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

001 Acliocolatado em pó pcte de 500g. 100,00 UN 1,51 DE CASA 1,51 151,00

002 Açúcar cristal pacote com 5 kg 70.00 PCTt 6,95 ALTO ALEGRE 6,94 485,80

003 Arroz parboiizado tipo 1 pacote 5 kg 70,00 PCTE 9,68 RAMPINELLI 9,65 675,50

004 Banana katura 1.500,00 KG 1,68 CEASA 1,68 2,520,00

005 Biscoito doce tipo Maria pacote com 800 gr 150,00 PCTE 4,70 NINFA 4,70 705,00

006 Biscoito salgado tipo Cream Cracker pacote com 600 gr 150,00 PCTE 5,00 NINFA 5,00 750,00

007 Canjiquinha amarela de SOO gr 100,00 PCTE 1,36 BEIJA-FLOR 1,35 135,00

006 Carne bovina moida fresca de 2" 500.00 KG 8,65 BANTLE 8,65 4,325,00

009 Coxa e sobrecoxa de frango sem dorso 1.200.00 KG 4,40 AURORA 4,40 5.280,00

010 FARINHA DE MILHO PACTE 5KG 15,00 PCTE 6,36 REAL 6,35 95,25

011 Farinha de trigo especial pacote com 5 kg 85,00 PCTE 8,45 0 BACANA 8,45 718,25

012 Feijão preto tipo 1 pacote com 1 kg 130.00 KG 3.55 GRÃO DO SUL 3,54 460,20

013 Iogurte de f rutas pacote de 1 litro 1.100,00 LI 2,02 FRIMESA 2,02 2.222,00

014 Laranja Fera 100,00 KG 1,55 CEASA 1,55 155,00

015 Leite em pó integral pacote com 400 gr 500,00 PCTE 5,25 SANCOR 5,25 2,625,00

016 Leite pasteurizado, tipo "C" integral teor de gordura 3% 1.200,00 LT 1,90 LACTOMIL 1,89 2,268.00

017 Maça gala 150,00 KG 2,95 CEASA 2,95 442,50

018 Mamão Formosa 100,00 KG 2.96 CEASA 2,96 296.00

019 Óleo de Soja lata com 900 ml 150,00 UN 2,79 COAMO 2,79 418.50

020 Sagu pacote com 500 gr 50,00 PCTE 1,98 PRATA 1.98 99,00

PREÇO TOTAL PC LOTE : 24.827,00

TOTW. DA PROPOSTA: 24.827,00

AValidade da proposta: 60 dias

Prazo de entrega: 2 dias l
COAGRO COOPERATT^^GROINDUSTRIAL

CNPJ: 75.98Í906/0006-00

esProposta - Versão: 1.1.1.7 2aD7/2013 10:21:41
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( (Município de Planalto

Pregão Presencial 43/2013

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

Página 1

CNPJ: 05.653.033/0001-54 Fornecedor: GRAQELA BERNADETETOMBlNi PARIS-ME

Bidereço : AV RD GRANDE DO SUL 937 - CENTRO - Ranalto/PR - CEP 85750-000

Inscrição fetadual: 9027867917 Contador:

E-maíl:

Telefone: 35551266 Fax: Celular:

Telefone contador:

Representante: GRACIELA BERNADETETOMBINI PARIS CPF: 026.798.949-01

Bidereço representante: RUA PARANÁ 979 - CENTRO - PLANALTO/PR- CEP85750-00

E-mail representante:

Banco:

Lote: 001

Agência:

RG: 3719201

Conta:

Telefone representante:46-3555-1266

Data de abertura:

Lote 0Q1

Item Descrição do Produto 1 Serviço Qtde. Unid. Preço Máximo fUlarca Preço Unitário Preço Total

003 Arroz parbolizado tipo 1 pacote 5 kg 70.00 POTE 9,68 MINUTINHO 9,68 677,60

004 Banana katura 1.500,00 KG 1.68 TRADIÇÃO 1,68 2,520,00

007 Canjiquinha amarela de 500 gr 100,00 PCTE 1,36 FLOR DA SERRA 1,36 136,00

008 Carne bovina molda fresca de 2* 500,00 KG 8,65 TRADIÇÃO 8.65 4,325,00

009 Coxa e sobrecoxa de frango sem dorso 1,200,00 KG 4,40 SEVA 4,40 5,280,00

011 Farinfia de trigo especial pacote com 5 kg 85,00 PCTE 6,45 PRIMADANA 8,45 718,25

012 Feijão preto tipo 1 pacote com 1 kg 130,00 KG 3.55 FEMILLA 3,55 461,50

013 Iogurte de frutas pacote de 1 litro 1,100,00 LT 2,02 LACTOMIL 2.02 2.222,00

014 Laranja Pera 100,00 KG 1,55 TRADIÇÃO 1,55 155,00

016 Leite pasteurizado, tipo "C integral teor de gordura 3% 1.200,00 LT 1,90 LACTOMIL 1,90 2.280,00

017 Maça gala 160.00 KG 2,95 TRADIÇÃO 2,95 442.50

020 Sagu pacote com 500 gr 50,00 PCTE 1,98 PRATA 1,98 99,00

PREÇO TOT4L DO LOTE : 19.316,85

TOTAL DA PROPOSTA; 19.316,86

Validade da proposta; 60 dias

FVazo de entrega: 2 dias
OJ\ I ^

GRACIEL^ERNADETETOMBINI PARIS- ME
CNPJ: 05.653.033/0001-54

ro5 .653.033/0001-54'
GRACÍELA BER^ADETE

ME

NOE DO SUL, 937
ENTRO

LANALTO - PR

AV. RI

85750-0

J

esProposta - Versão: 1 1.2.1 26/07/201309:40.00



Município de Planalto -2013
Relatório de Lances dos Fornecedores

Pregão 43/2013

Páginal

Obielo: aquisição de mantimentos destinados aclusivamenle á alimentação escolar

Lote: 0001 Item 0001 AchocolatadoempópctedeSOOg.

Fornecedor 6 COAGRO COOPERATIVAAGROINDUSTRIAL

Rodada Valor

Lance Inicial 1,51

1  1,49

Fornecedor 444

Rodada

Lance Inicial

ARNO HENRIQUE LINK

Valor

1,50

Marca DECASA

Lota 0001 Item'0002 Açúcar Cfístal pacote cc«n S Iç "

Fanecedor 6 COAGRO COOPERATIVÁAGROINDUSTRIAL
Rodada Valor

Lance Inicial 6,94

1  6,92

Fornecedor 444

Rodada

Lance Inicial

ARNO HENRIQUE UNK

Valer

6,94

Marca ALT0A1£GRE

. Quantidade: . . : 1CD,C0

Vencedor

Declinou

Qua^tteda: 70,00

Vencedor

Lciã;0001 Itenv 0003 ArrozperbdlzadotipoIpacote 6íg Marca RAMPINELU

Fornecedor 6

Rodada

Lance Iricld

1

Fanecedcr 444

Rodada

Lance Inicial

1

Fartecedcr 2014

Rodada

Lance inoat

Itant 0004 Bamlelira

Forrecedcr 444

Rodada

lance Inicial

1

Fornecedor 6

Rodada

Lance inicial

Fornecedor 2014

Rodada

Lance Incial

COAGRO COOPERATIVAAGROINDUSTRIAL

Valor

9,65

9.63

ARNO HENRIQUE UNK

Vdor

9.67

9.64

GRACIELA BERNADETE TOUBINI PARIS- ME

Valor

9.68

ARNO HENRIQUE UNK

vaor

1.67

1.65

COAGRO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

Vdor

1.66

GRACIELA BERNADETE TOMBÍNI PARIS- ME

Vdor

1.68

Dedlnou

Qi^dade; 70,00

Vencedor

Oedinou

Marca CANTU

0001

lata 0001

Item 0005 BiscdlodocatlpoMariapecolecomeoOgr

Fornecedor 444 ARNO HENRIQUE UNK

Rodada Valor

Lance Incial 4,69

1  4,65

Fornecedor 6 COAGRO COOPERATIVA AGROINOüSTRIW.

Rodada Valor

Lance inicia 4.70

Item 0006 Bi8COitosâgedotipoCreamCreclerpacctecom800gr

Fornecedcr 444 ARNO HENRIQUE UNK

Rodada Valor

Lance inicial 4.99

1  4,95

Fornecedor 6 COAGRO COOPERATIVAAGROINDUSTRIAL

Rodada Vaor

Lance Inicial 5,00

Marca CASAREDO

Ma-ca CASAREDO

Declinou

Qiafc^ 1.S00iqÓ

Vencedor

Oeclbiou

Dedlnou

-CHia«dada - ISOPO

Vencedor

Dedlnou

Qualidade .1^,00

Vencedor

Ded nou

Lota 0001 Item' 0007 CanjiquitiaamareladeSCOgr Maca BEUA-FLOR

Fornecedor 6

Rodada

Lance Inicial

1

Fornecedor 444

Rodada

COAGRO COOPERATIVAAGROINDUSTRIAL

Valor

1.35

1,33

ARNO HENRIQUE UNK

Valor

Qu^t^ X

Vencedor

Dedlnou

Emitido por: ALEX SCHERER, na versão: 5503 e 2&07/2013 14:43.58



Município de Planalto -2013
Relatório de Lances dos Fornecedores

Pregão 43/2013

Página:2

Objeto: aquisição de manUmentos destinados ejclusivamenle à alimentação escola-

Lance Inicial

Fornecedor 2014

Rodada

Lance Inicial

1.35

GRACIELABERNAOETE TOMBINI PARIS- ME

Valor

1.36

tble:.0001 ílent 0008 " GamebotiinamcriciBfrescadaZ»

Fornecedor 2014

Rodada

Lance Inicial

1

Fornecedor 6

Rodada

Lance Inicial

Fornecedor 444

Rodada

Lance Inicial

GRACIELABERNAOETE TOMBINI PARIS- ME

Valor

8,65

8.63

COAGRO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

Valor

8,65

ARNO HENRIQUE UNK

Valor

8.64

Lote: pod Item: 0009 Ccoaèsobreccpedâfrangosemdcrsd Marca SEVÀ '

Fornecedor 2014

Rodada

Lance Inicial

1

2

Fornecedor 6

Rodada

Lance Inicial

1

Fornecedor 444

Rodada

Larce Inicial

GRACIEIABERNADETETOMBINI PARIS- ME

Vala

4,40

4.36

4,35

COAGRO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

Via

4.40

4.37

/^NO HENRIQUE LINK

Váa

4,39

Ixie: 0001 Item: 0010 FARINHA DE MILHO PACTESKG Merca REAL

Faneceda

Rodada

Lartceiniciá

1

2

Faneceda

Rodada

Lance Iniciá

1

444

COAGRO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

Váa

6,35

6.33

6,32

ARNO HENRIQUE UNK

Váa

6,35

6.34

Lote: 0001 Itsn 0011 FarirhadetrjgoespeciápacoteconSlQ Marca PRIMM30NA

Faneceda 444

Rodada

Lance Iniciá

1

Faneceda 6

Rodada

Larx:e Iniciá

Faneceda 2014

Rodada

LarKelriciá

ARNO HENRIQUE UNK

Váa

8.44

8,43

COAGRO COOPERATIVAAGROINDUSTRIAL

Váa

8.45

GRACIELA BERNADETE TOMBINI PARIS- ME

Váa

8.45

LÁa 0001 Item: 0012 Fájâo prelo Hpol pacote oimlfQ Merca GRAODOSUL

Faneceda 6

Rodada

Lance Iniciá

1

Faneceda 444

Rodada

Lance Iniciá

1

Faneceda 2014

Rodada

Lance Iniciá

COAGRO C00PERAT1VAAGR0INDUSTRIAL

Váa

3,54

3.51

ARNO HENRIQUE LINK

Váa

3.54

3.52

GRACIELABERNAOETE TOMBINI PARIS- ME

Váa

3.55

Dedlnou

IÇ^dade. • SOO.àO
Vencedor

Dedlnou

Dedinou

'Quantidade: 12GO,00

Vencedor

Dedlnou

Dedlnou

Quanfidada 1800

Vencedor

Dedinou

Ouantldada BS.tXi

Vencedor

Dedinou

Dedlnou

Cluantídate 130,00

Vencedor

Dedlnou

Dedinou

0001 liem: 0013 logtrtedelTuIsspacotedelliIro Marca SANTACLARA Quanlidads

Emitido pa: ALEX SC H ER ER, na \ersâo: 5503 e 26flD7/2013 14:43:58
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Município de Planalto - 2013
Relatório de Lances dos Fornecedores

Pregão 43/2013

Páglna:3

Objelo: aquisi^ de myitimeitos destinados e«lusi\amerteà alimentação escolgr

Ifller.ÒOOl

Fornecectór 444

Rodada

Unce inicial

1

Fornecedcr 6

Rodada

Lance inicial

Fornecedor 2014

Rodada

Lance inicial

1

ltan;:f»T4

Fornecedor 444

Rodada

larKe inicial

1

Fornecedor 6

Rodada

Lance inicial

Fornececter 2014

Rodada

Lance Inicial

1

Fornecedor 6

Rodada

Lance inicial

1

Fornecedor 444

Rodada

Lance Iniciai

ARNO HENRIQUE LINK

Valor

2.01

1.98

COAGRO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

Vaicr

2.02

GRACIELA BERNADETE TOMBINI PARIS- ME

Valor

2,02

1.99

ARNO HENRIQUE UNK

Valor

1.54

1.52

COAGRO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

Vdor

1.55

GRACIELA BERNADETE TOMBINI P/«IS- ME

Valor

1,55

1.53

Vencedor

Declinou

Dedinou

vencedor

Declinou

Dedinou

COAGRO COOPERATIVAAGROINDUSTRIAL

Valor

5,25

5.23

ARNO HENRIQUE LINK

Valor

5.24

Vencedor

Dedinou

Ldè ÇÇOl "itan- 'coié';;]Í!á'Ê'pasteij1zado;iípo'|'#ífrte|iâ;tó^^
Fornecedor 6

Rodada

Lance Inicial

COAGRO COOPERA

íMffcairiACTOMILi: .'ÒU^dad^;:

TIVÀÀGRÓINDUSfRIÀL
Valor

1,89

1

Faneceda 2014

Rodada

Lance Irtcial

1

'T»e;^1;7jtem:;:0017
Fornecedor 444

Rodada

Lance Iniciai

1

Fornecedor 6

Rodada

L^ice Inicial

Fornecedor 2014

Rodada

Lance Inicial

1

MànâoFoçmoM;

Fornecedcr 444

Rodada

Larce Inicial

1

Fanecedor

Rodada

Lance Inicial

1

1.86

GRACIELA BERN/y3ETET0MBINI PARIS- ME

Valor

1,90

1.87

ARNO HENRIQUE LINK

Valor

2.94

2.92

COAGRO COOPERATIVAAGROINDUSTRIAL

Valor

2,96

GRACIELA BERNADETE TOMBINI PARIS-ME

Vâor

2.95

2.93

ARNO HENRIQUE UNK

Vdcr

2.95

2,93

COAGRO COOPERATIVAAGROINDUSTRIAL

Valer

2.96

294

Vencedor

Dedinou

Dedinou

Dedinou

Marca; niCANTU;:

Vencedor

Dedinou

t^^rÔbÔl:l:;i:IÍeíitjOOtffin'|líeo,cíe



Município de Planalto -2013
Relatório de Lances dos Fornecedores

Pregão 43/2013

Págína4

Objao: aqusiçáo de manimentos destinados aclusivemente à alimentação escdar

Fornececta- 6

Rodada

Lance inicial

1

2

Fornecedor 444

Rodada

Lance Inicial

LiXe: 0001 Item 0020 SagupaccteccmSOOgr

Fornecedor 6

Rodada

Lance Inicial

1

Fornecedor 444

Rodada

Lance Inicial

Fornecedor 2014

Rodade

^  Lance Inicial
1

COAGRO COOPERATIVAAGROINDUSTRIW.

Vdor

2,79

Z77

2,75

ARNO HENRIQUE UNK

Valor

2,78

COAGRO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

Vedor

1,98

1.95

ARNO HENRIQUE UNK

Valor

1.97

GRACIELABERNADETETOMBlNf PARIS-ME

Vâv

1.98

1.96

Marca- PRATA Quat^dade:

Vencedor

Dedlnou

50,00

Vencedor

Declinou

Dedlnou

oAlÍ W^a". UxóXfí,
ARNO HENRIQUE UNK

JOSLQ MARISTELA HARTMANN

ÍGRO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
TRirWlNKOSKI

GRAaELA BERNADETE TOMBINI PARIS- ME

GRACIELA BERNADETE TOMBINI PARIS

w

•

Erntldopor: ALEXSCHERER, na\er5âo: 5503e 26í)7/201314:43:58



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ 76.460.526/0001-16

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

85750-000 - PLANALTO - PARANÁ

PREGÃO PRESENCIAL N" 043/2013

DATA: 26/07/2013

EMPRESA: COAGRO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.

DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

- Certidão Negativa de Débitos CND - Validade até 26/10/2013;

- Certidão de Regularidade de Situação CRS-FGTS - Validade até 20/08/2013;

- Certidão Negativa de Tributos Federais - Validade até 17/08/2013;

- Certidão Negativa de Tributos Estaduais - Validade até 21/08/2013;

- Certidão Negativa de Tributos Municipais - Validade até 24/09/2013;

- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - Validade até 25/10/2014;

- Contrato Social da Empresa;

- CNPJ da empresa;

- Anexo III - Declaração de Idoneidade;



Certidão Negativa de Debito Page 1 of 1

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

E As DE TERCEIROS

N° 000482013-14021906

Nome; COAGRO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

CNPJ: 75.984.906/0001-97

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:

- averbaçâo 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 29/04/2013.

Válida até 26/10/2013.

Certidão emitida gratuitamente.

Atençâo:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

hll|):'/\vw\v010.Jalaprev.gov.br/CWS^IN/cws„mv2.asp7COMS„BIN/SlW_CoiUc.Nlo... 25/07/2013



VOLTAR

CAt^ZA
CAIXA ECONOM CA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 75984906/0006-00
Razão Social: cooperativa agropecuária capanema ltda

Nome Fantasia:coAGRO

Endereço: av rio grande do sul 615 / centro / planalto / pr /
85750-000

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

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

Validade: 22/07/2013 a 20/08/2013

Certificação Número: 2013072216363329052605

Informação obtida em 25/07/2013, às 11:45:32.

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

http3://vv\v\v.sirgü.Cíi!xa.gov.bt"/E:mpicsíi/Crí/CTl7FgeCl-'Shupi'iiiiÍ!Tapel.!"isp;''VARPcs. 25/07/2013
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MINISTÉRIO DA FAZENDA

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA

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

Nome: COAGRO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

CNPJ: 75.984.906/0001-97

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:

1. constam débitos relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei n^ 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN); e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

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 01:00:50 do dia 18/02/2013 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/08/2013,

Código de controle da certidão: E570.F9B6.53CB.307C

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

híír)://^^'^^'^v.rcccit^.fa7c^dfl,p^v.b^/■^pl'C^cocf^/ATSPO/cert^d.no/CND^onuI.nt?.SegVia/. .. 29/0d/2013
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PARANA

Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado
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Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

N°10329738-08

Certidão fornecida para o CNPJ/iVIF: 75.984.906/0006-00

Nome; COAGRO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

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

virww.fazenda.Dr.qov.br

Esta Certidão tem validade até 21/08/2013 - Fornecimento Gratuito

paranA

Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

Certidão N" 10329738-08

Emitida Eletronicamente via Internet

23/04/2013 • 13:49:05

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

e

^CPF--Ã.eCNP.í 23AT1/20I3



Certidão http://l 92.168.0.1 ;7474/stm/stmcertÍdao.view.logic?modeiView.tpC...
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

NEGATIVA

N" 6790/2013

IMPORTANTE:

1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA

MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS
POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO

PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.
2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE

ATÉ 24/09/2013, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

REVENDO OS ARQUIVOS E REGISTROS, CERTIFICAMOS QUE: O CONTRIBUINTE NADA

DEVE À FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL RELATIVO A EMPRESA MENCIONADA ABAIXO.

Planalto, 26 de Julho de 2013

REQUERENTE: O mesmo
CODIGO DE AUTENTICAÇÃO:

C2HHF2QE52T44Z5Q9M

FINALIDADE: CONCORRÊNCIA / LICITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: COAGRO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

INSCRIÇÃO EMPRESA

418

CNPJ/CPF

75.984.906/0037-06

INSCRIÇÃO ESTADUAL ALVARA

366

ENDEREÇO

VILA BARRA GRANDE, S/N - BARRA GRANDE CEP: 85750000 Planalto - PR

CNAE / ATIVIDADES

Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados.
Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)

Emitido por Pedro Augusto Sanians

Prefeitura Municipal

IVO B
Auxiliar Fináiíçeiro j \
Decreto 2396/Í2005 / \

PLANALTO-PARAMÂ

26/07/2013 08:05
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COAGRO COOPERATIVA AGROINDÚSTRIA! (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 75.984.906/0006-00

Certidão n°: 29248280/2013

Expedição: 29/04/2013, às 14:16:57
Validade: 25/10/2013 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que COAGRO COOPERATIVA AGROINDÜSTRIAL (MATRIZ E FILIAIS),

inscrito(a) no CNPJ sob o n° 75.984.906/0006-00, 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 á identificação das pessoas naturais e jurídicas

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

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.
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ESTATUTO

COAGRO - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

NIRE: 414.00009351

CNPJ: 75.984.906/0001-97

CAPITULO I

DAS CARACTERÍSTICAS JURÍDICAS E LEGAIS

Art.r A COAGRO - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, fundada em 05,12.1970.

rege-se pelo presente Estatuto Social e pelas disposições legais vigentes.

Parágrafo Único - Tem Sede e Foro á Rua Padre Cirilo. 196, no Município de
Capanema - PR.

Art.2° Tem por área de ação. para efeito de admissão de associados, municípios da
Região Sudoeste do Estado do Paraná, podendo ser ampliada, inclusive para
outras Unidades da Federação.

Art.3® O prazo de duração da sociedade é indeterminado e o ano social coincidirá
com o ano civil.

CAPÍTULO II
DOS OBJETIVOS INSTITUCIONAIS. DAS POLÍTICAS E ESTRATÉGIAS GERAIS

Art.4° Os objetivos Institucionais da Cooperativa são a preservação e a melhoria
da qualidade de vida econômica e social de seus associados.

Parágrafo Único: No cumprimento dessa finalidade básica, a Cooperativa terá como
Política Geral a prática do principio da ajuda mútua, visando a defesa dos interesses
e a promoção econômico - social dos associados

Art.5° À luz dessa Política Geral, a Cooperativa estabelece como forma essencial de
sua atuação e, desde que suas condições econômicas - financeira as
permitam, o desenvolvimento das seguintes linhas estratégicas, incluído os
objetivos táticos, que para efeitos de sua numeração, distribuem-se nos
parágrafos a seguir:

§ T^ Comercialização e Industrialização:

a) Proceder ao recebimento, classificação, beneficiamento, padronização e
industrialização, no total ou em parte, da produção de origem vegetal, animal
e/ou extrativa e de qualquer espécie condizente com as operações da
Cooperativa, com origem nas atividades dos associados:

b) Desenvolver e organizar serviços de recepção de produtos dos associados, de
tal forma que se obtenham boas condições de preservação e segurança e.
simultaneamente, racionalização e diminuição das despesas de transporte dos
locais de produção para locais de recepção e armazenagem ou para o
mercado consumidor interno e externo.
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c) Assegurar, para todos os produtos de comercialização em comum, adequados
canais de distribuição e colocação diretamente nos mercados consumidores:

d) Providenciar, para ótimo cumprimento dos objetivos anteriores, instalações,
máquinas e armazéns que e onde se fizerem necessários, seja por conta
própria ou arrendamento:

e) Adotar marca de comércio devidamente registrado para produtos recebidos
e/ou industrializados e assegurar sua promoção mediante publicidade e/ou
propaganda compatíveis

§ 2° Serviços de Armazenagens:

a) Registrar-se como armazém Geral, expedindo "Conhecimentos de Depósitos"
e "Warrants" para os produtos conservados em seus armazéns, próprios ou
arrendados:

b) Praticar ainda a alternativa de emissão de outros títulos decorrentes de suas
atividades normais, aplicando-se no que couber, a legislação específica e
cooperativista vigente

§ 3° Serviços de Abastecimento:

a) Adquirir e/ou, sempre que for o caso, importar, produzir, processar, formular,
fabricar ou industrializar quaisquer artigos de interesse dos associados, tais
como mudas, sementes, fertilizantes minerais, orgânicos e outros, defensivos
agropecuários, animais, rações e produtos veterinários, veículos de transporte,
motores, máquinas e implementos agrícolas, peças e acessórios, ferramentas,
material de construção e instalação agropecuário, instrumentos e apetrechos
agropastoris. combustíveis, inclusive Gás(GLP), lubrificantes e ainda quaisquer
outros insumos, de alguma forma vinculados às atividades da cooperativa e
seus associados, bem como fornecer tais artigos aos associados mediante
faturamento e/ou taxas de serviços;

b) Adquirir e/ou instalar e fornecer, segundo conveniências e possibilidades da
cooperativa, toda espécie de utilidades, gêneros alimentícios, produtos de uso
pessoal e doméstico, mediante idêntico sistema;

c) Instalar, onde for necessário e conveniente, armazéns, depósitos e lojas, que
facilitem a distribuição dos produtos mencionados nas alíneas anteriores.

§4° Serviços Financeiros:

a) Fazer, de acordo com as possibilidades, vendas a prazo dos itens
mencionados no parágrafo 3°;

b) Encaminhar os associados e dar-lhes apoio para que obtenham condições de
financiamento junto às instituições de crédito,

c) Viabilizar mediante ação intermediária e facilitadora, quando necessária e
justificada, repasses e créditos bancários:

d) Dentro de parâmetros pré - estabelecidos e. de acordo com a viabilidade,
efetuar adiantamentos por conta dos produtos recebidos e ou contra entregas
futuras de associados, bem como a terceiros para prestação de serviços e/ou
para aquisição de bens. sempre mediante titules de créditos e/ou documentos
que os assegurem.

§ 5° Serviços Técnicos e Sociais:



a) Proteger o êxito do sistema cooperativo por todos os meios técnicos possíveis,
instalando e/ou promovendo quaisquer serviços que objetivem o
desenvolvimento e aperfeiçoamento tecnológico da produção sem agredir
o meio ambiente:

b) Empreender planos sistemáticos de assistência técnica que promovam, por
todas as formas compatíveis, a produtividade das atividades dos associados e
a expansão do cooperativismo;

c) Fomentar iniciativas de promoção humana, seja através do desenvolvimento
social, cultural ou educacional, seja através da modernização técnica ou
tecnológica, corno implementação em sistema e meios de comunicação, etc.,
sempre, dirigido aos interesses da melhoria da qualidade de vida dos
associados, seus familiares e colaboradores da cooperativa:

d) De conformidade com a viabilidade econômica e financeira da Cooperativa,
estipular em favor de seus associados e colaboradores, seguros de vida em
grupo por morte natural, acidental e invalidez temporária ou permanente, bem
como, auxílio funeral.

Art.6' Para o cumprimento dos objetivos táticos citados no "capul" do artigo 5" e
parágrafos, poderá a Cooperativa criar e desenvolver um Departamento de
Projetos e Execução de Construção Civil. Projetos e Execução Mecânica.
Projetos e Execução Elétrica e Hidráulicos e Manutenção de Equipamentos e
Obras Civis, objetivando ao atendimento das necessidades resultantes dos
serviços de infra-estrutura, previstos naqueles parágrafos.

Art.?" Para atendimento de quaisquer dos objetivos da cooperativa, incluindo os
acessórios ou complementares. poderá a mesma filiar-se a outras cooperativas
ou, ainda, atendidas as disposições da Legislação pertinente, participar em
sociedades não cooperativas, bem como manter por conta própria ou através
de contratos ou convênios com empresas ou entidades de direito público ou
privado, quaisquer serviços e/ou atividades.

Art.8" Independente de aprovação em Assembléia Geral, poderá a cooperativa,
operar com terceiros em bases que não superem o montante estabelecido
segundo os termos da Legislação Cooperativista vigente.

CAPÍTULO III
DA ESTRUTURA SOCIETÁRIA

SEÇÃO I
DA ADMISSÃO. DOS DIREITOS. DOS DEVERES E RESPONSABILIDADES

DOS ASSOCIADOS

Art.9 Poderá associar-se á Cooperativa, salvo se houver impossibilidade técnica de
prestação de serviços, qualquer pessoa que se dedique à atividade
agropecuária, extrativa ou de consumo, por conta própria, em imóvel de sua
propriedade ou ocupado por processo legitimo, dentro da área de ação da
sociedade, tendo livre disposição de sua pessoa e bens. que concorde com as
disposições deste Estatuto Social e, que não pratique atividade que possa
prejudicar ou colidir com interesses e objetivos da cooperativa

§ 1° O número de associados é ilimitado quanto ao máximo, não podendo ser
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inferior a 50 (cinqüenta) pessoas físicas, sob pena de dissolução.

§ 2° Poderão ainda associar-se à cooperativa, as pessoas jurídicas que satisfeitas
as condições descntas neste artigo e Legislação Cooperativista vigente, se
enquadrarem nos objetivos da sociedade, o mesmo podendo ocorrer com
cooperativas singulares.

§ 3® Os associados previstos no § 2° supra, para efeito de votação, terão direito a
um só voto. que será exercido pelo representante da Pessoa Jurídica, não
podendo, contudo ser votado para os cargos de que tratam a alínea "d". §1 \ do
artigo 11 deste Estatuto.

Art.10 Para associar-se. o pretenso candidato a sócio deve preencher a respectiva
proposta de admissão fornecida pela cooperativa.

§1' A proposta devidamente preenchida e assinada será encaminhada ao
Conselho de Administração para sua apreciação e respectivo parecer de aceite
ou não na sociedade.

§ 2" Atendidos os requisitos mínimos exigidos para candidatar-se a sócio e após
aprovada a proposta pelo Conselho de Administração, o candidato deve
fornecer todos os dados para o preenchimento da sua ficha cadastral, na qual
constará, entre outros: Carteira de Identidade. CPF - Cadastro de Pessoa

Física, Titulo Eleitoral, Estado Civil e Regime de Casamento, Matriculas das
Propriedades Rurais e/ou contratos de parceria ou arrendamento agrícola, área
física da (s) propriedadesís). Devendo ainda, subscrever as quotas-partes do
capital nos termos e condições previstas neste Estatuto e. juntamente com o
Diretor Presidente da Cooperativa, assinar o Livro/Ficha de Matricula.

§ 3"^ A subscrição das quotas-partes do capital pelo associado e sua assinatura no
Livro/Ficha Matricula, complementam a sua admissão na sociedade.

Art.l1 Cumprido o disposto no artigo anterior, o associado adquire todos os direitos e
assume todos os deveres e obrigações decorrentes da Lei. deste Estatuto
Social e das deliberações tomadas pela cooperativa.

§ 1*^ O Associado tem Direito a:

a) Tomar parte nas Assembléias, discutindo e votando os assuntos que nela se
tratarem:

b) Propor ao Conselho de Administração ou ás Assembléias Gerais medidas
de interesse da cooperativa.

c) Votar para eleição de membros do Conselho de Administração, do Conselho
Fiscal, ou de outros organismos sociais da Cooperativa

d) Respeitadas as condições estabelecidas no parágrafo 3° do Artigo 9 e Artigo
27 deste Estatuto, ser votado para membro do Conselho de Administração,
do Conselho Fiscal, ou de outros organismos sociais da cooperativa.

e) Demitir-se da sociedade quando for de sua conveniência, uma vez saldados
seus compromissos com a Cooperativa:

f) Realizar com a cooperativa, aquelas operações que correspondam às sua
atividades como associado, e sempre de forma acorde às políticas, estratégias
e objetivos que compõem a forma e o objeto de ação da sociedade;
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g) Solicitar informações sobre a atividade da cooperativa e, a partir da data da
publicação do Edital de Convocação da Assembléia Geral Ordinária, consultar,
via Conselho Fiscal, os livros e peças do Balanço Patrimonial que deverão
estar à disposição dos mesmos na Sede da cooperativa

§ 2° O associado tem o dever e a obrigação de:

a) Entregar a sua produção à cooperativa e realizar com ela as demais operações
que constituam seus objetivos econômico-social;

b) Subscrever e integralizar as quotas-partes do capital nos termos deste Estatuto
Social, e contribuir com as taxas de serviços e encargos operacionais que
forem estabelecidos;

c) Cumprir disposições da Lei, do Estatuto Social, resoluções, regularmente
tomadas pelo Conselho de Administração e deliberações de Assembléias
Gerais;

d) Participar ativamente da vida societária e empresarial da cooperativa e
satisfazer pontualmente seus compromissos para com a mesma:

e) Concorrer com o que lhe couber, na conformidade das disposições deste
Estatuto Social, para cobertura das despesas da sociedade;

f; Anualmente, atualizar seu cadastro perante a cooperativa, tendo a cooperativa
com essas informações, melhores condições de prestar um serviço mais
adequado e especifica ao associado.

g) Pagar sua parte nas perdas eventualmente apuradas em balanço, se a
Reserva Legal não for suficiente para cobri-las,

h) Zelar pelo patrimônio moral e material da cooperativa.
i) Usar, ativamente, dos serviços da cooperativa, sendo que. seu atendimento

poderá ser feito sempre em função do grau de intensidade de suas operações.

Art.12 Com vistas a planejar o resultado operacional de forma compatível á produção
agropecuária, exírativa ou de consumo do quadro social, poderá a cooperativa,
à  luz dos direitos e dos deveras enunciados no artigo 11 deste Estatuto,
estabelecer critérios entre os associados, para que seja posto em prática um
correspondente diferencial de atendimento, de natureza econômica/financeira,
nas diversas atividades, segundo o adequado uso desses direitos e/ou
cumprimento dessas obrigações, devendo ser dada ênfase a fidelidade, de que
trata a Legislação Cooperativista e o grau de intensidade do uso da estrutura e
dos serviços disponibilizados, a partir da qual o Conselho de Administração,
visando normatizar as relações entre a Cooperativa e seus Associados,
adotará sistemática de categorias de sócios.

§ 1° Ao orçar os meios necessários para manter compatível a estrutura operacional,
de assistência técnica e de serviços sociais, em relação às expectativas
de recebimento da produção dos associados, independente das obrigações já
pactuadas solidariamente no Estatuto e na Lei, a Cooperativa buscará
o compromisso individual de cada sócio, no sentido de entregar toda a sua
produção e adquirir em conjunto todos os insumos e mercadorias vinculados á
sua atividade na mesma, pré-requisito este imprescindível para usufruírem,
singularmente, de todos os serviços e benefícios proporcionado pela
Sociedade, cujo compromisso servirá de base de controle para se auto
classificarem, por categoria de sócios.

§ 2" Ainda em relação a estas categorias de sócios, uma vez deferido aos mesmos
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o direito de optarem pela classe que atenda às suas caracterisíicas e aos seus
interesses econômicos, sua auto classificação realizar-se-á. de forma
automática a cada final de exercício, no mesmo grau de intensidade do uso da
estrutura e dos serviços disponibilizados em relação ao seu comprometimento
reciproco;

§ 3^ A cooperativa, com vistas a se ressarcir dos custos fixos, necessários para
manter os empreendimentos e serviços disponibilizados a todos os associados,
poderá instituir, através de orçamento de custeio, formas de captação de
recursos "via taxa de ressarcimento", para aqueles associados que não
operarem com a Cooperativa por razões sem motivação plausível e aceita pela
Sociedade.

Art.13 De acordo com a alínea "g" do § 2° do artigo 11 deste Estatuto, as perdas
verificadas no decorrer do exercido serão cobertas com recursos provenientes
da Reserva Legal e. se insuficiente esta, o saldo restante será coberto com
base nas alternativas previstas pela Legislação Cooperativista vigente,
atendendo-se. ainda, por primeiro, no que couber e no quanto for estabelecido
para o cumprimento do item que o integram a seguir enumerado:

a) A Cooperativa poderá, para melhor atender à equanimidade de cobertura das
despesas da sociedade, estabelecer:

a.1. Rateio, em partes iguais, das despesas gerais da sociedade entre todos os
associados, quer tenham ou não. no ano. usufruído dos serviços por ela
prestados, conforme definidos no Estatuto;
a.2. Rateio, em razão diretamente proporcional, entre os associados que
tenham usufruído dos serviços durante o ano, das sobras líquidas ou dos
prejuízos verificados no balanço do exercício, excluídas as despesas gerais já
atendidas na forma da alínea "a" anterior.

Art 14 Quanto aos compromissos da cooperativa, sendo esta de natureza civil de
responsabilidade limitada, nos termos estritos da Legislação Cooperativista, o
associado responderá subsidiariamente pelos compromissos referidos neste
artigo, unicamente até o valor do capital por ele subscrito e o montante das
perdas rateadas.

§ 1® A responsabilidade do associado pelos compromissos da sociedade perante
terceiros perdura para os demitidos, eliminados e excluídos, até que sejam
aprovadas as contas do exercício em que se deu o desligamento e só poderá
ser invocada depois de judicialmente exigida da cooperativa.

§ 2"* Respondem pelas obrigações dos associados falecidos seus herdeiros
ou sucessores, nos termos da lei.

§ 3° Por outro lado. e da mesma forma, os herdeiros do associado falecido têm
direito ao capital realizado e demais créditos pertencentes ao extinto, nos
termos da decisão judicial própria (formal de partilha, etc.) assegurando-lhes o
direito de ingressar na cooperativa, desde que preencham as condições
estabelecidas neste Estatuto Social.



§ 4'" Em conseqüência das disposições estabelecidas no artigo 14 e neste e com as
determinações expressamente previstas na Legislação Cooperativista, a
COAGRO - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL responderá, por sua vez,
perante terceiros, na forma própria e estrita de pessoa juridica de natureza civil
de responsabilidade limitada, ou seja, unicamente até o valor do capital
subscrito por seus associados.

SEÇÃO II
DA DEMISSÃO. DA REINTEGRAÇÃO. DA ELIMINAÇÃO E EXCLUSÃO

DE ASSOCIADOS E DO SÓCIO JUBILADO

Art.15 A demissão do associado, que não pode ser negada, dar-se-á unicamente a
seu pedido. Será requerida ao Diretor Presidente, sendo por este levada ao
Conselho de Administração em sua primeira reunião, averbada no Livro/Ficha
de Matrícula mediante termo assinado pelo Diretor Presidente e imediatamente
comunicado por escrito ao requerente.

§ 1° Faculta-se ao associado que tenha solicitado demissão o seu reingresso na
Cooperativa, uma vez que permaneçam ressalvados os impedimentos legais e
estatutários vigentes por ocasião do retorno.

§ 2° A reintegração do associado dar-se-à de acordo com as condições que forem
deliberadas pelo Conselho de Administração da Cooperativa, incluindo a
integralização. de uma s6 vez. do mesmo capital do momento da salda,
atualizado por índices fixados oficialmente até a data da nova entrada

§ 3° O herdeiro, geralmente o cônjuge, que retirar e/ou receber da cooperativa os
valores pertencentes ao "espólio", somente poderá ingressar na sociedade
após atendido o que determina o §3° do artigo 14 deste Estatuto, podendo, no
entanto, durante o período do inventário, realizar operações com a cooperativa,
apresentando para tanto a autorização judicial

§ 4'=' Em qualquer hipótese, o associado de que trata o parágrafo anterior, assim
ingressado, deverá atender ás situações previstas pelo artigo 21, deste
Estatuto Social como se novo ingressante fosse.

Art.16 A eliminação do associado que é aplicada em virtude de infração da Lei ou
deste Estatuto ê feita por decisão do Conselho de Administração, depois de
encaminhada ao infrator a devida notificação: os motivos que a determinaram
devem constar no termo lavrado no Livro/Ficha de Matricula e assinado pelo
Diretor Presidente da cooperativa.

§ 1° Além de outros motivos, o Conselho de Administração poderá eliminar
o associado que,

a) Venha exercer qualquer atividade considerada prejudicial à cooperativa ou que
colida com seus objetivos;

b) Levar a cooperativa á prática de atos judiciais para obter o cumprimento
de obrigações por ele contraídas;

c) Deixar de entregar a sua produção à cooperativa, desviando-a para o comércio



intermediário:

d) Não movimentar com a cooperativa, por mais de 3(três) anos. constatando-se.
assim, sua inteira não participação nem nas operações de venda em comum,
nem nas operações de compra em comum:

e) Venha através de ação pessoal denegrir a imagem da cooperativa ou de seus
Conselheiros, sem a devida comprovação do ato imputado à questão:

f) Depois de notificado, segundo conveniência e/ou política resolutiva de
recuperação, voltar a infringir disposições da Lei. deste Estatuto e das
resoluções ou deliberações das Assembléias Gerais.

§ 2*^ Cópia da decisão que determinou a eliminação do associado será à ele
remetida dentro de 30 (trinta) dias, por processo que comprove datas de
remessa e de recebimento.

§ 3° O associado eliminado pode. dentro do prazo previsto pela legislação
cooperativista. interpor defesa formal ao Conselho de Administração. A defesa
dará efeito suspensivo a decisão até que seja apreciado o mérito da questão

§4° A decisão do Conselho de Administração caberá recurso, também com efeito
suspensivo, a Assembléia Geral.

Art. 17 Proceder-se-á necessariamente a exclusão do associado

I  Por dissolução da pessoa jurídica:

II Por morte da pessoa física:

III Por incapacidade civil não suprida:

Art.18 Em qualquer caso de demissão, eliminação ou exclusão, o associado tem
direito a restituição do capitai que integralizou e das sobras que lhe tiverem
sido creditadas, além de outros créditos em conta corrente, deduzidos os
débitos existentes.

§1'' A restituição de que trata este artigo somente pode ser exigida depois da
aprovação, pela Assembléia Geral, do Balanço do exercício em que o
associado tenha sido desligado da cooperativa, exceto os créditos oriundos
da produção entregue e comercializada.

§ 2" O Capital social a restituir somente será devolvido mediante critérios
estabelecidos pelo Conselho de Administração, através de resolução.

Art. 19 O sócio jubiiado, observado o § 3° deste artigo, terá direito a restituição do seu
capital social, sem que seja necessário o seu desligamento do quadro social
da cooperativa.

§ 1° Considera-se sócio jubiiado o associado que completar 65 anos de idade
e tenha completado 20 anos de admissão na cooperativa,

§ 2° O associado que por algum motivo tenha se desligado da cooperativa e foi
reintegrado, terá deduzido seu período de afastamento, contando-se apenas
o período em que o mesmo se manteve ativo



§ 3" Deverá ser mantido o capital social mínimo de RS 100,00 (cem reais), ou valor
que o Conselho de Administração venha estabelecer através de resolução.

§ 4° Não havendo resultado financeiro suficiente no Balanço Patrimonial, o
benefício será suspenso, devendo retornar no momento em que ocorrer a
normalização, fato este que deverá ser apontado pelo Conselho de
Administração.

CAPITULO IV

DA ESTRUTURA DO CAPITAL

Art.20 O Capital Social da cooperativa, que é subdividido em quotas-partes. não tem
limite quanto ao máximo e é variável conforme o número de quotas-partes
subscritas e integralizadas. não podendo ser inferior a RS 500.000,00
(quinhentos mil reais).

§ 1° O valor unitário de cada quota-parte é de R$ 1.00 (um real).

§ 2° As quotas-partes são indivisíveis e não podem ser objeto de transferência e/ou
penhor a terceiros, mas poderão, mediante aprovação do Conselho de
Administração, ser total ou parcialmente transferidas entre associados, sendo
sua subscrição, integralização. transferência ou restituição escrituradas em
Livro/Ficha matricula.

§ 3° A transferência citada no parágrafo anterior será averbada no Livro/Ficha
de matricula, mediante termo, que conterá as assinaturas do cedente.
do cessionário e do Diretor Presidente.

§ 4° Nos ajustes de contas com os associados, a cooperativa pode incluir parcelas
destinadas à integralização de quotas-partes de capital, sobretudo nos casos
de aumento por conta de subscrições voluntárias pelos associados.

§ 5° Nos casos de transferências de quotas, deverá ser mantido o saldo mínimo de
RS 100,00 (cem reais) na conta capital do transferente. Tal regra serve,
inclusive, para o sócio jubilado.

Art,21 Ao ser admitido, o associado deverá subscrever capital social proporcional à
área que possui, ou que explora, independentemente da sua condição
de aproveitamento, conforme estabelecido em Resolução Normativa baixada
pelo Conselho de Administração.

§ V O associado deverá integralizar as quotas partes á vista, em dinheiro, podendo
no entanto, ser divididas em tantas parcelas quantas forem autorizadas pelo
Conselho de Administração, desde que devidamente atualizadas por índices
oficiais.

§ 2° Para efeito de integralização das quotas-partes ou de aumento de capital
social, poderá a cooperativa receber bens, avaliados previamente e após
homologação do Conselho de Administração
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§ 3 É facultado ao associado que assim desejar, subscrever valor acima do limite
minimo estabelecido neste artigo, respeitadas as exigências legais.

§ 4" Desejando o associado, observados os dispositivos da Legislação
Cooperativista, mais precisamente quanto à criação do Capital Rotativo
Voluntário, poderá a cooperativa aceitar a efetivação de integralizaçôes
a qualquer tempo e de qualquer valor, desde que:

a) O associado já tenha integralizado as subscrições mínimas e quaisquer outras
obrigatórias;

b) Tais subscrições sejam de exclusiva iniciativa e interesse do associado;
c) Possam ter seu valor restituído ao associado quando este assim o solicitar.

Art.22 O capital de cada associado será acrescido anualmente, mediante retenção,
de percentual de até 3% {três por cento) de seu respectivo movimento
financeiro originado da produção entregue e comercializada.

§ 1° O Conselho de administração poderá fixar os percentuais de acordo com o que
diz o "caput" deste artigo, observando-se o tempo de filiação, quando for o
caso. bem como as desigualdades de rentabilidade dos vários produtos,
setores e/ou regiões.

§ 2° O Conselho de Administração poderá ainda fixar percentual acima de 3% (três
por cento) para os novos associados ou para os associados de novos projetos,

Art.23 Havendo sobras ê facultado a Cooperativa creditar juros de até 12% (doze por
cento) ao ano sobre o Capitai social integralizado. devendo o Conselho de
Administração, antes do fechamento do Balanço anual, definir o percentual,
sempre considerando o disposto na Legislação Tributária pertinente.

CAPÍTULO V
DA ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO

Art.24 A Administração da Cooperativa terá a seguinte estrutura;

I  Assembléia Geral;

II Conselho de Administração:
II! Conselho Fiscal;

iV Comitê(s) Educativo(s).

§ 1° A Assembléia Geral e o Conselho de Administração são organismos
deliberativos e decisórios.

§ 2" O Conselho Fiscal é um órgão de fiscalização, com ação definida por lei e
complementação estatutária.

§ 2° 0(s) Comitê(s) Educativo(s) são organismos de representação de classe
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de associados e consultivo da administração da Cooperativa.

SEÇÃO I
DA ASSEMBLÉIA GERAL

Art.25 As Assembléias Gerais de associados podem ser Ordinária ou Extraordinária.
É o órgão supremo da cooperativa, com poderes dentro dos limites da Lei e
deste Estatuto Social, para tomar toda e qualquer decisão de interesse social.
Suas deliberações vinculam a todos ainda que ausentes ou discordantes.

Art.26 A Assembléia Geral é convocada e dirigida pelo Diretor Presidente, após
deliberação do Conselho de Administração.

§  Se ocorrerem motivos graves e urgentes, o Conselho Fiscal, depois de ouvido
o Comitê Central {§3° Art.55). poderá convocar a Assembléia Geral
Extraordinária.

§ 2° Uma vez justificada sua motivação. 20% (vinte por cento) dos associados em
condições de votar, podem requerer ao Diretor Presidente a convocação da
Assembléia e. em caso de recusa e/ou após decorridos 10 (dez) dias da data
do pedido sem resposta, convoca-la eles próprios, escolhendo um Diretor
Presidente "ad-hoc".

Art.27 Ficará impedido de votar, ser votado e participar das Assembléias Gerais
o associado que:

a) Tenha sido admitido após sua convocação, ou
b) Esteja infringindo qualquer disposição do artigo 11 e parágrafo 2° do mesmo

artigo deste Estatuto.

Art.28 As Assembléias Gerais Ordinárias e Extraordinárias serão convocadas com a
antecedência mínima de 10 dias. para a primeira convocação, respeitando o
intervalo mínimo de uma hora entre uma e outra convocação.

Art.29 As 3 (três) convocações, tanto da Ordinária como da Extraordinária, de que
tratam o artigo 28. poderão ser feitas em um único Edital, desde que dele
constem expressamente os prazos para cada uma delas

Art.30 Dos Editais de Convocação das Assembléias Gerais, devem constar;

a) A denominação da Cooperativa, número do CNPJ - Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica, seguida da expressão "Convocação da Assembléia Geral"
Ordinária e/ou Extraordinária, conforme o caso:

b) O dia e a hora da reunião de cada convocação, assim como o endereço
do local de sua realização o qual, salvo motivo justificado, será sempre o da
sede social da cooperativa;

c) A seqüência ordinal nuniérica das convocações:
d) A ordem do dia e dos trabalhos, com as devidas especificações;
e) O número de associados existentes na data de sua expedição, para efeito

de cálculo do número legal (quorum) de instalação e apreciação do critério



de representação;

f) Nome por extenso e respectiva assinatura do responsável pela convocação.

§ 1° No caso da convocação ser feita por associadas, o Edital deverá ser assinado,
no minimo. pelos 04 (quatro) primeiros signatários do documento que a
solicitou, respeitando-se. ainda, o que diz o § 2° do artigo 26 deste Estatuto

§ 2° Os Editais de Convocação deverão ser afixados em locais visiveis das
dependências mais comumente freqüentados pelos associados, publicados no
mínimo três vezes em jorna! de circulação da área de abrangência da
Cooperativa, bem como no Diário Oficial do Estado do Paraná e outros meios
de divulgação.

Art.31 O número legal (quorum) para instalação da Assembléia Geral é o seguinte:

a) 2/3 (dois terços) do número dos associados, em primeira convocação:
b) Metade mais um dos associados, em segunda convocação,

^  c) Minimo de 50 (cinqüenta) associados, em terceira convocação

§ 1° Mesmo em terceira convocação, a Assembléia Geral só poderá funcionar com
a presença de, no mínimo, metade mais um dos associados responsáveis pela
convocação quando se tratar de Assembléia correspondente à hipótese
prevista § 2° do artigo 26 deste Estatuto,

§ 2° Para efeito de verificação de "quorum" de que trata este artigo, o número de
associados presentes, em cada convocação, è apurado por suas assinaturas
apostas no(s) Livro(s) de Presença, o mesmo acontecendo para o caso
contemplado no § 1° anterior.

Art.32 Não havendo "quorum" para instalação da Assembléia convocada nos termos
do artigo 28, será feita uma nova convocação com antecedência mínima
de 5 (cinco) dias.

Parágrafo Único - Se ainda não houver número legal para a sua instalação, admite-se a
intenção de dissolver a sociedade, fato que deve ser comunicado ao órgão competente

W  de representação do Cooperativismo.

Art.33 O associado presente na Assembléia Geral tem direito a apenas um voto,
qualquer que seja o número de suas quotas-partes. observado os casos
previstos no parágrafo 3' do artigo 9 deste Estatuto.

Ari,34 É de competência das Assembléias Gerais, Ordinárias ou Extraordinárias,
a destituição dos membros do Conselho de Administração e do Conselho
Fiscal.

Parágrafo Único - Ocorrendo destituição que possa afetar a regularidade na
administração ou fiscalização da Entidade, poderá a Assembléia designar
administradores e fiscais provisórios, até a posse dos novos, cuja eleição se efetuará
no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Os novos eleitos serão em caráter provisório. Isto
é, mantendo-se a eleição oonsuetudinária sem alteração de sua periodicidade
estabelecida.



Art.35 Os trabalhos nas Assembléias Gerais são dirigidos pelo Diretor Presidente,
ao qual caberá convidar a participar da mesa os ocupantes de cargos sociais,
autoridades presentes e assessores em geral.

§ 1® Caberá ao Diretor Presidente assegurar a presença ou substituição do
Secretário responsável pelas Atas de Assembléias.

§ 2® Quando a Assembléia Geral não tiver sido convocada pelo Diretor Presidente
da cooperativa, os trabalhos serão dirigidos por associado escolhido na
ocasião e secretariados por outro associado convidado por aquele, compondo
a mesa dos trabalhos os principais interessados na sua convocação.

Art.36 Os ocupantes de cargos sociais, bem como quaisquer outros associados,
apesar de não poderem votar nas decisões sobre assunto que a eles se refiram
de maneira direta ou indireta, entre os quais os de prestação de contas, não
ficam privados de tomar parte nos respectivos debates. .

Art.37 Nas Assembléias Gerais em que forem discutidos o Balanço Patrimonial e a
Demonstração das Sobras ou Perdas do exercício, o Diretor Presidente da
Cooperativa, logo após a leitura do relatório do Conselho de Administração,
das Demonstrações Contábeis, do Parecer do Conselho Fiscal e Parecer de
Auditoria Independente, solicitará ao plenário que indique um associado para
coordenar os debates e a votação da matéria.

§r Excepcionalmente, poderão os trabalhos ser dirigidos por convidado, não
pertencentes ao quadro social, após deliberação favorável da Assembléia.

§2® Transmitida a direção dos trabalhos, o Diretor Presidente. Conselheiros
Administrativos e Fiscais, deixam a mesa, permanecendo, contudo, no recinto,
à disposição da Assembléia para os esclarecimentos que lhes forem
solicitados.

§ 3° O Coordenador indicado escolhe dentre os associados um secretário "ad-hoc"
para aquele ato. o qual o auxiliará na redação das decisões a serem
posteriormente incluídas na Ata pelo secretário da Assembléia.

Art.38 As deliberações das Assembléias Gerais devem apenas versar sobre assuntos
constantes do Edital de Convocação e os que com eles tiverem direta ou
imediata relação

§ 1° Habitualmente, a votação é a descoberto, com manifestação dos favoráveis à
aprovação, confirmando-se ou não pelo processo inverso, podendo a
Assembléia optar pelo voto secreto, atendendo-se então as normas usuais.

§ 2® O que ocorrer na Assembléia Geral deve constar da Ata circunstanciada,
lavrada no Livro próprio, lida. aprovada e assinada no final dos trabalhos, por
uma comissão de 8(o[to) associados designados e. ainda, por quantos queiram
faze-lo.

§ 3® Havendo impossibilidade técnica de acompanhar registrando em Ata todo o
trabalho desenvolvido em Assembléia Geral, será permitida a gravação dos
trabalhos que será usada como memória da Assembléia e utiHzada para
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posterior lavratura da Ata. ficando à disposição da Comissão de aprovação da
mesma, bem como dos demais associados interessados até a assinatura

do referido documento.

§ 4° Na hipótese da Assembléia Geral não ser convocada pelo Diretor Presidente
nem pelo Conselho Fiscal e sim por associados, de conformidade ao § 2" do
artigo 26. a comissão de que fala o § 2° anterior deverá ser constituída de pelo
menos 2/3 (dois terços) dos associados presentes, sob pena de nulidade das
deliberações registradas nas respectivas Atas.

§ 5° As deliberações das Assembléias Gerais, a exceção dos casos mencionados
no artigo 41 deste Estatuto, são tomadas por maioria de votos dos associados
presentes, com direito a votar.

§ 6" Quanto ao prazo para prescrição da ação para anular as deliberações da
Assembléia Geral viciada em erro, dolo. fraude ou simulação, ou tomadas com
violação da Lei e/ou deste Estatuto, aplicar-se-á no que couber e determinar
a Legislação Cooperativista vigente.

SEÇÃO II
DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Art,39 A Assembléia Geral Ordinária, que se realiza obrigatoriamente uma vez por
ano. no decorrer do primeiro trimestre que suceder ao término do exercício
social, delibera sobre os seguintes assuntos, que devem constar da Ordem do
Dia;

I  Prestação de contas dos organismos de administração, compreendendo;

a) Relatório da Gestão.
b) Balanço Patrimonial;
o) Demonstração de Sobras ou Perdas apuradas, inclusive, as perdas

decorrentes da Insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da
sociedade;

d) Parecer do Conselho Fiscal:
e) Parecer da Auditoria Independente; e
f) Piano de atividades da sociedade para o exercício seguinte com a respectiva

previsão orçamentária.

I I Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas, deduzindo-se.
no primeiro caso. as parcelas para as Destinações Estatutárias:

III Eleição dos componentes do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal.

IV Na Assembléia em que ocorrer a eleição acima referida, fixar-se-á
a remuneração e as verbas de representação para o Presidente e o valor das
cédulas de presença para os demais membros do Conselho de Administração
e do Conselho Fiscal, pelo comparecimento às respectivas reuniões;



V  Quaisquer assuntos de interesse social, excluídos os enumerados
no artigo 41 deste Estatuto.

§ 1° Os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal não podem
participar da votação da matéria referida no inciso I deste artigo; igualmente
não poderão os mesmos votar sobre matéria enunciada neste artigo, em seu
inciso IV. em sua ocorrência.

§2® A aprovação do Balanço Patrimonial e Demonstração das Sobras ou Perdas da
cooperativa desoneram os titulares de responsabilidade, ressalvados os casos
de dolo, fraude ou simulação, bem como de infração da Lei ou deste Estatuto.

SEÇAO III
DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Art.40 A Assembléia Geral Extraordinária é realizada sempre que necessária e poderá
deliberar sobre assuntos de interesse da sociedade, desde que mencionado no
Edital de Convocação.

Parágrafo Único - Não sendo especificado, nem determinado neste Estatuto, a
Assembléia Geral Extraordinária rege-se pelos mesmos procedimentos normativos
estabelecidos para Assembléia Geral, constantes na Seção I. deste Capitulo.

Art.41 É de competência exclusiva da Assembléia Gerai Extraordinária deliberar sobre
os seguintes assuntos:

I  Reforma do Estatuto Social;

II Fusão, Cisão. Incorporação ou Desmembramento:
III Mudança de objetivos sociais;
IV Dissolução voluntária da sociedade e nomeação dos üquidantes;
V  Deliberação sobre as contas dos üquidantes.

Parágrafo Único - São necessários, atendido o que dispõe o parágrafo 5° do
artigo 38 deste Estatuto, os votos de 2/3 {dois terços) dos associados presentes para
tornar válidas as deliberações de que trata este artigo.

SEÇÃO IV
DAS REUNIÕES PREPARATÓRIAS ÀS ASSEMBLÉIAS (PRÉ-ASSEMBLÉIAS)

Art.42 Com vistas a antecipar esclarecimentos ao quadro social sobre a prestação
de contas de que trata o inciso I do artigo 39 deste Estatuto, poderá a
cooperativa, antes da realização da Assembléia Geral Ordinária, realizar
reuniões preparatórias. com os associados. denominadas
de * Pré-Assembléias". em suas respectivas micro-regiões.

Parágrafo Único - As reuniões de que trata o "caput" deste artigo, por ser de caráter
preparatório às Assembléias Gerais, não possuem poder deliberatório e serão
convocadas pelo Diretor Presidente, com antecedência mínima de 5(cÍnco) dias,

16

cr.



atendendo-se as normas usuais no que couber e se fizer necessário à divulgação das
datas. locais de realização e respectivos assuntos a serem tratados

CAPÍTULO VI
DA ESTRUTURA DO PROCESSO DECISÓRIO

Art.43 O processo decisório da cooperativa é composto pela estrutura apresentada
pelos §§ do artigo 24. segundo termos neles descritos.

SEÇÃO I
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Art.44 O Conselho de Administração será composto de 07(sete} membros efetivos,
todos associados, eleitos em Assembléia Geral com mandato de 4 (quatro)
anos, podendo ser reeleitos, destituídos e/ou renovados, sempre de acordo
com os termos da Legislação Cooperativista vigente.

§1" De conformidade à legislação cooperativista. na qual se dispõe sobre as
formas de administração da sociedade cooperativa, o Conselho de
Administração, de que trata este artigo, será o órgão de administração e de
representação a nível superior e externo da Cooperativa, sendo constituído
pelo Presidente, seu Vice-Presidente e por 5{cinco) membros Diretores
Vogais.

§ T Não podem compor o Conselho de Administração parentes entre si até o
2''(segundo) grau em linha reta ou colateral, afins e cônjuge, sendo também
inelegíveis os membros do Conselho Fiscal em exercício nos seis meses
anteriores á data da Assembléia de eleição.

§ 3' § 3' Se ficarem vagos, por qualquer tempo, mais da metade dos cargos do
Conselho de Administração, seja por impedimento, renúncia, demissão,
eliminação, exclusão ou por vontade própria dos seus membros, deverá o
Presidente, ou os membros restantes, se a presidência estiver vaga, convocar
Assembléia Geral para o devido preenchimento.

§ 4" § 4' O membro do Conselho de Administração que faltar a 3(trés) reuniões
ordinárias consecutivas ou a 6(seis) intercaladas durante o seu mandato sem
justificativa aceita por 2/3 dos membros presentes na reunião que se seguir
imediatamente á referida ausência, perderá automaticamente o seu cargo.

Art.45 O Conselho de Administração rege-se pelas Seguintes normas:

I  Reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente sempre
que necessário, por convocação do Diretor Presidente, da maioria do próprio
Conselho ou. ainda, por solicitação do Conselho Fiscal.

II Deliberará validamente com a presença da maioria dos seus membros,
proibida a representação, sendo as decisões tomadas pela maioria de votos



dos presentes, reservado ao Diretor Presidente o uso do voto duplo, ou seja.
votará o Diretor Presidente juntamente com os demais e, só entào, ocorrendo
empate, aplicará seu direito de 2(dois) votos, servindo-se do segundo para
desempate:

li! As deliberações serão consignadas em Atas circunstanciadas, lavradas em
livro próprio, lidas, aprovadas e assinadas pelos membros do Conselho
presentes:

IV As deliberações do Conselho de Administração, uma vez tomadas por maioria
de votos, com relação ao total de seus integrantes, vinculam a todos, ainda que
ausentes ou discordantes.

§ 1"^ Nos impedimentos de qualquer natureza, inclusive por vacância, o Presidente
será substituido pelo Diretor Vice Presidente.

§2" Igualmente, nos impedimentos do Vice Presidente, este será substituído por
^  Conselheiros Vogais indicados pelo Conselho de Administração.

§ 3" Nos casos de substituição ocasionadas por vacância, o substituto completará
o mandato do seu antecessor.

Art.46 Compete ao Conselho de Administração, dentro dos limites da lei e deste
Estatuto, atendidas as decisões ou recomendações da Assembléia Geral,
tomar todas as decisões necessárias à sociedade que não sejam de exclusiva
atribuição da própria Assembléia: atribuições essas que lhes sejam conferidas
por Lei e/ou por este Estatuto

§ 1' Regendo-se a estrutura do Conselho de Administração pela Estrutura
Organizacional da Sociedade, que exercerá suas funções, especialmente as
voltadas a Gestão a Nivel Empresarial.

§ 2° O Conselho de Administração solicitará, sempre que julgar necessário, o
assessoramento de profissionais contratados, como gerentes, contadores,
entre outros, para auxiliá-lo nos esclarecimentos dos assuntos a decidir,

W  podendo determinar que qualquer deles apresente previamente projetos sobre
questões especificas.

Art.47 Constituem atribuições especificas do Conselho de Administração:

a) Aprovar as mudanças da Estrutura Organizacional da cooperativa;
b) Aprovar o orçamento anual da cooperativa:
c) Proceder verificações e apreciações mensais da situação econômica/financeira

da cooperativa e o desenvolvimento dos negócios e atividades em geral,
mediante exame de balancetes e demonstrativos específicos com emissão de
pareceres;

d) Deliberar sobre a convocação da Assembiéia Gerai;
e) Estatuir regras para os casos omissos e duvidosos até a próxima Assembléia

Geral;

f) Aprovar o relatório da gestão, o balanço Patrimonial e demais documentos que
serão levados á apreciação da Assembléia Geral;

g) Propor reformas estatutárias para aprovação da Assembléia Gerai;
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h) Decidir sobre a abertura, transferência e/ou encerramento de filiais,
entrepostos comerciais e industriais, mini-polos. escritórios e depósitos.

i) Indicar o(s) representante(s) da sociedade junto às cooperativas centrais, em
empresas com participação societária e/ou em órgãos a fins. no exercício em
que deva ocorrer

j) Contratar os serviços de Auditoria Independente e apreciar seus relatórios:
k) Contratar técnicos, assessores, consultores, para que lhes prestem os serviços

necessários ao ótimo desempenho das suas atribuições, bem como o
desenvolvimento de ações e planos individuais ou comuns, em suas
respectivas áreas de direção.

I) Autorizar, mediante Atas em que constem tais deliberações. Diretores a
transigirem, contraírem obrigações e empréstimos, empenharem, adquirirem,
venderem bens e direitos sobre imóveis da sociedade, mediante emissão,
aceite, aval ou endosso, juntos às Instituições Financeiras, de notas
promissórias, duplicatas, warrant, contratos de câmbio, notas promissórias
rurais, duplicatas rurais, cédula rural hipotecária, cédula rural pignoraticia e
hipotecária, contrato com as carteira de crédito agrícola e industrial e carteira
de crédito geral, carteira de comércio exterior, penhor mercantil e industrial,
dando as garantias que as Instituições Financeiras exigirem, inclusive a
produção entregue pelos associados, mediante lavratura de contratos e
escritura públicas e tudo mais que venha de maneira segura atender as
necessidades da Cooperativa:

mi Adquirir, alienar ou onerar bens imóveis da Sociedade até o limite anual
de 10 (dez) por cento do seu patrimônio líquido, necessitando de expressa
aprovação da Assembléia Geral, no que exceder:

n) Comunicar à Assembléia Geral que ocorrer mais próxima ao evento
as aquisições e/ou inversões significativas, para que seja registrado naquela
Assembléia o conhecimento dessas alterações substantivas no ativo fixo
da sociedade;

Parágrafo Único - Acrescenta-se a essas atribuições enunciadas nas alíneas do "caput"
deste artigo todas aquelas outras previstas nos textos de diferentes outros artigos do
presente Estatuto Social, sempre observado o expresso no artigo 46 e seu parágrafo
2': releve-se a respeito:

a) A matéria relativa a admissões, demissões, eliminações, exciusões e
reintegrações de associados, na qual se faz referências às respectivas
atribuições do Conselho de Administração.

Art.48 Qualquer um dos membros do Conselho de Administração que participar
de ato ou operação social, de forma individual ou comum, em que se oculte a
natureza da sociedade, pode ser declarado pessoalmente responsável pelas
obrigações em nome dela contraídas, sem prejuízo das sanções penais
cabíveis.

§ 1^ Os componentes do Conselho de Administração, bem como os do Conselho
Fiscal, assim como os liquidantes, equiparam-se aos administradores das
Sociedades Anônimas para efeito de responsabilidade criminal.

§ 2- Os Conselheiros eleitos não serão pessoalmente responsáveis pelas
obrigações que contraírem em nome da sociedade, mas responderão
solídariamente pelos prejuízos resultantes de seus atos, se agirem com culpa



ou dolo.

§ 3° Sem prejuízo da ação que couber a qualquer associado, a sociedade, por seus
dirigentes, ou representada pelo associado escolhido em Assembléia Geral,
tem direito de ação contra os Diretores membros do Conselho de
Administração, para promovera sua responsabilidade,

§ 4- O associado, mesmo ocupante de cargo eletivo na sociedade que. em qualquer
operação, tiver interesse oposto ou conflitante ao da cooperativa, não poderá
participar das deliberações que sobre tal operação versarem, cumprindo-lhe
acusar o seu impedimento

Art.49 São inelegíveis, além das pessoas legalmente impedidas ou que estejam
envolvidos em processo de insolvência. concordata ou falência, os condenados
a pena que vede. ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou
por crime falimentar, de prevaricação, suborno, concussão, peculato ou contra
economia popular, a fé pública ou a propriedade.

SEÇÃO II
DO DIRETOR PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE - COMPETÊNCIAS

E RESPONSABILIDADES

Art.50 Compete ao Presidente.

a) Exercer ação diretiva e hierárquica, bem como motivacional sobre os demais
membros do Conselho de Administração.

b) Supervisionar as atividades da sociedade;
c) Representar a Sociedade em juízo e fora deie;
d) Cuidar da parte política das relações com os associados e a m.anutenção da

ordem e do cumprimento deste Estatuto Social, com ênfase aos direitos e
deveres dos sócios, bem como dos comitês e ou outra organização social.

e) Assegurar, mediante ação pessoal, bem como através de atos de outros
Conselheiros, por sua delegação, a preservação e a otimização da imagem
institucional da sociedade, junto ao Governo Federal. Estadual e Municipal,
órgãos públicos, entidades de classes e outras e. em termos gerais, junto ao
público interno e externo de interesse, quer a nível regional e nacional, como
internacional:

f) Convocar e presidir as reuniões do Conselho de Administração, bem como as
assembléias gerais:

g) Assinar títulos nominativos dos associados:
h) Apresentar à Assembléia Geral Ordinária o relatório do ano social. Balanços

Patrimoniais. Demonstração das Sobras ou Perdas e Parecer do Conselho
Fiscal e da Auditoria Independente:

i) Assinar, em conjunto com outro membro do Conselho de Administração,
contratos e demais documentos constitutivos de obrigações;

j) Fixar em conjunto com outro membro do Conselho de Administração, junto às
Instituições Financeiras (bancos) e outros estabelecimentos de créditos, as
normas para as operações e demais tipos de financiamentos, inerentes à
produção e comercialização agropecuária, extrativa ou de consumo, inclusive
quanto ao contrato, tipo. taxas de juros, garantias, avaliação de crédito,
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de conformidade com a açào bancária e submeter aos bancos com os quais a
cooperativa operar, a indicação dos avaliadores:

k) Assinar e endossar, em conjunto com outro membro do Conselho
de Administração, os termos e conhecimentos de depósitos e warrant, guias e
conhecimentos ferroviários, rodoviários e marítimos, faturas, consignações,
penhores, recibos, documentos alfandegários de importação e exportação,
inclusive em carteira dos bancos e quaisquer outros estabelecimentos de
créditos e, ainda sacar de ou para o exterior:

I) Assinar, em conjunto com outro membro do Conselho de Administração,
cheques, letras de câmbio, notas promissórias e quaisquer títulos que
importem na movimentação de fundos, bem como endossos ou avais, emitindo
quaisquer títulos de créditos rurais admitidos pela legislação em vigor, inclusive
avalizando títulos de créditos emitidos pelos associados:

m) Outorgar, em conjunto com outro membro do Conselho de Administração,
procurações a terceiros com plenos poderes para representar a sociedade nas
transações para as quais tal procedimento se apresentar como recomendável,
conveniente e/ou necessário.

§ 1° O Diretor Presidente é delegado nato junto às cooperativas de segundo grau
a que venha se filiar a cooperativa:

§ 2° A prática de quaisquer atos correspondentes a essas atribuições de
competência do Diretor Presidente, por parte de outro membro do Conselho de
Administração, implica em presunção de delegação formal do Diretor
Presidente ou de deliberação do Conselho de Administração, na ausência
deste. Tais delegações deverão constar em documentos hábeis e/ou em Atas
de reunião do Conselho.

Art.51 Ao Diretor Vice Presidente compete, entre outras as seguintes atribuições:

a) Interessar-se permanentemente pelo trabalho do Diretor Presidente,
substituindo-o nos impedimentos de qualquer natureza,

b) Assinar, juntamente com o Diretor Presidente, ou ainda com um procurador, os
papéis e documentos referidos nas alíneas "i. j. k. 1". do artigo 50. deste
Estatuto.

Art.52 É vedado aos Conselheiros de Administração:

a) Praticar ato de ilberaiidade à custa da Cooperativa:
b) Tomar por empréstimo recursos ou bens da sociedade, ou usar em proveito

próprio ou de terceiros, seus bens e serviços ou crédito, salvo em decorrência
de atos cooperativos praticados entre eles e a Cooperativa;

c) Receber de associados ou de terceiros qualquer benefício direta ou
indiretamente em função do exercício do seu cargo;

d) Participar ou influir em deliberação sobre assuntos de interesse pessoal,
cumprindo-lhes declarar os motivos de seu impedimento;

e) Operar em qualquer um dos campos econômicos da Cooperativa ou exercer
atividade por ela desempenhada;

f) Fornecer, sob qualquer pretexto, ainda que mediante tomada de preços ou
concorrência, bens ou serviços á sociedade, exceto àqueles referentes aos
atos cooperativos praticados entre eles e a Cooperativa, estendendo-se tal
proibição aos cônjuges, ascendentes, descendentes e colaterais até o segundo
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grau. por consangüinidade ou afinidade.

CAPÍTULO VII
DO COMITÊ EDUCATIVO

Art.53 Com o objetivo de promover a difusão da Doutrina Cooperativista, a
capacitação do associado e servir de órgão de representação de classe dos
associados e ainda Consultivo da administração, a Cooperativa manterá o seu
quadro social organizado em comitês singulares, comitê central e comitê(s)
setorialfis) quando for o caso.

§ r 0{s) comitês(s) serão formados exclusivamente por associados atuantes,
incluindo representações de mães e jovens, e serão subdivididos em tantos
comitês singulares e setoriais quantas forem as regiões e atividades sócio -
econômico determinada peto Conselho de Administração não possuindo
qualquer poder de gestão ou deliberação administrativa.

§ 2° Os comitês, mediante aprovação do Conselho de Administração, poderão
formar comissões para tratar de atividades e assuntos específicos.

§ 3^ Dos e pelos membros dos Comitês Singulares, será constituído o "Comitê
Central", sendo este último incluindo os representantes de que trata o
parágrafo 4° infra, formado em número tal que corresponda ao número
equivalente a 1% (um por cento) dos associados pertencentes a cada um das
regiões sócio - econômica, definidas segundo o "caput" deste artigo e, ainda,
limitado ao máximo de 7(sete) membros representantes de cada Comitê
Singular para integrar o Comitê Central.

§ 4' Os titulares com o cargos de Coordenadores e Secretários dos respectivos
Comitês Singulares serão membros natos do Comitê Central.

§ 5^ Da mesma forma que os Comitês Singulares, o Comitê Central é Órgão de
caráter consultivo de apoio aos demais Órgãos e Organismos que compõem
a Estrutura da Administração da cooperativa.

§ 6^ Sob a coordenação do Diretor Presidente, a organização, a forma de realização
de eleições, bem como a formulação e/ou determinação do conjunto de normas
necessárias à manutenção, controle e operacionalizaçâo destes Comitês,
poderá ser feita através de Regimento Interno e/ou outro Instrumento próprio,
cujos documentos deverão, por primeiro, serem apreciados pelo Conselho de
Administração.

§ 7' O Comitê Central deverá, quando da consulta de que trata o
artigo 26. parágrafo 1°. deste Estatuto, manifestar-se a respeito do assunto,
num prazo de até 5(cinco) dias úteis, a contar da data da referida consulta.

Art.54 O Comitê Central exercerá, no entanto, poder deliberativo ou decisòrio.
no caso específico de prévia aprovação de candidatos aos cargos de Conselho
de Administração e Conselho Fiscal, de tal forma que:
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a) Só possa ser candidato aquele cujo "curricuium" seja aprovado por esse
Comitê, satisfeitas as seguintes condições, dentre outras:

a.1) - Tenha idade superior a 21(vinte e um) anos.
a.2) - Tenha sido admitido no quadro social há mais de 1 (um) ano:
a.3) - Seja associado fiel nas operações de compra e venda em comum;
a.4} - Nâo esteja incurso naqueles impedimentos constantes da Legislação
Cooperativistas, bem como nos impedimentos que se referir a grau
de parentesco entre si.
3,5) - Nâo se enquadre no disposto no parágrafo 1° do artigo 16 deste Estatuto
Social.

b) Só seja considerada apta á eleição aquelas chapas das quais todos os seus
integrantes tenham sido assim aprovados.

§ 1° Os membros integrantes de cada chapa deverão ser votados em termos de sua
aprovação ou nâo. por esse Comitê, um a um. e sempre segundo o
estabelecido nas alineas "a" e "b" deste artigo, cuja votação deverá ser pelo
método "secreto"

§ 2" São necessários os votos da maioria simples dos membros presentes para
tornar válidas as deliberações de que trata o parágrafo 1' imediatamente
anterior.

§3° O Comitê Central só iniciará os trabalhos a que se refere o § 1° deste artigo
de posse das informações citadas na alínea "a" do mesmo artigo, bem como.
se for o caso. de outros dados informativos (ênfase dada. também, para
Conselheiros, quanto à questão vinculada a proporcionalidade de
representantes definidas pela Sociedade) e que porventura estabeleçam as
condições favoráveis ou impeditivas ao associado que deseja candidatar-se
aos postos de Conselheiros da Cooperativa.

§ 4° O Coordenador Geral, ou seu substituto legal, deverá logo a seguir á apuração
dos resultados da aprovação ou não dos "curricuium" que compõe cada chapa,
emitir um documento em 3(três) vias de igual teor. oficiando os respectivos
resultados aos titulares das respectivas chapas, bem como á Secretaria
da Cooperativa, sendo que àquelas chapas que forem aprovadas, nos termos
da alínea "b" deste artigo, deverão ser registradas na Secretaria da
Cooperativa, atendendo-se. para tal, o disposto no artigo 72 deste Estatuto.

Art.55 O Comitê Educativo, compreendendo os Comitês Singulares e, por
representação corporativa, o Comitê Central, visam:

I  A promoção constante da educação cooperativista. nas seguintes bases:

a) Difundir entre os associados os princípios do cooperativismo. sua história
e filosofia:

b) Esclarecer aos associados quanto a seus direitos e deveras na cooperativa, do
funcionamento e a administração da mesma;

o) Orientar os associados com relação às operações e serviços da cooperativa
e á forma de como podem ser utilizados:

d) Colaborar na promoção das Assembléias Gerais, encarregando-se
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especialmente dos programas que devem merecer exame:
e) Promover a cooperativa e o cooperativismo entre os associados;
f) Promover o cooperativismo junto a outras entidades, autoridades e ao público

em gerai, difundindo as realizações, possibilidades e projetos da cooperativa:

II) Ser o principal meio de comunicação dos associados com a administração
da cooperativa e vice-versa, devendo para isso:

a) Levar ao Conselho de Administração as aspirações, opiniões, pareceres e
pensamentos dos associados sobre a atuação da cooperativa:

b) Levar ao Conselho de Administração reclamações sobre fatos ocorridos,
devidamente fundamentados, solicitando providências:

c) Levar aos associados o pensamento do Conselho de Administração sobre
medidas que foram ou serão tomadas, divulgando junto aos associados, com
as necessárias explicações, as decisões administrativas da cooperativa:

d) Promover a harmonia entre os associados e administração e entre os
associados e funcionários, criando um clima de cooperação necessário ao
desenvolvimento perfeito das atividades da cooperativa:

e) Assessorar o Conselho de Administração em decisões, quando for consultado.
f) Apresentar sugestões ao Conselho de Administração para solução

de problemas.

CAPITULO Vil!

DA ESTRUTURA FISCAL

SEÇÃO I
DO CONSELHO FISCAL

Art.56 O Conselho Fiscal é constituído por 03{três) membros efetivos e 03(três)
suplentes, qualquer destes para substituir qualquer daqueles, todos
associados, eleitos pela Assembléia Geral, para mandato de igual período
estipulado na Legislação Cooperativista, sendo permitido a reeleição, para o
período imediato, de apenas 1/3 (um terço) de seus integrantes, sendo vedada
a  reeleição para o mesmo conselheiro, por mais de dois mandatos
consecutivos.

§ 1'"' Não podem fazer parte do Conselho Fiscal, além dos inelegíveis enumerados
no artigo 49 deste Estatuto, os parentes dos diretores até 2'' (segundo) grau em
linha reta ou colateral, afins e cônjuge.

§ 2° Os membros do Conselho Fiscal não poderão exercer cumulativamente cargos
nos órgãos da Administração.

Art.57 O Conselho Fiscal funcionará segundo Regimento interno próprio, aprovado
pela Assembléia geral, elaborado em consonância com a Resolução
n° 005/2002, de 15 de abril de 2.002. da OCB - Organização das Cooperativas
Brasileiras.
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V

VI

SEÇÃO II
DOS LIVROS

Art.58 A cooperativa deverá ter, obrigatoriamente, os seguintes Livros:

I  Livro/Ficha de Matrícula:

II Livro de Atas de Assembléias Gerais;
III Livro de Atas do Conselho de Administração:
IV Livro de Atas do Conselho Fiscal;

Livro{s) de presença dos associados nas Pré - Assembléias;
Livro(s) de presença dos Associados nas Assembléias Gerais;

VII Livro de registro de chapas dos Conselhos;
VIII Outros Livros Fiscais. Trabalhistas e Contábeis de obrigatoriedade expressa

em Lei. outros meios, mesmo magnéticos ou informatizados, que venham a
substitui-los.

Parágrafo Único - É facultada a adoção de livros de folhas soltas ou fichas.

Art.59 No Livro de Matricula, os associados são inscritos por ordem cronológica
de admissão, nele constando.

I  O nome. estado civil, regime de casamento, nacionalidade, profissão
e residência do associado:

II A data de sua admissão e. Quando for o caso. a de demissão, eliminação,
exclusão e/ou reintegração.

III A conta corrente das respectivas quotas-partes do capita! do associado, cuja
escrituração poderá ser feita por sistema informatizado.

SEÇÃO III
DO BALANÇO PATRIMONIAL. DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS

OU PERDAS E RESERVAS

Art.60 O Balanço Patrimonial e a Demonstração das Sobras ou Perdas serão
levantado em 31 de dezembro de cada ano.

Parágrafo Único - Os resultados são apurados separadamente, segundo a natureza
das operações ou serviços, em conformidade com a legislação vigente e as Normas
Brasileiras de Contabilidade.

Art 61 Os custos e as despesas da Cooperativa serão cobertos pelos associados que
utilizarem os serviços que lhe deram causa, atendendo-se. ainda, no que
couber e for estabelecido, ás condições previstas no artigo 13 deste Estatuto.

Art.62 Das sobras verificadas serão destinados para reservas ou como participação
dos colaboradores nos resultados os seguintes percentuais:
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a) 60% (sessenta por cento) para a Reserva Legal, tendo como finalidade
principal a reparação de futuras perdas e atendimento ao desenvolvimento de
suas atividades:

b) 5% (cinco por cento) para a Reserva de Assistência Técnica Educacional
e Social - RATES.

c) 5% (cinco por cento) como participação nos resultados aos colaboradores,
sob critérios de distribuição estabelecidos pelo Conselho de Administração.
c1) O direito estabelecido nesta alínea somente se aplicará quando as sobras
apuradas antes das demais destinações previstas nas alíneas "a" e "b" forem
igual ou superior a 1.5% do faturamento líquido de tributos incidentes sobre o
mesmo faturamento.

§ 1" As sobras líquidas apuradas no exercício, depois de deduzidas as destinações
previstas nas alíneas do caput deste artigo, serão rateadas entre os associados
em partes diretamente proporcionais à produção entregue e comercializada na
Cooperativa no período, salvo deliberação diversa da Assembléia Geral,

§ 2' As sobras líquidas apuradas no exercido, depois de deduzidas as destinações
previstas nas alíneas do caput deste artigo, somente poderão ser distribuídas
aos associados nos exercícios em que as mesmas forem iguais ou superiores
a  1,5% do faturamento líquido de tributos Incidentes sobre o mesmo
faturamento.

a) Nos exercícios em que não for atingida condição estabelecida no § 2° deste
artigo, as sobras apuradas, após as destinações. deverão ser incorporadas ao
capital social de cada associado.

Art.63 A Reserva Legal destina-se a reparar eventuais perdas e atender o
desenvolvimento das atividades da Cooperativa, que além da parcela
de 60% (sessenta por cento) das sobras apuradas no Balanço do exercício,
revertem em favor desta Reserva:

a) Os créditos não reclamados pelos associados, decorridos 5(cinco) anos;
b) Os auxílios e doações sem destinação especial e/ou outras verbas que lhe

forem destinadas em assembléias gerais.

Art.64 A Reserva de Assistência Técnica. Educacional e Social, destina-se à
prestação de Assistência aos associados, seus dependentes e aos próprios
colaboradores da Cooperativa e seus dependentes.

§ 1° Os serviços de que trata este artigo podem ser executados mediante convênio
com entidades especializadas, públicas ou privadas.

§ 2^ Além da parcela de 5%(clnco por cento) das sobras apuradas no exercício,
revertem em favor da Reserva de Assistência Técnica, Educacional e Social:

a) Os resultados líquidos de operações com não associados:
b) Os eventuais resultados positivos decorrentes de participação em sociedade

não cooperativas.

Art,65 As perdas de cada exercício, apuradas em Balanço, serão cobertas com
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recursos da Reserva Legal.

Parágrafo Ünico - Sendo a Reserva Legal insuficiente para cobrir as perdas referidas
neste artigo, serão o restante dessas perdas cobertas mediante a utilização das
alternativas previstas na Legislação Cooperativista vigente, atendendo-se. ainda, por
primeiro, no que couber e for estabelecido quanto às condições dispostas
no artigo 13 e suas alíneas deste Estatuto.

Art.66 Além das Reservas previstas no artigo 62 deste Estatuto, a Assembléia Geral
poderá criar outras reservas, inclusive rotativas, com recursos destinados a fins
específicos

SEÇÃO V
DA CONTABILIDADE E SUAS RESPECTIVAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Art.67 Os serviços de Contabilidade serão organizados segundo os princípios
e normas gerais da contabilidade e legislação vigente.

Art.68 Ao fim de cada exercício social, a Administração fará elaborar, com base na
escrituração da Cooperativa, as seguintes demonstrações contábeis que
deverão exprimir com clareza a situação do Patrimônio Social e as Mutações
ocorridas no exercido;

I  Balanço Patrimonial.
II Demonstração das Sobras e Perdas:
II I Demonstração das Mutações Patrimoniais;
IV DFC - Demonstração do Fluxo de Caixa;
V  DVA - Demonstração do Valor Agregado;
VI Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis.

CAPÍTULO IX
DO PROCESSO ELEITORAL

Art.69 As eleições dos membros do Conselho de Administração para mandatos
de 04 (quatro) anos e dos membros do Conselho Fiscal para mandato de

acordo ao estipulado no artigo 56 deste Estatuto serão realizadas em
Assembléia Geral, que deverá ocorrer nos 03(très) primeiros meses após o
término do exercício social, em data a ser estabelecida pelo Conselho de
Administração,

Art 70 Uma vez respeitada e atendidas as condições definidas na alínea "d",
parágrafo 1T do artigo 11. parágrafos seguintes e artigo 71 deste Estatuto, todo
associado que estiver em pleno gozo de seus direitos sociais e satisfeito as
demais condições previstas em Lei ou neste Estatuto poderá habilitar-se a
concorrer ao cargo de membro do Conselho de Administração ou do Conselho
Fiscal.

§ 1" Não poderá constar, contra o candidato a membro do Conselho de
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Administração ou do Conselho Fiscal, nenhum impedimento legal, incluído os
tratados no artigo 49 deste Estatuto e nem vinculo empregatício com a
cooperativa, hipótese esta última em que só readquirirá tais direitos após a
aprovação, pela Assembléia Geral, das contas do exercício em que tenha
deixado o emprego.

§2'' Ainda, não poderá constar, contra o candidato a membro do Conselho de
Administração ou do Conselho Fiscal, qualquer infração ao parágrafo 1"" do
artigo 16 deste Estatuto

Art.71 Os componentes da(s) chapa(s) deverão, ainda, ter seus currículos apreciados
e aprovados pelo Comitê Central, nos Termos do artigo 54 deste Estatuto
Social

Art.72 Uma vez atendida as disposições dos artigos 70 e 71 anteriores e seus
parágrafos, as eleições para cargos de Conselheiros de Administração e Fiscal
obedecerão ao seguinte processo:

I  A inscrição da(s) chapa(s) concorrente ao Conselho de Administração e Fiscal
deverá ser encaminhada para o devido registro na secretaria da cooperativa,
com antecedência mínima de 10{dez) dias úteis da data da Assembléia,
atendendo-se. com tal antecedência, o interstício de 5(cinco) dias para
apreciação dos currículos nos termos Estatutários, cuja(s) chapa(s) deverão se
fazer acompanhar, além da sua denominação e da indicação do Presidente
e seu Vice. dos seguintes dados:

a) Relação nominal dos componentes, com o respectivo número de inscrição
do Livro/Ficha Matrícula da sociedade:

b) Declaração de bens:
c) Declaração atestando não estar incurso nenhum de seus componentes

naqueles impedimentos constantes no artigo 48 deste Estatuto, bem como nos
impedimentos que se referir a grau de parentesco entre si.

d) Certidão Negativa do Cartório de Protestos onde tenha residido nos últimos
5{cinco) anos:

Parágrafo Único - Os componentes do Conselho de Administração eleitos
assumirão a responsabilidade sobre os avais particulares dos antigos
Conselheiros, prestados em operações realizadas com Instituições Financeiras
em nome da Cooperativa.

Art.73 As chapas concorrentes aos cargos de Conselheiros Fiscais, deverão
apresentar a documentação enunciada nas alíneas "a", "b", "c" e "d", do artigo
72 deste Estatuto.

Art 74 A(s) chapa(s) inscrita{s) para o Conselho de Administração poderáíão) ser
diversa{s) da(s) inscrjta(s) para o Conselho Fiscal e. quando as mesmas forem
conjuntas, deverá especificar os componentes do Conselho de Administração e
Fiscal.

§ V Formalizado o registro da chapa, não será admitida substituição de candidato,
salvo em caso de morte ou invalidez comprovada até o momento da instalação
da Assembléia Geral, cuja substituição atender-se-á no que couber, a mesma
formalidade descrita nas alíneas anterior deste artigo.
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§2" Nenhum associado poderá apresentar-se em mais de 1(uma) chapa e
prevalecerá para apresentação de todas as chapas a ordem de sua entrada no
protocolo da Secretaria da Cooperativa.

Art.75 Da ímpugnaçâo do registro da chapa caberá recurso para a Assembléia Geral
em que ocorrer a eleição ordinária.

Parágrafo Único - Ao instalar-se a Assembléia Geral, deverá a mesma decidir
inicialmente os recursos apresentados de que trata o "caput" deste artigo.

Art.76 O sufrágio é pessoal e direto. O processo de votação dever-se-á seguir pelas
formas idênticas ao disposto no parágrafo T do artigo 38 deste Estatuto.

Art.77 Havendo mais de 1(uma) chapa concorrente, seja para Conselho de
Administração, seja para Conselho Fiscal, o processo de votação será pela
forma "secreta".

§  Para conduzir os trabalhos de eleição e apuração dos votos, será formada uma
comissão composta de no mínimo 03{três) associados, escolhidos pela
Assembléia no inicio dos trabalhos da eleição.

§ 2'' Os integrantes da comissão de que trata o parágrafo anterior deverão estar em
pleno gozo de seus direitos sociais, no entanto, não poderão, nem concorrer a
cargos e nem ter grau de parentesco com os pretensos candidatos da eleição
determinada.

Art.78 Será proclamada eleita a chapa que alcançar o maior número de votos.

Parágrafo Único - No caso de empate entre duas ou mais chapas, será declarada
eleita a que obtiver a menor média, somando-se o número de matrícula dos respectivos
membros.

CAPÍTULO X
DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO

Art.79 A cooperativa díssolver-se-á de pleno direito;

I  Por deliberação da Assembléia Gerai, salvo se os sócios, em número mínimo
exigido por este Estatuto, assegurarem sua continuidade;

II Pela alteração de sua forma jurídica;

III Pela redução do número mínimo de associados ou do capital social mínimo se,
até a Assembléia Geral subseqüente, realizada em prazo não inferior a 6(seis)
meses, eles não forem restabelecidos;

IV Por deixar de atender reíteradamente as prescrições legais, na forma da
Legislação Cooperativista vigente.
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Parágrafo Único - Quando a dissolução da sociedade não for promovida
voluntariamente, nas hipóteses previstas neste artigo, a medida deve ser tomada
judicialmente, a pedido de qualquer associado, ou por iniciativa do cònipetente órgão
representante do Sistema Cooperativista.

Art.80 Quando a dissolução for deliberada pela Assembléia Geral, esta nomeia um
liquidanle ou mais e um Conselho Fiscal de 3(três) membros, para proceder a
sua liquidação.

§ 1° O processo de liquidação só pode ser iniciado após a audiência com o
competente órgão de representação do Sistema Cooperativista.

§ 2° A Assembléia Gerai, nos limites de suas atribuições, pode, em qualquer época,
destituir os liquidantes e os membros do Conselho Fiscal, designando os seus
substitutos.

Art.81 O liquidante deve proceder à liquidação de conformidade com os dispositivos
da lei Cooperativista.

Parágrafo Único - Em conseqüência, atentar-se-á. em todo os termos duvidosos e ou
omissos, para as determinações e condições constantes dos textos do presente
Estatuto Social, com ênfase para o quanto prevêem os artigos 14 e 15 e seus
parágrafos.

Art.82 As Reservas referidas nas alíneas "a" e "b" do artigo 62 deste Estatuto, mesmo
no caso de liquidação, serão destinadas de conformidade ao disposto
na legislação cooperativista vigente.

CAPÍTULO XI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 83 Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei e os princípios
doutrinários. ouvidos os órgãos competentes de representação
do cooperativismo.

Capanema/ PR. 29 de janeiro de 2010
P.ela_Mesa. Pela Comissão:
Sebaldo Waclawovsky- Presidente
Joáo Saggin - Vice Presidente
MateoTura Uliana - Diretor Vogai
Moacir Fiorese - Diretor Vogai
Adelar Edgar Schneider - Diretor Vogai
Riidoito Buiaii - Diretor Vogai
Eliseu Nilson Rol! - Dtrelor Vogai

Aíduir Fiorese - Associado

Arnol Golfetto - Associado

Jlvago Toscan - Associado
Mareio Luiz Walter - Associado

Viclor Vital Basegio - Associado
Ivo Simões Pires - Associado

Renato Luiz Cailegaro - Associado
José Carlos Lange • Associado

Visio do Advogado

Cártos Augysto Azevedo Silva
OAB/PR 25.760

TABELIONATO DC NOTAS
CAPANgt.lA - PAR.^NÁ
AUTENTICAÇÃO

A presente rotoc'
com seu oritü^

Visto do Presidente:»

AdeiarâfajLE

o Wadavyovsky
residente

Let-, 13-228 de1
SEiei Pezzini

S" Deleçjaclo Designiid

Lucas Miguel Pezzini

notas
EQt189l74|
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Emissão do CICAD Page 1 of1

H'
KCtfTA F5TADUAL PARANÁ

Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS

33400100-85

inscrição CNPJ

75.984.908/0006-00

Inicio das Atividades

05/1982

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial COAGRO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

Título do Estabelecimento COAGRO

Endereço do Estabelecimento RUA PARANA, SN, (ESQ CURITIBA) - CENTRO - CEP 85760-000
FONE: (46) 3555-1192 - FAX: (46) 3555-1192

Município de Instalação PLANALTO • PR, DESDE 05/1982

Qualificação

Situação Atual ATIVO - REGIME NORMAL / CENTRALIZADO - DIA 10 DO MES+1, DESDE 06/1993

Natureza Jurídica 214-3 - COOPERATIVA

Atividade Econômica Principal do 4623-1/08 - COMERCIO ATACADISTA DE MATÉRIAS-PRIMAS AGRÍCOLAS COM
Estabelecimento ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA

Ativídade(s) Econõmica(s)
Secundária(s) do Estabelecimento

4711-3/02 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM
PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -

SUPERMERCADOS

4784-9/00 - COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQÜEFEITO DE PETROLEO (GLP)

Quadro Societário

Tipo Inscrição Nome Completo / Nome Empresarial Qualificação

CPF 153.381.939^9 SEBALDO WACLAWOVSKY PRESIDENTE

CPF 407.731.759-20 JOÃO SAGGIN DIRETOR

CPF 224.178.269-68 RUDOLFO BULAU DIRETOR

CPF 492.926.509-63 ADELAR EDGAR SCHNEIDER DIRETOR

CPF 759.583.849-53 ELIZEU NILSON ROLL DIRETOR

CPF 143.241.640-53 MATEO TURRA ULIANA DIRETOR

CPF 616.411.389-04 MOACIR FIORESE DIRETOR

Este CICAD tem validade até 24/08/2013.

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confiimados via
Internet www.fazenda.pr.aov.br

( Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

^  Coordenação da Receita do Estado

CAD/ICMS NO 33400100-85

Emitido Eletronicamente via Internet

25/07/2013 11:06:03

Dados transmitidos de forma segura
W  Tecnologia CELEPAR

Ipsi/AvY/w.ariiuorncl.pr.gi.íV.br/ctiJiciiLS/^co^CUsSl 1 25/0 7.'.',0 Li
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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.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
75.984.906/0006-00

FILIAL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SilUAÇAO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

29/04/1982

NOME EMPRESARIAL

COAGRO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

COAGRO

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.23-1-08 - Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas com atividade de fracionamento e acondicionamento
associada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
47.84-9-00 - Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
214-3 - COOPERATIVA

LOGRADOURO

R PARAN ESQ. Cl CURITIBA

NUMERO

SN

COMPLEMENTO

CEP

85.750-000

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

MUNICÍPIO

PLANALTO

UF

PR

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIALDATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
«*•***«*

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

Emitido no dia 25/07/2013 às 11:11:08 (data e hora de Brasllial
Voltar

Páaina: 1/1

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

cr.
Iníp:/Av\vw.rece!i:!.íl!Zcndn.gON^hiypcíí.Oi\iuiFiicn/cMi[>i/en]^iV\';i/Ciii:^reva__Con-!provaii... 25/07/2013



COAGRO Co^GBO Cooperativa AGRompvsTRiAL
Rua Padre Cirilo C F 85760

COOPERATIVA AGROII\DllSTRlAL
, x. Postal, 11

CNPJ 75.984.906/0001-97

one/Fax (46) 3552-8000

coagrodcoagro.com.br

-000 - CAPANEMA - PR

Inscr Estadual 33500150-85

PREGÃO PRESENCIAL N° 043/2013

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

RAZÃO SOCIAL: COAGRO CooperativaAgroindustiial
CNPJN" :759849O0OOOeOO

ENDEREÇO:RuaParaná FONE:35554192
MUNICIPIO:Planalto EST.:Paraná

Declaramos pcu:a os fins de direito, na qualidade de proponente do

procedimento llciíatório, sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N° 043/2013nstaurado

pelaPrefeituraMunicipalde Planalto, que não fomos dedaradosinidôneosparalicltar ou contratar

como Poder Público, emqualquerde suasesferas.

Por ser a expressãodaverdade, íirmamosa presente.

Planalto,26de julho de 2013

NOMElAIRT^^TURELLAI
RG/CPF:502.ai6M3154342953

cargo:Gerent:eda unidade

:d)



COACRO Cooperativa Agroiispustríal
Rua Padre Cirilo, - Cx. Postal, 11 - Fone/Fax (46) 3552-8000 - 85760-000 • CAPANEMA - PR

COOPERATIVA /ÍGH0//VDÜSTÍIÍ4/.
CNPJ 75.984.906/0001-97 - coagro@coagro.com.br - Inscr Estadual 33500150-85

PREGÃO PRESENCIAL N" 043/2OI3

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

RAZÃO SOCIAL: CO AGRO CooperatmLAgroindtistrial
CNPJN° :7598490e000600

ENDEREÇOrRmParaná FONE:35554192
MUNICIPIOrPlanalto EST.rParaná

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade de

PREGÃO PRESENCIAL N° 043/2013 or 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 perünente, que, nos

termosdo§ 6° do artigo 27 da Lei n° 6.544, de 22 de novembro de 1989, encontiase em situação

regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere á observância do disposto no inciso

XXXIII doartigo7°daConstituiçãoFederal.

Por ser a ejqDressãodaverdade, firmamosa presente.

Planalto, 26 de julho de 2013

NOMEAIRTONTUREIÍLA ' i

RG/CPF:592.0^|43154a32953

CARGO AIKTONTURELLA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ 76.460.526/0001-16

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

85750-000 - PLANALTO - PARANÁ

PREGÃO PRESENCIAL N'* 043/2013

DATA: 26/07/2013

EMPRESA: GRACIELA BERNADETE TOMBINI PARIS - ME.

DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

- Certidão Negativa de Débitos CND - Validade até 13/09/2013;

- Certidão de Regularidade de Situação CRS-FGTS - Validade até 24/08/2013;

- Certidão Negativa de Tributos Federais - Validade até 21/01/2014;

- Certidão Negativa de Tributos Estaduais - Validade até 22/11/2013;

- Certidão Negativa de Tributos Municipais - Validade até 24/09/2013;

- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - Validade até 20/01/2014;

- Contrato Social da Empresa;

- CNPJ da empresa;

- Anexo ÍII - Declaração de Idoneidade;
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MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES

PREVIDENCIÁRIAS E AS DE TERCEIROS

N° 000182013-14021033

Nome; GRACIELA BERNADETE TOMBINI PARIS - ME

CNPJ: 05.653.033/0001-54

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).

i

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

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

I  - averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
I  - redução de capital social, transferência de controle de cotas de
:  sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou
i  de sociedade sociedade empresária simples;
^  - baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo
I  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
I  qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no
I  endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>.

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

Emitida em 17/03/2013.

Válida até 13/09/2013.

Certidão emitida gratuitamente.

Atençâo:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

hltp;//www010.datapreY.gov.br/cws/contexto/cnd/cnd.html 25/07/201
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C/lfJSTiA
CAIXA ECONOMiCA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05653033/0001-54, 05653033/0001-54
Razão Social:GRACIELA bernadetetombini paris me

Endereço: av rio grande do sul 937 / centro / planalto / pr /
85750-000

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

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

Validade: 26/07/2013 a 24/08/2013

Certificação Número: 2013072609184956673115

Informação obtida em 26/07/2013, às 09:18:49.

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/CrtyCrí7FgeCFSImpnmirPapeLasp?VARPes... 26/07/2013
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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: GRACIELA BERNADETE TOMBINI PARIS - ME

CNPJ: 05.653.033/0001-54

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
nâo 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, nâo 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 especifica.

A aceitação desta certidão está condicionada â 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 15:35:40 do dia 25/07/2013 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/01/2014.

Código de controle da certidão: CE3D.F397.7A72.F8F5

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

http://www.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/ATSPO/certidao/CndconjimtaInter/Emit... 25/07/2013
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PARANÁ
GovTnr.Ti nofsfíinn

Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

N° 10697019-90

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 05.653.033/0001-54

Nome: GRACIELA BERNADETE TOMBINI PARIS

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

wwvtf.fazenda.pr.oov.br

Esta Certidão tem validade até 22/11/2013 - Fornecimento Gratuito

paranA

Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

Certidão N® 10697019-90

Emitida Eietronicamente via internet

25/07/2013-15:38:26

Dados transmitidos de forma segura
Tecnoiogia CELEPAR

https://www.arinternet.pr.gov.br/outros/_d_negativa2.asp?eUser-í&eCPF-&eCNPJ-0... 25/07/2013
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

NEGATIVA

N° 6792/2013

IMPORTANTE:

1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA

MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS
POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO

PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.
2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE
ATÉ 24/09/2013, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

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

Planalto, 26 de Julho de 2013

REQUERENTE: A mesma
CODIGO DE AUTENTICAÇÃO:

C2HHF2QE52T44Z5BPM

FINALIDADE: CONCORRÊNCIA / LICITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: GRACIELA BERNADETE TOMBINI PARIS- ME

INSCRIÇÃO EMPRESA

6173

CNPJ/CPF

05.653.033/0001-54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9027867917

ALVARA

766

ENDEREÇO

AV RIO GRANDE DO SUL, 937 - CENTRO CEP: 85750000 Planalto - PR

CNAE / ATIVIDADES

Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados,
Comércio varejista de carnes - açougues, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, Comércio
varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)

Prefeitura Municipal

PLANALTO - PARANÁ

Emitido por EDS0N"R1CARD0 GOMES

ivo BAdpíq
Aiiviiíar FinaiWiro

26/07/2013 08:42
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GRACIELA BERNADETE TOMBINI PARIS - ME (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 05.653.033/0001-54

Certidão n": 33203722/2013

Expedição: 25/07/2013, às 15:34:37

Validade: 20/01/2014 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que GRACIELA BERNADETE TOMBINI PARIS - ME (MATRIZ E

FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o n" 05.653.033/0001-54, 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 ás 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.

é.- í
Dúvidas e sugeacòes: cndt-tsu.jus.br
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Sao .Top^ fio

NlMEnO W ItiFNIlFlCAÇ^OnORHGISmotiP f-MPRtPA-NIHF IlAfíltF

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO
PJSTRUÇÕES DE PREEtVCl tIMENTO rjO VHTSO

NIHK (IA III 1A| ««merte ae f" rMef»«ee a ASal)

NOMH ÍXti EMPUESAHIO (compWo sem atitevUdiaasJ

GRACIELA BKRMADETR TOMRTNI

mO f S

REGIÍ/E DE nEMS (se casado)
50.-

NACiONALlDADE

Brasileira

FILHO DLMP"')
(rnSeJ

Irineu Tombini Tfiate Tombini-,
NADCIDO EM (Wta de iwselmenio) IDENTIDADE número

09.10.1978 3.719.201 .  SSP -fífí-

bo pãranA

ESTADO

s!^'SCO

EtAANCIPADO POR (feon» de ctnaHcjpaçâo-ítxrierXBno taoo deniena)
^Z€rrf3%. 949/01

dcwíciliadona (LOcrJADOuno-nu, ev, «c.i

Rua Paraná
COTiflPlEMEMIO BAIRRO / üísrnrro

Oentro
.wmclPiO

Planalto

WMERO

cõõiãõf^âíiciSÕT
(Uso rtá Jmta ConmcM)

-Paraná»

dtídara, sob as penas da lei; não eslar impedido de exercer atividade empresária, que não possui oulro registro de
empresário e requer à Junta Comercial do Estado do Paraná:
CODIGODOATO

080
COÜISÜ DO EVENTO

DEECRICÁO DO ATO

inscrição
IIESCHIÇAO tK) EVEN10

CÓDIGO üOEv::mo

CÓDIGO IX) EVENTO

DESCRIÇÃO DO EVENTO

üescriçAo do EVENIÜ

NOME EMPRESARIAL

GRACIBLA BBI^ADETE TOHBINI
lOGRADOURO (ria, íiv. de.)

Rua Paraná
COMPLEMI-rirC

EAinno/DISTRrTO

NIUNIClr>IO

Planalto
VALOR DOCAPíTAL-R$

10.000.00
CÓDIGO DE ATIVIDADE
ECOfrôMICA

(CNAE Fistal)
Alividadn («inclpal

AliiTiIsdee sceundáTU»

UF

m.

CORR i IO ELETRÔNICO (E-MAll: 5750.000

CÚOlGoâM^ÍIClPIO •
(Óèp d» jWeji CRniiosv '

VAIOR 00 CAPITAL (por eidefrst?}

£/pf^7, mil roai,S//.X.X.X-T
DESCniçAO DO CB

Lanchonete e Restaurante.

,r- ■ —L
DATA de IMitiOIVP JINSifiJEE

01.06.2003
ASSINATURA DA FIRIAA PELO ET-IPRESÀRIO ( u

NÚMERO ÜE INECRIÇAO MO CNPJ | TRAIISFERÊNCIA DE SEDE OU DE FUIAL ÜE Cl/iRA IIF
MIREaideríor

UF

DATA UA ASSINATÍRÃ

15.06(1^003

pelof.pBí«i»rle/atí!Ctenle)peTerieíiroeiffadof) . t . .

2Aa.r,iP. O- B(£ri/^Ci-olp, ré. Trrry^ h i
..-Jsrr I ASSINATURA DO EMPREGAFIIO .

bi rrw

uso DA jUNTA COfAERCIAL
LtlIlDfNICÍS.i:
AUIWnUCAü
0&vCrii>AÍ.NVir:-:'

PARA U5b:EXCLÜ5ÍVO Di

f^iPERÍDO. (ft
UBÜQUa-SE E ARQ.p(l^.| ---0í^^f

^ t /O^Í/tdcQ

1 r ̂ J V
BELTRÃOlUNTA~COMERCl7q- DO paRANA

1  ESCRITÓRIO regional DE E^NCISCO
b  CERTIFICO O REGISTRO EM. 21 / O 5 / 2 O O 3
I  SOB NUMERO; 41105523171
\  Protocolo: 03/122260-9

EVERLY MOTTA JOAKINSON
P/ SECRETARIA GERAL "AD HOC"

GRACIELR BERMADSTE TOI^IHI, EVERLY MOTTA JOAt-
p/SECRETARIA GERAL
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Ministério do Desenvolvimento. Indústria e Comércio Exterior
Secretaria do Desenvolvimento da Produção
Departamento Nacional de Registro do Comércio REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

, , _ _ INSTRUÇÕES OE PREENCHIMENTO NO VERSO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO GO REGISTRO DE EMPRESA - NíRE DA SEDE

4110552317-1

NIRE DA FILIAL (preencher somenle se alo lelerenie a filial)

GRACIELA BERNADETE TOMBINI PARIS

NACIONALIDADE

Brasileira
ESTADO CIVIL

Casado(a)

SEXO

MD fEI
REGIME DE BENS (se casado)

Comunhão universal

FILHO DE (pai)

Irineu Tombini
(mãe)

Liate Tombini

NASCIDO EM (dala de nasdmenlo)

09-10-1978

IDENTIDADE número

3.719.201

órgão emissor

SSP

UF

SC

CPF (número)

026.798.949-01

tMANLiiKAUü KUK (Jofma út emflncipaçáo - somente no caso de menor) ~

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua. av. etc.

Rua Soledade
V NÚMERO

372
COMPLEMENTO BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

85750-000

cópiso domunicIpiõ:./. 8«aB
(UaodaJunUComarciáJ)

MUNICÍPIO

Planalto i
1

UF

PR

Jeclara, sob as penas da lei, não estar Impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de
•  empresário e requer à Junta Comercial do paraná;

CÓDIGO DO ATO

002

CÓDIGO DO EVENTO

DESCRIÇÃO DO ATO

Alteração

DESCRIÇÃO DO EVENTO

CÓDIGO DO EVENTO

022

CÓDIGO DO EVENTO

DESCRIÇÃO DO EVENTO

Alt.de dados e de nome emp
DESCRIÇÃO 00 EVENTO

NOME EMPRESARIAL

GEIACIELA BERNADETE TOMBINI PARIS - ME

LOGRADOURO (rua. av. ele.)

Av. Rio Grande do Sul 937
CpMPLEMENTO BAIRRO/DISTRITO

Centro 85750-000

qitolÓODOMUNICtPIÓ
(Ijta.daJimia ComwtlaD'' ....
■.<: =■ - ■ ■■ ■ ■' -iWiriá,

/-r ^
MUNICÍPIO

Planalto
UP PAlS

PR BRASIL

CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)

VALOR DO CAPITAL • RS

40.000,00
VALOR DO CAPITAL (por extenso)

Quarenta mil reais.x.x.x.x.

5/^i

ív:

CÓDIGO DE ATIVIDADE
ECONÔMICA

(CNAE Fiscal)
AtMdade prfndpal

AlMOades secundárias

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Comércio Varejista de Mercadorias em geral, com predominância de
produtos alimenticios - Supermercado.
Comércio Varejista de Artigos do Vestuário e Acessórios.
Comércio Varejista de Carnes - Açougues.
Revenda de Gás de cozinha GLP - P13 kg.

DATA DE INitilO D/^ ̂  j^jf^DES
01-06-2003

Número DE INSCRIÇÃO NO CNPJ transferência de sede ou MFIUAL de outra UF Iir Rá^^fffjyjtlINTÃCOMPRelÃtiF''»^
NIRE amador ff IW ̂  1 Fal B

05.653.033/0001-54 1 ' '
/^g^ATURA DA firma PELO.EMPRÉSÃRIQ^u pelo represenlanle/asslslenle/BItenle) . •
'VlCLTie/íP. làçnjrXiAsJrC) itrrnbimÀ thn /<:
DA^UDA ASSINATURA

(j 11-01-2012
DADA 1 lert cvi^i i lel«yr^ da

ASSINATURA DOCMPRésARIO /

: niMXA-r»>íi*eDr^iAi r^s. )8r;.:íLl\-r<tóáí[U'!aiaíBaíâiè®ii£^^^^ ' ".?•

DEFERIDO.
PUBLIQUE-S

íarla E' ^ .
.294-41 PR

COMERCIAL DOPÃRANA
Í> AGENCIA REGIONAL DE CAPANEMA
1  CERTIFICO O RF.GISTRO EM: 16/01/2012
21 SOBNljMERO: 20120071320
i  Protocolo; 12/007132-0, DE 12/01/2012

Empresa:41 1 0552317 1
GRACIELA BERNADETE TCMfclNÍ-eA» w1_SêBASTIA0 MOTTA

SECRETARIO GERAL
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Recerta Federai

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.

m
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO

05.653.033/0001-54

MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇAO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

21/05/2003

NOME EMPRESARIAL

GRACIELA BERNADETE TOMBINI PARIS - ME

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.11-3-02 ♦ Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues
47.84-9-00 - Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)

LOGRADOURO

AV RIO GRANDE DO SUL

NUMERO

937

COMPLEMENTO

CEP

85.750-000

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

MUNICÍPIO

PLANALTO
UF

PR

SITUAÇAO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇAO CADASTRAL

25/03/2005

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 25/07/2013 âs 15:34:53 (data e hora de Brasília).

I Voltar i
Páqína: 1/1

© Copyright Receita Federal do Brasil - 25/07/2013

http://www.receita.fazenda.gov.br/prepararImpressao/ImprimePagina.asp 25/07/2013



município de planalto

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

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

PLANALTO - PARANÁ

PREGÃO PRESENCIAL 043/2013

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

RAZÃO SOCIAL: Graciela Bernadete Tombini Paris ME

CNPJ N^.: 05.653.033/0001-54

ENDEREÇO: Av. Rio Grande do SuL937

MUNICÍPIO: Planalto

FONE: (46) 3555-1266

EST.: Paraná

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

procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N- 043/2013,

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.

PLANALTO-PR., 26 DE JULHO DE 2013

NQMfe: áRACíELA B.T. PARIS

RG: 3.719.201 CPF: 026.798.949-01

CARGO: EMPRESÁRIA

ÍÕ5.653.033/0001-
GR4CIELA BERNAD
TOMBINI PARIS - ME

AV. RIO GRANDE DO SUL, 937
CENTRO

j  85750-000 - PLANALTO - PR J
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município de planalto

CNP/N^ 76,460.526/0001-16
Praça São Francisco deAssis^ 1583 - CEP: 85.750-000

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

PLANALTO - PARANÁ

PREGÃO PRESENCIAL 043/2013

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

RAZÃO SOCIAL: Graciela Bernadete Tombini Paris ME

CNPJ N9.: 05.653.033/0001-54

ENDEREÇO: Av. Rio Grande do SuL937

MUmcmO: Planalto

FONE: 646) 3555-1266

EST.: Paraná

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade

de PREGÃO PRESENCIAL N- 043/2013, 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.

PLANALTO-PR., 26 DE JULHO DE 2013

GRACIELA B.T. PARIS

RG: 3.719.201 CPF: 026.798.949-01

CARGO: EMPRESÁRIA 1^05.653,033/0001 -

GFlACíELA BERNADETE

TOMBINI PAKIS - ME

AV. RIO GRANDE DO SUL, 937
CENTRO

85750-000 - PLANALTO - PR |



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

Praça são Francisco de Assis, 1583

Fones: (046) 555-1331 - Fax: 555-1272
85750-000 - PLANALTO - PARANÁ

PREGÃO PRESENCIAL N'» 043/2013

DATA: 26/07/2013

EMPRESA: ARNO HENRIQUE LINK - EPP.

DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

- Certidão Negativa de Débitos CND - Validade até 28/09/2013;

- Certidão de Regularidade de Situação CRS-FGTS - Validade até 20/08/2013;

- Certidão Negativa de Tributos Federais - Validade até 21/01/2014;

- Certidão Negativa de Tributos Estaduais - Validade até 22/11/2013;

- Certidão Negativa de Tributos Municipais - Validade até 24/09/2013;

- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - Validade até 20/01/2014;

- Contrato Social da Empresa;

- CNPJ da empresa;

- Anexo III - Declaração de Idoneidade;



Consulta à Certidão Negativa de Débito Página 1 de 1

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES

PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

N° 000392013-14021439

Nome: ARNO HENRIQUE LINK - EPP

CNPJ: 01.946,439/0001-74

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:

- averbaçâo 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.

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

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

Emitida em 01/04/2013.

Válida até 28/09/2013.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

c.

http://www010.dataprev.gov.br/cws/contexto/cnd/cnd.html 25/07/20T
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VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01946439/0001-74
Razão SociahARNO Henrique link

Endereço: RUA principal s/n o / sagrada família / planalto / pr /
85750-000

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

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

Validade: 22/07/2013 a 20/08/2013

Certificação Número: 2013072216343652668057

Informação obtida em 26/07/2013, às 07:40:36.

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/Cri7Crl7FgeCFSImprimirPapeLasp7VARPes... 26/07/201
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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 DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ARNO HENRIQUE LINK - EPP

CNPJ: 01.946.439/0001-74

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
nâo constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federai do Brasil {RFB) e a inscrições em Divida Ativa da Uniáo 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
Divida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão especifica.

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 3, de 02/05/2007.
Emitida às 15:01:19 do dia 25/07/2013 <hora e data de Brasiiia>.

Válida até 21/01/2014.

Código de controle da certidão: 96A2.69CB.255B.EFC5

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

http;//www.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/ATSPO/certidao/CndconjuntaInter/Emit... 25/07/20 T
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PARANÁ
f>o ísrr.nn

Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

NM 0696593-30

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 01.946.439/0001-74

Nome: ARNO HENRIQUE LINK

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

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

Finalidade: Licitação

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet

www.fazenda.pr.aov.br

Esta Certidão tem validade até 22/11/2013 - Fornecimento Gratuito

paaanA

Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

Certidão N" 10696593-30

Emitida Eietronicamente via intemet

25/07/2013-14:58:20

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

https://\vww.arinteTnet.pr.gov.br/oi]tros/__d_negativa2.asp?eUser=&eCPF=&eCNPJ=0... 25/07/2013



Cert http://192.168.0. l:7474/stm/stmcertidao.view.logic?modelView.tpC...

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

NEGATIVA

N'' 6791/2013

IMPORTANTE:

1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA

MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS
POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO

PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.
2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE
ATÉ 24/09/2013, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

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

Planalto, 26 de Julho de 2013

REQUERENTE: A mesma CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:
C2HHF2QE52T44Z5RQQ

FINALIDADE: CONCORRÊNCIA / LICITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: ARNO HENRIQUE LINK

INSCRIÇÃO EMPRESA CNPJ/CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL ALVARÁ

281 01.946.439/0001-74 90133976-75 590

ENDEREÇO

RUA PRINCIPAL, S/N - SAGRADA FAMÍLIA - SAGRADA FAMÍLIA CEP: 85750000 Planalto - PR

CNAE/ATIVIDADES

Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados,
Comércio atacadista de alimentos para animais, Comércio varejista de carnes - açougues, Comércio varejista de
medicamentos veterinários, Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)

Prefeitura Municipal

PLANALTO - PARANÁ J

EmilWo pot: IVO BACCiiO

IVO BÃGG
Auxilias Financei
Decreto\2396/200

1 de 26/07/2013 08:27
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ARNO HENRIQUE LINK - EPP (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 01.94 6 .43 9/0 0 01-74

Certidão n°: 33200344/2013

Expedição: 25/07/2013, às 15:00:18

Validade: 20/01/2014 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que ARNO HENRIQUE link - EPP (matriz e filiais) ,

inscrito(a) no CNPJ sob o n° 01.946.439/0001-74, 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.

e-

Dúvidas e sugestões: cndtítst.jus.br



Ministério do Desenvolvimento, indústria e Comércio Exterior
Secretaria do Desenvolvimento da Produção
Departamenlo Nacional de Registro do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO
INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO

NUMcno ot- lOfwiFicAçAo no reoistro de empresa - nire da sede '

4110462943-C

NOMr l)0 EMPRESÁRIO {complein sem dbfevtaluiss)

Arno Henrique Link

NIRE DA riLiAL (preencuer someole se slo refeioive a filial)

NACIONALIDADE

brasileiro
ESTADO CIVIL

rasado(a)

MglFD
REGIME DE BENS (se casado)

Comunhão universal

I ILIIÜDE (psi)

Gustavo Emilio Link

(mie)

Elfrida Emma Belling Link

NASCIDO EM (Qaia de nasctmetilo)

23-09-1947

IDENTIDADE número

2.112.805

ÓrgBo emissor

SSP

UF

PR

CPF (número)

060.768.749-53

bMANClHAUü KOK (íorma de emandpaçáo - somenie no caso da menor) ''

DoMIClUADO NA (LOGRAtXDURO- rufl, av. ale.
NÚMERO

Rua Pr.Lncipal V
s/n

COMPlfcMLNTü BAIRRO'DISTRITO

Sagrada FamiJia
CEP

85750-000

CÓOlSC DOÍitUNifclBÕ-'"»)- --' "•
(UsòiUyi)nU'Coníereiàl). -

MUNICiPiO

P 1 a 15 a j 10
\
>

PR

empresário e requer à Junta Comercial do paranÁ;
CÓDIGO DO ÃfÕ

002

CÓnieOüO EVENTO

OESCRIÇAÓDO ATO

Alteração

DESCHIÇAO no UVENTO

CÓDIGO DO EVENTO

021

DESCRIÇÃO DO EVENTO

Alteração de dados
CÓDIGO DO EVENTO DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL

ARNO HENRIQUE LINK

LOGRAOÕURC (fua, ov, ele) " ""

RUA PRINCIPAL

CÕMPrEMÊmÕ "

:íí:-

Mumicípio

P l.ANALTO

BAIRRO/DISTRITO

SAGR/\DA família

IJF PAlS

i  PR BRASIL

85750-000

S/N

:çâDiGQ'eo; MuNicipid:; .; .
(Üso.áà Jyiij?_Ci|ipéréfa1}; •!';[ c- ;.!''

CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)

VALOR Dü CAPI lAl. • RS

130.000,00

Cüi;!(X)DF ATIVIDADE

ECONÔMICA

ICHAf riscai)

AKvidiKle pnncipal

At(vkJn-J>.'S secundi/les

VAI OR 1X3 CAPITAL (pur exlBitso)

//Cento e trinta rnil reais/
DESCRICAO DO OUJETO

Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de
produtos alimentícios - SUPERMERCADO;

Revenda de gás de cozinha GLP-P13 Kg;

Comércio varejista de carnes -açougue;

Comércio varejistas de artigos do vestuário e acessórios;

Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho;

Comércio varejista de medicamentos veterinários; e

Comércio atacadista de ração e outros produtos- .alimentícios para
animais.

NÚMI RO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ

03.946.439/0001-74

D/lIA DE INiÇlODAtSÃIwiPADES

15-07-1997

ASSINATURA UA PIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo lepiBsnnlnole/assiSieiLle/gcieolu)

TRANSFERÊNCIA DE SÊOE OU DE FlUAL DE OUTRA UF
NIRE anlerio'

ilgO' CWUUNTA ÓüMèRCIAL'.-
bE?ENpEf(TlpE' . ;
AUTO((lMÇAO,r- ;-i, -li-
oçÁíEst^áiftÀL . ri

1.8-07-2011

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.

PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

DO PARÃNÃ ■
DE FRANCISCO BELTRÃO

O registro EM: 26/07/2011soe NUMERO: 20116879220 ^
Protocolo: 11/687922-0, DE 25/07/20;fCy<

.  .T4 61943

HEW.VVIE LTf/K

.-"•-'A.-vrr-'.-; -Ví ■ -■ SEBASTIAOMOTTA' -
-■ .'^SEeRETARÍG-GERAL-;
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Â DECORAÇÃO DE FIRMA INDIVIDUAL
INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO

ABNO HENRIQUE LTNK

nao preencher

natural de.

filho de

nascido em.

cpfUI

residente

Horizontina/RS

NOME DO TlTUtAH

Brasileiro
CIDADE E SIGLA DO ESTADO NACIONALIDADE PAÍS

23.09.1947
DATA 00 NASCIMENTO

FILIAÇAO

profissão

amtft Balllng Unlt

Comerciante

identidade 2.112.805
NUMERO

Casado
ESTADO CIVIL

,sap __m.
ORGAO EXPEDIOOn (SIGLA) UF

Rua Principal, s/n - Sagrada Família - Planalto 'PR CEP: 85750,000
RUA, AVENIDA, ETC/NUMERO E COMPLEMENTO/flAIRRO/CEP/MUNICiPlO/UF

continuacAo

não estando incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividadp mercantil, e nâo possuindo outra firma
individual registrada, declara para fins de inscrição no Registro do Comércio;.

ATOS

nr;;—i i - constituicAo 7 - transferencia de sede para outra uf
UM 1 3 • INSCfl. DSTRANSF. DÊ SEDE DEOUTRAUF 9 • CANCELAMENTO DE SEDE
■■■ ' 5 • ALTERAÇAO de dados DA SEDE O - PROTEÇÃO AO NOME COMERCIAL

2 - ABERTURA DE FILIAL
4 - ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF

6 • ALTERACAO de DADOS DE FILIAL
B • CANCELAMENTO DE FlUAL

NOME COMERCIAL

C3AiR iNi Q iH i EiNiR I IiQiU I El iLI iWiK J  1 I I I I J  I I I I

J  L I  I I I I I I J  l__L 1  ' I J__l L I  I I

í

IM

EL

NUMERO DE INSCRIÇÃO NO REGISTRO DO COMERCIO - NIRC
NIRC DA SEDE

I  I I I 1 I I I I I

(PREENCHER SOMENTE SE;^TO-DÉ FIÜA).) • '
NIRC DA FlUAL

l  ■ t t I- I I

RUA, AVENIDA ETC/NUMERO E COMPLEMENTOfAPTO., SALA ETC.)

.^R|U|A| |P|R|HT |C,I |P,At. . iS,N, f , L.A N i A,L , T,0 , ,P,R, ,
I  I I I I I

NOME DO BAIRRO/DISTRITO__

Pds (A ÍGiR , AiDiÀ iF I AjM|I I L| I |A I
CEP NOME 00 município

CAPITAL OU DESTAQUE DE CAPITAL

I  ' ' I

EBs 5 |7| 5 el- Io 00 PLANALTO
(

5|Qi0.0iQ

í  I I j  I I 1 I ' I

j  I I I 1 j  I
SlGlA UF .

..I-;, I F'r|

O I I //Cinco mil reais // .x.x.x.x.x.x
CAPITAL OU DESTAQUE DE CAPITAL POR EXTENSO

x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.xx.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.xx.x.x.x.x.x

INiaO DAS ATIVIDADES

DIA MES ANO

dl ,5 10|7 I 9|7 nu

ICONTINUAÇAOI

lUSO DA JUNTA)

I • ENQUADRAMENTO ME

3 • DBSENQUADRAMENTO ME

CGC ■ básico

I  I I I

ofdem • conirole

J  I I I I I
\ OBJETO (ATIVIDADE ECONÔMICA)

Canercio Vare^iista de Bebidas e Mercearia

CÔQIGO DE ATIVIDADE

B  1 2

m 1  1 1 _0_
15 1  t 9

16 1  1 1

17 1  1 1 5

DATA

26.06.1997

ASSINATURA DO TITULAã

lEL

lUSO DA JUNTAI
DATA DO DEFERIMENTO

DIA MÊS ANO

AUTENTICAÇÃO lUjdDA JUNTA COMERCIAL) ^

DECLARA, íjue a presente empresa se enquadra no disposto do arta 2», inciso I
da Lei nfl 8,864 de 28.03.94 e que o volume da sua receita bruàá hao exoeders
o limite fixado no arta 2® inciso I, da Lei n® 9.317/96, não se enquadrando
igualmente em nerdmna das exclusões que trato no art® 9® da mencionada Lei
n® 9.317.

1/

GURCA MUTO LTDA • C.G.C. 45.SaB.5B1/OOOl-ãO • RUA ABOIIÇAO. 209 - CAMPINAS - SP



..PIA COM ATENÇÃO ESTAS INSTRUÇÕES, ANTES DE INICIAR O PREENCHIMENTO

Preencher o fjrmjíário e.n quatro vias legíveis, à máquina ou à mão com letra de forma, sem rasura, sendoa
primeira originai, podendo ~s demais serem cópias a carbono.

Ao preencher um campo, deixe um espaço em branco entre palavras ou outros elementos da informação.
Preencher com apenas uma letra ou algarismo cada quadrícula demarcada no formulário.

Preencher o campo 02 - Atos. conforme o número correspondente ao ato que está sendo praticado.

Preencher o(s) campo{s) de 13 a 17, de acordo com a "Tabela de Atividades Econômicas", instituída pela Portaria
conjunta SRF/DNRC r\9 962, de 29/12/87.

TABEuionatI

AUTENTICAÇÃO
gSÍ li ̂  presente fotocópia confere
^3 Cl- - com o original.
H o ò I O referido é verdade e dou fé.
a ««1 25#!:^
|||l
Pi (2 dl I "1 r^tnrif rtiiiuttina - IdÉ. DcsltmíluílDconiíi Casarií QiinMna - Taè. Desi^ada

IsfikdCristina DnscH ü&mír • Escr. Substituta

di]:/.-. íl:... .. j.5 /.!;raná.

Arr-uiv-Jo a.» <, J '^f^3a
[•or Ltcíijaa eííiA:;!.!,- cin rdgime ®u.^lárlsl

HO JUNA^yr

R".

ARMo
qvb

Ao

At

30^bni g

^A'[(f)
link ■ •'02^ ,

: J •
..A . o

97
10-20
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão Página I de I

Recerta Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

m
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO OE INSCRIÇÃO

01.946.439/0001-74

MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇAO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

30/06/1997

NOME EMPRESARIAL

ARNO HENRIQUE LINK - EPP

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

MERCADO LINK

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos aílmenticíos - supermercados

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.84-9-00 - Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)
47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.71-7-04 - Comércio varejista de medicamentos veterinários
46.23-1-09 - Comércio atacadista de alimentos para animais

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)

LOGRADOURO

R PRINCIPAL

NUMERO

S/N

COMPLEMENTO

CEP

85.750-000

BAIRRO/DISTRITO

SAGRADA FAMÍLIA

MUNICiPiO

PLANALTO

UF

PR

SITUAÇAO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
21/01/2005

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 25/07/2013 às 14:57:46 (data e hora de Brasília).

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 25/07/2013

http://www.receita.fazenda.gov.br/prepararImpressao/ImprimePagina.asp

Páaina: 1/1

25/07/2013



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

PREGÃO PRESENCIAL 043/2013

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

RAZÃO SOCIAL: Arno Henrique Link

CNPJN°.: 01.946.439/0001-74

ENDEREÇO: Rua Principal, s/n

MUNICÍPIO: Planalto

FONE: (46) 3554-1115

EST.: Paraná

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de

proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO

PRESENCIAL N*" 043/2013, instaurado pelo Município de Planalto, que não

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

qualquer de suas esferas.

-r\
.1^

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Planalto-Pr., 26 de Julho de 2013

NOME: ARNO HENRIQUE LINK

HG-, 2.112.805 CPF: 060.768.749-53

CARGO: EMPRESÁRIO



município de planalto

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

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

PLANALTO - PARANÁ

PREGÃO PRESENCIAL 043/2013

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

RAZÃO SOCIAL: Arno Henrique Link

CNPJ N°.: 01.946.439/0001-74

ENDEREÇO: Rua Principal, s/n

MUNICÍPIO: Planalto

FONE: (46) 3554-1115

EST.: Paraná

A proponente abaixo assinada, participante da licitação

modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N" 043/2013, 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.

'

Planalto-Pr., 26 de Julho de 2013

NOME: ARNO/HE NIÍENRl

RG: 2.112.805 CPF:

CARGO: EMPRES '

49-53



Município de Planalto - 2013
Classificação por Fornecedor

Pregão 43/2013

Páglna'1

liem Produto/Serviço UN. Quantidade Siatus Marca Preço Unitário Preço Total Se

Fomecedon 444-8 ARNO HENRIQUE UNK CNPJ: 01.846A3»0001-74 Telefone: 3554-1115 Status: HabDitadol 7;692.55

Lote 001-Lote 001
7,692,55

004 726 Banana katura KG 1.500,00 Hatiilitado CANTU 1,65 2475,00 ♦
005 707 BiscoitodocelipoMariapKotecomSCOgr PC 150,00 Habilitado CASAREOO 4,65 697,50 •

006 708 BisccatosalgadotipoCreamCracler pacoteco PC 150,00 Habilitado CASAREDO 4,95 74250 •

011 3 Farinhadetrigoespecial pacolecomStQ PC 85,00 Habilitado PRIMADONA 643 716,55 •

013 1149 logirte de frutas pacote dei litro LT 1.100,00 Habilitado SANTA CLARA 1.98 2178,00 *

014 8719 l^arjaPera KG 100,00 Habilitado CANTU 1.S2 152,00 •

017 8087 Maçagala KG 150,00 Haliiíitado CANTU 2,92 438,00 ♦

018 727 Mamão Formosa KG 100.00 Hablitado CANTU 2,93 293,00 *

Fornecedor: 6-0 COAGROCOOPERAT1VAAGROINDUSTRIAL .  .. ^CNPJ: 75.984.906AI0084X> Telefone: 36S5-11B2 Status: HAHtado - 7.348,60

Lote 001-Lote 001
7,346,60

001 8720 AchocolaladoempópctedeSOOg. UN 100,00 Habilitado DE CASA 1,49 149,00 •

002 705 Açúcar cristal pacote ccm 5 PC 70,00 Habilitado ALTO ALEGRE 6,92 484,40 *

003 4414 Arroz parbolizado tipo {pacote 5 Kg PC 70,00 Habilitado RAMPINELU 9,63 674,10 *

007 2805 Cariigiinha amarela de 500 gr PC 100,00 Habilitado BEIJA-FLOR 1.33 133,00 •

010 8256 FARINHADEMILH0PACTE5KG PC 15,C0 Habilitado REAL - "6,32 94,80 •

012 ■'4 Feijão preto tipo 1 pacote comi Iç KG 130,00 Habilitado GRÃO DO SUL — 3,51 456,30 *

015 3451 Lste em pó integ ral pacote com 400 g r PC 500,00 Habilitado SANCOR 5,23 2615,00 *

016 713 Leite pasteurizado, tipo "C" integral taa de LT 1.200,00 Habilitado LACTOMIL 1.06 2232,00 •

019 7 ÓleodeSojalalacomSOOmI UN 150,00 Habilitado COAMO 2,75 412,50 •

020 716 SagupacoteccmSOOgr PC 50,00 Habilitado PRATA 1,95 97,50 «

|F(>fnecedor: 2014-i GRACIELABERNADETETOMBINI PARiS-,ME|
Lote 001 • Lote 001

008 709 Carne bounamoida fresca de 2°

009 711 Ccsaesotrecoia de frango sem dorso

KG

KG

0&653.p33f0()0i>64 TeWona:: 3665$|#á

600,00 Habilitado

1.200.C0 H^litado

TRADIÇÃO

SEVA

StatuK Hiétltt^o,;

8,63

4,35

9,535,00

4.315,TO *

5.220,00 •

VALOR TOTAL: 24576,15

Emitido pw: ALEX SCHERER, na«rsâo. 5503 e 26rt)7/201314:44:47
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Município de Planalto - 2013
Mapa da Licitação

Pregão 43/2013

(

Páginal

Data abertura: 26/07/2013 Data julgamento; 26/07/2013 Data homologação:

Produto UN. Quantidade

CNPJ: 75.984.9C6/C006-00

Preço Marca

CNPJ: 01.946.439ra001-74

Preço Marca

CNPJ:05.653.C03AX301-54

Preço Marca

Lote 001- Lote 001

001 Actiocdatadoem pó pctedeSOOg. UN 100,00 1,49" DECASA 1.50 DECAiSA

002 Açúcar cristal pacote com 51^ PCT 70,00 6,92* ALTO ALEGRE 6,94 ALTO ALEGRE

oca Arroz parbolizado tipo 1 pacote 5 PCT 70,00 9,63* RAMPINELU 9,64 RAMPINEU 9,68 MINUTINHO

0O4 Banana katura KG 1.600,00 1,68 CBASA 1,65* CANTU 1,68 TRADIÇÃO

0O5 Biscoito doce tipo Maria pacote com PCT 150.00 4,70 NINFA 4,65* CASAREDO

006 Biscoito Sc^gadc tipo Cream Cracler PCT 150.00 5,00 NINFA 4.95* CASAREDO

007 Canjiquinha amarela de 500gr PCT 100,00 1,33* BEIJA-FLOR 1.35 KÍTAL 1,36 FLOR DA SERRA

006 Carne txMna mofda fresca de 2° KG 500,00 8.65 BANTLE 8,64 LINK 8,63 * TRADIÇÃO

009 CcDs e sobreco>a de frango sem dors KG 1.200,00 4,37 AURORA 4,39 DIPLOMATA 4,35 * SEVA

010 FARINHA DE MILHO PACTE 5KG PCT 15,00 6,32* REAL 6,34 PRIMADONA

011 Farinha de trigo especial pacote co PCT 85,00 6,45 0 BACANA 8,43* PRIMADONA 8.46 PRIMADANA

012 Feijão prelo tipo 1 pacote com 119 KG 130.00 3,61 * GRÃO DO SUL 3,52 CANTU 3,55 FEMILLA

013 logute de frutas pacote de 1 litro LT 1.100,00 2,02 FRIMESA 1.98* SANTACLARA 1.99 LACTOMIL

014 L.araniaPera KG 100,00 1,55 CEASA 1,52* CANTU 1,53 TOADIÇÃO

015 Leite em pó integral pacote com 400 PCT 500,00 5,23* SANCOR 5,24 SANTACLARA

016 leite pasteurizado, tipo "C" ínlegr LT 1.200,00 1,86* LACTOMIL N COTADO 1,87 LACTOMIL

017 Maça gala KG 150,00 295 CEASA 292* CANTU 293 TRADIÇÃO

018 Mamão Famosa KG 100,00 294 CEASA 293* CANTU

019 Óleo de Seja lata com 900 ml UN 150,00 275* COAMO 278 COAMO

020 Sagu pacote com SOO gr PCT 50,00 1.95* PRATA 1,97 PRATA 1,96 PRATA

TOTAL GERAL 00 FORNECEDOR

TOTAL GANHO PELO FORNECEDOR 7.348,60 7.69%S5 a535,00

CNPJ: 75.984.90&OC06-00 - COAGRO COOPERATIVAAGROINDUSTRIAL

CNPJ:05.653.033/OC01-54 - GRACIELABERNADETETOMBINIPARIS-ME

CNPJ:01.94643af0001-74 - ARNO HENRIQUE LINK

FRU - Frustrado DES-Deserto EMP-Empale EME-EmpaleME

Emitido por: AL£X SCHERER, na versão: 55CSe 26/07/201314:4442



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

PREGÃO PRESENCIAL N° 043/2013

Aos vinte e seis dias do mês de julho do ano de dois mil e treze, às 09:00, na
sala de reuniões da Prefeitura Municipal 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° 043/2013, DO
TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, que tem por objeto a seleção de proposta
visando a aquisição de mantimentos destinados exclusivamente à alimentação
escolar dos alunos de educação infantil/pré-escola/creche, tendo como valor
máximo a importância de R$ 24.844,25 (vinte e quatro mil, oitocentos e
quarenta e quatro reais e vinte e cinco centavos). Abertos os trabalhos, foram
credenciados os representantes das empresas: ARNO HENRIQUE LINK. SR®.
JOSLEI MARISTELA HARTMANN; COAGRO COOPERATIVA
AGROINDUSTRIAL SR. ELIANE BEATRIZ WINKOSKI E GRACIELA

BERNADETE TOMBINI PARIS SR. SIDINEI PARIS. 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 e posteriormente serão fornecedoras dos

ARNO HENRIQUE LINK

Lote Item Objeto Marca Unid Quant Preço

unit

Preço total

1 4 Banana katura CANTU KG 1.500,00 1,65 2.475,00

1 5 Biscoito doce tipo
Maria pacote com
800 gr

CASAREDO PCTE 150,00 4,65 697,50

1 6 Biscoito salgado
tipo Cream Cracker
pacote com 800 gr

CASAREDO PCTE 150,00 4,95 742,50



1 11 Farinha de trigo
especial pacote com
5 kg

PRIMADO

NA

PCTE 85,00 8,43 716,55

1 13 Iogurte de frutas
pacote de 1 litro

SANTA

CLARA

LT 1.100,00 1,98 2.178,00

1 14 Laranja Pera CANTU KG 100,00 1,52 152,00

1 17 Maça gala CANTU KG 150,00 2,92 438,00

1 18 Mamão Formosa CANTU KG 100,00 2,93 293,00

TOTAL 7.692,55

COAGRO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

Lote Item Ot^eto Marca Unid Quant Preço

unit

Preço total

1 1 Achocolatado em

pó pcte de 500g.
DE CASA UN 100,00 1,49 149,00

1 2 Açúcar cristal

pacote com 5 kg
ALTO

ALEGRE

PCTE 70,00 6,92 484,40

1 3 Arroz parbolizado
tipo I pacote 5 kg

RAMPINEL

LI

PCTE 70,00 9,63 674,10

1 7 Canjiquinha
amarela de 500 gr

BEIJA-FLOR PCTE 100,00 1,33 133,00

1 10 FARINHA DE

MILHO PACTE

5KG

REAL PCTE 15,00 6,32 94,80

1 12 Feijão preto tipo 1
pacote com 1 kg

GRÃO DO

SUL

KG 130,00 3,51-  456,30

1 15 Leite em pó integral
pacote com 400 gr

SANCOR PCTE 500,00 5,23 2.615,00

1 16 Leite pasteurizado,
tipo "C" integral
teor de gordura 3%

LACTOMIL LT 1.200,00 1,86 2.232,00

1 19 Óleo de Soja lata
com 900 ml

CO AMO UN 150,00 2,75— 412,50

1 20 Sagu pacote com
500 gr

PRATA PCTE 50,00 1,95 97,50

TOTAL - 7.348,60

GRACIELA BERNADETE TOMBINI PARIS- ME

Lote Item Objeto Marca Unid Quant Preço

imit

Preço total

1 8 Carne bovina moída

fresca de 2°

TRADIÇÃO KG 500,00 8,63 4.315,00

1 9 Coxa e sobrecoxa de

frango sem dorso
SEVA KG 1.200,00 4,35 5.220,00

TOTAL 9.535,00

Após rodadas de lances, conforme histórico do Pregão em anexo, e negociação
direta com as licitantes de melhores ofertas, obteve-se o resultado acima
descrito. Dando-se continuidade ao certame licitatório foi solicitado às

empresas participantes e consideradas vencedoras: ARNO HENRIQUE LINK;
COAGRO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL E GRACIELA

BERNADETE TOMBINI PARIS, 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 dos 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 ARNO HENRIQUE LINK, pessoa jurídica,
com inscrição no CNPJ n° 01.946.439/0001-74, com sua sede social na Rua
Principal, s/n°. Distrito de Sagrada Família, Mimicípio de Planalto, Estado do
Paraná; COAGRO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, pessoa jurídica,
com inscrição no CNPJ N° 75.984.906/0006-00, com sua sede social à Rua
Paraná, s/n°. Município de Planalto, Estado do Paraná e GRACIELA
BERNADETE TOMBINI PARIS, pessoa jurídica, com inscrição no CNPJ rf
05.653.033/0001-54, com sua sede social na Av. Rio Grande do Sul, n° 937,
Centro, Município de Planalto, Estado do Paraná, classificadas em l'' lugar
para o fornecimento dos objetos em sua totalidade, pertinente a aquisição de
mantimentos destinados exclusivamente à alimentação escolar dos alimos de
educação infantil/pré-escola/creche, conforme edital de licitação e proposta
de preço 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 dos licitantes.

o\)
LUIZ CARLOS BONl

Pregoeiro
747.491^29-20

KRUGER

Membro

210.216.890-68

ROBERTO A

GOERG

Merrtbro

040.368.469-22

■Vi-o,

^mSLEI M. HARTMANN
Amo Henrique Link

SiBÓINEI /ARIS
Graciela Bemadete

Tombini Paris

ELTANE BEATRIZ

WINKOSKI

Coagro Cooperativa
Agroindustrial
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município de planalto
CNP/N" 76.460,526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000
e-mai h p lana lto@ríine. com. br

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

PLANALTO - PARANÁ

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO
LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 043/2013

OBJETO: Aquisição de mantimentos destinados exciusivamente à alimentação
escolar dos alunos de educação infantií/pré-escola/creche, conforme abaixo segue:
ARNO HENRIQUE LINK

Classificação Lote Item Nome do produto/serviço Valor do item

1 1 04 Banana katura 2.475,00

1 1 05 Biscoito doce tipo Maria pacote com
800 gr

697,50

1 1 06 Biscoito salgado tipo Cream Cracker
pacote com 800 gr

742,50

1 1 11 Farinha de trigo especial pacote com 5

kg

716,55

1 1 13 Iogurte de frutas pacote de 1 litro 2.178,00

1 1 14 Laranja Fera 152,00

1 1 17 Maça gala 438,00

1 1 18 Mamão Formosa 293,00

2 1 1 Achocolatado em pó pcte de 500g. 150,00

2 1 2 Açúcar cristal pacote com 5 kg 485,80

2 1 3 Arroz parbolizado tipo 1 pacote 5 kg 674,80

2 1 7 Canjiquinha amarela de 500 gr 135,00

2 1 8 Carne bovina molda fresca de 2® 4.320,00

2 1 10 FARINHA DE MILHO PACTE 5KG 95,10

2 1 12 Feijão preto tipo 1 pacote com 1 kg 457,60

2 1 15 Leite em pó integral pacote com 400
gr

2.620,00

2 1 19 Óleo de Soja lata com 900 ml 417,00

3 1 9 Coxa e sobrecoxa de frango sem
dorso

5.268,00

3 1 20 Sagu pacote com 500 gr 98,50

COAGRO 000PERATIVA AGROINDUSTRIAL

Classificação Lote Item Nome do produto/serviço Valor do item

1 1 01 Achocolatado em pó pcte de 500g. 149,00

1 1 02 Açúcar cristal pacote com 5 kg 484,40

1 1 03 Arroz parbolizado tipo 1 pacote 5 kg 674,10

1 1 07 Canjiquinha amarela de 500 gr 133,00

1 1 10 FARINHA DE MILHO PACTE 5KG 94,80

1 1 12 Feijão preto tipo 1 pacote com 1 kg 456,30

1 1 15 Leite em pó integral pacote com 400

gr

2.615,00

1 1 16 Leite pasteurizado, tipo "C" integral
teor de gordura 3%

2.232,00
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município de planalto

CNPJN° 76A60.526/0001-16
Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

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

PLANALTO - PARANÁ

1 1 19 Óleo de Soja lata com 900 ml 412,50

1 1 20 Sagu pacote com 500 gr 97,50

2 1 04 Banana katura 2.520,00

2 1 05 Biscoito doce tipo Maria pacote com
800 gr

705,00

2 1 06 Biscoito salgado tipo Cream Crackei
pacote com 800 gr

750,00

2 1 09 Coxa e sobrecoxa de frango sem
dorso

5.244,00

2 1 11 Farinha de trigo especial pacote com 5

kg

718,25

2 1 18 Mamão Formosa 294,00

3 1 08 Carne bovina moída fresca de 2° 4.325,00

3 1 13 Iogurte de frutas pacote de 1 litro 2.222,00

3 1 14 Laranja Fera 155,00

3 1 17 Maça gala 442,50

GRACIELA BERNADETE1"DMBINI PARIS-ME

Classificação Lote Item Nome do produto/serviço Valor do item

1 1 08 Carne bovina molda fresca de 2° 4.315,00

1 1 09 Coxa e sobrecoxa de frango sem
dorso

5.220,00

2 1 04 Banana katura 2.520,00

2 1 11 Farinha de trigo especial pacote com 5
kg

718,25

2 1 13 Iogurte de frutas pacote de 1 litro 2.189,00

2 1 14 Laranja Fera 153,00

2 1 16 Leite pasteurizado, tipo "C" integra!
teor de gordura 3%

2.244,00

2 1 17 Maça gala 439,50

2 1 20 Sagu pacote com 500 gr 98,00

3 1 03 Arroz parbolizado tipo 1 pacote 5 kg 677,60

3 1 07 Canjiquinha amarela de 500 gr 136,00

3 1 12 Feijão preto tipo 1 pacote com 1 kg 461,50

Planalto-Pr, 26 de julho de 2013.

LUIZ C-^LOrB(
p/egoeiro

747.ft91.029-20

MAF^ KRUGER
Equipe de Apoio
310.216.890-68

ROBERTO ALOirISIO/
GOERGENV W

Membro

040.368.469-22 I



município de planalto

CNPJN" 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

■"N.

PARECER jurídico

REFERENTE AO PROCESSO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 043/2013

O presente Processo de Licitação n° 043/2013, na modalidade de

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

mantimentos destinados exclusivamente à alimentação escolar dos alunos de

educação infantíl/pré-escola/creche, encontra-se conforme os ditames da lei e do ato

convocatório, que recebeu adequada tramitação e execução, nos termos da Lei

n® 8.666/93, LC 123/2006 de 14 de dezembro de 2006 e demais legislação aplicável,

podendo o Sr. Prefeito, após efetivar o juízo de conveniência, homologar o

resultado, adjudicando aos vencedores os respectivos objetos.

Planaíto-Pr., 01 de ajgosto de 2013

PATRI
SESS
OAB/PR

RIDICA
40209



município de planalto

CNPJN" 76A60.526/0001-16
Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-maih planalto@rline.com.br
Fone: (016) 3555-8100 - Fax: (16) 3555-8101

PLANALTO - PARANÁ

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 Presencia! n° 043/2013, cujo objeto é a aquisição de mantimentos

destinados exclusivamente à alimentação escolar dos alunos de educação

infantil/pré-escola/creche, em favor das empresas ARNO HENRIQUE LINK,

COAGRO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL E GRACIELA BERNADETE

TOMBINI PARIS, e em conseqüência ADJUDICA os objetos em favor das mesmas

para que produza seus efeitos legais.

Planalto-Pr., 02 de agosto de 2013

MARLpN FERNANDO KUHN
PREFEITO MUNICIPAL
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CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 153/2013
PREGÃO PRESENCIAL N°043/2013

Contrato administrativo que entre si fazem o Município de Planalto e a
Empresa Arno Henrique Link, na forma abaixo.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PLANALTO, pessoa jurídica de direito Público
Interno, com sede à Praça Sao 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: ARNO HENRIQUE LINK, inscrita no CNPJ sob n^ 01.946.439/0001-

74 com sede social à Rua Principal, s/n". Distrito de Sagrada Família, Município de
Planalto, Estado do Paraná, neste ato representado por seu Administrador: Sr. ARNO
HENRIQUE LINK, brasileiro, casado, empresário, portador do RG n". 2.112.805
SSP/PR e do CPF n". 060.768.749-53, residente e domiciliado à Rua Principal, s/n".
Distrito de Sagrada Família, Município de Planalto, Estado do Paraná.

CLÁUSULA PRIMEIRA

DO OBJETO DO CONTRATO
O presente contrato tem por objeto a aquisição de mantimentos destinados

exclusivamente à alimentação escolar dos alunos de educação infantü/pré-

ITEM QUANT. UNID. OBJETO MARCA PREÇO
UNIT.

PREÇO
TOTAL

04 1.500 KG Banana katura CANTU 1,65 2.475,00

05 150 PCTE Biscoito doce tipo Maria
pacote com 800 gr

CASAREDO 4,65 697,50

06 150 PCTE Biscoito salgado tipo Cream
Cracker pacote com 800 gr

CASAREDO 4,95 742,50

11 85 PCTE Fariiilia de trigo especial
pacote com 5 kg

PRIMADONA 8,43 716,55

13 1.100 LI Iogurte de frutas pacote de 1
Htro

SANTA

CLARA

1,98 2.178,00

14 100 KG Laranja Pera CANTU 1,52 152,00

17 150 KG Maça gala CANTU 2,92 438,00

18 100 KG Mamão Formosa CANTU 2,93 293,00

TOTAL 7.692,55

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". 04:^201^ juntamente com seus anexos
e a proposta da CONTRATADA.
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CLAUSULA SEGUNDA

DO VALOR

Pelo fornecimento dos objetos ora contratados, a CONTRATANTE pagará
à CONTRATADA o valor total de R$ 7.692,55 (sete mil, seiscentos e noventa e dois
reais e cinqüenta e cinco centavos) daqui por diante denominado "VALOR
CONTRATUAL".

CLÁUSULA TERCEIRA
DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA
Parágrafo Primeiro: A entrega correspondente aos objetos acima

mencionados será efetuada em paicelas, ou seja, conforme a necessidade deste
Município de Planalto,

Parágrafo Segundo: Os objetos deverão ser entregues na Secretaria de
Educação, à Praça São Francisco de Assis, n" 1583, Centro, Planalto-Pr., no prazo de 02
(dois) dias úteis, contados após o recebimento da solicitação de entiega.

CLÁUSULA QUARTA
DA FORMA DE PAGAMENTO

Os pagamentos serão efetuados em até 15 (quinze) dias após a entrega
do(s) objeto(s) e com apresentação da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is).

Parágrafo Único
Os pagamentos decorrentes desta contratação correrão por conta dos

recursos oriundos do Ministério da Educação/Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação-FNDE, e do Município de Planalto (recurso de contra-partida), proveniente

Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso

1270 07.122.12.361.1201-2045 0.1.00.0000000

1280 07.122.12.361.1201-2045 0.1.00.0000115

CLAUSULA 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) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais

decorrentes.

c) A CONTRATADA é obrigada a substituir, as suas expensas, no total
ou em parte, dos objetos do contrato em oue se verificarem defeitos ou
incorreções.
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d) Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com
as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação;

e) Apresentar sempre que solicitado, durante a execução do Contrato,
documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor
quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciários, tiibutários, 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 quando ensejar o retardamento da
execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto,
comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal,
garantindo o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e
contratar com a administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabüitação perante
a própria autoridade que aplicou a penalidade.

Parágrafo Segundo - Pela inexecução total ou parcial do contrato e pelo
descumprimento das normas e legislação pertinentes à execução do objeto contratual
que acarrete a rescisão do contrato ou insti'umento 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.

Parágrafo Terceiro - A aplicação das sanções administrativas não exclui a
responsabilização da CONTRATADA por eventuais perdas e danos causados à
Prefeitura do Município de Planalto

CLÁUSULA OITAVA
DA RESCISÃO

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

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

CLÁUSULA NONA

DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência do presente contrato será até ̂ /12/2013, podendo
ser prorrogado na forma da Lei. ^

CLÁUSULA DÉCIMA
DOS CASOS OMISSOS



Õ

município de planalto
CNPJN'' 76A60,526/0001'16

Praça São Francisco ãe Assis, 1583 - CEP: 85,750-000
e-maih planaIto@rline.com.br

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

PLANALFO - PARANÁ

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. 05 de agosto de 2013.

CO TANTE cóntr/tada

TESTEMUNHAS:
^2^
Campo,

5.045.397-7

CPF990.J35.769-J5

Téc. CRO-PR^^'
RG 12.490.305-8^^310.215.890-66
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CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 156/2013
PREGÃO PRESENCIAL N°Ü43/2013

Contrato administiativo que entre si fazem o Município de Planalto e a
Empresa Graciela Bernadete Tombini Paris, 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 if 3.031.944-3 e do CPF/MF sob n"
643.844.469-34.

CONTRATADA: GRACIELA BERNADETE TOMBINI PARIS, inscrita no CNPJ sob n".
05.653.033/0001-54, com sede na Av. Rio Grande do Sul, n" 937, Centro, Município de
Planalto, Estado do Paraná, neste ato representada por sua Administradora Sr^.
GRACIELA BERNADETE TOMBINI PARIS, brasileira, casada, empresária, portadora
do RG n". 3.719.201 SSP/PR e do CPF n". 026.798.949-01, residente e domiciliada Rua

Soledade, n'^ 372, Centro, Município de Planalto, Estado do Paraná.
CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO DO CONTRATO

O presente contrato tem por objeto a aquisição de mantimentos destinados
exclusivamente à alimentação escolar dos akmos de educação infantil/pré-

ITEM QUANT. UNID. OBJETO MARCA PREÇO
UNIT.

PREÇO
TOTAL

08 500 KG Carne bovina molda fresca de TRADIÇÃO 8,63 4.315,00

09 1.200 KG Coxa e sobrecoxa de frango
sem dorso

SEVA 4,35 5.220,00

TOTAL 9.535,00

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". 043/2013, juntamente com seus anexos
e a proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA

DO VALOR

Pelo fornecimento dos objetos ora contratados, a CONTRATANTE pagar á
à CONTRATADA o valor total de R$ 9.535,00 (nove mil e quinhentos e trinta e cinco
reais) daqui por diante denominado "VALOR CONTRATUAL".

CLÁUSULA TERCEIRA
DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA
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Parágrafo Primeiro: A enh*ega correspondente aos objetos acima
mencionados será efetuada em parcelas, ou seja, conforme a necessidade deste
Município de Planalto,

Parágrafo Segundo: Os objetos deverão ser entregues na Secretaria de
Educação, à Praça São Francisco de Assis, n" 1583, Centro, Planalto-Pr., no prazo de 02
(dois) dias úteis, contados após o recebimento da solicitação de entrega.

CLÁUSULA QUARTA
DA FORMA DE PAGAMENTO

Os pagamentos serão efetuados em até 15 (quinze) dias após a entrega dos
objetos e com apresentação da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is).

Parágrafo Único
Os pagamentos decorrentes desta contratação correrão por conta dos

recursos oriundos do Ministério da Educação/Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação-FNDE, e do Município de Planalto (recurso de contra-partida), proveniente

Conta da despesa Funcional programática Destinaçao de recurso

1270 07.122.12.361.1201-2045 0.1.00.0000000

1280 07.122.12.361.1201-2045 0.1.00.0000115

CLAUSULA QUINTA
DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

Parágrafo Primeiro - Constituem dúeitos 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) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais

decorrentes.

c) A CONTRATADA é obrigada a substituir, as suas expensas, no total
ou em parte, dos objetos do contrato em que se verificarem defeitos ou
incorreções.

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

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

CLÁUSULA SEXTA
DA CESSÃO DO CONTRATO c
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Justas e conti-atadas, firmam as partes este instrumento em 02 (duas) vias
de igual teor, com as testemimhas presentes no ato, a fim de que se produza efeitos
legais.

Plaiialto-Pr. 05 de agosto de 2013.

CONTRATANTE )NTRATADA

TESTEMUNHAS

"yidecir Cc
RG 6.045.397-7

CPF990.135.769-15

irtrtsn Kruger
Téc. CaC-PR 0302Í1/0-7
RG 12.-4d0.30e-6^

CPF sio.sie.ôío-ee
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CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 155/2013
PREGÃO PRESENCIAL N°043/2Ü13

Contrato administrativo que entre si fazem o Município de Planalto e a
Empresa Coagro Cooperativa Agroindústria], 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: COAGRO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, inscrita no CNPJ

sob n". 75.984.906/0006-00, com sede social à Rua Paraná, Centro, Município de
Planalto, Estado do Paraná, neste ato representado por seu Procurador: Sr. AÍRTON
TURELLA, brasüeiro, casado, portador do RG n". 3.592.084-6 SSP/PR e do CPF n".
431.543.529-53, residente e domiciliado à Rua Paraná, Centro, Município de Planalto,
Estado do Paraná.

CLÁUSULA PRIMEIRA

DO OBJETO DO CONTRATO

O presente contrato tem por objeto a aquisição de mantimentos destinados
exclusivamente à alimentação escolar dos alunos de educação infantil/pré-

ITEM QUANT. UNID. OBJETO MARCA PREÇO
UNIT.

PREÇO
TOTAL

01 100 UN Achocolatado em pó pcte de
500g.

DE CASA 1,49 149,00

02 70 PCTE Açúcar cristal pacote com 5

kg

ALTO

ALEGRE

6,92 484,40

03 70 PCTE Arroz parboUzado tipo I
pacote 5

RAMPINELLI 9,63 674,10

07 100 PCTE Canjiquinha amarela de 500

RT

BEIJA-FLOR 1,33 133,00

10 15 PCIE FARINHA DE MILHO

PACTE 5KG

REAL 6,32 94,80

12 130 KG Feijão preto tipo 1 pacote
com 1 kg

GRÃO DO

SUL

3,51 456,30

15 500 PCTE Leite em pó integral pacote
com 400 gr

SANCOR 5,23 2.615,00

16 1.200 LT Leite pasteuiizado, tipo "C"
integral teor de gordura 3%

LACTOMIL 1,86 2.232,00

19 150 UN Óleo de Soja lata com 900 ml COAMO 2,75 412,50

20 50 PCTE Sagu pacote com 500 gr PRATA / 97,50
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TOTAL 7.348,60

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". 043/2013, juntamente com seus anexos
e a proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA
DO VALOR

Pelo fornecimento dos objetos ora contratados, a CONTRATANTE pagará
à CONTRATADA o valor total de R$ 7.348,60 (sete mil, trezentos e quarenta e oito
reais e sessenta centavos) daqui por diante denominado "VALOR CONTRATUAL".

CLÁUSULA TERCEIRA

DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA
Parágrafo Primeiro: A entiega correspondente aos objetos acima

mencionados será efetuada em parcelas, ou seja, conforme a necessidade deste
Município de Planalto,

Parágrafo Segundo: Os objetos deverão ser entregues na Secretaria de
Educação, à Praça São Francisco de Assis, n" 1583, Centro, Planalto-Pr., no prazo de 02
(dois) dias úteis, contados após o recebimento da soHcitação de entrega.

CLÁUSULA QUARTA
DA FORMA DE PAGAMENTO

Os pagamentos serão efetuados em até 15 (quinze) dias após a entrega
do(s) objeto(s) e com apresentação da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is).

Parágrafo Único
Os pagamentos decorrentes desta contiatação correrão por conta dos

recursos oriundos do Ministério da Educação/Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação-FNDE, e do Município de Planalto (recurso de contra-partida), proveniente

Conta da despesa Fimcional programática Destinaçào de recurso

1270 07.122.12.361.1201-2045 0.1.00.0000000

1280 07.122.12.361.1201-2045 0.1.00.0000115

CLAUSULA QUINTA
DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

Parágrafo Primeiro - Constituem dneitos 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) Atender aos encargos ti"abalhistas, previdenciários, fiscazâ e comerciais

decorrentes.
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c) A CONTRATADA é obrigada a substituir, as suas expensas, no total
ou em parte, dos objetos do contrato em que se verificarem defeitos ou
incorreções.

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

e) Apresentar sempre que solicitado, durante a execução do Contrato,
documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor
quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciários, tiibutários, 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 quando ensejar o retardamento da
execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto,
comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal,
garantindo o dheito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e
contratar com a administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabüitação perante
a própria autoridade que aplicou a penalidade.

Parágrafo Segundo - Pela inexecução total ou parcial do contrato 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, aplicai- 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 Terceiro - A aplicação das sanções administrativas não exclui a
responsabilização da CONTRATADA por eventuais perdas e danos causados à
Prefeitura do 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 düeitos da
CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa prevista no ai't. 77 da Lei n°.
8.666/93.

CLÁUSULA NONA
DA VIGÊNCIA



município de planalto
CJVP/N° 76,460,526/0001-16

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

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

PLANALTO - PARANÁ

O prazo de vigência do presente contrato será até 31/12/2013, podendo
ser prorrogado na forma da Lei.

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, fiimam 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.

ATANTE

TESTEMUNHAS:

Idecir Ca
RG 6.045.397-7

CRF990.135.769-15

Planalto-Pr. 05 de agosto de 2013.

TADA

íarisa Kru^cr
Téc CRC-PR 030251/0-7
RG 12.490.306^R
CPf 310.216.690-66



Diário Oficial dos Municípios
do Sudoeste do Paraná - DIOEMS

Saxtáíeira. 16 deAgosto de 2013 InsUlurdo pela Resdeção OOl de 04 de Outubro de 2011

EXTRATO DE CONTRATO H' 159/^13

CONVITE N® 028/2013-DATAOAASSINATURA. 14(16agosto06 2013
CONTRATANTE: MunicipoOe Planato - CONTRATADA: VanOer!eiAd6lsonMallmaríi
OBJETO: Contratação de empresa visando a prestação de serviço de torno mecânico,
solda mig e solda elétrica destinados exclusivamente a restairação de máquinas,
vaculos. equipamentos e peças desta Prefertura Municipal de Planáto.
VALOR' RS 43,040,00 (quarenta e três mil e quareita reais)
PRAZO DE VIGÊNCIA 31/12/^14
MARLON FERNANDO KUHN - Prefeito Murícipal

HOMOLOGAÇÃO E ATOADJUDICATORiO

CONVITE N" 0^/2013

O MUNICÍPIO, com Dase na Lei Federal 8.666/93, faz saber aos Irteressadosque realizou
atiertura de docimentos e propostas de preços referente edital CONVITE N® 02812013 de
acordocom oabaixodescrito:

OBJETO. Contratação de empresa visando a pestação de serviço de tomo mecânico, solda
mig e solda elétrica destinados exclusivamente a restauração de máquinas, veículos,
equipamentos e peças desta Prefeitura Municipal de Planalto.
EdilPRESA. \^nderlei Adelson Malimann

VALOR TOTAL RS 43,040,00 (quarenta e três mil e quarenta reais)
DATA; 14 de agosto de 2013
MARLON FERNANDO KUHN ■■ Prefeiti Municipal

HOMOLOGAÇÃO EATOADJUDICATORIO

EILÃO N" 002/2013
^ MUNICÍPIO DE PLANALTO, com base na Lei Federá 8 666/93, faz saber aos
Interessados que realizou licitação na modalidade LEILÃO 002/2013 de acordocom o
abaixo descrito.

OBJETO. Lote 01: Venda de 01 (um) veiculo ÔNIBUS MARCA M, BENZ 1313, 145
CV, ano de fabricação 1984. modelo 1984. capacidade 40 (quarenta) passageiros,
combustível diesel. cor branca chassi n® 34Õ05011650604, placas BXC-2288: Lote 02
venda de Oi (um) veículo, marca rat, modELO uno milI£ fire, potência 55CV,
ano de fabrcação 2004. modelo 2005. Chassi n* 9BD15822554646357. placas AMi-
9928, combustível gasolina, cor branca, e Lote 03; Venda de 01 (um) máquina TRATOR.
MARCA JOHN DEERE. MODELO 75004X4, ano de fabncaçâo 2000, equipado com
lâmina e concha marca Tatu. usados e no estado de conservação em que os mesmos se
encontram, confoime abaixo segue,
LOTE 02 VacukD, MARCA RAT, MODELO UNO MILLE FIRE, potência 55CV, ano de
fâbrlcaçâo 2004, modelo 2005, Chassi n® 9BD15822554646357, placas AMI-9928,
combusbvel gasolina cor branca, (reparos na latana-batido).
PROPONENTE; Jonas Rodrigo Sturm
VALOR TOTAL RS 4.100,00 (quatro mil e cem reais),
DATA 06 de agosto de 2013
MARLON FERNANDO KUHN - Prefeito Mumcipaí

HOMOLOGAÇÃO EATOADJUDfCATÓRÍO

LEILÃO N" 002/2013
O MUNICÍPIO DE PLANALTO, com base na Lei Federá B,666«3, to saber aos
interessados que realizou licitação na mcxlalidade LEILÃO 002/2013 de acordocom o
abaixo descrito,

OBJETO; Lote 01; Venda de Oi (um) veiculo ônibus MARCA M. BENZ 1313, 145
CV. ano de tebrtcação 1984. modelo 1984. capacidade 40 (qua-enta) passageiros,
imbusível diesel. cor branca chassi n® 34506011650604. placas BXC-2288; Lote 02
hda de 01 (um) vefcuo. MARCA RAT, MODELO UNO MILLE FIRE, potência 55CV.

ano de fabricação 2004, modelo 2005, Chassi n® 9801582^54646357. placas AMI-
9928. ccribustível gasolina, cor br^ca, e Lcle 03. Venda de 01 (um) máquina TRATOR.
MARCA JOHN DEERE, MODELO 7500-4X4. ano de fabricação 2000, equipado com
lâmina econcha marca Tatu, usados e no estado de consavaçãoem que os mesmos se
encontram, conforme atjaixo segue
LOTE 02 Veicuto, MARCA RAT. MODELO UNO MILLE FIRE, potência 55CV, ano de
fabricação 20O4. modelo 2005. Chassi n® 9BD15822554646357, placas AMI-9928,
combusiível gasolina, cor branca, (reparos na laana-batido)
PROPONENTE: Jonas Rodrigo Sturm
VALOR TOTAL RS 4 100,00 (quáro ml! e cem realS)
DATA' 06 de agosto de 2013
MARLON FERNANDO KUHN -Prefáto Murkclpal

TERMO DE HOltAOLOGAÇAO
PREGÃO PRESENCIAL N® 045/2013

O Prefeito do Município de Planalto. Estado do Paraná, considerando o parecer do
Pregoeiro e equipe de apoio, de conformidade com a ATA de Sessão Pública de Pregão
Presencial n® 045C013. lavrada em 09 de agosto de 2013. HOMOLOGO o resultado final
do Processo Licitatórto, na modalidade Pregão Presencial, Tipo Menor Preço de acordo
com o abaixo descrito;

CBJETO. Contratação de empresa visando a prestação de serviços de hospedagem,
áímentaçâoe transporte, destinado exclusivamente ã pacientes em tráamerAo de saúde,
encamlrviadas pelo Município de Planalto ao Município de Curiüba-Pr.
EMPRESA' Cerezamá' Serviços em Saúde Ltda
QUANTIDADE: 2.000 Diânas - VALOR TOTAL: R$ 77.000,00 (setentae sete mil reais).
DATA 13 de agosto de 2013
MARLON FERNANDO KUHN - Prefato Municipal

Ai»lt-E(»çk>N>0410

TERMO OE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N® 044/2013

Pái;Ua27/0^

O Prefeito do Município de Planalto, Estado do Paraná, considerando o parecer do
Pregoeiro e equipe de apoio, de conformidade com a ATA de Sessão Pública de Pregão
Presencial n® 044/2013, lavrada em 08 de agosto de 2013, HOMOLOGO o resultado final
do Processo Licitatóno. na modalidade Pregão Presencial, Tipo Menor Preço de acordo
com o abaixo descrito;

OBJETO, Contratação de Sociedade de Advogados, devidamente registrada na Ordem
dos Advogados do Brasil, para prestação de serviços de assessona de apoio técnico-
juridico na eslaituração e manutenção dos comandos da Lei Compfemertar n® 131/2009
e da Lei n® 12527/2011, bem como do Plano de Contas Aplicado ao Setor Pitollco
(PCASP), em consonância com a Lei Complementar n® 101/2000 e Portana n» 467/2009
da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, no âmbito do Mtíiicípio, e
ainda, para atuação representativa do Município perante os Tribunais Judiciais de 2* e
3' Instâncias, perante o Tribunal de Contas do Estado e da União e peraite os Órgãos
da AcTnlnlstração Pública Estadual ou Federá, e por fim para reáização de consultoria
preventiva e complementar em todas as áreas do direito administrativo, com o fim de
atender às necessidades do MUNICÍPIO

EMPRESA Barreto Ramos Advogados Associados
VALOR TOTAL RS 82800,00 (oitenta edois mil eoitocentos reais).
DATA; 13 de agosto de 2013
M/kRLON FERNANDO KUHN - Prefeito Municipal

TERAAO DE HOIMGLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N® 043/2013

O Prefeito do Municfpio de Planalto. Estado do Paraná, considerando o parecer do
Pregoeiro e equipe de apoio, de conformidade com a ATA de Sessão Pública de Pregão
Presencial n®. 043/2013, lavrada em 26 de julho de 2013. HOMOLOGO o resultado final
do Processo Licitatório, namodáldade Pregão Presencial. Tipo Menor Preço p(»'Item de
acordo com o abaixo descrito:

OBJETO: Aquisição de mantimentos destinados exclusivamente á alimentação escolar dos
alunos de educação Infantiirpré-escola/aeche
EMPRESA: Amo Henrique Link
ITENS' 04,05,06,11.13,14.17.18,

VALOR TOTAL RS 7,692.55 (sete mil, seiscentos e novenfa e (lois reais e cinqüenta e
cinco centavos),

EMPRESA, CoagroCooperativa Agroindustríal
ITENS 01,0203,07,10,1215,16,19,20.

VALOR TOTAL RS 7.348,60 (sete ml! e trezentos e quarenta e oito reias e sessenta
centavos).
EMPRESA Gracieia BemadeteTombtnl Paris

ITENS 06.09.

VALOR TOTAL RS 9 535,00 (novemll e qjlntienlos einnta eclnco reais).
VALOR TOTAL GERAL RS 24,576,15 (vinte e quatro mil. qunhentos e setenta e seis
reais equinze centavos).
DATA; 02 de agosto de 2013,
MARLON FERNANDO KUHN - Prefeito Municipai

EDIIAL DE RESULTADO DE LICI1AÇÃ0

PREGÃO PRESENCIALN® 044/2013 DE 26 DE JULHO DE 2013
LUIZ CARLOS BONI, na qualidade de Pregoeiro do Minicfpio de Planalto. Estado do
Paraná, nomeado pela Portaria n® 002/2013, de 03 dejaieirode20l3, em cumprimento
ã Lei Federal de n' 10.520 de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal de n® 2727/2007
de 26/06/2007 e subsidariamente pela Lei n®. 8668 de 21 de junho de 1993 e suas
postenores alterações e legislação correiáa, TORNA PÚBLICO, o resultado Público de
Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO, referente'
EDITAL DE UCITAÇÃO-J-IODALDADE PREGÃO PRESENCIAL N® 044/2013
1. Objeto da Licitação
Contráação de Sociedade de Advogados, devidamente registrada na Ordem dos
Advogados do Brasil, para prestação de serviços de assessoria desfio técnico-jurídico
na estruturação e manutenção dos comandos da Lei Compiemeitarn® 131/2009 eda Lei
n® 12527/2D11, bem como do Plano de Contas Aplicado ao Setor Piblico (PCASP), em
consonância com a Lei Complementar n® 101/2000 e Portaria n® 467/2009 da Secretaria
do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, no âmbito do Município, e ainda, para
atuação representáiva do Mi^lcípio perante os Tnbunás Judiciais de 2' e 3* Instâncias,
perante o Tribunal de Contas do Estado e cfa U nião e perante os Órgãos daAdministração
Pública Esladuá ou Federal, e por fim para realização de consultoria preventiva e
complementar em todas as áreas do direito administrativo, com o fim de atender às
necessidades do MUNICÍPIO,
2. Empresa Parliclpárte'
2.1 BARRETO RAMOS ADVOGADOS ASSOCI/^OS

Situação: Classificada
3, Empresa Vencedora:
3,1 BARRETO RAMOS ADVOGADOS ASSOCIADOS, pessoa juridica. com Inscrição
no CNPJ n® 17,370,963/0001-60, com sede social na Rua Tenente Camargo, n® 2425.
Centro, Mumcípio de Francisco Beltrão, Estado do Paraià, classificada em 1® lugar,
totalizando o Importe de RS 82.800,00 (oitenta edois mil e oliocentos reais).
4, Data da Abertura:

A Licitação Pregão Presencial n® 044/2013 de 26 de julho de 2013, teve sua áiertura em
reunião realizada pelo Pregoeiro no dia 08 de agosto de 2013 às 09:00 horas, na sala de
reuniões da Prefeitura Municlpá de Planalto, Estado do Paraná, na Praça São Francisco
de Assis, 1583. centro. Planalto, Estado do Paraná, em 08 de agosto de 2013
LUIZ CARLOS BONI - Pregoeiro
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TERMO DE HOn/nLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N" 048/2013

Incluído peta Resolução 001 de 04 de OutuPro de 2011

O PiBteito do Município de Planalto, Estado do Paraná, considerando o parecer do
Pregoelfo e equipe de apoio, de conformidade com a ATA de Sessão Pública de Pregão
Presencial n» 048/2013, lavrada em 13 de agosto de 2013. HOMOLOGO o resiílado final
do Processe Ucitatóno, na modalidade Pregão Presencial. Tipo Menor Preço de acordo
com o abaixo descrilo;

OBJETO Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço
profissional na área de fonoaudiologia, objetivando o desenvolvimento de ações
executadas pela Secretaria de Educação, deste Municipiode Planalto.
EMPRESA Ajia Greici Schonhalz Martins

QUANTIDADE: 768 H

VALOR TOTAL; RS 15 206.40 (quinze mil. duzentos e seis reais e quarenta centavos)
DATA: 15 de agosto de 2013
MARLON FERNANDO KUHN - Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO

•TOMADA DE PREÇOS" N" 0(»/2013
O MUNICÍPIO DE PLANALTO/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PLANALTO, fazem
saber aos interessados que com base na Lei rf 8.666/93, LC123/2006 de 14 de dezembro
de 2006 e demais legislação aplicável em sua sede sito a Praça São Francisco de/^ssis,
1583. fará realizar Licitação na Modalidade 7CMADA DE PREÇOS sob rf 006/2013,
conforme descrito abaixo:

OBJETO: Aqiisição de medicamentos e materiais de consumo, destinado exclusivamente
ao atendimento de ações executadas pelo Centro Municipal de Saúde do Município de

inalto.

DA ABERTURA, 03 de setembro de 2013 - às 09:00 botas.

Maiores informações junto ao Departamento de Licitações em hor^o deexpedente.
MARLON FERNANDO KUHN - Prefeito Municipal

PRIltEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N" 197/2012, EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL N> 043/2012, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE
PLANALTO E ARNO HENRIQUE LINK.

Aos Vinte e cinco dias do mês de junbo do ano de dois mil e treze o MUNICÍPIO DE
PLANTIO, neste ato representado pelo seu Prefeito, Sr. MARLON FERNANDO
KUHN. e ARNO HENRIQUE LINK neste ato representada por seu administrador Sr.
ARNO HENRIQUE LINK, resolvem em comum acordo aditar o contrato administrativo

n* 197/2012, firmado entre as partes em data de 31 de agosto de 2012, ci^o objeto é a
contratação de empresa visando á aquisição de material de higiene e limpeza, destinado
exclusivamente as necessidades de consumo das iriidades aGninistratlvas deste

Município de Planalto, nos seguintes termos:
CLÁUSULA Pf^MElRA: Fica alterada blíateralmenie a Cláusula Nona (da vigência)
constante do contrâo administrativo n" 197<2012. prorrogado o prazo de vigência do
Contraao. consoante a referida cláusula, por mais 120 (cento e vinte) dias,
CLÁUSULA SEGUNDA. Permanecem inalteradas as demais cláusulas e
condições esLpuiadas no contrato original, e não alteradas por este instrumento.
E, para validade do que pelas partes foi pactuado, firma-se este instrumento em duas vias
de igual teore forma.
MARLON FERNANDO KUHN - Prefeito Municipal
ARNO HENRIQUE UNK - Amo Henrique UnK
Testemunhas:

TLDECIR C/^MPOS

'RGn''6.045.397-7/PR

LUIZ CARLOS BONI

C.l./RGn®3.895.670-1/PR

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMNISTRATIVO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS 102I20M, EDITAL CONVITE N* 024/2012, CELEBRADO ENTRE
O MUNICÍPIO DE PLANALTO/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PLANALTO E
LABORATÓRIO DEANÁLISE CLINICAS TREVISAN LTDA.

Aos vinte e cinco dias do mês de julho do ano de dois mil e treze o MUNICÍPIO DE
PLANALTO/FUNDOMUNICIPAL DE SAÚDE DE PLAf4ALTO,nesteato representado pelo
seu Prefeito. Sr. MARLON FERNANDO KUHN/EDEMIR PÉRICO e LABORATÓRIO DE
ANÁLISES CLINICAS TREVISAN LTDA.. neste ato representada por sua administradora
Srr. MAIARAMANOELAWEISHEIMER TREVISAN, resolvem em comum acordo adllaro

contrato administratcvo de prestação de serviços n° 102/2012, firmado erfre as partes em
data de 08 de de 2012. cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de
serviços visando a realização de exames laboratoriais, destinados aos usuários/pacientes
do Centro Municipal deSaíde deste Município de Planalto, nos seguintes termos:
CLÁUSULA PRIMEIRA: Em razão de mútuo acordo entre as partes, fica alterada a
Cláusula Oitava (da vigência), constante do contrato administrativo de prestação de
serviços rf 102/2)12, prorrogado o prazo de vigência do contrato, consoante a referida
cláusula, por mais 30 (trinta) dias.
CLÁUSULA SEGUNDA. Permanecem Inalteradas as demais cláusulas e condições
estipuladas no contrato orignai. e não aiter3dE& poreste instrumento.
E. para validade do cpje pelas partes foi pactuado, firma-se este instrumento em duas vias
de Igual teore forma.
MARLON FERNANDO KUHN - PrtíetlO MuniCípa!
EDEMIR PÉRICO
Fundo Municipal de Saúde de Planalto
MAIARAMANOELA WEISHEIMER TREVISAN

Laboratório de Análises Clinicas Trevisan Ltda.
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Testemunhas:

OLDECIR CAMPOS

CJ./RG n»6.045.397-7iPR

EXTRAIO DE CONTRATO N" 154/2013

LUIZ CARLOS BONI

C.I./RGrf 3895.6TO-1/PR

PREGÃO PRESENCI/VLN® 043/2013
DATA DA ASSINATU RA. 05 de agosto de 2013
CONTRATANTE: Murícípio de Planalto
CON TRAT/VDA. /Vmo Hennque Link
OBJETO. Aquisição de mantimento destinado eiclusivamente á alimentação escolar dos
alunos de educação infentll/pré-escda/creche.
ITENS: 01,0203.04,05,06.07.06.

VALOR TOTAL RS 7 6SC,55 (sete mil. seiscentos e novente e dois reais e cinqüenta e
cinco centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2013
MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal
3.-X1I2ST0

EXTRATO DE CONTRATO N" 165/2013

PREGÃO PRESENCIALN® 043/2013
DATA DA ASSINATU RA: 05 de agosto de 2013
CONTRATANTE: MurtícipiodePianaito
C0f4TRATADA: CoagroCooperatfvaAgroindustrlal
OBJETO' Aquisição de mantimentos destinados exclusivamente à alimentação escolar
dos alunos de educação infantll/pré-escola/creche.
ITENS. 01.0203,04,05.06.07.08,09.10.
VALOR TOTAL. RS 7 348,60 (stíe mil. Irezertos e quarenta e oito relas e sessenta
centavos)
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2013
MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal
üocÉisrj

EXTKATO DE CONTRATO N® 166/2013

PREGÃO PRESENCIALN® 043/2013
DATA DA ASSINATU RA: 05 de agosto de 2013
CON TRATANT6. Município de Planalto
CCXJTRATADA: Gracieia Bemadete Tombinl Paris

OBJETO: Aquisição de mantimento destinado aclusivamenie à alimentação escolar dos
alunos de educação Infentli/prè-escda/creche.
ITENS 01,02

VALOR TOTAL RS 9.535,00 (nove mil e quinhentos e titnta e cinco reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2013
MARLON FERf4AND0KUHN

Prefelio Municipal
C<«C3S7e

EXTRATO DE CONTRATO N® 157/2013

PREGÃO PRESENCIAL N» 044/2)13
DATA DA ASSINATU RA: 13 de agosto de 2013
CONTRATANTE: MunicípiodePlanaito
CON TRATADA: Barreto Ramos Advogados Associados
OBJETO: Contratação de Sociedade de Advogados, devidanente registrada na Ordem
dos /^vogados do Brasil, para prestação de serviços de assessona de apoto técnico-
Jtfidico na estruturação e manutenção dos comandos da Le Compiemertarn® 131/2009
e da Lei n® 12527/2011. bem como do Plano de Contas /^Itcado ao Setor Público
(PCASP), em consonância com a Lei Complementar n® 101/2000 e Portaria n® 467/2009
da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, no âmbito do Município, e
ainda, para atu^ão representativa do Muricípio perante os Tribunais Judiciais de ? e
3' insláncias, perante o Tribunal de Contas do Estado e da União e peraite os Órgãos
da AGninistração Pública Estadual ou Federal, e por fim para realização de consultoria
preventiva e complementar em todas as áreas do direito admlríslralivo, com o fim de
atender ás necessidades do MUNICÍPIO.
VALOR TOTAL RS 82800,00 (oitenta e dois mil e oltocerttos reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados a partir da data da celebração do
contrâo

MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO N* 158/2013

PREGÃO PRESENCI/VL N® 045/2012
DATA DA ASSINATURA; 13de agosto de 2013
CONTRATANTE; Muntcipio de Planalto
CONTRATADA; Cerezamat Serviços em Saúde Ltda.
OBJETO Contratação de empresa visando a prestação de serviços de hospedagem,
alimentação e transporte, destinado exclusivamenteà pacientes em tratamentode saúde.
encaminhadas pelo Município de Planalto ao Miiiíciplo deCuntlt>a-Pr
QUANTIDADE: 2.000 Diárias

VALOR TOTAL RS 77.000,00 (setenta esete mil reais)
PRAZO DE VIGÊNCIA. 31/12/2014
MARLON FERNANDO KUHN - Prefeito Mlfllcipal
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Diário Oficial dos Municípios
do Sudoeste do Pai*aná - DIOEMS

Sext»f6ira, 16 deAgosto de 2013

EXTRATO DE CONTRATO N> 160/2013

ijnstlluído peli Resolução 0Q1 üe 04 de OuUJbro de 20ii

PREGÃO PRESENCIAL N» 046/2013

DATADAASSINATURA; 15 de agosto de 2013
CONTRATANTE: Mulicípío de Planalto/Fundo Municipal de Saúde de Planâto
CONTRATADA. Auto Posto Mombacti Ltda.

OBJETO: Aquisição de comtxistível. tipo GASOLINA COMUM, para uso exclusivo da frota

ITEM QU.AJvT UNID. NOME DO PRODUTO MARCA PREÇO
UNIT.

PREÇO
TOTAL

01 20.000 LT GASOLINACOMLTkl Ipranga 2^4 5S.SDO.OO

TOTAL $8.800.00

VALOR TOTAL: RS 58.800,00 (Cinqüenta e Oito mil e oitaentos reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/03/2014
M/^RLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal

EDilAL DE RESULTADO DE LICIIAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N» 043/2013 DE 15 DE JULHO DE 2013
LUIZ CARLOS BONI. na quâidade de Pregoeiro do Município de Planalto. Es&do do
Paraná, nomeado pela Portaria n® 002/2013. de 03 de Janeiro de 2013. em cumprimerflo
à Lei Federal de n" 10 520 de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal den® 2727/2007 de
26/06/2007 6 sutisidiariamente pela Lei n® 6666de 21 de junho de 19936 suas posteriores
alterações e iegsi^âo correlata. TORNA PÚBLICO, o resultado Púaico de Licitação na
modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO POR ITEM. reterente:
FDITALDE LICITAÇÂO-MOOAUDADE PREGÃO PRESENCIALN® 043/2013

Otijeto da Licitação
^^Cqulslção de mantimenlos destinados exclusivamente à alimentação escolar dCB alunos
de educação Infantll/prè-escola/crecne.
2 Empresas Participantes.
2.1 ARNO HENRIQUE UNK

Situação; Classificada
2.2 COAGRO COOPERATlVAAGRaNDUSTRAL

Situação' Classificada
2.3 GRACIELA BERNADETE TOMBINI PARIS

Situação: Classificada
3. Empresas Vencedoras.
3.1 ARNO HENRIQUE UNK. pessoajuridlca.com Inscrição noCNPJ n®O1.946,43aO001-
74. com sua sede social na Rua Principal, s/rf. Distrito de Sagrada Faníiia. Município
de Planalto. Estado do Paraná, para o fornecimento dos itens: 04,05.06,11.13.14.17,18
totalizando a importância de RS 7.692,55 (sete mil. seiscentos e noventa e dois reais e
cinqüenta e cinco centavos).
3-2 COAGRO COOPERATIVA AGROINOUSTRJAL, pessoa jurídica, com Inscrição no
CNPJ N® 75,984,906/0006-00. com sua sede social à Rua Paraná. S/n®, Município de
Planalto, Estado do Paraná, para o fornecimento dos itens: 01,02,03,07.1012.1516.19.20.
totalizando a importância de RS 7 348.60 (sete mil. trezentos e quarerta e oito reais e
sessenta e oito centavos).

3.3 GRACIEUV BERNADETE TOMBINI PARIS, pessoa Juridica. com inscrição no CNPJ
n' 05.653.033/0001-54. com sua sede social ã Av. Rio Grande do Sul. n® 937, Centro.
Municípo de Planaib, Estado do Paraná, pata o fornecimento dos itens: (£.09, totalizando
a Importância de RS 9.535.00 (nove mil e quinhentos e trinta e cinco reais).
4. DatadaAtiertura:

A Licitação Pregão Presencial rf 043/2013 de 15 dejulho de 2013, teve sua atwrlura em
reunião realizada pelo Pregoeiro no dia 26 de julho de 2013 às 09:00 horas, na saia de

inIÕesda Prefeitura Municipal de Planalto. Estado do Paraná, na Praça São Francisco
'-•^Assls. 1583, Centro.

Planalto. Estado do Paraná, em 26 dejulho de 2013
LUIZ CARLOS BONI

Pregoeire

TERRAO DE HOIMOLOGAÇÃO
PREOÃO PRESENCIAL N® 047/2013

O Município de Planalto/Furrdo Mimlcipal de Saúde de Planalto, através do Prefeito
Municipal, e considerando o parecer do Pregoeiro e equipe de apoio, de conformidade
com a ATA de Sessão Pút/hca de Pregão Presencial n® 047/2013, lavrada em 13 de agosto
de 2013. HOMOLOGO o resi^tado finai do Processo Licttatório. na modalidade Pregão
Presenciai. Tipo Menor Preço de acordo com o abaixo descrito:
OBJETO: Aqiisição de 80.000 (oitenta mil) litros decombustivel. tipo ÓLEO DIESEL. para
uso exclusivo da frota de veículos/máqunas deste Murtcípio de Planalto.
EMPRESA: Trevo Comércio de Combustíveis Ltda.

VALOR TOTAL R$ 183.200.00 (cento e Oitenta 6 tiês mileduzentos reais).
DATA: 15 de agosto de 2013
MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipâ

ArK>ll-EúlçãoN®M10

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N® 0^2013

PáotoaSO/OSS,

0 Município de Planaito/Fundo Municipal de Saúde de Planalto. Estado do Paraná,
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® 046/2013.
lavrada em 12 de agosto de 2013. HOMOLOGO o resultado finai do Processo Llcltatóiio.
na modalidade Pregão Presencia. Tipo Menor Preço de acordo com o abaixo deschto'
OBJETO. Aquisição de combustível, tipo GASOLINA COMUM, para uso exclusivo da frc4a
de veículos deste Município de Planalto.
ITEM QUANT. UNID. OBJETO MARCA PREÇO UNfT. PREÇO TOTAL
01 20.000 LT GASOUNACOMUM Ipiranga 2.94 58.800.00
TOTAL 58.800.00

EMPRESA: Auto Posto Mombach Ltda.

VALOR TOTAL RS 58 800.00 (cinquentae oito mil e oitocentos reais).
DATA: 15 de agosto de 2013
MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
"TOMIkDA DE PREÇOS" N® 006/2013

O MUNICÍPIO DE PLANALTO/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PLANALTO, fazem
saberaos Interessados que com base na Lei n® 8.666/93. LC123/2006 de I4de dezembro
de 2006 e demais legislação aplicável em sua sede sito a Praça São Francisco de Assis.
1683. fará realizar Licitação na Modalidade TOMADA DE PREÇOS sob n® 008/2013,
conforme descrito abaixo.

OBJETO Aqiislção de medicamentos e materiais de consuno. destinado excirsivamenie
30 atendimento de ações executadas pelo Centro Municipal de Saúde do Município de
Planalto

DATA DA/\BERTURA: 27 de agosto de 2013 - às 09:00 horas
Maiores informações junto ao Departamento de Licitações em horário de expediente.
MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal
:^-»3Z3

EXTRATO DE CONTRATO N® 161/2013

PREGÃO PRESENCIAL N® 047/2013

DATA DA ASSINATURA. 15de agosto de 2013
CONTRATANTE' Município de Fianallo/FMS
CONTRATADA: Trevo Cornércio de Combustivas Uda.

OBJETO. Aquisição de 60.000 (oitenta mil) litros de ccmbustivel, tipo ÓLEO DIESEL. para
uso exclusivo da frota deveiculos/tnáqulnas deste Município de Planalto.
VALOR TOTAL RS 183.200.00 (cento e oitenta e três mil e duzentos reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2013
MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal
Ozef*0!S

EXTRATO DE CONTRATO N® 162/2013

PREGÃO PRESENCIAL N® 048/2013

DATADAASSINATURA: 15de agoslOde2013
CONTRAT/VJTE; MuricípiodePlanalto
CONTRATADA: Ana Greici Schonhaiz Martins

OBJETO Contrâação de empresa especializada visando a prestação de serviço
profissional na área de fonoaudiologia, objetivando o desenvolvlmerto de ações
executadas pela Secretaiia de Educação, deste Município de Planalto.
QUANTIDADE; 768 H

V/^LOR TOTAL RS 15206.40 (quinzc mil, duzentos e seis reais e quarenta centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2014
MARLON FERfJANDO KUHN

Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO N» 163/2013

PREGÃO PRESENCIALN*049/2013

DATADAASSINATURA. 15 de agosto de 2013
CONTRATANTE: MurWípio de Planalto
CONTRATADA: Bevel Beltrãol^culos Uda.

OBJETO. Aquisição de veículo (Fiai Uno Mliie Rre Viây). destinado a Secretaria de
Assistência Social deste M unicípio de Planalto.
VALOR TOTAL RS 29400,00 (vintee nove mil e quatrocentos reats).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2013
MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal
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Município do Plaiiaho
PraçaSâo irancisco de A-uia. I5S.T
85.75(KIÜ0 • Planallu - Paraná

EXTRATO DE CONTRATO N' 154-2013

PREGÃO PRESENCU], N" 043 2013

DAT.A DA .VSSINAR"R.A: 05 dc agosto de 2013
CON IUATAVO:; Município de Planallo
CONTRATADA: .Amu Henrique Link
OBJETO: Aquisiçáo ije mantimento destinado exclusivamente á
alimentação escolar dos alunos de educação infantil prê-escob'CTec!ie.
m;NS: 01,02,0.3,04,05,06.07.08,

VAU)R TOTAL: RS 7.692,55 (sete mil seiscentos e noveitía e dois reás
i cinqüenta c cinco centavos).
PR.:\20DE\TGÉNC1A:31.'T2'^2013

MAELONFERK.yCDOKi™

Prefeito Municipal

Miinicipiü de Planalto
Praça Sio Francisco de .-Assis, 1583
85.750-000 • Planallo • Paraná

EXTR.ATO DE CONTRATO N" 155'7013

PREGÃO PRESENCLALN" 043/2013

DATA DA .ASSINATURA: 05 de agosto de 2013
CONTRAT.ANTE: Município de Planalto
CONTR.AT.ADA: Coa^ Cooperativa .Agropdustrial
OBJETO: Aquisiçlo de manlitneDlos destinados exchisivamente à
alimaüaçào escolar dos alunos de educação infanliTpré-esdicreclie.
nENS:01,02,03,04.05,06,07,08,09,10.
VALOR TOTAL: RS 7.348,60 (sele mil, trezentos e quarenta e oito teias
e sessenta centavos).

PR.AZODEViGÉKCIA:31/12/2013

MARLONFERN.ANDOKUHN

Prefeito Municipal

EDITAI, DK RLStíl.TADO DE LICITAÇÃO

PHECÃQ PUE-SENflAl, S' (UM0I3 DE IS DE .Hil.HH DE 2013

LUIZ CARLOS BOM. u quliàdc de Pregoeiro do Munic^
de Pjsuho, Eflido do Pnni.i)8neido pdi Poiuni u* 0312013, de 03 dejaneúo de 2013.
emcumffmefflo 3 Ui Federal de r' 10.520 de 17 dejulho de 2002; DccretcrMimicipai (fc n'
2727.'2007 de 26^2007 e siisidiuúnuite pek Lei 0° 8666 de 21 de juobo de 1993 e suas
pdsleriars alterações e legislação coreiaia, TORNA PÚBLICO, o Público de
Uciuçia aa modalidade PREGÃO PRESENTUl,, tipo MENOR PREÇO POR ITERL
refeieole:

EDnALDEUClTACÃQ • MOD,tLmADEPREOÂOPRESENClALW041'M13

l.MijetodiLicãarão

de educação íflfffitilpré-escolLCieclie.
1 Efflpttsas Faiticlpinle};
LLUINüHLNRKJÜEUMl

Siluação: Ciissiíicada
22 COAGRO COOPERAII\'A ACROIMIISTRAL

Siiuação: Cbssiíicada
23 GKACIEU BERNADETE TOMBINT PARIS

Sitiução: Ciassiticxla

iEmprtsuVaicdoru:
11 ARNO líPMlIQüE LINK, pessoa jiir'dica, cora inscnçlo no CNPJ n'

01946.439.00Ü1-74, com sua sei social na Rua Principal sli', ftstrito i Sagrada Fandlia,
Muricipio de Pbaallo. do Parani, pata o fomecunenio dos dos:
04,05,06,II,13,1A17,18 iculúanJo a iraportancã i RS 7.692,55 (sele mil, seiscentos e
noswti e dois reais e cinqüenta e cinco centaios).

32 COAGRO COOPERATIVA .ACROIKDISTRIAL, jesao»juridb, com inscrii^
no CN'PJ N' 75.984,906.''OD064)Ü, com sua sede soda! à Rua Parani tif, Município de
Planalto, Estado do Parani para o romecimento dos ilesa: 01,0203,07,10111516.19,^,

tctalÉaodo a in^crtioda de RS 7348,60 [sete mil treaenlos e quarenta e oho ress e sessenta
edtocenlam).

33 GRACIEA BERNADETE TOMBINl PíARlS, pessoa jurídica, com inserção no
CNPJ n' 05.653.0331X101-54, cm sua sede social i .Ar. Rio Grande do Sul a' 937, Censo.
Munidino de Planalto, Estado do Paraiá, para o fonráDenio dos itens. 0809, Idaliundo a
ítpnãacia de RS 9.535.0O (sove mil e quiolietilis e trinta e cinco reais)
ADitidiAbertnn:

Li A LidUçàoFTe^PreseDdain'0412013de ISdeju!l»d:2013,IeseHaa!aiur3
en reunião realizada pelo Pregoeèo no dii 26 de julo de 2013 ás 09:00 bons, na sala de
ceuoiòfi à PreldUn Municipal de Planalto, Estado do Parani u Praça São Francisco
.Assis, 1583, Centro.

piauBo. Estado do Psani em 26 dejuOio de 2013.

LUIZ CARLOS BOM

Pirgoeiro

Município dc Planalto
I^a São Francisco de Assis, 1583

85.750-000 - Planalto • Paraná

EXTRATO DE CONTRATO N» 156/2013

PREGÃO PRESEKCLAL N' 043-2013

DATA DA ASSINATURA: 05 de agosto de 2013
CONTR/VTANTE: Mimicipio de Planalto
CONnUATADA; Graciela Bemadete Tombini Paris

OBJETO: Aquisição de mantimento destinado exclitsívamenle à
alimentação escolar dos alunos de educação infantil'prd-escoU''creche.
ITENS: 01,02.

V.ALOR TOTAL: RS 9.535,00 (nove mil c quinlientos e trinta e rinco
reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12'20!3

MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito .Municipal

TERMO DF. HOMOIAXÇAÇAO
FRFXiÃO PRESENCUL N'04J/M13

U PrcFelto do .Mimicipia de Planiilo, Estada do Panná, considerando
o pSRcer do Fiugoeiio e equipe de apoio, de confonnidade com a .ATA de Sessão
PiiNica de Pregão Presencia] n°. I)43.'2913, lavrada em 26 de julho de 2013,
IIO.MQI.CXIO o resuilado linai du Processo Licílatúrio, na modalidade Pregão
Presencial, Tipc Mcncr Preço por liem de acordo com o abaixo dcscrio:
ÜBJFrU: Aquisição de manlimcnlin dcslinadus eielusivasscnle á alimaiUifão
escolar dos alui»; de educação infantil/pcé-escola/crecbe
EMPRESA: Ano Henrique Link
ITENS; M.1)5,06.H.13.14.]7.1Í.
V.ALOR TOTAL: RS 7.692.55 (sele mil seiscertcs e noventa e do» reais e
cinquenu e cinco ceinavos)
E.MPRF3A: Co^o Coopenliva AgroindiEtrial
nENS:01.0103,07,10,1815,16,19,20.
Vi\lX}R TOTAL; R5 7.348^0 (sete mil o vcacnios« quarenta c oito rtias e sessnua
centavos).
EMPRES.A: Gncieli Betnadese Tombini Paris

niNS:0809.

VíALOR TOTAL: RS 9.535,00 (nove mil e quinhentos c trinta c cinco reais).
VALOR TOTAL GERAL: RS 24.576.15 (vinte « quatro mil, quinlwitos e seteata e
seis reais e qiáize couavos)
DATA:03dc agosto dc 2013.

MetRLON FER\;VNDO KLHN

FicTcilo Minicipal

Município dc Planalto
Praça São Francisco de Assis. 1583
85.750-000 • Planalto

EXTRATO DE CONTRATO N" 157,7013

PREGÃO PRESENCIAL N° 0447013

DATA DA .ASSIN-ATURA; 13 de agosto de 2013
CONTRAT.ANTE: Município dc Planalto
CONTRAT.AD.A; Barreto Ramos Advogados Associados
OBJETO: Contratação dc Socicdatk dc Advogados, devidamente
registrada na Ordem dos Advogados do Brasil pãra prestação de serviços
dc assessoria dc apoio Idcnico-Juridico na estruturação c manutenção dos
comandos da Lei Complementar n° 1317009 e da Lei n° 12.5277011,
bem como do Plano de Contas Aplicado ao Setor PiRilico (PCASP), em
consonância com a Lei Compleraeittar n° 101/2000 e Portaria n"
467/2009 da Secretaria do Tesouro Nacional do .Ministério da Fazenda,

no âmbito do .Município, e ainda, para atuação representativa do
Município perante os Tribunais Judiciais de 2' e 3' Instâncias, perante o
Tribunal de CorSas do Estado e da União e perante os Orpos da
Administração Piiblíca Estadual ou Federal, e por üm para realização de
consultoria preventiva c compicmciiiar cm todas as áreas do direito
administrativo, com o fim de atender ás necessidades do MUNICÍPIO.
VALOR TOTAL: 8$ 82.800,00 (oitenta e dois mil e oitocenlos reais)
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados a partir da data da
celebração do contraio.

MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito .Municipal


