
RECEBEMOS DE BEVEL BELTRÃO VEÍCULOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO NF-e

N" 000.017.482

SÉRIE: 3

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA IK) RECEUEDOR

BEVEL

BEVEL BELTRÃO

veículos LTDA
AV LUIZ ANTONIO FAEDO 2195
SAO CRISTOVAO - FRANCISCO BELTRÃO - PI

Fone (46) 3520-4300 - CEP 85601-275

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA 1

N° 000.017.482

SÉRIE 3
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

4113 0977 4044 6500 0132 5500 3000 0174 8219 5521 7977

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

NATURF.ZA DA OPERACAO

VNDA MERC TERC. (SUBST.TRIB.)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141130135934097

INSCRICAO EST/\DUAL

3210147984

INSCR.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ

77.404.465/0001-32

DESTiNATAlllO/UEMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREF.MUNICIPAL DE PLANALTO C00680

CNPJ/CPF

76.460.526/0001-16

DATA DA EMISSÃO

19/09/2013

ENDEREÇO

vPRACA SAO FRANCISCO DE ASSIS. 1583

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

85.75-0.0

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

^lUNICIPIO

[PLANALTO

FONE/FAX

(46)3555-8100
UF

PR

INSCRICÁO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

09:07:20

(

(
ATURA

CALCULO ÜO IMPOSTO

JBASE DE CÁLCULO DE ICMS
0.00

VALOR DO ICMS

0.00
BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0.00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0.00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

29.400,00

VALOR DO FRETE

0.00

VALOR DO SEGURO

0,00
DESCONTO

0,00
OUTRAS DEPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DOlPI

0.00

VALOR TOTAL DA NOTA

29.400,00

% TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
R.AZÁO SOCIAL

0 PROPRlO

FRETE POR CONTA
0.tMin-vrr n
1.w-s-nNATAwa . !

CODIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRICÁO ESTADUAL

QUANTIDADE || ESPECIE

1  1
MARCA

FIAT

NUMERACAO PESO BRUTO

0,000
PESO LIOUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS NCM/SH CST CFOP UNID^OUANTIDADE VLR.UNlTÁRiOl VALOR TOTAL BASE ICMS IvALOR ICMS VLR IPIÍ ALIQ j ALiO
jlCMS ""l

>

I Aulomovel Novo LT<;0 MILLE WAV ECONOMY 4
;FIAT Moi I46EI0111679565

' BELANCO BANCHISA Aicool/Gasolina
Rmavam 102633 Poi 66 ho

Anornod 2013 Ano fab:20!3

Cototai 05PAS Carsa util

, Chs 9BDl58-i4AD6873158 Cil. 999

. Moiorizacao:! O

Mod.Fabrical5844A6

060 5.405 UN 1.0 29.400.001 29,400.00

(  I r /-> ■,( } f Pr.jçQ^ c
( } Corrcoríéncia n ̂
\^'^reg^oPresanp'á
(yí.Conrrato n."
í  >-^onivò o."
( ) 'f^fíQibii/dacle

Chéte do Opto

CALCULO DO ISSOiN

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

1899 0.00 0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES coMPLEMENTAREs RciiTipresso eiTi: 19/9/2013 09:06:38

CON.PGTO:03- 30 DIAS DATA N.F.

OR.04OS'PED,.V2l815 VEND.TEOOOI

VEICULO VENDIDO PREGÃO PRESENCIAL N 49/2013

RESERVADO AO FISCO
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CNFIN"" 76.460.526/0001-16
Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85,750-000

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

PLANALTO - PARANÁ

Planalto-Pr,, 24 de jtdho de 2013

DE: Ivanete Lúcia Dall-Agnol Kuhn - Secretaria de Assistência Social

PARA: Marlon Fernando Kuhn - Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

W
Pelo presente solicitamos a Vossa Excelência a competente

autorização objetivando a contratação de empresa visando a aquisição de veículo,
destinado a Secretaria de Assistência Social deste Município de Planalto, conforme
abaixo segue:
Item Objeto

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

PORTAS LATERIAIS; CAPACIDADE PARA 05

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

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

Quant

01

TOTAL

Unid

UN

Preço

unitário

29.500,00

Preço

total

29.500,00

29.500,00

O custo total estimado da solicitação acima, importa no
valor aproximado de R$ 29.500,00 (vinte e nove mil e quinhentos reais).

Cordialmente,

VV\

IVANETE LÚCIA DALL-AGNOL KUHN

Secretária de Assistência Social
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PLANALTO - PARANÁ

Planalto-Pr., 25 de julho de 2013

DE: Marlon Fernando Kuhn - Prefeito Municipal

Prelinünarmente para a autorização solicitada para a
contratação de empresa visando a aquisição de veículo, destinado a Secretaria de
Assistência Social deste Município de Planalto, encaminhamos:

PARA:

PARA:

Secretaria de Finanças;

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

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

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

Cordialmente,

MARLON FERNANDO KUHN

refeito Municipal.
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CNP/N" 76M0.526/0001-16
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Planalto-Pr., 26 de julho de 2013

DE:

PARA:

Secretaria de Finanças

Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

Em atenção à solicitação visando à contratação de empresa visando a
aquisição de veículo, destinado a Secretaria de Assistência Social deste Município de
Planalto, expedido por Vossa Excelência na data de 25/07/2013, 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 Orçamentárias:

DOTAÇÕES
Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso

2051 10.143.08.244.1001-2071 0.1.00.0000758

2240 10.144.08.242.0801-1074 0.1.00.0000000

Cordialmente,

N ELÈMAR S(ENSON ELEMAR SCHABO

Secretário de Finanças
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PARECER:

Planalto-Pr., 29 de julho de 2013

DE: Assessoria Jurídica

PARA: Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

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

De acordo com a informação contida no oficio, de
24/07/2013, da Secretaria de Assistência Social e pesquisa de preços feita pelo
Departamento de Compras, o preço máximo do objeto importa em R$ 29.500,00
(vinte e nove mil e quinhentos reais).

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

DOTAÇÕES
Conta da despesa

2051

2240

Destinação de recurso

0.1.00.0000758

0.1.00.0000000

Funcional programática

10.143.08.244.1001-2071

10.144.08.242.0801-1074

A Licitação dar-se-á sob a modalidade PREGÃO, na
forma PRESENCIAL, pelo critério de julgamento de MENOR PREÇO, regido pela
Lei Federal n.° 10.520 de 17 de julho dç \20^„Ê-sa4»sldÍai'lamei Lte-a-L^in.° 8.666/93 e
suas alterações, LC 123/2006 de lj>.d:e': [ezembro de 2006 e o Decreto IVIunicipal n.°
2727/2007de26/06/2007,edeín^dis :osiçõeslegais, j J y

OÁB/PR 40.209
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AUTORIZAÇÃO PARA LICITAÇÃO

Planalto-Pr., 30 de julho de 2013

DE:

PARA:

Marlon Fernando Kuhn

Pregoeiro/Comissão de Licitações

Considerando as informações e pareceres contidos no presente Processo,
Autorizo a Licitação sob a Modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, pelo
critério de julgamento de MENOR PREÇO, que tem por objeto à contratação de
empresa visando a aquisição de veículo, destinado a Secretaria de Assistência
Social deste Município de Planalto, nos termos da Lei Federal n. ° 10.520 de 17 de
julho de 2002 e subsidiariamente a Lei n. ° 8.666/93 e suas alterações, LC123/2006 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.

MARLON FERNANDO KUHN

'refeito Municipal
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PLANALTO - PARANÁ

MINUTA DE EDITAL DE UCITAÇÃO ...../2013

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL

TIPO: MENOR PREÇO

o Município de Planalto, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica - CNPJ, sob o n^ 76.460.526/0001-16, com sede na Praça
São Francisco de Assis, n° 1583, por seu Prefeito Municipal, Senhor Marlon
Fernando Kuhn, e o Senhor Luiz Carlos Boni Pregoeiro, nomeado pela
Portaria de n« 002/2013 de 03/01/2013, tomam público a realização de
licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO,
objetivando a contratação de empresa visando a aquisição de veículo,
destinado a Secretaria de Assistência Social, deste Município de
Planalto, que será regida pela Lei Federal de n° 10.520 de 17 de julho de
2002; Decreto Municipal de n^ 2727/2007 de 26/06/2007 sua alterações, e
subsidiariamente á Lei Federal n° 8.666/93, suas alterações, LC 123/2006
de 14 de dezembro de 2006 e demais legislações aplicáveis, a ser executado
pela Comissão designada pela Portaria n^ 002/2013 de 03/01/2013, e nas
condições fixadas neste edital e seus anexos.

ABERTURA

A abertura da presente licitação se dará em sessão pública, a ser realizada
/  / » 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
contratação de empresa visando a aquisição de veículo, destinado a
Secret^a de Assistência Social deste Município de Planalto, conforme
condições, especificações, valores e quantidades, constante no Anexo I e nos
termos deste edital.

LOTI1; 1 ~ ~~ — ]
Item Objeto Quant. Unid. Preço

máximo

unitário

Preço

máximo

total
1 VEÍCULO AUTOMOTOR; FABRICAÇÃO

NACIONAL; ZERO QUILÔMETRO;
ANO/MODELO MÍNIMO 2013; COR
BRANCA; 04 CILINDROS; 08 VÁLVULAS;
AR CONDICIONADO; DIREÇÃO
HIDRÁULICA, ALIMENTAÇÃO C /

01 UN 29.500,00 29.500,00
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INJEÇÃO ELETRÔNICA; BI-
COMBUSTIVEL (ETANOL/GASOLINA)
POTÊNCIA MÁXIMA E/OU SUPERIOR 65
CVS GASOLINA E 66 CVS ETANOL; 04
PORTAS LATERIAIS; CAPACIDADE PARA
05 OCUPANTES; HODÕMETRO DIGITAL
PARCIAL/TOTAL; INDICAÇÃO DE
TEMPERATURA DA ÁGUA E
COMBISTÍVEL; TOMADA 12 V; JOGO DE
TAPETES DE BORRACHA E PROTETOR
DE CARTER.

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

TOTAL 29.500,00

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

Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso
2051 10.143.08.244.1001-2071 0.1.00.0000758
2240 10.144.08.242.0801-1074 0.1.00.0000000

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

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

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

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

liquidação;
d) empresa que tenha sido declarada inidônea para contratar pom a
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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 XXXIIl do Artigo 7° da Constituição
Federal (anexo V).
3.4 - As empresas beneficiadas da LC 123/2006 deverão apresentar
declaração de enquadramento em regime de tributação para fazer valer o
direito de prioridade, conforme modelo constante no anexo VI. Enviada
em um terceiro envelope.

4- DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
4.1- Só poderá deliberar em nome do licitante, formulando ofertas/lances de
preços e praticar os demais atos pertinentes ao certame, um dos seus
dirigentes contratuais ou estatutários, legalmente identificado, ou pessoa
física ou jurídica, habilitada por meio de Procuração, ou Carta de
Credenciamento, conforme modelo do anexo 11, ou documento equivalente,
outorgando poderes necessários à formulação de propostas e á prática de
todos os demais atos inerentes ao certame. Caso seja sócio ou titular da
empresa, deverá apresentar documentos que comprovem sua capacidade de
representar a mesma, com poderes para formular ofertas e lances de preços e
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, que deverá ser
entregue ao Pregoeiro no início ou durante a reunião de abertura, ou enviada
dentro de um terceiro envelope.
4.2- Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único
admitido a intervir nas fases do procedimento licitatório e a responder por
todos os atos e efeitos previsto neste edital, por sua representada.
4.3- A não apresentação do credenciamento, a incorreção do documento
credencial ou ausência do representante, implicará na exclusão da propostã
no certame.

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

6- DA PRÉ-HABILITAÇÃO
6.1- Os licitantes deverão apresentar Declaração dando ciência de que
cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme modelo no
Anexo IV, diretamente ao Pregoeiro, no inicio 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,
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datilografada ou digitada, de forma clara, sem emendas, rasuras ou
entrelinhas nos campos que envolverem valores, quantidades e prazos, com
indicação do número deste Edital. Deverá ser elaborada considerando as
condições estabelecidas neste edital e seus anexos, discriminando-se
minuciosamente o objeto cotado, observando-se o quantitativo de cotação de
quantidade e o preço máximo unitário e total, constando ainda à
marca/modelo do objeto ofertado e validade da proposta mínima de 60
(sessenta) dias, conforme descrito no Anexo I do presente Edital, facilitando
assim o julgamento. Náo deverá ser cotado objeto que não atenda às
especificações mínima prevista no Anexo I, sob pena de
desclassificação.
7.2- Deverá ainda fazer parte integrante da proposta de preços, folders
e/ou catálogos com imagens e discriminações detalhadas do objeto, para
que assim, possa-se examinar com mais eficiência o objeto proposto.
7.3- Ao assinar a Proposta de Preços - Anexo 1, o proponente estará
assumindo automaticamente o cumprimento de todas as condições
estabelecidas na mesma.

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

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

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

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

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

8.7- Na ocorrência de empate dentre as classificadas para participarem dos
lances verbais, a ordem para esses lances será definida através de sorteio,
onde terá preferência para o lance a licitante sorteada. Às licitantes
proclamadas classificadas, será dada oportunidade para nova disputa, por
meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, em
relação à de menor preço, iniciando-se pelo autor da proposta de maior valor.
8.8- A cada nova rodada será efetivada a classificação momentânea das
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 eontratação,
hipótese em que o Pregoeiro poderá negociar diretamente com a proponente
para que seja obtido melhor preço.
8.14- Após este ato, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas as
ofertas.
8.15- O Pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor
apresentado pela primeira classificada, conforme definido neste Edital e seus
anexos.

8.16- Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o
Pregoeiro examinará o atendimento das condições habilitatórias da licitante
classificada em primeiro lugar.
8.17- Constatado o atendimento pleno ás exigências editatícias será
declarada a proponente vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto deste
Edital pelo Pregoeiro.
8.18- Se a proponente não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro
negociará diretamente com a Licitante melhor classificada e posteriormente
exammará os seus documentos de habilitação, sendo declarada vencedora e
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a ela será adjudicado o objeto deste Pregão.
8.19- Para fins de julgamento das propostas de preços, o Pregoeiro e sua
Equipe de Apoio levarão em consideração o critério MENOR PREÇO.
8.20 - Os beneficiários da Lei Complementar n° 123/2006, caso sua
proposta se situe no intervalo até 5% (cinco por cento) de menor preço
de licitante não beneficiário da mesma LC 123/2006, podem reformular
no ato a sua proposta de preço para outro de menor valor caracterizando
desempate legal. O empate do valor da proposta já decide a classificação
a favor da empresa beneficiária da LC 123/2006.
8.21- Os licitantes logo após a abertura dos Envelopes "1" contendo a
proposta de preço, que se apresentaram como beneficiários da LC
123/2006, tem a oportunidade de cotejar seus preços com os demais
licitantes não beneficiários da mesma lei, para reformularem suas
ofertas para a situação de menor preço, e, assim, ser classificado em
primeiro lugar.

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

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

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

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediarxíe
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 Justiça do Trabalho, mediante
apresentação de Certidão de Negativa de Débitos Trabalhistas;

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

7° da Constituição Federal (anexo V);
j) Declaração de que possui empresa responsável pela revisão e

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

9.2- Em nenhum caso^ será concedido prazo para a apresentação de
documentos de habilitação que tiverem sido entregues na própria ses^o,



município dé planalto
CNPIN' 76,460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000
e-maih plana Ito @rline.com, br

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

sendo que a falta de quaisquer documentos implicará na inabilitação do
licitante.

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

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

11- DO VALOR MÁXIMO
11.1- O valor máximo correspondente ao total do objeto, é de R$ 29.500,00
(vinte e nove mil e quinhentos reais), conforme demonstrado no Anexo I,
do presente ato convocatório.

12- DAS PENALIDADES

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

13- DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
13.1- Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra deçjsões
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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 m_elhor preço,

15-DO PAGAMENTO

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

16- DOS ANEXOS DO EDITAL

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

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

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

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

assistência técnica do objeto;
h) Minuta de Contrato.

17- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
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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 ã 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 ãs
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

MARLOl^ÉRNANDO KÜHN
Prefeito Municipal
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MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° ...../2013
PREGÃO PRESENCIAL N« ...../2013

Contrato Administrativo que entre si fazem o Munirípio 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 Cédiila 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) brasüeiro(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 contratação de empresa visando a

aquisição de veículo, destinado a Secretaria de Assistência Social deste Município de
Planalto, tudo conforme a seguir:
ITEM

01

QUANT.

01

UNID.

UN

OBJETO

VEICULO AUTOMOTOR;

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

(ETANOL/GASOLINA)
POTÊNCIA MÁXIMA E/OU
SUPERIOR 65 CVS GASOLINA
E 66 CVS ETANOL; 04 PORTAS
LATERIAIS; CAPACIDADE

PARA 05 OCUPANTES;
HODÔMETRO DIGITAL

MARCA/
MODELO

VALOR

UNIT.

VALOR

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

BORRACHA E PROTETOR DE

CARTER.

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

TOTAL

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

CLÁUSULA SEGUNDA
DO VALOR

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

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

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

CLÁUSULA QUARTA
DA FORMA DE PAGAMENTO

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

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

Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso
2051 10.143.08.244.1001-2071 0.1.00.0000758
2240 10.144.08.242.0801-1074 0.1.00.0000000
CLÁUSULA <QUINTA

^  — r/\ivic.a
Parágrafo Primeiro - Constituem direitos da CONTRATANTE receber

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA SÉTIMA
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL

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

Parágrafo Segundo - Pelo retardamento da execução do contrato,
quando não mantiver a proposta, falhar ou fraudar no fornecimento do obieto
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
hcitai e contratar com a administração, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante o Município de Planalto.
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CLÁUSULA OITAVA
DA RESCISÃO

O presente Contiato poderá ser rescindido caso ocon'am quaisquer dos
fatos elencados no art. 78 e seguintes da Lei n" 8.666/93.

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

CLÁUSULA NONA
DA VIGÊNCIA

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

Os casos omissos serão dhimidos 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 Comaixa 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 diieito 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.

W Planalto-Pr de de

CO TANTE CONTRATADA

TESTEMUNHAS:



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

PARECER:

Planalto-Pr., 31 de julho de 2013

DE: Assessoria Jurídica

PARA: Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

•«

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

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

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

írecer.

LIQÜEMftím
OaWto 40.209
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EDITAL DE LICITAÇÃO JNT 049/2013

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL

TIPO: MENOR PREÇO

o Município de Planalto, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica - CNPJ, sob o n" 76.460.526/0001-16, com sede na Praça
São Francisco de Assis, n° 1583, por seu Prefeito Municipal, Senhor Marlon
Fernando Kuhn, e o Senhor Luiz Carlos Boni Pregoeiro, nomeado pela
Portaria de n'^ 002/2013 de 03/01/2013, tornam público a realização de
licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO,
objetivando a contratação de empresa visando a aquisição de veiculo,
destinado a Secretaria de Assistência Social, deste Município de
Planalto, que será regida pela Lei Federal de n° 10.520 de 17 de julho de
2002; Decreto Municipal de n° 2727/2007 de 26/06/2007 sua alterações, e
subsidiariamente á Lei Federal n° 8.666/93, suas alterações, LC 123/2006
de 14 de dezembro de 2006 e demais legislações aplicáveis, a ser executado
pela Comissão designada pela Portaria n° 002/2013 de 03/01/2013, e nas
condições fixadas neste edital e seus anexos.

ABERTURA

A abertura da presente licitação se dará em sessão pública, a ser realizada
no dia 14/08/2013, 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
contratação de empresa visando a aquisição de veículo, destinado a
Secretaria de Assistência Social deste Município de Planalto, 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
i VEÍCULO AUTOMOTOR; FABRICAÇÃO

NACIONAL; ZERO QUILÔMETRO;
ANO/MODELO MÍNIMO 2013; COR
BRANCA; 04 CILINDROS; 08 VÁLVULAS;
AR CONDICIONADO; DIREÇÃO
HIDRÁULICA, ALIMENTAÇÃO C/

01 UN 29.500,00 29.500,00
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INJEÇÃO ELETRÔNICA; BI-
COMBUSTIVEL (ETANOL/GASOLINA)
POTÊNCIA MÁXIMA E/OU SUPERIOR 65,
CVS GASOLINA E 66 CVS ETANOL; 04
PORTAS LATERIAIS; CAPACIDADE PARA
05 OCUPANTES; HODÔMETRO DIGITAL
PARCIAL/TOTAL; INDICAÇÃO DE
TEMPERATURA DA ÁGUA E
COMBÍSTÍVEL; TOMADA 12 V; JOGO DE
TAPETES DE BORRACHA E PROTETOR
DE CARTER.

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

TOTAL 29.500,00

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

Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso
2051 10.143.08.244.1001-2071 0.1.00.0000758
2240 10.144.08.242.0801-1074 0.1.00.0000000

3- DA PARTICIPAÇÃO
3.1- Poderão participar desta licitação todos os interessados e as empresas
com o ramo pertinente ao seu objeto, legalmente constituída e que
satisfaçam as condições estabelecidas neste Edital.
3.2- Os interessados deverão entregar até o dia 14/08/2013 às 09:00 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° 049/2013
ENVELOPE I - PROPOSTA DE PREÇOS
PROPONENTE: (nome da empresa)

PREGÃO PRESENCIAL N° 049/2013
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
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Administração Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal;
e) Tenham em seu quadro, empregados menores de 18 (dezoito anos

efetuando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou, ainda, empregados
com idade inferior a 16 (dezesseis) anos, efetuando qualquer trabalho, salvo
na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. Conforme
Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do Artigo 7° da Constituição
Federal (anexo V).
3.4 - As empresas beneficiadas da LC 123/2006 deverão apresentar
declaração de enquadramento em regime de tributação para fazer valer o
direito de prioridade, conforme modelo constante no anexo VI. Enviada
em um terceiro envelope.

4- DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
4.1- Só poderá deliberar em nome do licitante, formulando ofertas/lances de
preços e praticar os demais atos pertinentes ao certame, um dos seus
dirigentes contratuais ou estatutários, legalmente identificado, ou pessoa
física ou jurídica, habilitada por meio de Procuração, ou Carta de
Credenciamento, conforme modelo do anexo ÍI, ou documento equivalente,
outorgando poderes necessários à formulação de propostas e á prática de
todos os demais atos inerentes ao certame. Caso seja sócio ou titular da
empresa, deverá apresentar documentos que comprovem sua capacidade de
representar a mesma, com poderes para formular ofertas e lances de preços e
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, que deverá ser
entregue ao Pregoeiro no início ou durante a reunião de abertura, ou enviada
dentro de um terceiro envelope.
4.2- Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único
admitido a intervir nas fases do procedimento licitatório e a responder por
todos os atos e efeitos previsto neste edital, por sua representada.
4.3- A não apresentação do credenciamento, a incorreção do documento
credenciai 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-HABILITAÇAO
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,
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datilografada ou digitada, de forma clara, sem emendas, rasuras ou
entrelinhas nos campos que envolverem valores, quantidades e prazos, com
indicação do número deste Edital. Deverá ser elaborada considerando as
condições estabelecidas neste edital e seus anexos, discriminando-se
minuciosamente o objeto cotado, observando-se o quantitativo de cotação de
quantidade e o preço máximo unitário e total, constando ainda á
marca/modelo do objeto ofertado e validade da proposta mínima de 60
(sessenta) dias, conforme descrito no Anexo I do presente Edital, facilitando
assim o julgamento. Não deverá ser cotado objeto que não atenda às
especificações mínima prevista no Anexo I, sob pena de
desclassificação.
7.2- Deverá ainda fazer parte integrante da proposta de preços, folders
e/ou catálogos com imagens e discriminações detalhadas do objeto, para
que assim, possa-se examinar com mais eficiência o objeto proposto.
7.3- Ao assinar a Proposta de Preços - Anexo 1, o proponente estará
assumindo automaticamente o cumprimento de todas as condições
estabelecidas na mesma.
7.4- Os preços deverão ser cotados em moeda nacional (não se admitindo
cotação em moeda estrangeira), limitada a 02 (duas) casas após a vírgula,
sendo que os dígitos excedentes serão excluídos pelo Pregoeiro e pela Equipe
de Apoio sem arredondamento, sendo que o preço máximo unitário e total de
cada item encontra-se indicado no Anexo I do presente Edital.
7.5- No preço deverá estar incluídas todas as despesas e encargos
necessários ao fornecimento do objeto licitado.
7.6- Forma de entrega: O Objeto deverá ser entregue na Prefeitura Municipal,
á Praça São Francisco de Assis, n° 1583, Centro, Planalto-Pr., no prazo de 15
(quinze) dias, contados após o recebimento da Solicitação de Entrega.

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

que' ° desclassificadas as propostas de preços
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a) forem elaboradas em desacordo com as exigências do Edital e seus
anexos;

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

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

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

8.7- Na ocorrência de empate dentre as classificadas para participarem dos
lances verbais, a ordem para esses lances será definida através de sorteio,
onde terá preferência para o lance a licitante sorteada. Às licitantes
proclamadas classificadas, será dada oportunidade para nova disputa, por
meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, em
relação à de menor preço, iniciando-se pelo autor da proposta de maior valor.
8.8- A cada nova rodada será efetivada a classificação momentânea das
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 náo se realize lances verbais, serão verificados a conformidade
entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para contratação,
hipótese em que o Pregoeiro poderá negociar diretamente com a proponente
para que seja obtido melhor preço.
8.14- Após este ato, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas as
ofertas.

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

8.16- Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas o
Pregoeiro examinará o atendimento das condições habilitatórias da licitante
classificada em primeiro lugar.
8.17- Constatado o atendimento pleno às exigências editatícias, será
dec arada a proponente vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto deste
Edital pelo Pregoeiro.
8.18- Se a proponente não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro
negociara diretamente com a Licitante melhor classificada e posteriormente
examinara os seus documentos de habilitação, sendo declarada vencedora e
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a ela será adjudicado o objeto deste Pregão.
8*19- Para fins de julgamento das propostas de preços, o Pregoeiro e sua
Equipe de Apoio levarão em consideração o critério MENOR PREÇO.
8.20 - Os beneficiários da Lei Complementar n° 123/2006, caso sua
proposta se situe no intervalo até 5% (cinco por cento) de menor preço
de licitante não beneficiário da mesma LC 123/2006, podem reformular
no ato a sua proposta de preço para outro de menor valor caracterizando
desempate legal. O empate do valor da proposta já decide a classificação
a favor da empresa beneficiária da LC 123/2006.
8.21- Os licitantes logo após a abertura dos Envelopes "1" contendo a
proposta de preço, que se apresentaram como beneficiários da LC
123/2006, tem a oportunidade de cotejar seus preços com os demais
licitantes não beneficiários da mesma lei, para reformularem suas
ofertas para a situação de menor preço, e, assim, ser classificado em
primeiro lugar.

9- DA HABILITAÇÃO
9.1- As empresas deverão apresentar no ENVELOPE lí, 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 Justiça do Trabalho, mediante
apresentação de Certidão de Negativa de Débitos Trabalhistas;

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

7° da Constituição Federal (anexo V);
j) Declaração de que possui empresa responsável pela revisão e

assistência técnica do objeto numa distância não superior a 150
quilômetros da sede do Município de Planalto (anexo VII)
nenhum caso_ será concedido prazo para a apresentação de

documentos de habihtaçao que tiverem sido entregues na própria sessão,
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sendo que a falta de quaisquer documentos implicará na inabilitação do
licitante.

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

10- CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
10.1- O Objeto deverá ser entregue na Prefeitura Municipal, á Praça São
Francisco de Assis, n° 1583, Centro, Planalto-Pr., no prazo de 15 (quinze)
dias, contados após o recebimento da Solicitação de Entrega.
10*2- A empresa vencedora ficará obrigada a substituir, reparar, corrigir ou
substituir, a suas expensas, o objeto que vier a ser recusado, sendo que o ato
do recebimento não importará na aceitação.
10.3- independentemente da aceitação, o adjudicatário garantirá a qualidade
do objeto, obrigando-se a reparar, corrigir ou substituir aquele que
apresentar defeito.

11- DO VALOR MÁXIMO
11.1- O valor máximo correspondente ao total do objeto, é de R$ 29.500,00
(vinte e nove mil e quinhentos reais), conforme demonstrado no Anexo I,
do presente ato convocatório.

12- DAS PENALIDADES

12.1- O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar no fornecimento do objeto adquirido,
comportar-se de modo 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
até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade.
12.2- Pela inexecução total ou parcial do contrato ou instrumento
equivalente e pelo descumprimento das normas e legislação pertinentes à
execução do objeto contratual que acarrete a rescisão do contrato ou
instrumento equivalente, o Município de Planalto, poderá, ainda, garantida a
prévia defesa, aplicar à empresa contratada as sanções previstas no art. 87
da Lei n'' 8.666/93, sendo que em caso de multa esta corresponderá a 10
(dez por cento) sobre o valor do contrato.
12.3- A aplicação das sanções administrativas não exclui a responsabilização
do licitante por eventuais perdas e danos causados ao Município de Planalto.

13- DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
13.1- Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões



município de planalto
CNPJN° 76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000
e-ma i h planalto @ rline. cotfu br

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

do Pregoeiro, poderá faze-lo, manifestando sua intenção com registro da
sintese 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- 0A ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
14.1- Inexistindo manifestação recursal, caberá ao Pregoeiro a adjudicação
do objeto da licitação ao licitante vencedor, com a posterior homologação do
resultado pelo Prefeito do Município de Planalto, publicando-se a decisão em
jornal oficial do Município
14.2- Ocorrendo recursos, após sua resolução, caberá ao Prefeito do
Município de Planalto a adjudicação do resultado, com publicação da decisão
em jornal oficial do Município.
14.3- Adjudicado o objeto ao vencedor do certame, poderá o Pregoeiro
negociar diretamente com o adjudicatário, buscando obter um melhor preço.

15-DO PAGAMENTO

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

16- DOS ANEXOS DO EDITAL

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

a) Anexo 1 - Descrição do objeto a ser adquirido e demais informações;
b) Anexo II - Modelo de Carta de Credenciamento;
c) Anexo 111 - 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 XXXllI do Artigo 7° da Constituição Federal;
f) Anexo VI - Modelo de declaração de enquadramento de ME ou EPP;
g) Anexo VII - Modelo de declaração de responsabilidade da revisão e

assistência técnica do objeto;
h) Minuta de Contrato.

17- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
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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, poderã o licitante vencedor
ser excluído da licitação, sem direito a indenização ou ressarcimento e sem
prejuízo de outras sanções cabíveis, se a contratante tiver conhecimento de
qualquer fato ou circunstância superveniente, anterior ou posterior ao
julgamento desta licitação, que desabone sua idoneidade ou capacidade
financeira, técnica ou administrativa.
17.5- Os pedidos de esclarecimentos, impugnações e a apresentação escrita
dos recursos deverão ser protocolizados junto a Prefeitura do Município de
Planalto, na Praça São Francisco de Assis, 1583, Centro - CEP 85.750.000 -
Planalto, Estado do Paraná, no horário das 8:00 às 11:30 e das 13:30 ás
17:30 horas.

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

Planalto-Pr., Oi de agostõ de 2013

MARLON FERNANDO KUHN
Prefeito Municipal
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PREGÃO PRESENCIAL N® 049/2013

ANEXO II - CARTA DE CREDENCIAMENTO

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ N°

ENDEREÇO.

MUNICÍPIO:

.FONE:_

EST.

Credenciamos o(a) Sr.(a).

portador(a) da cédula de identidade sob n'

e CPF sob n° ,

A participar do procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO

PRESENCIAL N° 049/2013, 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 necesséirios.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente

Local e data

NOME:

RG/CPF

CARGO
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PREGÃO PRESENCIAL N° 049/2013

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ N°

ENDEREÇO FONE:.

MUNICÍPIO: EST.

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de

proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO

PRESENCIAL N° 049/2013, instaurado pelo Município de Planalto, que não

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

em qualquer de suas esferas.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e data / í

NOME:

RG/CPF

CARGO
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PREGÃO PRESENCIAL N® 049/2013

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°

049/2013, 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 049/2013

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

PROPONENTE::

CNPJ K

ENDEREÇO.

MUNICÍPIO:

.FONE:_

EST.

A proponente abaixo assinada, participante da licitação

modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N° 049/2013, por seu representante,

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

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

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

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

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

Federal.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e data

NOME:

RG/CPF

CARGO
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PREGÃO PRESENCIAL N° 049/2013

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

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ N°

ENDEREÇO.

MUNICÍPIO:

.FONE:_

EST.

O representante legal da empresa.

,  na qualidade de Proponente do
procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N°
049/2013, instaurado pelo Município de Planalto, declara para todos os fins
de direito que estou(amos) sob o regime de microempresa ou empresa de
pequeno porte, para efeito do disposto na Lei Complementar 123, de 14 de
dezembro de 2006.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e data

NOME:

RG/CPF

CARGO
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PREGÃO PRESENCIAL N° 049/2013

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

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ N®

ENDEREÇO.

MUNICÍPIO:

.FONE:_

EST.

Declaramos conforme solicitado no edital em epígrafe que

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

venhamos a vencer a referida licitação é:

Nome:

CNPJ°

Endereço: Telefone:

Cidade; Estado:

Distancia da sede do Município de Planalto: (km)

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente

Local e data

NOME:

RG/CPF

CARGO
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EMPRESA:

CNPJN"

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO
PREGÃO PRESENCIAL N" 049/2013

INSCRIÇÃO ESTADUAL N°

ENDEREÇO:

CIDADE: ESTADO:

declara o recebimento do Edital PREGÃO PRESENCIAL N°

049/2013 anexos I,II,III,IV,V,VI,VII, Minuta de Contrato, referente

aquisição de veículo, destinado a Secretaria de Assistência Social,

deste Município de Planalto.

Planalto-Pr. de de

NOME:

RGN°

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

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

aquisição de veículo, destinado a Secretaria de Assistência Social deste Município de
Planalto, tudo conforme a se^ir:
ITEM QUANT. UNID. OBJETO

VEÍCULO AUTOMOTOR;
FABRICAÇAO NACIONAL;

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

CILINDROS; 08 VÁLVULAS;
AR CONDICIONADO;

DIREÇÃO HIDRÁULICA,
ALIMENTAÇÃO C/ INJEÇÃO
ELETRÔNICA; BI-
COMBUSTIVEL

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

E 66 CVS ETANOL; 04 PORTAS

LATERIAIS; CAPACIDADE

PARA 05 OCUPANTES;

HODÔMETRO DIGITAL

MARCA/ VALOR VALOR
MODELO UNIT. TOTAL
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W

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

BORRACHA E PROTETOR DE

CARTER.

GARANTIA DE FÁBRICA E

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

TOTAL

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

CLÁUSULA SEGUNDA
DO VALOR

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

CLÁUSULA TERCEIRA

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

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

CLÁUSULA QUARTA
DA FORMA DE PAGAMENTO

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

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

Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso

2051 10.143.08.244.1001-2071 0.1.00.0000758

2240 10.144.08.242.0801-1074 0.1.00.0000000

CLAUSULA QUINTA
DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA SEXTA
DA CESSÃO DO CONTRATO

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

CLÁUSULA SÉTIMA
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL

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

Parágrafo Segundo - Pelo retardamento da execução do contrato,
quando não mantiver a proposta, falhar ou fraudar no fornecimento do objeto
adquirido, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude
fiscal, garantindo o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de
licitar e contratar com a administração, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante o Município de Planalto. ^
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CLAUSULA 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 admirüstrativa prevista no art. 77 da Lei n°
8.666/93.

CLÁUSULA NONA

DA VIGÊNCIA

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

DO FORO

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

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

Planalto~Pr de de

CONTRATANTE CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
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Prefeitura Municipal de Capanema
AVISO 0£ IICITAÇAO - TOMADAM PREÇOS N* OOS7013

O município capanema, Esudo eo Pirenè loria p:»!.:» coe natzni
Piscauo U;Ulcrí. nos temos a sagw:

McdaWadí: Tomada de Preços 3v5'Mi3- PHC
T.po de JiMwre-rla Meno' preço pa LOTE.
Otielg CCMTRATAçAoOeAC£NCIA[£PUBUCiDAl£.ASSESSORIAE PLANO DE

Mlt^PARAOlVULQAUO DE CASTANHAS INSTTnJCIONAIS QUE VENHAM ASER
DESENVOtV® AS PELO VUMCiPIO E SUB CONTRATAÇAO DE VElCUlOS DE MlDIA
DE ACORDO COMASESPECFICAÇÕES DO ANEXO I.

AberUPA dos prodoslos: 03 GO horos do dia 3D de Aousto de 2013.
Local' Prefoilifa Municiai de Caverna. A*. Parigot de Souis, 'OaO-C»pansma

- Paraná - Censo.

Demais Infomaçíee podeida ser cpodes nc endereço acima citado em htydnu
noinifl! de eipedienie

Capanema-Pi, 31 de Julho de 2G13
Atlalr Kunralh

n-eeldente da Ccmíse&o de LicdaçAo

Prefeitura Municipal de Encas Marques
DEPARTAMENTOOe COMPRASEUCITAÇÔES

TERMODEHOMOLOQAÇAO
MOOALÍJADE PREGÍO PRESENCIAL 517013

Tendo em nsa a dessio prcdends sele cstiuAo de abenL'3 e iJ^amento de
ãcileçdes. des-oiuda slrevis de ooilsiia Me. 2521'2013,

HDMaOGO-
Nesta data a lelerida dedsJc e conelarte da ata anexa, conekierando vencedor

da tdleçlo. ^ lülaçâo modeldade Precio Presenaal nuirtro õirTQtJ. o
peitlcipanle:

Vencedores

Fornecedor Itens
LOCACAODE MA0UINA5 ENEASMAO LTDA OOOOr
Rí 1S,300,0a;QUIN2EMILÊTRE2ENTOSREAIS)
Enéai Mercce^R. 31 da juha de 2013.

iVfí.

Af/

MAIKON ANORE PARZIANEUD
Pfeleilo Munidpal

Exvald do Ctedralo ii* 102/2013 K3 11E<I
PREOAO 51/2013
PASTES: LOCAÇÃO DE NAQLSNAS ENEASWAO LTDAE PREFEíTURAMUNICm

[£ ENÊASUARÕUES
Odielo. FORNECIMENTO DE PEÇAS E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA

UANiJtENÇAO COfiRETIVA E PREVENT/VA DA MOTONIVELAOORA UO HUBER
WARGO.
VALOR RS1S.30a.UO(OUINZEMtLETR£2ENTOSREAJSI
O paoamenlc será leito coniarre esoedícaçães leites no edUal.
DIÍWÇAO: 31/12/2013
OATADAASSIHATURA 31/07/2013
FORO Corna íe Francisco BellrãaPR.
Enées Matques. em 31 de |

%
MAIKONANDRÉ PAR21ANELL0

Prefeito Uur eipal

PORTARIA 263712313
SÚMULA-Etanoraptprmotivodealiosantadoria CLEUSA APARECIDA FAUST

SILVEIRA do carcu eletivo de Professara.
MAIKON ANDRÉ PARZIANELLO, Prnfen-i Municiai de Erteas Mamues. Esleduilo

Paraná, no uso de tuas airibuiçdes lejat. s de c^ifwTrldade com o artigo 71, 'ndso
, alínea i da La Orgánca Municpal, artjoTO da Lei Municipal n'. 313/2003 de

IS/tT/áOflS, Lei Mimitifísl n'. 301/2003 ee ZaiWZDOS, e «eus aiex:s, ríci.erimsrtn
nmtócalado sob n* 334/2013 de 01(36/2013. e benehnn INSS ii' 15991)610111.

RESOLVE

M 1'E>onenira peddc, por modvodeaposenladora. aSra. CLEUSAAPARECIDA
FAUST SIVEIRA portadora do RG 1224.1034, CPF n.' Uiq.0ía.999-3ú. do Cargo
efetrwdePrtfsssora.BTdoistumiK.aparfirdeül de Açosuade 2fll3.aE'edecarrdD
aea relevanles tervçoe prestados a rrun cpaUdaoe.

ArL 2* Revoçadas as dtitMçfes cm corOáno. a presente Pviarla entrara em
r.oor na data de sua puhAcaçác.
PACOMUMCIPAL PREFEITO HILÁRIO MOfELS
GABINETE 00PREFEITO MUNCPALDE ENEASUARQUESfR
EU01OEAGOSTODE20<3.

MAIKONANORE PARZIANEaO
Prefeita Municipal

PAULOMAtnAHEINZ
Diretor do Depto. de Adm. e Planetamemo

REGISTRE-SE £ PUBLIOUE-SE

jSf-W*! ííBXví Sn

— ̂  m^rímêt d* ÇwOfV 1

Dfi^ETO H"aoi/»19

DATA.* jlAI73et3

6UIULA cwwi»

E«0iBal HeieuNend* %
piBfwinf • «k
p«o«f0tntiiM
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DECRETO IP20ir2013

DATA: 31/07/2013

SÚMULA; concede Licença
Eapeclal Ramimendi a
prefeaaara e dá ouiraa
providánclaa

Aclás Cartsa doa Santos, Prefeita OeVerá. Estado do Paraná, no
uaoda aun tlnbuiçeesaueánsáDCordendaspor lel. C^CRETA

ART 1* - Fica concetfda Licença Esoedal Remunerada de 03
(irH) mesas «m ZO horas semanais, conlorma deiarmuuçáo na Lei
MirAc^ n* 002/94. de 2BiOI/1db4, juntaranl» com a Lei Munv^ n"
492/11. de 2//94/2011 a Oecrels ii° 14&«II3. de 3(HI4/20t3 á orofessm
abatao meneenida.

Põiõóo
30A)7r2U13a
20/10/2013

ART 2° • Esie DoctMo entrará em vtflor na itata de tnnia de Mho
de dois mie treze.

Gabinete do Executivo Municipal de Verá. Ealado do Paraná,
aas trinta das do más de |utio de dofs mi e treze

ÃDÍb CARLOS ÓÒ8 SANTOS
Prefklle

DECRETO N* 204^013

DATA: Ol/H/2013

SÚMULA: atribui carga
horária «uplementai a
preleisora » dá outras
providánclaa.

Adáo Carlos dos Santos, PrM«to de Verá. Estado do Parará, no
usada suas abiOuiçOesque tia sáo contendas portei. DECRETA:

ART 1' - Fiea av^ldi carga herária suplemenlai para supnr a
demanda de profeseoram Escola Munidpal e seguinte larviooia:

_Mwe
Übin SAte da

Olcveim da Veç)a

'i perIõoo'
01/0af2013á
31112/2013

ART 2* • Para imsde lemuneraçao.o venomentoda professoia
designada para a carga tiorána euptsmenlar á conespondente a 100%
(cem por cenlo) do valor do simliola VII, sáne de classe G, nível dc
vencimento Vil, em carlormldadc com o estabelecido pela Lei Municipal nA
OTcraS. dc 2$ de junho de 1SSe, em «eu Artigo 51, §3'« Areim 1.

ART. 3° - Esle Uecrafo entrará em vigor no dia pnmciro de
agosto de20l3, revogando-se as disposiçdss em contrário.

Oaoinele oo Executiva Mundpal de Verá. Eelado do Paraná. >0
primeiío dá do rrris ds agosto dv 2013.

ADAO CARLOS 009 9AN1 OS
Prefeáo

LRI.vutnuB

OATA:l)l/BI/3SI3

siiMiii.A - AtmiR/zj o nine» Execvrnx»
MvyiarAL ,i pmmak ctf.vsíivjí» cw o
mmicipia OK qveoas do laMçn/pK paía
VTtLtZAÇÀO DE PACAS M C4£4 L4E D4QVELE
HVMdplO PaKA o ACOUlIMEfTO DE CglAfiAS
E AIMfLEACENtEX EUSIWAÇÍO DF. PISCO.

O SENHOR ADÃO Í.ARI.OS DOS SANTOS, ptlF.FEITO MUNICIPAL DE
veh£. estadü üu Paraná no lso das atkioliicOes que lhe são
ASSEriiUAnAs pf.la litctxijicÃo e-m t/ii;oH. faz saber que,
OLIITDO o rLE.NÁKH). A CÁWAHA MliNtCIPAL APROVA E ELE
SANCIONA A SF.OUINTE LKI:

LEI

Art. I* - Fica autorirado o Poder Executivo Municipal a (irmsr
convániri com o K4unicij>in de Queda» do IguáÇLL/Pr. pon s iitillzaçãv de
vegiuv na Casa Lar dagueie Miaiieipio pare o scoTnimenlo de criariçar c
ndolescenles em silusçáo de rsco no Município de Vní

Are. 2* - O ConvSniu poderá ser firmado peto preza miximo de
Ol(um) ano de duraçio, podendo ser proirogado IndeUnidamente pelo
mesmo prazo.

Ari. 3® - f5s recurso» a sercrn ttiillmdov cinn vveriiiia;» ^asms corri «'
convánlo em questáo serSo ariundos de rcceit.t própria do Município de
Vttê.

An. 4°-Esta lei rntrar.iem vigor na dela de sua publicoçiu.

UAUINL lt; tXJ PKEKtl l O MUNH IPAL 1)1; VliKÍ-. PM PRIlvIl JRO OF. AliOMIJ
nn?(iij.

ADÃO CARI

PnrEílto Municipal de Ve»ê
TERMO DE HOUOLOGAlÇÃOEAauaCAÇÃO

UCITAÇÃO; 33tKn- MCOAUDADE-FREGÃO PRESENCIAL
OBJETO: ÇONTftATi^O DE EMPRESA PRESTADORA [« SEFWIÇOS. PARA

fiROCEDER A PODA DE ARVORE E EMPILHAA^TO DOS GALHOS E FOLHAS
CRIUfCOSOAPODADASVIASELOÇRAOOlAOSnBLICOSDETOOOOPBTiMETRO
URBANO OO município DE VERE-PR. Em cumprimenta so disposto no art.1D9.
par^iafo 1 ía Lei 8.666. de 21 de junho de 1993, tomate púbico o residlado da
licUçáo em epígrafe. aprssenUndo d(s) vencedor (es) pelo cntério menor preço por
item: AEMPRESAERONIFATIIdA CÂNDIDO RAíi<OSL<VES-ME VENCEU TODOS OS
ITENS do pregão eresendal (133/2013, '^ot talai ESTIMADO dos gastos ccma tldlação
r> 033j2013 - Pregão Pioicncial: RS 8.33D,C0 (Oito Mil Trczenlos e Trinla ReSlSJ-

Verá- PR, D2 de agosto de 2ai3.

AVISO DELICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N" »4.'20'3

A prefeitura Mieilapsl de Veré • PR. avise aos mteressadcs gue fará resICer nc
dia '3 de agcslo de 2013. ai 09-GO hves. a abertura da Kctacãa na inodaTdade de
Piegão Preároal upo mom ma 07 item. para CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE
AfiSiTRAGEM, NAS COMPETIÇÕES QUE SERÃO REALIZADAS PELA DIVISÃO DE
CULTURAE ESPORTES- DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURAE ESPORTES.
Data para enirega douimerrae e Csi envelopee pnvoits e habitisçâa 13 de agosto
de 2013, ás 09'lX) horas.

Local da reslEação de tessãopúUlcads pregão. Sela dt üoRáçóes da PrefeiturB
Munidpal de Verá - PR, stiuada na Rua Pioneiro Á-lorro Fabiana, n' 316, centro, na
bdeds oe Veré - PR.

Edital na Integra: é disposição dos Inleressados na Divisão de Licllaçáss.
Intormeçdes camplemeniaies auavés do telelone (4Gi 3535-81)00 ou pelo e-maU:
I1c1lacau@pmvere.pr.30v.br

Veré, 02 de eçosto de 2Q13.
Ricardo Ludvrlg

Pregoelro
Poitane 016/2013

Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu
ExrTRATO OOCCnTRATONMSSmilS

ESfíOE CONTRATDDEFORNECIMESTO
LCITAÇÃO' PREGÃO PRESENCIAL N- DSIGJIJ
FMETES. MJtPCIPlO DE OtiüElROOO IGUAÇU

NELRORTREVISAH SCIALTDA
OBJETO: Coniiataçãe de empresa especlelltade no lomecimento ee

materiais de construção para rvfsmia de d:sc5 d: p'éd>cs públicos munlcgiais,
ctrthicnis xnsla no Anexo I - Loie lll, osde "rtsgmnlB do Ed'la!.

VALORTOTAL' Áè R$C4.90Q,0Q (vnte a quatro mil e novecentos leets)
PRAZO: Áe 31 dg detembis de 2914.

DOTAÇÃO. 3.3.90.3O.GEGODa - Meter,sl de consumo.
OATA 23 ot fulhc de 2913.

EXTRATO DOCONTRATON-IMWOIS
ES^CS CONTRATOOEFORNEdUENTO
UCITAMO. PR£GÃOPRESENCIALN'35t2Gi3
PARTES UUlídPlOOECRUffilRD DO IGUAÇU

UATERIAISDE CONSTRUÇÃO OUCELULTDA
OG£TD CcUratação da empresa espacal-zede no lamecimenlo da

msleriais de contin/çáo pa/s rotoima de pisos de prédios púMIcos munldpils.
cwitomia amtls no Auiera I - Lote I. pade iniegrait» do EM.

VALORTOTAL: Até RJ'i.9í0.03 ;um Ttl, seíKanlos e cmglienla reais)
PRAZO. Ale 31 de dusnbro Cs 2014.
DOTAÇÃO: 3.3.9G.30.GÜ3G90 - Maleral de consumo.
OATA 23 dn |ulho de 2G13.

EXTRATO 00 CONTRATO N' 161/2913
ESPEDE CONTRATODEFORNECIMENTO
UCfTAÇÃO: PREQÃOPRESENCIALN'05i;2ai3
RWTES- MUNlClPIODECRUZEIRODOICUAÇU

CABEGNINliCIALKIA
OB£TO. Coniiataçao de empresa especaijada no fornecimento da

materiais de cs-istniçãs para retorma de pisos de prédios púUleot inunidpait,
conforme consta no Anajo I • Lote II, parle in;egra'le do Edital.

VALORTOTAL' Alá Ri e.OOn.lin tses ni re»«l
PRAZO: Ate 31 de dezenbici ce 20'4.
DOTAÇÃO: 3.3.90.30.3:-39ÜII - Míer.id de consumo.
QAIA 23 CnjuílH de2013.

EXTRATO DO CONTRATO N* 1 SZaOI 3
ESPÉCIE CONTRATOOEFORNECWENTOEPRESTAÇÃOOESEHVIÇOS
UCfTACÃO PfleGÃOPRES£NCI.ALN*352'2013
PARTES MUNICÍPIO OeCRUaiRO DO IGUAÇU

TEl£DOÍS-EQUIPAAiEMTOSTELEFDNICOSLTOA-ME
08,£TO Csnueteção de Empresa espscíalitada no falecimento de

nialaiiait e servços para manutenção de cením» leJelãrecas. axiforme corala no
Anexo l,j»rte iclegninle do Edlal.

VÁOft TOTAL: M RS 39.^0.0D |tnnta o neve mil e quinhentos loaisj
PR/LZO Ate 31 de dezembno oe 29i4.
DOTAÇÃO. 3.3.e0J0.Ci:990a - Malenal de consumo:
33.90.39.000990 - Oulros serviços de terceras pessoa jurldics;
OATA 23 de julho de 2013.
Çruteim do Iguaçu 91 de sgoslu de 2013.

ENIRSON FERNANDO MACAGNAN
SECHETARIAMUNlCIPALDAAOHINISTRAÇAa

EXTRATOOEADtTIVD
ESPÉCIE AOITIVOOEVALOR
UCfTAÇÃO PRE5ÃDPRESENCIALN*fl11/2013-CONTRATON'02f2013
PARTES MUMdPIO DE CRUZEKO DO IGUAÇU

V.OALLD-TRANSPOHTES-UE
OB£TO Contratação de Empresais) da Transporia Rodoviáno de

Passageiros para oTianspo-deEscoia' no Mvercipio. r^miotel de 292 dias lelh/os.
ccifbrme es^s4<caçies nos Itens constants no edial do proccdimerXo ácáalório
Pregão Praumaal '■ 011/2913 e Anexo I- hem I, dc respectiva Edital.

ACÍWa Pelo presente iermo 8d4r/o. f ca esubelecidii entre SI pedes a
adfvo de 4.5% sobre c valor un tár o do Km rcdado no saldo no conDaig cue
corresponda a 14.269 km passando o valer de R13.6t (dois reais e sessentas'um
centavos) porcuilameuo rodado, pare RS.2.73 (dcs reais e setánla a trás centavos)
por cufomeuo rodada. Passando o valor lolal do co.ntralo de ata Rl:60.639,30
Isesaenla m:l, lolscarloi c tnnla reais e innta cefllavosj. para até RÍ63.341,S0
[sesaenu a doli mil. tieaentas e quarenta e um raais e cinqüenta caniivos).
péimarectndo as demus cláusulas dispostas e dwisianles do conbeio 928/3011

DATA 23 de julho ds 2013.

EXTRATO DE ADITIVO
ESPÉCIE ADITIVO DEVÁCfi
UCITAÍ^O pregão PRESENCIAL \®fl11t20t2-CONTHATON'0357012
PARTES' UUMClPIODECRUZElHODOGUAÇU

CONSISUS ÇORRETCAADE SEGUROS LTDA
OBJETO: Conliatação de Empresa especializada e credenclidi

'Comelcra de Seguros' - Seguro Velc;.los - FroU Municipal, ccnfomne desalpãs
ccnslanie ro Anexo le LA^ec Oi deáctaçáo Pregãc Presantíal o* 9117912, o^o
laX.o íca incD-porado a pieseM: coro ee bensato na Integra esl'vesae.

• Seguro da veículos leves, conicrme criálos eslabeSeoccs no Anexo i - Á do
Edital - Seguro de Ónb,.t/V3rs ut hrados em tionsoorle escolar e fretamentc,
ccn^rme cntérlos eslabeleccos no .Miexo I - Á d: EdileL

AOmVD Pelo presente temxi adilrvD, f.ca s^Mielécida enl-e es parles o
édovo ds valo* dg alè Rí 3.747,27 ^ès nH seletsntos e queienU e ast» lears a
Mnte e sele ceniavosi, /alor este reVerue a albracôo da lategona dos veiculss
carectenzsdos xmo 'esccfar* para 'frelanento' e eReracéo do valor de cobertuie
de RS:790.0C0.0Q setecenlos ml! reais) para RS:2.742.582.09 (deis mllfides.
sstecenlo! e quarenta edos rrs.qumhenloseoitgnla e dois resta, passando o valor
iolol do (onlisl.-i n ito onmeini ndllivo de RS40.B90,00 (quorenta mil a olbcrmíos
reatsl, para alá RÍ:44.S47,27 (quarenta e quairc mil, quinhentos reais e quarenta
e dnco centavos), permanecendo as demais dausulas dispostas e cantionles do
ciinlretn 035/2012.

DATA 01 de agosto de 2913
Cruzeiro do Ig-éçu - Pr, 01 de agosto de 2913.

ENIRSON FERNANDO MACAGNAN
SeCrMUN. DA APMINISTTWIÃO

Prefeitura Municipal deVitorino
CONTRATO N'7D7013

OueUzcménlreé.oPREFEITURAMLMICIPALDEVITORINO.Iiessoa^.oade
ihieKe Púbi co interno, devdamente nsailo no CNPJ sob n' TS.ÍSE.asitIDOI-ÍO.
ccn sede e foro ã Rua Barão de Capenema, 134, em Vr.nno. Estado do Paraná,
nesleetorepresextlada pele Ptefeao MunCipal. Sr. JÚAREZVOTRI.txas 101*0. oasedo.
agcuillor, portadc do CPF n' 4i1.41S,06S-9t RG. n' 3.103.112-8 PR. doravante
deoom nsrío de CONTRATANTE, e de culro, a e-mpresa VERA LUCIA TONETTI
GOETTENDASILVA-MEsIuediã RUA TOME DE SOUZA, 155. BsmoCanlro, Paio
Branco. Inscrita no CNPJ aob n* I262690290O14S . nasle ato represar-igca par
SINVAL GOETTEN DA SILVA, inscrXa no ÇPF/MF sob n* S4E.503.989-53. RS
3.838.9SD-S doravanie denominado CONTRATADA, ttrmam o presaile mediania as
saguinlea cláusulas e ccmiiçPes. respeitando os pnndpios da Lei 6.666/93. parecer
jurídico B oarecer técnica.

Ctãusulo Pomeiro DoVolor-A Cláusula Cumta de Contrato Original fica acresodo
o valor de RS 15.269.82 (quinze mil, duzentos e sessenta e nove reais e oileiila e
dD's centavos), passando seu valor de RS 116.967,22 I cenlo e dezesseis m.l.
novecsnlos e eessenlp e sele reais e vinte e oolt centavosl para Rí 132.337.04
(centu e trinta e dois rrü, duzentos e trinta e sele iisals e qusm uintovcuí).

□iusuls Segunde; Avigán&a dc contraio «IgTial passa da 03/06/2013 pira 3t/
12/2913.

Cláusula Terceva: Permanecem em pltxib vigor todas as deina>S diS90||;6es
contratuais que não conhénn com □ presente eo.tsmrvtto.

E asMm. por esta/em justos e contratados, nbrlgand>sa a bem a fiefmenls
cumpnrem |nteg'almente o contrato de parcena de servços. oc sJ« por seus
sucesso/es. ãrmam o presente sdilamerts em duas vas dr igual teor e loms.

Viorj», em Dl.xaZCIS
P.lAREZVOTRI

Prele-.Q Uun'cipallCart'elanie

SIKVAL GOETTEN OASLMA
CONTRATADA

VERALUCIATCNEm GOETTEN DASILVA- ME

Prefeilura Municipal de Planalto
AVISO DE UCITAÇÃO

HUNIÜRO DE PLiVfALTOPfi.
PREGÃO P(SSENCaAL)P04BJ2017

O MUNICÍPIO OE PLANALTO, taz saber aos Inte-essados que com bara na LaI
Federal da rf 19.529 de 17 de julho de 2092: Dec/elo Mumcpal da n' 2727/2007
de 26/06/2907. e subsàdieramenle e Lei Federal n® 8.666/93, LC1237 006 de 14 de
déiembro de 2006 e demais legisiscães solicáveá em sua «sde s ta a Praça São
Frandscode AmIs, 1583. fará realizar LkjtaçãonaModslideds ^EGÃO PRESENCIAL
sob n» 049/2913, conforme dessilo ebaixo:

(SJETO: Veiculo automotor, fabricação racoeal: zero quléme-jo; ano/modelo
m n mo 2913; cor branca: 94 cllindrcs; 96 váívniias: er condrcionado: dveçáo
h<dráuiica; alimerlaçéa u injeção elefònica: bi-conousiivel letanqligasaliri)
polence mãxvna e/cu superior 6Í r/s gasoina e 66 cvs elanoi. 94 portas laterais,
desbnedo a Secxetara de AssiMénoa desta Muridpla de Plenello.

DATADA ABERTURA 14 dé agosto de 2913 -ás &9'00 'dim.
Maiores inlormaçOes j'jnlo ao Departamento ce Licrtaçãss em horãno da

aipedienle.

MARLON FERNANDO KLáfN
Preferia MunioKl
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Ata de Registro de Preços n° 2151/2013. Concorrénda n® 02/2013. PARTES: Município
de Pato Branco e Comercial Daichiavon Lida. OBJETO: A Implantação de Registro de
Preços para aquisição de gêrteros alimentícios, destinados para todas as Secretarias
Municipais, Corpo de Bombeiros, Entidades e Departamentos da Administração Pública
Municipal. Conforme solicitação da contratada, e após comprovar a necessidade de
recompor os valores contratados, conforme Memorando n° S2/2013, subscrito pela Sra.
Chefe da Divisão de Alimentação Escolar, as partes pactuam acordo de recomposição
dos valores inicialmente contratados para o fornecimento dos itens constantes no Anexo
I - Relação dos Itens Rerompostos, que é parte integrante deste Termo de Aditamento.
As demais condições constantes da Ata permanecem vigentes. Pato Branco 29 de julho
de 2013, AuguslinhoZucchi- Prefeüo. Ronalce Moadr Daichiavon • Representante Legal.

Extrato Atas de Registro de Preços

Pregão n® 51/2013. OBJETO: A implantação de registro de preços para futura e
eventual contratação de sen/iços de corte de grama, roçada, capinagem, poda e
limpeza de árvores e arbustos, nas escolas municipais, centros de educação infantil e
demais espaços públicos sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação.
VIGÊNCIA: Até 31 de dezembro de 2013. CONDIÇÕES E PRAZOS DE EXECUÇAO; Os
pedidos serão executados mediante solídtação formai da contratante através de Nota
de Empenho. Após o recebimento da Nota de Empenho a contratada deverá Iniciar a
execução dos serviços em até 03 dias úteis, devendo concluir os serviços em até 05 dias
úteis. PGTO: Serão efetuados no 15® dia útil após a realização dos serviços. DOT ORÇ:
07.02 Secretaria Municipal de Educação e Cultura 123610039.2.095000 Manutenção do
Ensino Fundamentai, Educação Infantil, CMEI e Inclusão Digital 33.90.39 Outros Serviços

Terceiros Pessoa Jurídica (295 - 6514). GESTORA: A docente lotada na Secretaria
'^^icipal de Educação e Cultura. Sra. Simone Hasse. Ata de Registro de Preços n®
2209/2013 - Município de Pato Branco e Carlos Dias da Silva - MEI, valor total estimado
em RS 28.544,63. Ata de Registro de Preços n° 2210/2013 - Município de Pato Branco e
Doutor Conserta Prestadora de Serviços Ltda - ME, valor total estimado em RS 4.563,30.
Pato Branca, 29 de julho de 2013. AuguslinhoZucchi - Prefeito.
Pato Branco. 03 de janeiro de 2012.

Extrato Atas de Registro de Preços. Pregão n° 50/2013

OBJETO: A implantação de Registro de Preços para futura e eventual aquisição de carga
de gás de cozinha, cilindro de gás de cozinha, regulador/válvula e mangueira de plástico
em PVC, para atendimento as necessidades da Administração Municipal e Corpo de
Bombeiros. VIGÊNCIA: 12 meses. PRAZOS, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA:
Será feita de acordo com a necessidade, e será formalizada através da Nota de Empenho,
nas quantidades e locais ali determinados. O fomecedor terá um prazo de até 72 horas
para efetuar a entrega nos locais determinados na nota de empenho. PGTO: Serão
efetuados mensalmente até o quinto dia útil, subsequente ao da entrega. DOT ORÇ:
3703-5336, 173-5947, 239-5229, 292,5368. 358-5842, 415-6233, 567-5234, 624-5865,
648-6909, 673-6910, 746-6235, 813-5357, 5715-6911. GESTORA: Diretora da Central
de Compras e a Chefe da Divisão de Alimentação Escolar. Ata de Registro de Preços n°
2203/2013 - Município de Pato Branco e Companhia Ultragás S.A, valor total estimado
em R$ 133.520,00. Ata de Registro de Preços n® 2204/2013 - Municipia de Pato Branco e
Itadr Alberton & Cia Ltda, valor total estimado em RS 15.990,00. Pato Branco, 25 de julho
de 2013. Augustinho Zucchi - Prefeito.
Pato Branco. 03 de janeiro de 2012.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA N® 14/2013.

_ JETO: A contratação de serviços de transporte escolar para os alunos regularmente
mSíiculados na Rede Municipal de Ensino da Educação Infantil e do Ensino Fundamental
e Rede Estadual de Ensino Fundamental e Ensino Médio, para os proponentes Mareio
Antonio Feiippe, inscrito no CPF n° 036.022.989-14, com o valor de R$2,30 por km rodado,
totalizando R$ 71.415,00 para a Linha Escolar 19; Deniz Maria Balístus Pereira Pedroso,
inscrita no CPF n® 006.005.099-31, com valor de R$ 2,17 por km rodado, totalizando
R$ 44.919,00 para a Linha Escolar 03; Aureluk e Motta Ltda - ME, inscrita no CNPJ n®
04.389,171/0001-05, com valor de RS 2,12 por km rodado, totalizando R$ 19.747,80 para
a Linha Escolar 07; Antonio Pereira Pedroso, portador do CPF n° 244.504.809-53, com
valor de RS 2,08 por km rodado, totalizando R$ 51.667,20 para a Linha Escolar 08; Edson
Roberto Rufatto- ME, inscrita no CNPJ n® 11.422.252/0001-25, com valor de RS 2,30 por
km rodado, totalizando RS 57.132,00 para a Linha Escolar 16. RS 2,30 por km rodado,
totalizando RS 76.176,00 para a Linha Escolar 16. RS 2,12 por km rodado, totalizando
RS 35.107,20 para a Linha Escolar 20; Angelice Wurzius Steila - ME, inscrita no CNPJ n®
08.561.062/0001-84, com valor de RS 2,22 por km rodado, totalizando RS 41.358,60 para
a Linha Escolar 12; Joel Luiz Lora, inscrito no CPF n® 627.819.879-72, com valor de RS
2,13 por km rodado, totalizando RS 39.681,90 para a Linha Escolar 11; RufaturTransportes
Ltda, inscrita no CNPJ n' 07.853.929/0001-02, com valor de RS 2,30 por km rodado,
totalizando RS 78.556,50 para a Linha Escolar 06, R$ 2,30 por km rodado, totalizando RS
75.176,00 para a Linha Escolar 09, RS 2,38 por km rodado, totalizando RS 54.192,60 para
a Linha Escolar 17, RS 2,03 por km rodado, totalizando RS 50.425,20 para a Linha Escolar
21; Dinamar Demichei, inscrito no CPF n° 840.001.209-72. com valor de RS 2,13 por km
rodado, totalizando RS 42.327,36 para a Linha Escolar 01; Neivo SimionaL inscrito no
CPF n® 374.188.239-91, com valor de RS 2,17 por km rodado, totalizando RS 51.656,85

para a Linha Escolar 05; Otaviano Rufatt, inscrito no CPF n® 285.568.289-49, com valor
de RS 2,08 por km rodado, totalizando RS 47.361,60 para a Linha Escolar 02; Mercopato
Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda - ME, inscrito no CNPJ n° 95.416.996/0001-27,

com valor de RS 2,27 por km rodado, totalizando R$ 46.989,00 para a Linha Escolar 04;
Adriano Pereira Pedroso, inscrito no CPF n° 038.878.309-54, com valor de R$ 2,27 por
km rodado, totalizando RS 56.386,80 para a Linha Escolar 13; Romoaldo Antonio Righi,

inscrito no CPF n° 840.087.099-91, com valor de RS 2,30 por km rodado, totalizando R$
61.893,00 para a Linha Escolar 10 e Alfaiataria, Confecções e Transportes Rodoviário de
Passageiros Siinionatto Ltda, Inscrita no CNPJ n® 04.383.486/0001-45, com valor de RS
2,03 por km rodado, totalizando RS 58.829,40 para a Linha Escolar 14, RS 2,18 por km
rodado, totalizando RS 83.483,10 para a Linha Escolar 18. Pato Branco, 22 de julho de
2013. Augustinho Zucchi - PREFEITO.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGAO N® 44/2013. OBJETO; A implantação de Registro de Preços para futura e
eventual aquisição de lubrificantes, que serão utilizados para manutenção da frota
municipal, para as proponentes Lubriara - Comércio de Lubrificantes e Filtros Ltda, inscrita
no CNPJ n° 05.817.053/0001-13, Velopeças - Comércio de Auto Peças Ltda, inscrita no
CNPJ n° 00.739.473/0001-05 e NAC Centrai Paraná Comercial de Lubrificantes Ltda,

inscrita no CNPJ n° 07.564.729/0001-30. Pato Branco, 25 de julho de 2013. Augustinho
Zucdii-PREFEITO.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA N® 11/2Q13.

OBJETO: A implantação de Registro de Preços para futura e eventual aquisição de
materiais esportivos que serão utilizados nas Escolas Municipais, Centros de Educação
Infantil e projetos da Secretaria de Esporte, Lazer, Juventude e Idoso do Município
de Pato Branco, para as empresas: André Luiz Bertoiasce & Cia Ltda - ME, inscrita
no CNPJ n® 04.611.754/0001-39; Fernanda Cristina Paese • ME, inscrita no CNPJ n®
08.649.124/0001-04; José Mauro Raber - MEI, inscrita no CNPJ n® 17.137.565/0001-18
e Magnum Indústria e Comércio de Redes Esportivas Lida - EPP, inscrita no CNPJ n°
11.358.329/0001-45. Pato Branco. 15 de julho de 2013. Augustinho Zucchi - PREFEITO.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO N® 51/2013. OBJETO: A implantação de registro de preços para futura e
eventual contratação de serviços de corte de grama, roçada, capinagem, poda e limpeza
de árvores e arbustos, nas escolas munidpais, centros de educação infantil e demais
espaços públicos sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação e Cultura,
para as proponentes Carlos Dias da Silva • MEI, pessoa jurídica de direito privado, inscnta
no CNPJ n® 11.547.280/0001-79, para o item 01. com o valor estimado em R$28.644.63
e Doutor Conserta Prestadora de Serviços Ltda - ME, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ n° 15.458.663/0001-21, para o Item 02, com o valor estimado em RS
4.563,30. Pato Branco, 29 de julho de 2013. Augustinho Zucchi - PREFEITO.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO N® 50/2013. OBJETO: A implantação de Registro de Preços para futura e
eventual aquisição de carga de gás de cozinha, dlindro de gás de cozinha, regulador/
válvula e mangueira de plástico em PVC. para atendimento as necessidades da
Administração Municipal e Corpo de Bombeiros do Município de Pato Branco, para as
proponentes itadr Alberton & Cia Lida, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ
n° 85.474.252/0001-05, com o valor estimado em R$ 15.990,00 e Companhia Ultragás
S.A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n® 61.602.199/0001-44, com
valor estimado em RS 133.520,00. Pato Branco. 25 de julho de 2013. Augustinho Zucchi
- PREFEITO.

Errata Extrato doTenno de Aditamento 01/2013 do Contrato n° 2488/2013

Tomada de Preços n° 10/2013. Onde leu-se: Contrato n® 2488/2012, leia-se: Contrato n®
2488/2013. Na Cláusula Segunda - Do Valor, onde leu-se : RS 1.194.959,23, leia-se: RS
1.195.216,45. As demais condições permanecem inaiteradâs.

Prefeítura

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N®04B/2013 f

O município DE PLAN/M.TO, faz saber aos Interessados que com base na Lei Federal

de n° 10 520 de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal de n® 2727/2007 de 26/06/2007.
e subsidiariamente á Lei Federal n® 8.666/93, LC 123/2006 de 14 de dezembro de 2006

e demais legislações aplicáveis em sua sede sito a Praça São Francisco de Assis, 1583,
fará realizar Licitação na Modalidade pregAo presencial sob n® 049/2013, conforme
descrito abaixo:

OBJETO: Veículo automotor; fabricação nacional; zero quIlOmetro; ano/modelo mínimo 2013;
cor branca: 04 cilindros; 08 válvulas; ar condicionado; direção hidráulica; alimentação c/ Injeção
eletrônica; bl-combustivel (etanol/gasolina) potência máxima e/ou superior 65 cvs gasolina e 66
CV5 etanol; 04 portas laterais, destinado a Secretaria de Assistência Social deste Município de
Planalto.

DATA DA ABERTURA: 14 de agoite de 2013- st 09:00 horas.

Maiores informações junto ao Departamento de Licitações em horário de expediente.
MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal

I^P OiAno Oücisl Assinado Elalrcnlcamenlo com Ceruficsdo
PadtaoiCP-Sra&iL AAMSOP-AssodB0adoeMunicipios

(tu Sudwsle do Paraná de saranda da autsnlítídBde deste
documento, desde que vtsuaüásdoalravãs do site.

C»t1'CK9Çia OílchI de Tempo do Obatfvalàrlo
NacUwaf • UlnÍBréría dJ Ciência e recnofogle

Para consi/Har a autenticidade da

carimbo do tempo, Inlorme o
código ao lado no site. 593928236

http://amsop.dioems.com.br
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BEVEL
BELTRÃO VEÍCULOS LTDA

DECLARAÇAO DE RECEBIMENTO
PREGÃO PRESENCIAL N" 049/2013

EMPRESA: BEVEL BELTRÃO VEICULOS LTDA

CNPJ N° 77.404.465/000 L32

INSCRIÇÃO ESTADUAL N" 32101479-84

ENDEREÇO:AV. LUIZANTONIO FAEDO N°2195

CIDADE:FRANCISCO BELTRÃO ESTAD0:PARANA

declara o recebimento do Edital PREGÃO PRESENCIAL N° 049/2013 anexos I,II,III,IV,V,VI,VII, Minuta de

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

Rodoviários deste Município de Planalto.

Francisco Beltrão - PR ,em 06 de agosto de 2013.

u

joÍeti ̂ tonio meimberg
CPF: 127.754.369-00

RG: 654.228-0

DIRETOR

Avenida Luiz Antônio Facdo. 2195 - São Cristóvão - CEP 85601-275 - Cx. Postal 260 - Prancisco Beltrão -PR

vendasbevelía.AvmaÍl.COm.br - l-one (046) 3520 - 4300 - Fax (046) 3520 - 4306 -\CNPJ
77.404.465/0001-32.
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BEVEL
BELTRÃO VEÍCULOS LTDA

PREGÃO PRESENCIAL N® 049/2013

ANEXO n - CARTA DE CREDENCIAMENTO

RAZÃO SOCIAL: BEVEL BELTRÃO VEÍCULOS LTDA

CNPJ N° 77.404.465/0001-32

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

MUNICÍPIO: FRANCISCO BELTRÃO EST. PARANÁ

Credenciamos o Sr: ARY GAVIOLLI, portador da cédula de identidade sob n° 3.4393656 e CPF

sob n° 502.348.119-00.

A participar do procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N®

049/2013, instaurado pelo Município de Planalto, na qualidade de representante legal da

empresa, com poderes para representar a empresa, elaborar a proposta, oferecer lances,

assinar atas, interpor de recurso e praticar todos os demais atos que se fizerem necessários.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente

Francisco Beltrão - PR ,em 06 de Agosto de 2013.

JOpETr^TONIO ̂MEIMBERG
CPF: 127.754.369-00

DIRETOR

AvcniíUi Luiz AiUònio riioclo. 2195 - Sfio Cristóvão- CL!-' 85601-275 - Cx. Posuií 260 - Francisco Bclirão -PR

vcndasbcvel@wniail.COm.br - Fone (0'I6) 3520 - 4300 - Fax (046) 3520 - 430^ - CNPJ
77,404.465/0001-32.
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BEVEL
BELTRÃO VEÍCULOS LTDA

PREGÀO PRESENCIAL N® 049/2013

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: BEVEL BELTRÃO VEÍCULOS LTDA

CNPJ N® 77.404.465/0001-32

ENDEREÇOiAV. LUIZ ANTONlO FAEDO N® 2195 FONE:(46) 3520-4300

MUNICÍPIO: FRANCISCO BELTRÃO EST.PARANÁ

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

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

049/2013, instaurado pelo Município de Planalto, declara para fins de direito que a referida

empresa cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no respectivo edital de

licitação.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Francisco Beltrão - PR,em 06 de agosto de 2013.

josíETi aWonio MEIMBERG

CPF: 127.754.369-00

DIRETOR

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

vendasbevei^wmail.com.br - Fone (046) 3520 - 4300- Fax (046) 3520 - 4306 - CNPJ
77.404.465/0001-32.



^  Município de Planalto
Pregão Presencial 49/2013

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

Página-1

CNPJ: 77.404.465/0001-32 Fornecedor: BEVEL BaTRÂO VBCULOS LTDA.

Bidereço : AVENICA LUIZ FAEDO 2195 - SÂO CRíSTOVÃO - Francisco Beltrâo/FR- CEP85601-275

Inscrição Estadual: 3210147984 Contador:

E-mail: FlATBEVa@WLN.COM.BR

Telefone: 35204300 Fax: Celular:

Telefone contador:

Representante: JOSETIANTONIO MBMBERG

Endereço representante: FRANCISCO BaTRAO/PR

E-mail representante:

Banco: 341 - ITAÜ

Lote : 001 Lote 001

N° Item Descrição do Produto / Serviço

CPF: 127.754.369-00

Agência: 1437 - BEVa BaiRÁG VEÍCULOS -FRANCISCO

RG:

Conta: 419-3

Qtde. Unid. Preço Máximo Marca

Telefone representante:

Data de abertura:

Preço Unitário Preço Total

001 VEICULO AUTOMOTOR; FABRICAÇAO NACIONAL; ZERO QUILÔMETRO; ANO/MODELO ̂

VEÍCULO AUTOMOTOR; FABRICAÇÃO NACIONAL: ZERO QUILÔMETRO: ANO/MODELO
MÍNIMO 2013; COR BRANCA; 04 CILINDROS; 08 VÁLVULAS, AR CONDICIONADO;
DIREÇÃO HIDRÁULICA, ALIMENTAÇÃO C/ INJEÇÃO ELETRÔNICA; BI-COMBUSTIVEL
(ETANOL/GASOLINA) POTÊNCIA MÁXJMA E/OU SUPERIOR 65 CVS GASOLINA E 66 CVS
ETANOL; 04 PORTAS LATERIAIS; CAPACIDADE PARA 05 OCUPANTES; HODÕMETRO
DIGITAL PARCIAL/TOTAL, INDICAÇÃO DE TEMPERATURA DA ÁGUA E COMBISTÍVEL;
TOMADA 12 V: JOGO DE TAPETES DE BORRACHA E PROTETOR DE CARTER.

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

Validade da proposta; 60 dias

Prazo de entrega: 15 dias

1,00 UN 29.500,00 FIAT MILLE WAY 4 PT 1.0 29.500,00 29.500,00

PREÇO TOTAL DO LOTE :

TOTAL DAPROPOSTA:

29.500.00

29.600,00

JEVa BEÜTKÃO VBCULOS LTDA.

CNPJ: 77.404.465/0001-32

esProposta-Versão. 1.1 20 6«201311:11:15



Cor

MILLE WAY ECONOMY 1.0 FLEX 4P 2013

TOTAL RS 29.500,00

Branco Banchisa-

Revestimento: Tear Alag Preto

Opcionais

Kit Celebration 3 (Vidros elétricos dianteiros, Ar-condicionado, Travas elétricas,
Direção hidráulica)

Itens de série

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

* Bancos dianteiros reclináveis

* Bancos revestidos em tecido

* Barra de proteção nas portas
* Brake light
* Calotas integrais exclusivas Way
* Cintos de segurança laterais traseiros fixos de 3 pontos e central fixo de 2
pontos

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

* Espelho no para-sol lado passageiro



* Faixas Way nas laterais
* Fiat Code 2"'' geração
* Grade frontal na cor cinza

* Hodômetro digital (total e parcial)
* Indicador gradual de temperatura da água
* Indicador gradual do nível de combustível
* Inibidor de marcha à ré

* Lanternas traseiras fumê

* Luz de leitura dianteira com interruptor na porta lado motorista
* Maçanetas e retrovisores externos na cor preta
* Moldura nas caixas de roda na cor cinza

* Motor Fire Economy 1.0 8V Flex

* Painel de instrumentos na cor cinza

* Painéis de porta parciais em tecido
* Para-choques na cor cinza
* Para-sol motorista com porta-documentos
* Quadro de instrumentos com fundo cinza e iluminação branca
* Retrovisor interno com função dia/noite
* Revestimento externo na coluna central das portas
* Revestimento parcial do porta-malas
* Rodas de aço estampado 5.0 x 13" + Pneus 175/70 RI3
* Sigla traseira Economy
* Sigla traseira Way
* Suspensão elevada
* Tomada 12V

* Vidros climatizados verdes

* Volante espumado
* Vão de rodas pintados de preto

Ficha Técnica

Motor

o Número de cilindros: 04 em linha

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

Alimentação
o  Combustível: Gasolina / Etanol

Câmbio e embreagem
o Número de marchas: 5 a frente e là ré

o Tração: Dianteira com juntas homocinéticas
o  Embreagem (tipo): Monodisco a seco com mola a disco e comando

mecânico

Sistema de freios

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

automática de jogo
o Dianteiro: Sistema a disco rígido, com pinça flutuante



Suspensão dianteira
o Amortecedores dianteiros: Hidráulicos, telescópicos de duplo efeito, tipo

WET

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

Suspensão traseira
o Amortecedores traseiros: Hidráulicos, telescópicos de duplo efeito, tipo

WET

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

Direção

o Tipo de direção: Sistema mecânico com pinhão e cremalheira
Rodas

o  Pneus: 175 70R13

o Aro: 5,0 x 13" de aço estampado
Peso do veículo

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

Dimensões externas

o Capacidade do porta-malas (litros): 290 L



Município de Planalto - 2013

Relatório de Lances dos Fornecedores

Pregão 49/2013

Pdginarl

Objeto: aquisição de wlcido. destinado a Secretaria de Assistência Social

Lote: 0001 Item 0001 VEÍCULO AUTOMOTOR; FABRICAÇAO NACIONAL; ̂ RO QUILÔMETRO; ANCUMODELOMÍ Marca;

Fornecedor

Rodada

Lance iniciai

1

930 BE\EL BELTRAO VEÍCULOS LTOA.

Valor

29.5C»,00

29.400.00

Quartidade: 1,00

Vencedor

BEVa BaTRÃO VHCULOS LTDA.
JOSETE ANTONiO MBMBERG

Emitido por: CARLA, na wsão; S6041 14í»201309:29:21



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 049/2013

DATA: 14/08/2013

EMPRESA: BEVEL BELTRÃO VEÍCULOS LTDA.

DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

L

L

L

L

L

L

L

L

L

- Certidão Negativa de Débitos CND - Validade até 27/01/2014;

- Certidão de Regularidade de Situação CRS-FGTS - Validade até 22/08/2013;

- Certidão Negativa de Tributos Federais - Validade até 04/02/2014;

- Certidão Negativa de Tributos Estaduais - Validade até 31/08/2013;

- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - Validade até 20/12/2013;

- Contrato Social da Empresa;

- CNPJ da empresa;

- Anexo III - Declaração de Idoneidade;

- Anexo V - Declaração de Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do
Artigo 7° da Constituição Federal.

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



Certidão Negativa de Debito Page 1 of1

^1%
MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E

As DE TERCEIROS

001002013-14021465

Nome: BEVEL BELTRÃO VEÍCULOS LTDA

CNPJ: 77.404.465/0001-32

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer
dividas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que
vierem a ser apuradas, é certificado que nâo 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,
nâo abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais
inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

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

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

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

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

Emitida em 31/07/2013.

Válida até 27/01/2014.

Certidão emitida gratuitamente,

Atenção;qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

http://www010.dataprev.gov.br/CWS/BIN/cws_mv2.asp?COMS_BIN/SIW_Contexto=CN... 6/8/2013
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

Endereço: av lüiz antonio faedo 2195 / SAO cristovao / Francisco
beltrão / PR / 85601-270

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

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

Validade: 24/07/2013 a 22/08/2013

Certificação Número: 2013072408385961475414

Informação obtida em 06/08/2013, às 15:13:28.

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

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp7VARPessoaMa... 6/8/20F
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Secretaria da Receita Federal do Brasil

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Procuradoria-Geraí da Fazenda Nacional

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

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

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

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

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

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB n^ 3, de 02/05/2007.
Emitida às 08:25:47 do dia 08/08/2013 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/02/2014.

Código de controle da certidão: 1B5C.049B.057E.EB86

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Ceitidao/CndCoiijuntaInteVEmiteCe... 8/8/2013



Certidão Negativa de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Ksiaclual
Háíiina l de

PARANA

Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Divida Ativa Estadual

N° 10369166-46

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

Nome: BEVEL BELTRÃO VEÍCULOS LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrai débitos ainda não registrados ou que
venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros ca 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 31/08/2013 - Fornecimento Gratuito

paramA

Estado do Paiana

Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Eslaclo

Certidão N» 10369166-46

Emitida Eleironicamente via Internet
03/05/2013 -14:58:46

Dados transmitidos de formo segura
Tecnologia CELEPAR

hilps://www.afinicmci.pr.gov.br/ouUW d iiegiUivu2,iisp','cUscr-&i;CPI'^étcfNl'J--77.4(»4.46T()0()l-.i2éi:oC adi. .T5/201.1
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BEVEL BELTRÃO VEÍCULOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 77.404.465/0001-32
Certidão n°: 31829288/2013
Expedição: 24/06/2013, ás 09:13:32
Validade: 20/12/2013 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que BEVEL BELTRÃO VEÍCULOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS) ,
inscrito (a) no CNPJ sob o n° 77.404.465/0001-32, NÃO CONSTA do Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores a data da sua expedição.
No caso de pessoa juridica, 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.

.-•ril.e'!.-- ' .
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BEVEL BELTRÃO VEÍCULOS LTDA
CNPJ: 77.404.465/0001-32

VIGÉSIMA TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATE

DO PARANÁ

Univeí^IyH
e de Doi

JOSETI ANTONlO MEIMBERG, brasileiro, casado em regime de Comunhí
de Bens, empresário,nascido em 06/07/1944, residente e domiciliado na ,,
Vizinhos, Estado do Paraná , a rua Prudente de Morais, n° 699, Centro, Cep
portador da Carteira de Identidade Civil n° 654.228, expedida pela Secretaria deN^uraácai
Pública do Estado do Paraná, inscrito no CPF n® 127.754.369-00; GERSOI^KRI^
brasileiro, casado em regime de Comunhão Parcial de Bens, empresário, nas^
16/08/1971, residente e domiciliado na cidade de Dois Vizinhos, Estado do Para^^drua
Souza Naves , 140, Centro, CEP 85660-000, portador da Carteira de Identiíj^^ivU n°
4 973 794-7, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, inscrito
no CPF n° 813.908.079-9ir EDSON LUIZ CASAGRANDE, brasileiro, casado em regime
de Comunhão Parcial de Bens,'empresário, nascido em 27/03/69, residente e domiciliado
na cidade de Pato Branco, Estado do Paraná , a rua Argentina, n*" 2, apto 401, Bairro
Jardim das Américas, CEP 85505-000, portador da Carteira de Identidade Civü n*^
4.058.698-9 expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, in^nto
no CPF n° 546.244-959-34; ANGELA MARIA MEIMBERG BARALDl, brasileira,
casada em regime de separação de bens, empresária, nascida em 09/04/1966, residente e
domiciliada na cidade de Francisco BeUrão,' Estado do Paraná , a rua Curitiba, 2305 Bairro
Nossa Senhora Aparecida, CEP 85601-630, portadora da Carteira de Identidade CivU n°
4.025.037-9, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, inscrito
no CPF n® 622.490.299-20; sócios componentes da sociedade limitada, que gira sob o nome
empresarial de BEVEL BELJRÃO VEÍCULOS LTDA , estabelecida na Av. Luiz
Antonio Faedo, 2195 -CEP 85001-270 - São Cristóvão - Francisco Beltrão- PR., CNPJ n®
77.404.465/0001-32 com seu contrato social arquivado na Junta Comercial do Paraná, sob
n® 4120239176-4, por despacho em sessão de 19/07/1977, resolvem alterar o seu Contrato
Social e posteriores alterações pela cláusulas e condições seguintes:
PRIMEIRA: O Capital Social fica alterado a partir desta data para R$ 1.438.296,00 (Hum
milhão quatrocentos e trinta e oito mil, duzentos e noventa seis reais), com o aumento no
valor de R$ 927.382,00 (Novecentos e vinte sete mil, trezentos e oitenta dois reais),
representado por 927.382 Ò^ovecenlas e vinte sete mil e trezentos e oitenta e duas), quotas
de R$ 1,00 (um real) cada uma, totabiente integralizadas, na transferência da conta
Reservas de Correção Monetária assim distribuídos entre sócios nesta data: Pelo sócio
JOSETI ANTONIO MEIMBERG, que possuía 357.640 ( Trezentos e cinqüenta e sete
mil, seiscentos e quarenta) quotas no valor nominal de R$ 1,00 ( um real) cada, passa a
possuir a partir desta data 1.006.808 ( Hum Milhão e seis mil; oitocentos e oito) quotas, no
valor nominal de R$ 1,00 ( um real) cada uma, cujo aumento de R$ 649.168,00 ( Seiscentos
e quarenta nove mil, cento e sessenta e oito reais) oriundas da conta Reservas da Correção
Monetária.

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

í —o P.

MALTA

, ., ^ // AUTENTICAÇÃO
Lj y A pronta fotocópia confere com o documento^imapr«sentacl/
' y O referido é verdade e Dou Fé. j// ''
^ ) Francisco Beltrão

i f'\
J /LSSopatrícÍÍ$2,82



>s

o

V

' t-
*■



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

VIGÉSIMA TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAfe5^\

valor nominal de R$ 1,00 ( um real) cada uma, cujo aumento de RS 92.738 ( Ndj
mil, setecentos e trinta e oito reais) oriundas da conta Reservas da Correção
A Sócia ANGELA MARIA MEIMBERG BARALDI, que possuía 51.09^^mqáenV
um mil, noventa e duas) quotas no valor nominal de R$ 1,00 ( um rea^^àd^X pássa-a^
possuir a partir desta data 143.830 ( Cento e quarenta e três mil, oitocentos^rint^/c ' '
no valor nominal de R$ 1,00 ( um real) cada uma, cujo aumento de R$ 92.y^ ( Novérit|
dois mil, setecentos e trinta e oito reais) oriundas da conta Reservá^^^^ Coi
Monetária.

SEGUNDA: O Capital Social agora no valor de R$ 1.438.296,00
quatrocentos e trinta oito mil, duzentos e noventa e seis reais), divididos ep^K438.296
(Hum milhão quatrocentos'e trinta e oito, duzentos e noventa e seis) quotas^ííS^alor de R$
KOO (um real) cada uma. Já integralizadas na data da assinatura do pres
moeda corrente do País fica assim dividido entre os sócios:

Sócios % Quotas

instrumento em

Valor em R$

o

JOSETI ANTONlO MEIMBERG

GERSON RIGO

EDSON LUIZ CASAGRANDE"

ANGELA MARIA MEIMBERG BARALDI

70,00

10,00

10,00

10,00

100%

1.006.808

143.830

143.829

143.829

1.438.296

1.006.808,00

143.830,00
143.829,00
143.829,00

1.438.296,00

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

P^nc/sco Beltric
/02/2023
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BEVEL BELTRÃO veículos LTDA

CNPJ: 77.404.465/0001-32

VIGÉSIMA TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATU.

DO PARANÁ

peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contiá^'^ sistS
financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as/í^áçõ.es''^^"
consumo, fé pública, ou a propriedade. Jui
OITAVA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício sociaJpò^j^^cioâ
deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso. ^"-^9
NONA; A reunião dos sócios será convocada pelo Administrador ou sócio, cài^^ (d&
dias de antecedência, mediante expedição de carta convocatória, com local, data, íiQr
ordem do dia da reunião, para os endereços que os sócios, para esse fim, deposjjarèrti na
sede da sociedade.

DÉCIMA: As deliberações sociais serão tomadas em reunião de sócios, cyjè^uorum de
instalação e de decisão será a maioria simples do capital social.
DÉCIMA PRIMEIRA: TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS: As quotas são indivisíveis e
não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a
quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua
aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração
contratual pertinente.
DÉCIMA SEGUNDA: Falecendo, ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará
suas atividades com os herdeiros, sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse
destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com
base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço
especialmente levantado.
Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a
sociedade se resolva em relação a seu sócio.
DÉCIMA TERCEIRA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou
outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.
DÉCIMA QUARTA: O sócio poderá ser excluído da sociedade pelo sócio (s) que detenha
(m) mais da metade do capital social, quando ocorrer as seguintes faltas graves: por justa
causa, sócio remísso, sócio falido ou sócio que tenba sua quota liquidada.
DÉCIMA QUINTA: Permanecem em vigor as demais cláusulas do contrato social, não
modificadas pelo presente instrumento de alteração contratual.

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

CONSOLIDAÇÃO

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

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

^ ^ 3
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% Quotas Valor em R$

70,00 1.006.808 1.006.808,00

10,00 143.830 143.830,00

10,00 143.829 143.829,00

10,00 143.829 143.829,00

100% 1.438.296 1.438.296,00

BEVEL BELTRÃO VEÍCULOS LTDA □ o PARANÁ
CNPJ: 77.404.465/0001-32

VIGÉSIMA TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRV
■ -O

TERCRIRAiPRAZO DH DURAÇÃO: Indeterminado
QTlARTArINÍCIO DAS ATIVIDADES: 19 de Julho de 1977. , v •,
niTTNTA:ATIVlDADE ECONÔMICA: Comércio de Veículos Novos |e^sadòs<^l^
Assessórios, Derivados de Petróleo e Correlalos, Prestação de Serviç^g^ Assistê
Técnica, Consertos, Reparos c Afins. \0
SEXTA: O Capital Social agora no valor de R$ 1.438.296,00 (Hum Milhão qt
trinta oito mil, duzentos e noventa e seis reais), divididos em 1.438.296 (^ófpTniihãò
quatrocentos e trinta e oito, duzentos e noventa e seis) quotas no valor de R$^?DO (um real)
rgHn urna, já integralizadas na data da assinatura do presente instrumento em /noeda corrente do
País fica assim dividido entre os sócios:

Sócios

JOSETI ANTONIO MEIMBERG
GERSON RIGO
EDSON LUIZ CASAGRANDE
ANGELA MARIA MEIMBERG BARALDI

SÉTIMAiA responsabilidade de cãda sócio- é restrita ao valor de suas quotas, mas todos
respondem solidariamente pela integralização do capital social.
OITAVA: ADMINISTRADOR: JOSETI ANTONIO MEIMBERG, com poderes e
atribuições de administrar individualmente, autorizado o uso do nome empresarial, vedado,
no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor
de qualquer dos quotistas ou de terceiros.
NONA:PRÓ-LABORE: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal,
observadas as disposições reguiamentares pertinentes.
Parágrafo Primeiro: Fica estabelecido a vedação de qualquer um dos sócios, a sua
participação em negócios, particulares ou com terceiros, que concorram com a exploração
atual da presente sociedade.
Parágrafo Segundo: Faculta-se ao Administrador, nos limites de seus poderes constituir
mandatários da sociedade, especificados no instrumento os atos e operações que poderão
praticar.
DÉCIMA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o admimstrador
prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário,
do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo os sócios, na
proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. _ .
Parágrafo Único: A distribuição de lucros será feita proporcionalmente aos sócios de
acordo com a participação no capital de cada um. Os resultados serão apurados
mensalmente pela contabilidade e após a apuração mensal, poderão ser distribuídos de
acordo com a deliberação da sociedade.
DÉCIMA PRIMEIRA: DESIMPEDIMBNTO: Os sócios declaram sob as penas da lei, de
que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em
virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede,
ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de
prevaricação, peita ou suborno, concussão. peculato, ou contra a economia popular, contra
o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da conco^ência, contra as relações L
de consumo, fé pública, ou a propriedade. [ '
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BEVEL BELTRÃO VEÍCULOS LTDA
CNPJ: 77.404.465/0001-32

JUNTAXOMERCIAL

DO PARANÁ

VIGÉSIMA TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUA

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

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

Francisco Beltrão/PR, 29 de dezembro de 2003.

7  I ^
JOSET ANTlSfNIO MEIMBERG -GERSON RIGO

EDSON LUIZ GASAGRANDE

Teste;

ANGELA MARIA MEIMBEl G BARALDI

SSP/PR

t ESCRITORIO REGiONAL DE FRANCISCO BEL
CERTIRCO O REGISTRO EM: 15/04/2004
SOB NUMERO: 20040015033

Protocolo: 04/001503-3
.Ençresa:41 2 02391-76 4

: BBVBL BSLTSAO VEÍCULOS LTDA

lELLE COZB[
.711.584-6 SSP/PR

MARIA THEREZA LOPES SALOMAO

SECRETARIA GERAL ü\
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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.

m
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
77.404.465/0001-32

MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇAO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

12/07/1977

NOME EMPRESARIAL

BEVEL BELTRÃO VEÍCULOS LTDA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

Não informada

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

LOGRADOURO

AV LUIZ ANTONIO FAEDO

NUMERO

2195

COMPLEMENTO

SEDE

CEP

85.601-270

BAIRRO/DISTRITO

SAO CRISTOVAO

MUNICÍPIO

FRANCISCO BELTRÃO

UF

PR

SITUAÇAO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇAO CADASTRAL

03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
********

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
**•**•«*

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

Emitido no dia 07/08/2013 às 15:25:30 /data e hora de Brasília). Páaina: 1/1

Voltar

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp 7/8/2013
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BEVEL
BELTRÃO VEÍCULOS LTDA

PREGÃO PRESENCIAL N® 049/2013

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

RAZÃO SOCIAL: BEVEL BELTRÃO VEÍCULOS LTDA

CNPJ N° 77.404.465/0001-32

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

MUNICÍPIO: FRANCISCO BELTRÃO EST.PARANÁ

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

procedimento Hcitatório, sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N° 049/2013, instaurado

pelo Município de Planalto, que não fomos declarados inidõneos para licitar ou contratar com o

Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Francisco Beltrão - PR, em 06 de agosto de 2013.

TI Am^NIO mÉiMBERG
CPF: 127.754.369-00

DIRETOR

.Avenida Lui?. Anlònio Faedo. 2195 - Silo Cristóvão - CEP 85601-275 - Cx. Postal XíO - Francisco Beltrão -PR

vendasbeveiíuiwmaíl.com.br - Fone (046) 3520 - 4300 - Fax (046) 3520 - 4306 - CNPJ
77.404.465/0001-32.



h
Seve/

BEVEL
BELTRÃO veículos LIDA

PREGÃO PRESENCIAL N° 049/2013

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

RAZÃO SOCIAL: BEVEL BELTRÃO VEÍCULOS LTDA

CNPJ N° 77.404.465/0001-32

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

MUNICÍPIO: FRANCISCO BELTRÃO EST.PARANÃ

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade de

PREGÃO PRESENCIAL N° 049/2013, por seu representante, declara, na forma e sob as penas

impostas pela Lei n® 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e demais legislação pertinente, que, nos

termos do § 6° do artigo 27 da Lei n® 6.544, de 22 de novembro de 1989, encontra-se em

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

no inciso XXXIII do artigo 7® da Constituição Federal.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Francisco Beltrão - PR ,em 06 de agosto de 2013.

JOSÇTI AmjDNIO MEIMBERG

CPF: 127.754.369-00

DIRETOR

Avenida Luiz Anlônio f'aedo. 2195 - Süo Cristóvão - CEP 85601-275 - Cx. Postal 260 - Francisco Belltão -PR

vendasbcvel@wmail.COin.br - l-one (046) 3520 - 4300 - Fax (046) 3520 - 4306 - CNPJ
77.404.465/0001-32.
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BEVEL
BELTRÃO VEÍCULOS LTDA

PREGÃO PRESENCIAL N® 049/2013

ANEXO VII - DECLARAÇAO DE RESPONSABILIDADE DA REVISÃO E ASSISTÊNCIA

TÉCNICA DO OBJETO

RAZÃO SOCIAL: BEVEL BELTRÃO VEÍCULOS LTDA

CNPJ N'' 77.404.465/0001-32

ENDEREÇO:AV. LUIZ ANTONIO FAEDO 2195 F0NE:(4õ) 3520-4300

MUNICÍPIO: FRANCISCO BELTRÃO EST.PARANÁ

Declaramos conforme solicitado no edital em epígrafe que a empresa

responsável pela revisão e assistência técnica do objeto, caso venhamos a vencer a referida

licitação é:

Nome: BEVEL BELTRÃO VEÍCULOS LTDA

CNPJ°77.404.465/0001-32

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

Cidade: FRANCISCO BELTRÃO Estado: PARANÃ

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

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente

Francisco Beltrão - PR .em 06 de agosto de 2013.

JOSÇTI AI^NIO MEIMBERG
CPF: 127.754.369-00

DIRETOR

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

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



Município de Planalto -2013
Classificação por Fornecedor

Pregão 49/2013

Páginal

Item Produto/Serviço UN. Quaitidade Status Mvca Preço Unitário Preço Total Sai

LoteOeirLoteOM

001 S7M VEÍCULO AUTOMOTOR; FABRlCAÇAO NACIONAL; ZERO 1,00 Hk>illtado 29.400,00

29.40(^00

29.400,00 *

VALOR TOTAL: 29.400,00

41

Eiritido pg: 0LDEC1R CAMPOS, na versão: 5504 h
14A»201309;2&23



Município de Planalto - 2013
Mapa da Licitação

Pregão 49/2013

Páginal

Data abertura: 14/08/2013 Data Julgamento: 14/08/2013 Data homologação:

CNPJ: 77.4O4,465ra0O1.32

Produto UN. Quariicfade Preço Marca

:Ute(m-Lota001

001 VEÍCULOAUTOMOTOR;FABRICAÇAONACIO UN

TOTAL GERAL DO FORNECEDOR

TOTAL GANHO PELO FORNECEDOR

1,00 29.400.00 <

2a«x^oo

CNPJ; 77.404.45&0001-32 - BEVEL BELTRÃO VEÍCULOS LIDA

Enitido pa: OLDECIR CAMPOS, na versão: 5504 h

FRU • Frustrado OES-Deserto EMP-Enpate EME-Empate ME
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ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO, NA FORMA
PRESENCIAL, TIPO MENOR PREÇO

PREGÃO PRESENCIAL N° 049/2013

Aos quatorze dias do mês de agosto 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 BONl e equipe de apoio: MARISA
KRUGER E ROBERTO ALOYSIO GOERGEN, designados conforme Portaria n°
002/2013, de 03 de janeiro de 2013, para a realização dos atos pertinentes ao
PREGÃO PRESENCIAL N° 049/2013, DO TIPO MENOR PREÇO, que tem por
objeto a seleção de proposta para a aquisição de veículo, destinado a Secretaria de
Assistência Social, deste Município de Planalto, tendo como valor máximo a
importância de R$ 29.500,00 (vinte e nove mil e quinhentos reais). Abertos os
trabalhos, foi credenciado o representante da empresa: BEVEL BELTRÃO
VEÍCULOS LTDA., SR. ARY GAVIOLLI. O Pregoeiro ressaltou que a ausência
quando da lavratura da ata, ao final da sessão pública, implicaria na preclusão do
direito a recurso e na submissão ao disposto na mesma. Ato contínuo, foi aberto o
envelope contendo a proposta e, com a colaboração dos membros da equipe de
apoio, foi devidamente examinada, com a análise da compatibilidade do objeto,
prazos e condições de fornecimento. Prosseguindo os trabalhos, fez-se a leitura do
preço ofertado. Em seguida foi realizada a classificação da proposta, e
subseqüentemente aberta a fase de lance verbal, cujo o valor do lance esta
devidamente demonstrado em documento em anexo, foi considerada como proposta
válida e lance vencedor, onde constatou-se que consagrou-se vencedora a empresa
subsequente:

BEVEL BELTRÃO VEÍCULOS LTDA.

unit

VEICULO AUTOMOTOR;

FABRICAÇÃO
NACIONAL; ZERO

QUILÔMETRO;
ANO/MODELO MÍNIMO
2013; COR BRANCA; 04
CILINDROS; 08
VÁLVULAS; AR
CONDICIONADO;

DIREÇÃO HIDRÁULICA,
ALIMENTAÇÃO C/
INJEÇÃO ELETRÔNICA;
BI-COMBUSTIVEL

(ETANOL/GASOLINA)
POTÊNCIA MÁXIMA
E/OU SUPERIOR 65 CVS
GASOLINA E 66 CVS

ETANOL; 04 PORTAS

LATERIAIS;

Fiat Uno

MiUeFixe

Way

UN 29.400,00 29.400,00



)
CAPACIDADE PARA 05

OCUPANTES;

HODÔMETRO DIGITAU
PARCIAL/TOTAL;
INDICAÇÃO DE
TEMPERATURA DÃ

ÁGUA E COMBISTfVEL;
TOMADA 12 V; JOGO DE
TAPETES DE BORRACHA

E  PROTETOR DE

CARTER.

GARANTIA DE FÁBRICA
E  REVISÕES

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

TOTAL 29.400,00

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

certame licitatório foi solicitado à empresa participante e considerada vencedora:
BEVEL BELTRÃO VEÍCULOS LTDA., em conformidade com o constante acima,
conforme critérios estabelecidos no Edital para apresentar o envelope de n° 02 (dois) -
contendo os documentos de Habilitação. Que após terem sido rubricados pelo
pregoeiro, equipe de apoio e licitante participante, foi constatado que os mesmos
estavam em consonância com o estabelecido no Edital deste procedimento licitatório
e por conseqüência, a referida empresa foi considerada HABILITADA. No curso do
Presente procedimento licitatório não foi apresentado nenhuma impugnação ou
recurso quanto a resultado, havendo renúncia expressa de prazo por parte da
licitante participante. O pregoeiro em decorrência do resultado e do lance verbal final
efetuado pela empresa, ADJUDICA o objeto deste procedimento licitatório, em favor
da empresa BEVEL BELTRÃO VEÍCULOS LTDA., pessoa jurídica, com inscrição no
CNPJ N° 77.404.465/0001-32, situada na Rua Luiz Antonio Faedo, n° 2195, Bairro São
Cristóvão, Município de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, classificada em 1° lugar
para a aquisição de veículo, destinado a Secretaria de Assistência Social, deste
Município de Planalto, conforme edital de licitação e proposta de preço da licitante.
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 representante da licitante.

AKRUGER

Membro

310.216.890-68

ROBERTO ALQYSI
GOERGEN

Membro

040.368.469-22

^TVIOLÍ&'
Beveí Beltrão Veículos Ltda.
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município de planalto
CNFIN"" 76,460,526/0001-16

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

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO
LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 049/2013

OBJETO: Contratação de empresa visando a aquisição de veículo, destinado
a Secretaria de Assistência Social deste Município de Planalto, a classificação ficou
a seguinte:

BEVEL BELTRÃO VEÍCULOS LTDA.
ClassificaçãoLoteItemNome do produtoValor do item

1
FABRICAÇÃO
QUILÔMETRO:
2013; COR

08 VÁLVULAS;
DIREÇÃO

VEICULO AUTOMOTOR;
NACIONAL; ZERO
ANO/MODELO MÍNIMO
BRANCA; 04 CILINDROS;
AR CONDICIONADO;
HIDRÁULICA. ALIMENTAÇÃO C/ INJEÇÃO
ELETRÔNICA; BI-COMBUSTIVEL
(ETANOL/GASOLINA) POTÊNCIA MÁXIMA
E/OU SUPERIOR 65 CVS GASOLINA E 66
CVS ETANOL; 04 PORTAS LATERIAIS
CAPACIDADE PARA 05 OCUPANTES
HODÔMETRO DIGITAL PARCIAL/TOTAL
NDICAÇÃO DE TEMPERATURA DA ÁGUA
E COMBISTÍVEL; TOMADA 12 V; JOGO DE
TAPETES DE BORRACHA E PROTETOR
DE CARTER.

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

29.400,00

Ptanalto-Pr.. 14 de agosto de 2013

LUIZ CABfLO^

Prepoelro
747.491.029-20

:ruger

Membro

310.216.890-68

ROBERTO ALqMSI
GOERGE
Membro

040.368.469-22
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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
_J*LAN_ALTO - PARANÁ

PARECER JURÍDICO

REFERENTE AO PROCESSO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 049/2013

w

o presente Processo de Licitação n° 049/2013, na modalidade de

Pregão Presencial, pelo critério menor preço, referente á contratação de empresa
visando a aquisição de veículo, destinado a Secretaria de Assistência Social deste

Município de Planalto, encontra-se conforme os ditames da lei e do ato convocatório,
que recebeu adequada tramitação e execução, nos termos da Lei Federal n° 10.520

de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal de n° 2727/2007 de 26/06/2007, Lei
Federal n° 8.666/93 e LC 123/2006 de 14 de dezembro de 2006, podendo o Sr.
Prefeito, após efetivar o juízo de conveniência, homologar o resultado, ratificando a

adjudicação do objeto a empresa vencedor^do certame.

Planalto

PATRI

IDICA
OAB/PR N
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município de planalto
CNP/JV" 76.460.526/0001-16

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

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

PLANALTO - PARANÁ

PARECER JURÍDICO

REFERENTE AO PROCESSO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N® 049/2013

O presente Processo de Licitação n° 049/2013, na modalidade de

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

visando a aquisição de veículo, destinado a Secretaria de Assistência Social deste

Município de Planalto, encontra-se conforme os ditames da lei e do ato convocatório,

que recebeu adequada tramitação e execução, nos termos da Lei Federal n° 10.520

de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal de n° 2727/2007 de 26/06/2007, Lei

Federal n° 8.666/93 e LC 123/2006 de 14 de dezembro de 2006, podendo o Sr.

Prefeito, após efetivar o juízo de conveniência, homologar o resultado, ratificando a

adjudicação do objeto a empresa vencedora do certame.

Planalto-Pr., 14 de agosto de 21)13

PATRIQü^
RI

0AB/PÍ^W14



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

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

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

PLANALTO - PARANÁ

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 163/2013
PREGÃO PRESENCIAL N° 049/2013

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

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

(PT ÁTTGTTT A Pl?IlV>fFTl?A

DO OBJETO DO CONTRATO

O presente contrato tem por objeto a conti'atação de empresa visando a
aquisição de veículo, destinado a Secretaria de Assistência Social deste Município de
Planalto, tudo conforme a seguir:
ITEM QUANT. UNID. OBJETO MARCA/

MODELO

VALOR

UNIT.

VALOR

TOTAL

01 01 UN VEICULO AUTOMOTOR

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

CILINDROS; 08 VÁLVULAS;
AR CONDICIONADO;

DIREÇÃO HIDRÁULICA,
ALIMENTAÇÃO C/ INJEÇÃO
ELETRÔNICA; BI-
COMBUSTIVEL

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

E 66 CVS ETANOL; 04 PORTAS

LATERIAIS; CAPACIDADE

PARA 05 OCUPANTES;

FIAT

UNO

MILLE

FIRE

WAY

29.400,00 29.400,00
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município de planalto
CNPJN'' 76,460.526/0001-16

Praça São Francisco deAssis^ 1583 - CEP: 85.750-000

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

PLANALTO - PARANÁ

HODOMETRO DIGITAL

PARCIAL/TOTAL;
INDICAÇÃO DE

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

BORRACHA E PROTETOR DE

CARTER.

GARANTIA DE FÁBRICA E

REVISÕES OBRIGATÓRIOS

INCLUÍDAS, NO MÍNIMO DE
12 (DOZE) MESES.

TOTAL 29.400,00

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" 049/2013, juntamente com
seus anexos e a proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA
DO VALOR

Pelo fornecimento do objeto ora contratado, a CONTRATANTE pagará
à CONTRATADA o valor total de R$ 29.400,00 (vinte e nove mil e quatrocentos
reais), daqui a diante denominado VALOR CONTRATUAL.

CLÁUSULA TERCEIRA

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

Praça São Francisco de Assis, n" 1583, Centro, Planalto-Pr., no prazo de até 15
(quuize) dias, conlados após o recebimerilo da Solicitação de Entrega.

CLÁUSULA QUARTA
DA FORMA DE PAGAMENTO

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

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

Conta da despesa Funcional programática Destinaçao de recurso

2051 10.143.08.244.1001-2071 0.1.00.0000758

2240 10.144.08.242.0801-1074 0.1.00.0000000

CLAUSULA(aUINTA
DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

Parágrafo Primeiro = Constituem direitos da CONTRVT^MsTTE receber
o objeto deste Contrato nas condições avençadas e da CONTRATADA perceber o
valor ajustado na forma e prazo convencionados.

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

do Contrato.

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

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA SEXTA
DA CESSÃO DO CONTRATO
A  I 'I 'IP A ' í' A A ^ ̂ f' A
ri 1 xxn X nau jpuucia ucuci u v_uxtuaiu a iiciiii.uiiLa

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

CLÁUSULA SÉTIMA
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA serão aplicadas multas pela
CONTRATANTE a serem apuradas na forma a saber: pela inexecução total ou
parcial do contrato ou instrumento equivalente e pelo descumprimento das normas e
legislação pertinentes à execução do objeto contratual que acarrete a rescisão do
contrato, o Município de Planalto, poderá, ainda, garantida a prévia defesa, aplicar à
eiiipresa conuatada as sanções previsías no art. 87 da Lei n" 8.6Ó6/93, sendo que em
caso de multa esta corresponderá a 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato.

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

rC
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perdui-arem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante o Município de Planalto.

CLÁUSULA OITAVA
DA RESCISÃO

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

Parágrafo Único - A CONTRATADA reconhece os direitos da
> * rir» A ̂  VI r'l ■'1 1 /\i\ 1 u, em caso ue rescisão aummistranva prevista no art. / / ua uei n'

8.666/93.
CLÁUSULA NONA
DA VIGÊNCIA
O prazo de vigência será até 31/12/2013.
CLÁUSULA DÉCIMA
DOS CASOS OMISSOS
Os rasos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as nartes.

1  '

com base na legislação em vigor.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
DO FORO
As pài les conlralanles licant obrigadas a responder pelo cumprimenlo

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., 15 de agosto de 2013

TANTE

TESTEMUNHAS

fM?^Càmpo9
m6,04S.397'7

^990J35.76NS

CO TADA
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EXTRATO DE CONTRATO N" 160/2013

Instllu/do pela Resdução 001 de 04 de OuIuOro de 2011

PREGÃO PRESENCIAL N® 046/2013
DATADAASSINATURA; 15 de agosto (te 2013
CONTRATANTE: Município de Planalto/Fundo Municipal de Saúde de Planalto
CONTRATADA. Auto Posto MomPacti Lida.

OBJETO. Aquisição de compustível. tipo GASOUNA COMUM, para uso exclusivo da frota

ITEM QUANT. UNID NOME DO PRODUTO KURCA PREÇO
ÜNIT.

PREÇO
TOTAL

01 20.000 LT GASOLINACOMUM Ijiranga 2,94 58.800,00

TOTAL 58.800.00

VALOR TOTAL RS 58.800.00 (cinqüenta e oito mil e oilaenlos reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/03/2014
MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipâ

EDITAL DE RESULTADO DE LICITekÇÃO

PREGÃO PRESENCIALN® 043/2013 DE 15 DE JULHO DE 2013
LUIZ CARLOS BONI, na qualidade de Pregoeiro do Município de Planalto. Estado do
Paraná rwmeado pela Portaria n* 002/2013, de 03 de janeiro de 2013. em cumpnmenío
àLei Federal den° lO.ffiO de 17 de julho de 2002: Decreto Muntcípal de n» 2727/2007 de
26/06/2007 e subsidiarlamente pela Lei n® 8666 de 21 de junho de 1993e suas posteriores
alterações e legsi^ão correlata, TORNA PÚBLICO, o resultado Pútiico de Licitação na
modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO POR ITEM, referente:
=DiTAL DE LICITAÇÂO-MODAUDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 043/2013

Otiljeto da Licrtação
^^quisíção de mantímenios destinados exclusivamente à alimentação escolar dos alunos
de educação intantii/prê-escoia/creche.
2. Empresas Participantes:
Z1 AfVJO HENRIQUE UNK

Situação: Classificada
2.2 COAGRO COOPERATIVAAGROINDUSTRAL

Situação Ciassmcaúa
2.3 GRACIELA BERN ADETE TOMBINI PARIS

Situação. Ciassl^cada
3. Empresas vencedoras;
3.1 ARNO HENRIQUE UNK, pessoa jurídica, com inscrição no CNPJ n® 01.946.438^0001-
74, com sua sede social na Rua Piincipa, s/n®. Distrito de Sagrada Família, Município
de Planalto, Estado do Paraná, para o fomecimerío 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 reás e
cinqüenta e cinco centavos)
3.2 COAGRO COOPERATIVA AGROINDUSIRIAL, pessoa jundica. com inscrição no
CNPJ N® 75984 9D6/0006-00, 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 quarenta e oito reais e
sessenta e oito centavos).
3.3 ORACIELABERNADETE TOMBINI PARIS, pessoa jurídica, com Inscriçâono CNPJ
n® 05.653.033/0001-54, com sua sede scKlal ã Av. Rio Grande do Sul, n' 937, Centro,
Município de Planalto, Estado do Paraná, para o fornecimento dos Itens: 08.09, totalizando
a importância de RS 9.535,00 (nove mil e quinhentos e trinta e cinco reais).
4. Datada Atiertura:

A Licitação Pregão Presenciai n® 043/2013 de 15 dejuinode20l3, teve sua abertura em
reunião realizada pelo Pregoeiro no dia 26 de juiho de 2013 às 09:00 horas, na sala de

■jt^ões da Pr^eitura Municipal de Planalto. Estado do Paraná, na Praça São Francisco
; Assis. 1583. Centro.

Planalto. Estado do Paraná, em 26 de julho de 2013
LUIZ CARLOS BONI
Pregoeiro

f^RMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N® 047/2013

O Muracíplo de Planalto/Fundo Municipal de Saúde de Planalto, através do Prefeito
Municipá, e considerando o p^ecer do Pregoeiro e equipe de apoio, de conformidade
com a ATA de Sessão Pública de Pregão Presenciai n® 047/2013. lavrada em 13 de agosto
de 2013, HOMOLOGO o resutado finâ do Processo Lícitalório, na modâldade Pregão
Presenciai. Tipo Menor Preço de acordo com o abaxo descrito:
OBJETO: Aquisição de 80.000 (oitenta mil) litros de combustível, tipo ÓLEO DIESEL, para
uso exclusivo da msla de veículos/máquinas deste Município de Planalto.
EMPRESA. Trevo Comércio de Combustíveis Ltda.
VALORTOTAL: RS 183.200.00 (cento e oitenta e três mil e duzentos reais).
DATA: 15 de agosto de 2013
MAflLON FERNANDO KUHN
Prefeito Municipal
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N® 046/2013
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0 Município de Planalto/Fundo Munícipaí 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 ^osto de 2013. HOMOLOGO o resultado finai do Processo Licltatórlo.
na modalidade Pregão Presencial. Tipo Menor Preço de acordo com o abaixo descrito:
OBJETO. Aquisição de combustível, tipo GASOUNA COMUM, para uso exclusivo da frota
de veículos deste Município de Planaíto
ITEM QUANT. UNID. OBJETO MARCA PREÇOUNIT. PREÇOTOTAL
01 20.000 LT GASOLINACOMUM Ipiranga 2,94 58.800,00
TOTAL 58.800,00
EMPRESA: Auto Posto Mombach Ltda.
VALOR TOTAL RS 58.800,00 (cinqüenta e oito mil e oitocentos reais),
DATA: 15 de agosto de 2013
MARLON FERNANDO KUHN
Prefeito Municipal

AVISO DE LICI1AÇÃO
"TOMADA DE PREÇOS" N® OOB/2013

O MUNICÍPIO DE PUXNALTO/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PLANALTO, fazem
saber aos interessados que com base na Lei n® 8.666/93. LC123/2006 de 14 de dezembro
de 2006 e demais legislação aplicável em sua sede sito a Praça São Fraicisco de Assis,
1583. fará reáizar Licitação na Modalidade TOMADA DE PREÇOS sob rf 008/2013.
conforme descnlo âjaixo.
OBJETO:Aqusiçãodemecficamenlosemalenai5deconsifno, destinado exclusivamente
ao atendimento de ações executadas pelo Centro Municipal de Saúde do Município de
Planatto
DATA DA ABERTURA: 27 de agosto de 2013-às 09:00 horas.
Mfflores informaçõ® Junto ao Departamento de Licitações em horário deexpediaite.
MARLON FERNANDO KUHN
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO N® 161/2013
PREGÃO PRESENCIAL N® 047/2013

DATA DA/iiSSlNATURA: I5de agosto de 2013
CONTRATAt^JTE: Município de Planalto/FMS
CONTRATADA. Trevo Comércio de Combustíveis Ltda.
OBJETO. Aqiflsição de 80.000 (oitenta mil) litros de combustível, tipo ÓLEO DIESEL, para
uso exclusivo da frota de veículos/máquinas deste Município de Planalto.
VALOR TOTAL RS 183.200,00 (cento e oitentae três mil ectozentos reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2013
MARLON FERNANDO KUHN
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO N® 162/2013
PREGÃO PRESENCIALN® 048/2013

DATA DA ASSINATURA I5de agostode20i3
CONTRATANTE: Municipio de Planalto
CONTRATADA. Ana Grelct Schonhaiz Martins
OBJETO: Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço
profissional na área de fonoaudiologia, objetivando o desenvoMmertío de ações
executadas pela Secretaria de Educação, deste Municfpiode Planarto.
QUANTIDADE. 768 H
VALORTOTAL RS 15 206.40 (quinze mil, duzentos e seis reaise quarenta centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2014
MARLON FERNANDO KUHN
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO N® 163/2013
PREGÃO PRESENCIAL N® 049/2013

DATADAASSINATURA. 15de agosto de 2013
CONTRATANTE: Município de Planalto
CONTRATADA. Bevei Beltrão veícuios üda.
OBJETO. Aquisição de vacuio ^íat Uno Miile Fire Wãy). destínado a Secretaria de
Assistência Social deste Município de Planáto.
VALOR TOTAL RS 29.400,00 (vinte e ntwe mil e qualiDcentos reais)
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2013
MARLON FERNANDO KUHN
Prefeito Municipal
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PREGÃO PRESENCI/U. N' 045/2013 DE 29 DE JULHO DE 2013

LUIZ CARLOS BONI. na quaiidaoe de Pregoeiro do Muriclplo de Planalto. Estado do
Paraná, nomeado peia Portaria n*. 002/2013. de 03 de janeiro de 2013. an cumprimento
ã Lei Federal de rf 10.520 de 17 de julfio de 2002; Decreto Municipai de n® 2727/2007
de 26/06/2007 e sutjsidiaríamente pela Lei n® 8666 de 21 de junho de 1993 e suas
posteriores alterações e legislarão correlata. TORNA PlJBLJCO, o restJtado Público de
Ucitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO, referente.
EDITAL DE UCITAÇÃO-MODAUD/«3E PREGÃO PRESENCIAL N® 045/2013
1. Objeto da Licitação
Contratação de empresa visando a pres^ção de serviços de hospedagem, alimentação e
transporte, destinado exclusivamente à pacientes em tratamento de saúde, encaminhadas
pelo Município de Planalto ao Município de Curillba-Pr.
Z Empresa Participante:
21 CERE2AMAR SERVIÇOS EM SAIJDE LIDA
Situação. Classificada
3. Empresa Vencedora;
3.1 CEREZAMAR SERVIÇOS EM SAÚDE LIDA., pessoa Juridica, COm Inscrição no
CNPJ N' 04.254.088/0001-29, ccm sua sede social ã Av. Prelello Omar Sabbag, 290,
Bairro Jardim Boté^íco, Município de Curitiba. Estado do Paraná, classificada em 1® lugar;
totalizando o importe de RS 77.000.00 (saenta e sete mil reais).
4. Data da Abertura:

A Licitação Pregão Presencial n® 045/2013 de 29 de julho de 2013, teve sua abertiraem
leunlão realizada pelo Pregoeiro no dia 09 de agosto de 2013 às 09.00 horas, na sala de
reuniões da Prefeitura Municipal de Pl^alto. Estado do Paraná, na Praça São Francisco
de Assis. 1583. Centro,

analto. Estado do Paraná, em 09 de agosto de 2013
CARLOS BONI

Pregoeiro

EDITAL DE RESULTADO DE LICIIAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N® 046/2013 DE 30 DE JULHO DE 2013
LUIZ CARLOS BONI. na qualidade de Pregoeiro do Município de Plaialto, Estado do
Paraná, nomeado pela Porlana n®. 002/2013. de 03 de janeiro de 2013. em cumprimento
à Lei Federal de n® 10.520 de 17 de julho de 2002 Decreto Municipal de n® 2727/2007
de 26/06/2007 e subsidiarlamente pela Lei n®. B666 de 21 de jixiho de 1993 e suas
posteriores alterações e legislação carelata, TORNA PÚBLICO, o resultado Público de
ucitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO, reterente:
EDITAL DE UCITAÇÃO-MODAUDADE PREGÃO PRESENCIAL N® 046/2013
1. Objeto da Licitação
Aquisição de combustível, tipo GASOLINA COMUM, para uso exclusivo da trota de
v^culos deste Mmicíplo de Planalto.
lOTE:1
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2 Empresa Participante.
2.1 AUTO POSTO MOMBACH LIDA.

Situação: Classtácada
3- Empresa Vaicedora:
3.1 Auto Posto Mombach Lida., pessoa jurídica, com Inscrição no CNPJ N®
75.982603/0001-35. com sua sede social à Av Rio Grande do Sul. n® 1027. Centro,

'unlcípio de Planalto. Estado de Parará, classificada em 1® lugar no item 01. totalizando
^mporte deRS 58.800.00 (cinqüenta eoito mil e oitocentos reais).
4. Data da Abertura;

ALIcitação Pregão Presencial n® 046/2013 de 30 de julho de 2013. leve sua abertura em
reunião realizada pelo Pregoeiro no dia 12 de agosto de 2013 às og.fK) haas. na sala de
reuniões da Prefeitura Municipa de Pi^aito. Estado do Paraná, na Praça São Francisco
deAssis. 1583. Centro.

Planalto. Estado do Paraná, em 12 de agosto de 2013
LUIZ CARLOS BONI

Pregoeiro

EDITAL DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N® 047/2013 DE 31 DE JULHO DE 2013
LUIZ CARLOS BONI. na qualidade de Pregoeiro do Município de Planalto. Estado do
Paraná, nomeado pela Portaria n®. 002/2013. de 03 de janeiro de 2013. em cumprimento
à Lei Federal de rf 10.520 de 17 de julho de 2002 Decreto Municipal de n» 2727/2007
de 26/06/2007 e subsidiarlamente pela Lei n«. 8666 de 21 de jinho de 1993 e suas
posteiiores alterações e legislação correlêáa. TORNA PÚBUCO, o resultado Público de
Licifeçâo na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO, referente;
EDITAL DE LICITAÇÃO-MODALIDADE PREGÃO PRESENCI/y.N® 047/2013
1. Objetoda Ucitação
Aquisição de 80.000 (oitenta mil) litros de combustível, tpo ÓLEO r^ESEL. para uso
exclusivo da frota de veíciios/màqulnas deste Mimicípio de Planalto.
2 Empresa Parllcipanle.
21 TREVO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.
Situação. Classificada
3. Empresa Vencedora:
3.1 TREVO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA., pessoa jurídica com inscrição no
CNPJ N® l4.325.lMrt)00l-2l.com sua sede soctai à Rod PR. 281. km 90, SãoVaiério.

Municípiode Planalto, Estado de Paraná, classificada em i® lugar no item 01, totalizando
0 importe de RS 183.200.00 (cento e oitenta e três mil e duzentos reais)
4. Data da Abertura;

A Licitação Pregão Presencial rf 047/2013 de 31 de julho de 2013. teve sua ̂ rtira em
reunião realizada pelo Pregoeiro no dia I3de agosto de 2013 às 09:00 horas, na sala de
reuniões da Pr^eitura Municipal de Planalto. Estado do Paraná, na Praça São Francisco
deAssis. 1583. Centro.

Planallo, Estado do Paraná, em I3de agosto de 2013
LUIZ CARLOS BONI - Pregoeiro

EDITAL DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N® 048/2013 DE 31 DE JULHO DE 2013
LUIZ CARLOS BONI, na qualidade de Pregoeiro do Município de Planalto, Estado do
Paraná, nomeado pela Portana n®. 002/2013. de 03 dejaneirode 2013. em cumprimento
à Lei Federal de n® 10.520 de 17 de julho de 2002. Decreto Miaiicipal de n® 2727/2007
de 26/0&2G07 e subsidiarlamente pela Lei n®. 8666 de 21 de junho de 1993 e suas
poslenores alterações e egislaçâo correiaa. TQFINA PÚBUCO. o resultado Público de
Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO, referente:
EDITALDE UCITAÇÃO-MODAUDADE PREGÃO PRESENCIALN® 048/2013
1. Objaoda ucitação
Contratação de empresa especiaizada visando a prestação de serviço profissional
na área de tonoaudiología. objetivando o desenvolvimento de ações executadas pela
Secretana de Educação, deste Município de Planalto.
2. Empresa Particip^le;
2.1 ANA GRQCI SCHONHALZ MARTINS

Situação; Classificada
3.Empresa Vencedora:
3.1 ANA GREICI SCHONHALZ M/^RTINS. pessoa Juridica. com inscrição no CNPJ N®
18.634 768<0001-82. ccm sua sede social à Av. Porto/Uegre. n® 620, Centro. Município
de Piaiaito. Estado de Paraná classificada em 1® lugar, to^lzcvtdo o importe de RS
15.206.40 (quinze mil, duzentos e seis rease quarenta centavos).
4. Data da Abertura:

A Ucitação Pregão Presencial rf 048/2013 de 31 de jiíhode 2013. teve sua at>erturaem
reunião realizada pelo Pregoeiro no dia 13 de agosto de 2013 às 14:00 horas, na sala de
reunões da Prefeitura Municipa de Planalto. Estado do Paraná, na Praça São Francisco
deAssis. 1583, Centro.
Planalto. Estado do Paraná, an I3de agosto 082013
LUIZ CARLOS BONI - Pregoeiro

EDITAL DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIALN® 049/2013 DE 01 DE AGOSTO DE 2013
LUIZ C/^RLOS BONI. na qualidade de Pregoeiro do Municipio de Planalto. Estado do
Paraná, nomeado pela Porlaria n®. 002/2013, de 03 dejaneirode 2013. em cumprimento
à Lei Federal de n« 10.520 de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal de n® 2727/2007
de 26/06/2007 e subsKtariamente pela Lei n®, 8666 de 21 de junho de 1993 e suas
posteriores alterações e legislação correlala, TORNA PÚBUCO. o resultado Público de
Licitação na modalidadePREGÃO PRESENCIAL, ípo MENOR PREÇO, teíeiente.
EDITAL DE ÜCITAÇÃO-MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N® 049/2013
1 - Objetoda Licitação
Contratação de empresa visando a aquisição de veículo (Fiat Uno Mllle Rre Way),
destinado a Secretaria de Assistência Social deste Município de Planalto.
2, Empresa Participante;
2,1 BEVELBELTRÃOVEiCULOSLTDA,
Situação; Classificada
3, Empresa Vencedora;
3,1 BEVEL BELTRÃO VBCULOS LTDA., pessoa jurídicá ccm inscilção no CNPJ N®
77.404 465AJ001-32. Situada na Rua Luiz Antorto Faedo, rf 2195. Bairro São Cristóvão,
Municipode Francisco Beltrão, Estado do Paraná, classificada em 1® lugar, totaiizandoo
importe de RS 29.400.00 (vinte e nove mil e qiatrocentos reais).
4, Data da Abertura:

A Licitação Pregão Presencial n® 049/2013 de 01 de agosto de 2013. leve sua abertura em
reunião realizada pdo Pregoeiro no dia 14 de ̂ osto de 2013 às 09:00 horas, na sala de
reuniões da Prefeitura Municipa de Planalto. Estado do Paraná, na Praça São Francisco
deAssis, 1583. Centro,

Planalto, Estado do Paraná, em 14 de agosto de 2013
LUIZ CARLOS BONI

Pregoeiro

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N® 049/2013

O Prafelto do Município de Plaialto, Estado do Paraná, conslderarxto o paracer do
Pregoeiro e equipe de apoio, de conformidade com a ATA de Sessão Pública de Pregão
Presericlal rf 049/2013. lavrada em 14 de agosto de 2013. HOMOLOGO o resiítado final
do Processo Ucitatõrlo. na modalidade Pregão Piesenclal, Tipo Menw Preço de acordo
comoaoaixo descrito:

OBJETO' /kqusíçã} de veículo (Rat Uno Míiie FIre V^y). destinado a Secretaria de Saúde
deste Município de Piarraito.
EMPRESA; Bevel Beltrão Xfeícuios Uda.

VALOR TOTAL R$ 29 400.00 (vinte e neve mil e quatrocentos reais)
DATA: 15 de agosto de 2013
MARLON FERNANDO KUHN - Prefeito Mifilcipal
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Diário Oficial dos Municípios
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S8(t»telra, 18 daAgosto d» 2013

EDITAL DE RESULTADO DE LiCIlAÇÃO

InsliLiído pela fUsctuçâo 001 da 04 de Outubro de 20ii

PREGÃO PRESENCIA. N® 045/2013 DE 29 DE JULHO DE 2013
LUIZ CARLOS BONI. na qualidade de Pregoeiro do Município de Planalto. Estado do
Paraná, nomeado peia Portaria n®. 002/2013, de 03 de janeiro de 2013, em cumprimento
àLet Federa! de n® 10 520 de 17 dejuitio de 2002 Decrtío I\i1unicipai de n» 2727/2007
de 26/06/2007 e suOSidiariamente pela Lei n®. 8666 de 21 de junho de 1993 e suas
posteriores alterações e legislagào correia. TORNA PÚ8UC0, o resiJtado Público de
Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO, reíereite:
EDITAL DE UCITAÇÃO-MODAUD/^DE PREGÃO PRESENCIAL N® 045/2013
1 Objeto da Licitação
Contratação de empresa visando a prestação de serviços de hosjjedagem. âimentação e
transporte, destinado exclusivamente á pacientes em tratameito de saúde, encaminhadas
pelo Miíticípio de Planalto ao Muricíplo deCuntit^a-Pr
2. Empresa Participante.
2.1 CEREZAMAR SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA.
Situação: Ciassincada
3 Empresa Vencedora:
3.1 CEREZAMAR SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA. pessoa jurídica, com inscrição 00
CNPJ tt® 04.254.088/0001-29. con sua sede social à Av. Pr^ello Ornar S^bag. 290.
Bairro Jardim Bot^ico, Município de C^itiba. Estado do Parertá, cíassiltcadaem 1® lugar,
totalizando o importe de RS 77.000.00 (setenta e sete mil reais).
4. Data da Abertura:

A Licitação Pregão Presencial n® 045/2013 de 29 de jultx) de 2013. teve sua aCertura em
reunião realizada peloPregoeiro no dia 09 de agosto de 2013 as 09:00 tioras. na sala de
reuniões da Pretertura Municípâ de Planalto. Estado do Paraná, na Praça São Francisco

Assis. 1583, Centro

anaito. Estado do Paraná, em 09 de agosto de 2013
'^IZ CARLOS BONI

Pregoelro

EDITA L DE RE SULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENClifliLN® 046/2013 DE 30 DE JULHO DE 2013
LUIZ CARLOS BONI. na qualidade de Pregoelro do Município de PIsialto. Estado do
Paraná, nomeado pela Portana n». 002/2013. de 03 de Janeiro de 2013. em cumprimento
à Lei Federal de n® 10.520 de 17 de juitio de 2002 Decreto Municipal de n® 2727/2007
de 26/06/2007 e subsidlarlamente pela Lei n®. S666 de 21 de Junho de 1993 e suas
posteriores alterações e legislação correia, TORNA PÚBLICO, o resiitado Público de
ücitação na modalidade PREGÃO PFIESENCIAL, tipo MENOR PREÇO, referente:
EDITAL DE UClTAÇÃO-MOD/kUDADE PREGÃO PRESENCIAL N® 046/2013
1. Objeto da Licitação
Aquisição de combustível, tipo GASOUNA CC^UM. para uso exclusivo da trota de
veículos deste Município de Planalto.

LOTE:!

bom Uomaüaptaúuia Quinidaòe UnUida Preço máxvns uiftário naçsirãclfno losi

1 Gnoãna comiin a.ooo LT Z94 S 300.00

TOTW. s.no.oo

2 Empresa Participanle.
2.1 AUTO POSTO MOMBACH LTDA.

Situação' Ciassiricada
3. Empresa V^cedora:
3.1 Auto Posto Mombacti Lida., pessoa jurídica com Inscrição no CNPJ N®
75.982603/0001-35. com sua sede social à Av Rio Grande do Sul, n® 1027, Centro.

inicíplode Planalto. Estado de Paraná, classificada em 1® lugar no item 01, totalizando
^«nporte de RS 58.800.00 (cinqüenta e oito mil e oitocentos reais).
4. Data da Abertura:

ALicitação Pregão Presencial n® 046/2013 de 30 de julho de 2013, teve sua abertura em
reunião realizada peloPregoeiro no dia 12 de agosto de 2013 às 09.00 hcxas. na saía de
reuniões da Prefeitura Municipal de Pi^atto. Estado do Paraná, na Praça São Francisco
de Assis, 1583, Centro

Planalto. Estado do Paraná, em 12 de agosto de 2013
LUIZ CARLOS BONI

Pregoelro

EDITAL DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCI/y. N® CM7/2013 DE 31 DE JULHO DE 2013
LUIZ CARLOS BONI. na qualidade de Piegoâro do MurAcfpio de Planalto. Estado do
Paraná, nomeado peta Pcrtana n®. 002/2013. de 03 de janeiro de 2013. em cumprimento
à Lei Federal de n° 10.520 de 17 de Julho de 2002 Decreto Municipal den® 2727/2007
de 26/06/2007 e subsidlarlamente pela Lei n®. 8666 de 21 de ji^ho de 1993 e suas
posteriores alterações e legislarão correlata. TORNA PÚBLICO, o resultado Público de
Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO, referente:
EDITAL DE LICiTAÇÂO-MCOALIDADE PREGÃO PRESENCIALN® 047/2013
1. Objetoda Licitação
Aqiíslçâo de 80.000 (oitenta mil) litros de combustível, Bpo ÓLEO DIESEL. para uso
exclusivo da trota de veículos/máquinas deste Município de Plaialto.
2 Empresa Pailtclpanle.
21 TREVO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.
Situação. Classiricada
3. Empresa Vencedora:
3.1 TREVO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA., pessoa jurídica com inscrição no
CNPJ N® 14.325.190/0001-21. com sua sede social à Rod PR. 281. km 90, São Valério,

At»ll-EdiçioN*W10 Páglra 28/055

Município de Planalto. Estado de Paraná, classificada em 1® lugar no item 01, totalizando
o importe de RS 183.200,00 (cento e oitenta e três mil e duzentos reais)
4. Data da Abertura:

A Licitação Pregão Presenciai n® 047/2013 de 31 de jdho de 2013. teve sua atjertira em
reunião realizada pelo Pregoelro no dia 13 de agosto de 2013 às 09:00 horas, na sala de
reuniões da Prefeitura Municipal de Planalto. Estado do Paraná, na Praça São Francisco
de /tósis.1583. Centro.

Pianatto. Estado do Paraná, em I3de agosto de 2013
LUIZ CARLOS BONI - Pregoelro

EDITAL DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCI/\L N® 048/2013 DE 31 DE JULHO DE 2013
LUIZ CARLOS BONI. na qualidade de Pregoeiro do Município de Planalto. Estado do
Paraná, nomeado pela Portaria n® 002/2013. de03dejaneirode 2013. emcumprimwito
á Lei Federal de n® 10 520 de 17 de Julho de 2002: Decreto Municipal den® 2727/2007
de 26/0&'2007 e subsidlarlamente pela Lei n®. 8666 de 21 de junho de 1993 e suas
posteriores alterações e legislação correi^a, TORNA PÚBLICO, o resultado Público de
Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCI/U.. tipo MENOR PREÇO, referente
EDITAL DE UCITAÇÃO-4/ODAUDADE PREGÃO PRESENCIALN® 048/2013
1. Objeto da tJcltação
Contratação de empresa especializada visando a prestação de ̂ rviço profissional
na área de fenoatjdiologia. objetivando o desenvolvimento de ações executadas pela
Secretana de Educação, deste Município de Pianatto.
2. Empresa Participante;
2.1 ANA GREICI SCHONHALZ MARTINS

Situação: Classificada
5.Empresa Vaicedora:
3-1 ANA GREICI SCH0NHAL2 MARTINS, pessoa juridca. com Inscrição no CNPJ N®
18.634.768^)001-82, com sua sede social à Av. Porto Alegre, n® 620, Centro. Município
de Planalto, Estado de Psanã classificada em 1® lugar, totâlzando o importe de R$
15.206.40 (quinze mil, duz^tosesels reaise quarenta centavos)
4. Data da Abertura:

ALicitação Pregão Presencial rP 048/2013 de 31 dejJtwde 2013, teve sua abertura em
reunião realizada pelo Pregoelro no dia 13 de agosto de 2013 ás 14:00 horas, na sala de
reuniões da Pr^eltura Municipal de Planalto. Estado do Paraná, na Praça São Francisco
deAssIs. 1583. Centro.
Planalto, Estado do Paraná, em 13 de agosto de 2013
LUIZ CARLOS BONI - Pregoelro

EDITAL DE RESULTADO DE LICITAÇAO

PREGÃO PRESENCIALN® 049/2013 DE 01 DE AGOSTO DE 2013
LUIZ CARLOS BONI. na qualidade de Pregoeiro do Município de Planalto. Estado do
Paraná, nomeado pela Portaria n®. 002/2013. de 03 de janeiro de 2013, em cumprimento
à Lei Federal de n® lO.KO de 17 de julho de 2002; Decreto Mimlclpal de n® 2727/2007
de 26/0€^007 e subsidariamente pela Lei n®. 6666 de 21 de jcnho de 1993 e suas
posteriores alterações e legislação correlata. TORNA PÚBLICO, o resultado Público de
Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCI<^. «po MENOR PREÇO, referente;
EDITAL DE LICITAÇÃO-MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N® 049i2013
1 Objeto da Licitação
Coniraíação de empresa visando a at^islçâo de veículo (Fiat uno Miile Rre Way),
destinado a Sectária de Assistência Social deste Município dePlaialto.
2. Empresa Participante:
2.1 BEVEL BELTRÃO VEÍCULOS LTDA.
Situação: Classificada
3. Empresa vencedora;
3,1 BEVEL BELTRÃO VEÍCULOS LTDA.. pessoa Jurídica, com Inscrtçâo no CNPJ N®
77.404 465/0001-32. Situada na Rua Luiz Antontó Faedo, n» 2195. Bairro São Cristóvão.
Município de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, classificada em 1® lug«r, totalizando o
importe de RS 29.400,00 (vinte e nove mil e quatrocentos reais).
4. Data da Abertura:

A Licitação Pregão Presencial n® 049/2013 de 01 de agosto de 2013. teve suaabeitura em
reunião realizada pelo Pregoelro no dia 14 de ̂ ostode20l3 às 09:00 horas, na sala de
reuniões da Prefeitura Muntcipâ de Planalto. Estado do Paraná, na Praça São Francisco
de Assis, 1583. Centro.

Planalto. Estado do Par^á.em I4de agosto de 2013
LUIZ CARLOS BONI

Pregoeiro

TERMO DE KOIMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N® 049/2013

O Pieteito do Município de Plaiatto, Estado do Paraná, considerando o parecer do
Pregoelro e equipe de apoio, de conformidade com a ATA de Sessão Pública de Pregão
Presencial n® 049/2013. lavrada em 14 de agosto de 2013. HOMOLOGO o resiítado final
do Processo Licitatório. na modalidade Pregão Presencial. Tipo Menor Preço de acordo
com oabaixo descrito:

OBJETO; Aqusição de veiculo (Rat Uno Mlile Fire v^y), destinado a Secretaria de Saúde
deste Município de Planalto.
EMPRESA; Bevet Beltrão Veículos Lida.

VALOR TOTAL RS 29.400,00 (vintee noi/e mil e quatrocentos reais)
DATA; 15 de agosto de 2013
MARLON FERNANDO KUHN - Prefeito Muilcipal
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 049/2013

O Pnfeho do Mo&idplo de Pbuuho, Eslado do Paraná,
coiuidetaodo o jumer do Pregoeiro e equçe de ̂ io, de oanfonoidade um a
ATA de Setiio Fõblici de Pre^ Piesenciai n' 049.7013, ]a\nda era 14 de agosto
de 20)3, HOMflJyOGQ o resuhado llr,al do Processo l.icilaiór», na modalidaife

Pregk Prescnciii, Tipo Menor Preço de cora o abaim desoho:
OBJETO: Aipiisiçio de velcido (Fúl Uixi MQJe Fire WayX destinado a Secretaria
de Saúde deste Muaic^io de Jlaaaiio.
EMPRESA; Bewl Belt^ Veículos Udi

VALOR TOTAL: RS 29.400,00 (virae e nove mil e quatroceatos reais).
DAT.A: 13 de agosto de 20)3

M.ARLONFER.V.A.\IX)RL"HN

Prerdlc MuDÍcipal

MurticipiodePlaunllo
Praça Sâo Francisco de .Assis, ISR3
85.750-000 - Planalto - Paraná

EXTRATO DE CONTllATO N' 163/2013

PREGÃO PRESENCIAL N™ 049.1013

DATADAASSINATURA: ]5dcagostodc2013
CONTRATANTE: Município de Planalto
CONTRATADA: Bevej BeHrâo Veículos üdi

OBJETO: Aquisição de veiculo (Fiai Lno Milie Fire Way), destinado i
Secretaria de Assistência Social desle Município de Planalto.
V.ALOR TOTAL: RS 29.400,00 (vinte e nove mil e quatrocentos leás).
PR.AZODE\TGÊNC1A;31/T2'20Í3

MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal

romi DEtlESUl.TAtX) DE LlClTACAO

I^KtÃOPi;ESSNaAlS'MVm3DS01 DEAGOSTO DE ai3

LUIZ CARLOS BOM. tu (jualiiM! dc IVcgocíio do Munic^ de
IWtQ Esladn do raraná ocirteajo peU Pcilaria if. G02/20I3. de 03 de juiora de 2)13, em
(unçeimaituà Lei FcdmddciF 10320de t7dejuUiodcXOaOMcloMunk^ de1^727/2107
de2lt/(l</2XI7es<ih5idúriaiiinite pela Lei rf. KéOdeTt dejiuiliode IWe ajas posteeines
altrtacOti e iegalecao an^ta, TORNA PLISliCO, o lesultado Público de LkiU(io na
modalidade PREGAO PRESENCIAL, MENOR PREÇO, letefenle:

EDITAI.iaiJaTACÃO . M013AI.IPADPmGÂOPKBK.NnAI MíliS/MIS

1. 01^ da LiiLla(io
Ccntnl»3o de empccsa visaido i aquário de vekuloCíut UnoMilk tire Wa>), desüjudo

a SeaeUiia deAablóiciaSociajdste Mioiidpiode ITanallo.
1  Empiea hiHdpaiüe

11 BEvuBanUovflcuiosLniA.
Shiatio: QasaBoda

3. Eapfts Vrnndais
11 BEVEl BELTRÃO VBtCUlOS LTDA. peaea juridia, cao nxaipD no CNP) íf

77,4lM.45/ara*31iilu*taruRiia UDzAítonoPaeiL.iPElSS, BanroSâoOiAoeaa.Mcinidpode
f tanuKo Bdsio. Esadc do Pacinl, -i— nn fisgar. Miliaais o mqolc de RS iS.tCDO)
(nnlee tmtmd e qiutrocaiCBreais)
4. Dala da AbolsB

il AUalaçiofVtsãofteMmQaliPOi^/dDtddeCndea^istodelDlSilEresiiaahitiira
BD resiüoicdioda pcij Prçjsto na dia 14 de agcsto de 2DU 1>SBWboot na lala de resnüa
da heleiluia Umii^ de tTiatki, Bdado do Panai ni Prap São (nsóscci de Asas. 13S^
Cainu

ITandIo,Estalo do Fanni eai 14 deagostode 2013

LUIZCARLOS BOM

MÜWCIPIO DE PLANALTO

AVISO DE LIOTAÇÃO
•TOMADA DE PREÇOS* .V 0OS7O13

O MUNIOPtO DE PLANALTO/FUNDO MUNICIPAL DE S.ADDE DE

PLANALTO, âztin saber aos interessati» (gie cora base na Ld iP Si66i93, LC

123/2006 de 14 de drzembro de 2006 e danais iegiáaçlo ̂ icávd era au sede
áto a Pnça Sio Francisco de Asis, ljS3, íui realizar Licitação na Modalidade
TOMADADEPREÇOS sob tP 008/2013, conlònnc descrito abaóo:
OBJETO: Atgiisiçio de medicaraoitcis e materiais de coasorao, destinado
eidüsivaraaite ao atenâmento de açúes executadas çdo Cetiro Municipal de
Saúde do Municio de Planiito.
DATADA ABERTURA: 03 de setembro de2013 - ás 09:00 boraa

Maiares infmnaçdes junto ao Departamento de Licitações em borário de
expeáente.

MARLONHRNANDOKUHN

PrefdtoMunidpal

Pr««Oo(i)Swbw<i)
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Trefeltura Mimicijjaf
dà Cajianema

PeCTETON'04e8«013

0l9p^ 9obn êtribuiçõt» do cârgoê «fodvoo.

LlAdom^r Mano de Le/a Denardin. Prefeita de Munclpio de Capanema.
Eatado do Pof aná. no uso de suas atribuiçdM legaie,

RPSOtve

ATt. 1* • Rcam; deflniclaa as ainhjçôea dos cargos efefivos da Asiistente de
Informática, Contador Público, Auxiliar de Serviços Cerae 1, Auxkller de
Serviços OeraJs III, Mádicoe Procurador Publico
Art. 2? • Ao Assistwve de Informática, do Grupo Ocupaconsl 02 -
Adminisbaçáo - Código AF, da Lei 1260/3010, compete Aveiiar o ambiente o
corvdições de Instalsçóes do equipamento ou aparelho, mepecionar
equipamentos e/ou aparelhos visualrnente; deeiocar-se para manutençAo 'in
loco'; levarttar dados sobre o problema com o usuário; avaliar o funelenarrwnto
do equipamento conforme especrficaçâet, identifrcar os defeitos e/ou
problemas dos equipamentos, analisar a causa do defeito a/ou problema do
equipamento, corrigir o defeito e/ou problema apresentado rvo equiperr>ertto,
fazer testes, identificar a i^ecessidade de manuteivçáo. cumprir pleno de
manutenção piovenbva, fazer troca de peças conforme a necessidade e vida
údl preestabeíectda do equipamento, conferir os ajustes conforme o padrão,
fazer instalação de equipamentos, paa&er ccrhectfrvontos fãcntcos pera
operadores, onerrtar operadores sobre cor^diçóas de risco da acdantes. avaliar
0 desempenho operacronal dos operadores; organizar ferramentas e
instrumentos; selecionar maiertai bom e/ou rejeitado, Impar área de trabalho
utilizando matenal adequado, proteger equipamentos doa resJduos (poeva].
preencher laudos técnicos; emíbr relatórios técncoa; registrar ocorréneiaB.
preencher formulário de reposição de peças refeitada»; conhecer mformãtkca
pera operar apicaWcs padronizados, seguir as normas técnicas vigentes
9 1* • A escolaridede mínima para ocupar o cargo de Aasistente de informãtice
è o Enano Médio Completo.
ã 2* • A carga hcrária para o cargo de Aasiatenle de Informábca e de 30 horas
semanais
Art. 3* • Ao Contador PüblicQ, do Grupo Ocupecional 03 - Contabilidede,
Tnbutação e Fesoaleação - Código CO, de Lei 1280/2010, atefida pela Lei
1444/2013, compete Executar ou distribuir oa serviçoa de contabitidade,
orientaRdo a respeito da eecrrUeção analítica de elos ou fetos admnistreUvos
para assegurar a sua eficiente execução, vaanco demonstrar a receãa e a
despesa, ascrturar contas correnies diversas, orgemzer bofebns ao receiia,
despesas e beiancetes auxitares, elaborar 'Siips* de caixa, elaborar quando
neceesáres balancetes patnmonia*, demonsUeUvos contãbee, epiicsr>do as
tócncas apropriadas para apresentar resultados parciae e lotais da atuação
patrimonal, econòmca financeira do mumclpn; efetuar procMace de prestação
de comas, conferir guias de juros de apóKos da arvda púb^. examinar
empenhes, vertficando a daasrficacão e a existência da saldo nas dotaçóes
orçamarnánas co^espon dantes para apropnar custos de bens e serviços,
ift^mar processos retabvos a despesa, interpreta; a legelação referente ã
contabilidade púbica, efetuar cá^los de reavaliação do awo e de depreciação
de bens moveis e imóveis: organizar reiatónos reiaWos às atrvdades,
transcrevendo dados estatisíicDS e embndo pareceres. eanboiar os trabalhos
de artaise e avalação de Contas, confermdo os saldos, loealaando e retaando
pos&vers erros para assegurar a ccneção das operações conUD««. auxiliar os
setores responsáveis pefa efaboreção do Rarto Piunanuai. Lei de Otreoues
Orçamentárias e a Proposta Otç&rrwntária Anual, promo«er o empenho prévio
cas deapesas ca Prefeitura, promover a abertura de credCos adioonais.
suplementares e espeoás, quando necessánoe, emrte psreceres nos projetos
de lei que envolvam aspectos hnanceeoe e orçamentários; executar demee
tarefas ligadas a sua área de atuaçAo por deíarrnmação dos ãq}ãoa federa* e
estaduais
ã  • A escdandada mínima para ocupar o ca/gd ^ Contador Púbico é o
Curso Técnico em Contabd^de e reg40o no órgão flscai«ado/ de âasae.
1 2" • A carga horána para o c^o de Contador Público é de óQ twras

Art. 4' - Ao Au»bar de Serviços Gera* I, do Grupo Ocupecional 04 - Serviços
Aizciores, Código AG, da Lei 126Q/2010, compele Executar trabalho traçai
nas áreas de manutenção, jardinagem, poda, borrathor*, lubnhceção e
pevxnentaçáo, dentre outros, transportar matenal de um local para oiãro,
rndu&rire carregando e descarregando vefculoe. transportar, arrumar e elevar
mercadooas, materiais da construção e outros, fazer mudanças de
equipamentos e materiais; escavar valas, ebn* Ricadas. feai piquetes e
movtfnenUr terras; auxüar nas tarefa de construção e reforma, calçamentos e
pavimentação; auxiliar no serviço de abastecimento de veioilos, proceder a
lavagem de máquinas e veicuioa de qualquer natureza, bem como a limpeza
de peças e obonas, zelar pela limpeza de predia púbicos, ruas. praças e
cantetros, efetuar se/vçc* de capina em geral, executar aetvcos de limpeza
em geral, providendanco produtos e meteria* fiece&aarioa para manter aa
condiçóes de conservação e higiene, remover Ixo. coleta e detrrtoa de via
pública e prédios muniopa*, zelar pela conservação e limpeza de aanitárioa.
deserrpenhar outras atrvdades afins
g 1" • A «scoâridada mínima para ocupar o cargo de Auvilêar de Serviços
Gerais I. è o Ensino Fundamental incompleto
( 2* • A carga horária para o cargo de Auxiliar de Serviços Gereu I é de 40
horas semanais

Ali S°- Ao Auxiliar de Servitos Gerais 111, do Grupo Oci^cbnal 04 - Serviços
Auxiliares, Códijo AX, da Lei 12SQI2010, confete; Operar equiparrenlos e
naquiritios da tnunidpaidade na abertura, corseivação e Irnpeza de vias
públicas, ccmpariação de sob em vias públicas, abertura de valas,
especialmente com a utíizaçào de tratores com pneus, tratores misto e de
esteira; realizar serviços peibnentes à área agropecuária, operar escavadeúa
hidráulica e cemas maquinárros da munc^lidade, rta abertura, conservação e
Impeza de vas pObáicaa corr^ctaçâo de sob e abertura de valas, retirada de
serio e masadame, desobstrução de cursos dágua e outras atividades
pertHientes a função.
S 1° • A escolaridade mínima para ocupar o cargo de Auxriãr de Serviçcs
Gerae 111, é o Eitsiito Furrdanrental incompleto e CNK categoria C.
§ ? - A carga horária para o cargo de Auiiãar de Serviços Gerais 111 é de 40
horas semanais.

Art 6° • Ao Médico • Oo Grupo Ocupeconal 05 - Saúde - Códgo MD, da Lei
1280/2010, compete. Prestar atendimento médico e ambul^iaj, eaminar
pacientes apalpando ou utüzando nstrumentos especiais para detenninar o
diagnàstico; selcitar e interpretando exames compiementares; encaminhar
pacientes a especàlisía; prescrever e orientar úat^nto, aconpanhat a
evcáuçãa de pacentes; registrar a consuta em prontuário prcgiria; reatzar
eiarres hsicos e compl«nertares para ^tuar a orientação adequada, anaisar
e interpretar resutados de exames de raios-X, bioquímicos, hematológicos e
outros; informar dsgnósticDs; prescrever medcamentos, indcatido a dosagem
e respectiva via de admínistTação; informar ao paciente os cuüados
necessários para que possa conservar e restabelecsr a saúde, efetuar exames
médicos destnados à admissão de candidatas a cargos públicos em
ocupações derinldas, baseando-se nas exigências da capaadade fisica e
mental das mesrres para possibilitar o aproveíamento dos mais aptos; prestar
atendimento a pacientes em posto de saúde fora da sede do munidpio; emitú
atestados de saúde, sanidade, apddão ãsica e mental participar de programas
de saúde pública, acompanhando a implantação e avalação dos resulados;
realtzar em conjunto com equipe da unidade de saúde ações educativas de
prevenção ás doenças infecciosas, visando preservar a saúde no munidpio;
participar de reuniões de âmbito kxal, distrital ou regicral, mantendo
constantemente informações sobre as necessdades na unidade de saúde para
prompver a saúde e o bem-estar da comunidade, realizar visitas domiciliares
quando necessário e determinado pelo chefe imediato; executar outras tarefas
correlatas determinadas pelo superior imediato.
§ 1° • A escolaridade mínima para ocupar o cargo de Médiné o curso superípr
completo em medídna, com registro no órgão Tscalizadar da dasse.
$ 2"- A carga hcrária para o cargo de Médico é de 40 heras semanais
Art. 7° • Ao Procurador Juridico - Do Grupo Ocupaciona] 13 - Õ^ão de
Assi^nda Imediata - Código PJ, da Lei 12GO/2010, alterada pela Lei
1444/2013, compete: Estudar e exaiíiinai documentos jurídicos e de outra
natureza, analisando seu conteúdo, com base nos códigos, leis, jurisprudências
e outros documentos, para emUr pareceres fundamentados na legislação
vgente; apurar ou completar informações levantadas, acompanhando o
processo em todas as suas fases e representando a parte que é mandatária
em juizo para obter os elementos necessários à defesa ou acusação;
representar o Poder Executivo em juizo ou fora dele acompanhando processos
e redigindo pebções para defender os interesses da Adminstraçâo Municipal;
prestar assistènca ás unidades administráivas em assuntes de natureza
jurídica, elaborando e/ou errúbndo pareceres ros processos administrativos,
como lotação, dispensa e nexgiblidade, ccotratis, distraios, convénos,
consikcios, questões tralalfústas liadas ã administração púbica de recursos
humanos, etc., visando assegurar o cumprimento de leis e reguiatrenfos,
redigir documentos jurídicos, pronunoamentos, mnutas e infontaçôes sobre
ques^ de nabureza adninistraliva, riscai ovil, comercial, trabaíiista, penal e
outras, apicando a legslação em questão para utdzá-los na de^ da
Adrrinistraçáo Municipal, orientar quanto ao a^iecto juridico. os pcoce^
administrstNos e sindcáncias instauradas peb Adrrsiistraçâo Municipal;
eiamnar texto de projetos de leis que serão encaméihados à Câmara
Muniopal, bem como as emendas propostas pelo ^r Legi^trvo.
elabciando pareceres, quando for o caso, para garantit o atrprirrento dos
preceicis legais vigentes; executar outras tarafas correlatas a administração
púbica determinadas pelo superlcr inediato.
J1' • A escolaridade minirra para ocupar o cargo de Procurador Juridico é o
curso superior completo em Direito e registro no órgão riscaiizador da cdasse.
$ 2" - A carga horána para o cargo de Procurada Juridico é de 40 horas
semanais.

Art 8° - Este Oeaeto enba em viga na data de sua pubScaçâaGabineíe da
Prefeita do Munidpo deCapanema. ^do do Paraná, aos14diasdomèsde
agosto de 2013.

Lindamlr Maria de Lata Denardin
Prefeita Municipal

Rosângela Mara MartinI
Secretária de Administração


