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Diário Oficial dos Municípios ^
do Sudoeste do Paraná - DIOEMS

PLANALTO
HOMOLOGAÇÃO E ATO ADJUDICATÕRIO

RtEFEnVRA

f-

DECRETO N*3W DE 12 DE ABRIL DE 2013.

Nomeia os membros para conporem o Consemo Gestor do Fundo de Habitação de
Interesse Social dá outras provklfinclas.
MARIDN FERNANDO KUHN. PREFBTO MUNIORAL DE PLANALTO. Estado dO
Paraná, no uso de suas atrtbüçi es legds
DECRETA

Art 1*-Fica nomeado os membros do Conseltio Gestor do Fundo de HA)Itação de
Interesse Social

Ivanete Lúcia DalfAgnol Kutm-Secretala Municipal deAssIstérclaSocld
Jcsé Ademar Fiev-Secretarla Municipal de Adntinistração
Siivana Cabral de Mâlo-Assistente Social

Fe<íD Mombach-Poder Legl^atlvo
Odemar Ceconl-Secietaila de Plan^amento e super>^são
PaJo Sturmer-Rotary Clube
Gilberto Cstos Furian-ACEP - Associação Comeicid e Empresartal de naialto
Adenise Leandra GruUer cariini-Assoclação de Bairros
Mcides Schiosser-Moradores de Bairros

W  Maríno Rodrigues da Silva-Stndic^o dos Trabatiadoiesf^ii^
-• PauioSergio Budtnguer-CooperaUvadeHabitação
' , ^Art ?-0 preseite Decreto entrará em vigor na date de sua pubBcaçSo. lerogadas as
f  dísposiçi es em contrário.
*  ̂ GikBiNETE DO PREFEITO MUNlCtRAL DE PLANALTO, aos dcee dtas do mês de abril
<  . r oo^o de dois mil e treze.

,'MARLON FERNANDO KUHN

r
t'
. PREFEITO MUNICIRAL

«AVISO DE LICITAÇÃO

V
4*«

TMNvriFN* oisaolà
' o município DE PLANALTO, faz saber aos interessados que com t>ase na Lâ n"
a666/93. LC123120060614 de dezembro de 2006 edemals legislação aplicável em sua
'  stto a Praça São Francisco de Assis. 1563, terá realizar Uc^ão na Modalidade

CONVITE sob n® 01512013. coofcrme descrito abaixo:

OBJETO: Contratação de empresa visando a execução de ampliação da unidsle básica
'do Centro de Saiide Munic^iat. Rua Vereador Jiíllo Skrzypczak, n® 742, Baiiro Nossa
Sertiora de Lourdes. Muncipio de PtanaRo.

* DATADA ABERTURA: 24 de abril de 2013- às 09:00 tioras.
Maiores inlonnaçi esjunto ao Departamento de Uctt^i es em tnrárto deerpedienle.
' MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipa]

• AVISO DE LICITAÇÃO

■PREGÃO PRESENCIAL- N® 017/2013
' O MUN tCIPIO DE PlANALTO/FUNDO MUNICinW. DE SAtJDE DE PLANALTO. ftZ saber

aos Interessados que com base na Lei Federal de n® 10.520 de 17 de jultto de 200^
Decreto Municipal de n* 2727/2007 de 26/06/2007 e suas alteraçi es. subsidartanente
à Lei Federal n® 8.666/93. suas aReraçr es. LC 123/2006 de 14 de dezembro de 2006 e
demais legislações aplicáveis, em sua sede sito a Piaça São Francisco de As^. 1583.

' • tati realizar Ucilação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL sob n® 017^13. coníbnme
descrtto abaixo:
OBJETO: Aquisição de 80.000 (oitenta inil) litir» de corttHistfvel. tipo (^O DIESEL
DATADA ABERTURA: 26 de abíU de 2013-àsU:00 horas.
Maiores mrormaçi es jtfrto ao Departamento de Ucttaçi es em mrário de expediente.
MARLON FERNANDO KUHN
Pr^elto Municipal

HOMOLOGAÇÃO E ATO ADJUDiCATÕRtO

CONVITE N® 006/2013
O MUNIQPIO DE PLANALTO, com Dase na Lei Federal 8B66/B3. faz saber acs
Irteressados que realizou abertura de drxumentose propo^as de preços refereite eiStai
CONVITE N® 006/2013 de acordo com oababrodescrita
OBJETO: Conbatação de empresa visando a aquisição de ar condicionados e
microcomputadores, destinados a Secretana de Educação deste Mixiiclplo de Planalto.
EMPRESA: Glacobo 8 Cia. Lida.
ITEM; 01.
VALOR. RS 13.900,00 (treze mil e nmecenlos reais)
EMPRESA; Rline Telecan Ltda.
ITEM 02
VALOR TOTAL RS 1.980,00 (um ma novecentos e r^^ita reais).
DATA. 09 de abril de 2013
r/IARLON FERNANDO KUHN
Prefeito Munk:ipal

CONVITE N® 007/2013
O MUNICÍPIO DE PI^ALTO. com base na Lei Federal 6666/93. faz saber aos
irteressados que realizou abertura de documentos e pr{^>ostas de preços refererXe editai
CCN1ATE N® 007/2013 de acordo com o abdxo descrito:
OBJETO: Contratação de empresa visando a aqusição de blocos de concreto (paver).
destinados a melhona de Infraestnrturas do Município de Planalto.
EMPRESA: Casa bela Indústria e Comércto de Teihas Ltda.
ITENS. 01.0203,04.
VALOR. RS 47.750.00 (quaieota e stíe mil e setecentos e cinqüenta reais)
DATA: I2deat>rf de 2013
MARLON FERNANtX) KUHN
Prefeito Municipal

TERMO X HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENQALN® 012/2013
0 Prefeito do Município de Planalto. Estado do Paraná, considerando o parecer do
Piegoeiro e equipe de apdo. de conformidade com aATA de Sessão Pública de Pregão
Presencial n® 012«)13. lavrada em 03 de abni de 2013, HOMOLOGO o resuxado final
do Processo Licliatórto. na modalidade Pregão Presencial, Tipo Menor Preço por Lote de
acordo com o abaixodescrita
OBJETO. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de coleta.
recicl^iem. transporte e destmação fedi do uxo hospitalar para a Secretaria de Saúde
deste Município de Piamalto.
EMPRESA: Spieimann & Spielmann Ltda
VALOR TOTAL RS 30.100,00 (trinta mil ecem reais).
DATA: 10 de abril de 2013
MARLON FERNANDO lOJHN
Prefeito Municipal

EOrni. DE RESULTADO DE LICITXÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N® 012/2(^3DE 1» DE MARÇO DE 2013

LUIZ CARLOS BONI, na qualidade de Pregoeiro do Município de Planalto. Estado do
Paraná. n«neado pela Portaria n®. DOe/2013, de 03 de)aí}elrode20l3. em cumprimento
à Ld Federal de tf 10.520 de 17 delulho de 2002; Decreto Murtcipai de n® 2727/2007 de
2G/0&2007e sutBidartamente pela Ld n®. 8666de 21 de junho de 1993 e suas posteriores
alterações e legislação correlata. TORNA PÚBLICO, o resultado Público de Licilação na
modalidade Pí^GÂO PRESENCIAL, tipo menor PREÇO POR LOTE. referente:

EDflÃL DE LtCITAÇÃO-MODALSADE PREGÃO PRESENCIAL N® 012«013

1 .CfejdDdaLjcItação
Contrdaçãode empresa especializada para prestação de serviços de cdeta. reciclagem,
transporte e destmação tinaldo lixo ho^ltal? para a secretaria de S^de deste Munlcípio
de Planatta
2. Empresa f^rtic^^aite:
2.1 SPIEIMANN 8SPIE1-MANN LTDA.
Situação: Classificada
3. Empresa Vencedora;
3.1 SPIELMANN & SPIELMANN LTDA.. pessoa jurídica, com Inscrição no CNPJ N®
07.0'^.504rt)00l-l0. com sede social à Estrada Prtncipd. s/n®, linha São Roque.
Município de Dois Vizinhos, Estado de Paraná, classiflcada em 1® lugar, lotoirzando o
Importe de RS 30.100.00 (trinta mil ecem reais).
4. DatadaAbertua:
A Ucitação Pregão Presencial rf 012/2013 de 19 de março de 2013. teve sua abertura
em reunião realizada pelo PregoebD nodia 03 de abril de 2013 às 09:00 horas, na sala de
reuniões da Prefeitura Municipal de PianaRo. E^do do Paraná, na Praça São Francisco
de Assis, 1583. Centro
PlarBKo. Estado do Paraiá. em 03 de abry de 2013
LUIZ CARLOS BONI
Piegoe&o

O MUNICÍPIO DE PLANALTO, com base 03 Lei Federal 8666/^. faz saber aos
Interessados que realizou sessão púbfica paia apreciação da documentação referente
edital CONVITE N® 009/2013 de acordo com o atiaixo descrito:
OBJETO: Ccmtratação de empresa visando a execução de ampliação da urMade básica
do Centro de Saúde Murfeipai. Rua Vereador Júlio Skrzypczak. n® 742. Bairro Nossa
Senhora de Lourdes, Munlcfplo de Planalto.
MOTiVAÇÃa ConstalotKse pela comissão de licitação que não houve manifestação de
qiraisquer Interessados, em participardo referido certame, ficando então por esse motivo,
qual s^ feita de participantes, declarada "deserta" a respectiva ücttaçãa
DATA: 12 de abril de 2013.
MARLON FERNANDO tqjHN
Prefeito Municipal
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EDITAL CONVITE 009/2013

ATA DA REUNIÃO DE ABERTURA E
JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO E
DAS PROPOSTAS

Aos doze dias de abril de 2013 às nove horas, na sala de reuniões, desta

Prefeitura Municipal de Planalto, os membros integrantes da Licitação

nomeada pela portaria /?° 001/2013, reuniram-se para procederem ao

recebimento, abertura e julgamento das propostas de habilitação e preços

referente a CONVITE A/° 009/2013, que trata da seleção de proposta para

contratação de empresa visando a execução de ampliação da unidade básica

do Centro de Saúde Municipal, Rua Vereador Júlio Skrzypczak, n° 742, Bairro

Nossa Senhora de Lourdes, Município de Planalto. Tendo como valor máximo

a importância de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais). Iniciada a reunião

constatou-se que 03 (três) empresas receberam convite, sendo elas:

CONSTRUTORA CASAGRANDE LTDA., CONSTRUTORA FRANKEN LTDA.

E MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. Constatou-se

pela comissão de licitação que não houve manifestação de quaisquer

interessados, em participar do referido certame, ficando então por esse

motivo, qual seja, falta de participantes, declarada "deserta" a respectiva

licitação. Sugerimos que se conveniente para a administração realize-se novo

procedimento licitatório. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a presente

em única via que depois de assinada será remetida ao executivo.

LUIZ CARLOS BONI

Pregoeiro
747.491.029-20

A KRUGER

Membro

310.216.890-68

ROBERTO ALO"

GOERGENI
Membro

040.368.469-22
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construtora

CASAGRANDE

CONSTRUTORA CASAGRANDE LTDA.

CNPJ 06.125.716/0001 -00 - lE 90.459.165-34

Av Caxias do Sul. 660 - Sala 02 - Centro

85750-000 - Planalto. PR.

Fone 46 3555 1382 - Fax 46 3555 1724

e-mail; coiisirutoracasaurandeiq.uniall.eom

e-mail financeiro: construeciaíifriine.cüin.hr

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO
EDITAL CONVITE N° 009/2013

RAZÃO SOCIAL: Construtora Casagrande Ltda.

CNPJ 06.125.716/0001-00

ENDEREÇO Av. Caxias do Sul, 660 - Centro. Fone 46 3555 1382

MUNICÍPIO: Planalto Estado do Paraná

Declara o recebimento do edital CONVITE N° 009/2013 e anexos

I,II,III,IV,V,VI,VII, Minuta de Contrato, projeto, memorial descritivo,
orçamento quantitativo e cronograma fisico-financeiro, pertinente a
contratação de empresa visando a execução de ampliação da unidade
básica do Centro de Saúde Municipal, Rua Vereador Júlio Skrzypczak,
rf 742, Bairro Nossa Senhora de Lourdes, Município de Planalto.

Planalto, Pr., 04 de abril de 2013.

NOME: Gilberto Carlos Furlan

RO N° 7338933-0

ASSINATURA:



...-■'.ftt.s 'k-

município de planalto
CNPJN'' 76.460.526/0001-16

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

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

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO
EDITAL CONVITE N" 009/2013

EMPRESA: CONSTRUTORA FRANKEN LTDA.

CNPJ N° 09.624.698/0001-90

ENDEREÇO: Rod. Pr 281, Km 625

CIDADE: Planalto ESTADO: Paraná

Declara o recebimento do edital CONVITE N° 009/2013 e anexos
I,II,I1I,IV,V,VI,V1I, Minuta de Contrato, projeto, memorial descritivo,
orçamento quantitativo e cronograma físico-financeiro, pertinente a
contratação de empresa visando a execução de ampliação da unidade
básica do Centro de Saúde Municipal, Rua Vereador Júlio Skrzypczak,
n° 742, Bairro Nossa Senhora de Lourdes, Município de Planalto.

Planalto-Pr., 04 de abril de 2013

NOME: ARI FRANKEN

RG N® 4.476.406-7 SSP/PR

ASSINATURA:

09.624.698/0001-90

'CONSTRUTORA FRANKEN
LTDA.

ROO PR 281. S/N-KM 625
BAIRRO INDUSTRIAL

j  65750^0 - PLANALTO - PR [
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município de planalto

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

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

PFANAFTO - PARANÁ

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO
EDITAL CONVITE N" 009/2013

EMPRESA: MICEMETAL - MULLER IND. E COM. LTDA.

CNPJ N": 75.981.993/0002-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL N": 335.00648-84

ENDEREÇO: RUA OTÁVIO FCO. DE MATTOS, CHAC-82, N° 1563

CIDADE: CAPANEMA ESTADO: PR.

Declara o recebimento do edital CONVITE N° 009/2013 e anexos

I,II,III,IV,V,VI,VII, Minuta de Contrato, projeto, memorial descritivo,
orçamento quantitativo e cronograma físico-financeiro, pertinente a
contratação de empresa visando a execução de ampliação da unidade
básica do Centro de Saúde Municipal, Rua Vereador Júlio Skrzypczak,
n° 742, Bairro Nossa Senhora de Lourdes, Município de Planalto.

Planalto-Pr. 05 de Abril de 2013.

NOME: IVO ANTONIO MULLER

RG N": 799.512/PR.

ASSINATURA:

Micemetal Mulier Industria
i  e Comercia Ltda

RuiOtevIoFiarEiw (te Mattofk,15S3-Santa Ciuz.
I a576MQ3 - Cspanar* - Paraná j
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Diáno Oficial dos Municípios ^
= do Sudoeste do Paraná - DIOEMS
: V inanúMop«iR*sduM»DOl*Mil«Oututro«i2011

PREGÃO PRESENaALN*007/2D-|3
O Prefeflo da Muntcfpio de Pianatto. Esiado do Paraná, consideramo o parecer do
Pregoeto e equipe de apoio, deconloimuade com a ATA de Sesaáo Púutca de PregSo
Presencial n" 007/2013. iaviadaem26demar/ode2013.HOMOLCX3OoresUBdo finai
do Processo Licilatdno. na modaidade Pregão Resencta). Tlpa Menor Preço prv Item de
acordo com o abaixodescrlb

OBJETO: AquisAío de pianudeira tra/lío aniiral e eegadsire. deslínadoi ■ Secretaria de
Agicullura deae Munidpio de Raneilo.
EMPRESA ComerciodeProdutosAgiopecuAdosMolon Lida
nem: 01

VALOR TOTAL RS RS X OOO.OO (Mntamii reafs)
EMPRESA Ceibgni Comercio de Pe/ase impiernentos Agrícolas Uda
item.02

VALOR TOTAL: RS 5.800.00 (cinco md e oitocefltos reais).
DATA: 28 de marAo de 2013
MARLON FERNANDO KUHN

PiefeltoMunicipel

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENOAL N< 008/2013
O Pteleilo do Municipo de Planalto. Estado do Paraná, cortsiderando o parecer do
Pregoero e equipe de apao. de conformidade ccm a ATA de Sessão Pública de Piegáo
Presencial 0*008/2013. lavradaem 27demarÃ)de20i3. HOMOLOGO o resultado flnai
do Processo UcitaOrio. na modaliaade Pregão Presencial. Tipo Menor Preço de acordo
com oabatxodescrrto:

OBJETO. Conlraia^o de empresa especializada visando a prestaAão de serviAo de aulas
de karate. estilo gpju.ryu. destinada a alunos com idades de 06 à 17 anos. objetivando
a execu;ão do Projeto Tempo de Recomeçar e Rirtilecer Vlnctlos Intrsíamllíares.
desefNOivido pela Secretaria de Assistência Soem deste Município de PlanaBo.
EMPRESA: Marco Aurélio Gazzon

QUANTIDADE. 900 (novecents) Hoib
VM.GR TOTAL RS 18 000.00 (dezoilomil reais)
DATA. 28 de mar/io de 2013
MARLON FERNANDO KUHN

PrefeltoMunicipa

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENOAL N* 009/2013
O Piereito do Mumclgio de nanaflo. Estado do Paraná, considerando o parecer do
Pregoeiio e equipe de apao. de conformidade can a ATA de Sessão Pública de Pregão
Presenciam* 009/2013. lavrada on 27 de mar/o de 2013. HOMOLOGO o resultado flnal
do Processo Licitalúno. na modalidade Pregão PreserKlal. Tipo Menor Preço por LcM de
acordo comoabdxodescnb:

OBJETO ContnitaAão decmpresa espedafizsdavisarxto a prestação de serviço profissional
na área de pslcaogla/asslstêrKla salat/coordenação. visatclo a execução do Prc^o
Tempo de Recomaiare Fcrtaiecer Vlncubs intratamiiiares. desenvolvido pela Secretaria
deAssistência Social deste Mtnicipn de Plaialto
EMPRESA: Sitmaia Cabral de Mello

VALOR TOTAL RS61.000.00 (sessenta eum mil reais).
DATA 2Sdemar^de20i3
MARLON FetNANDO KUHN

Prefeito Municipal

HOIMOLOGAÇÃO E ATO ADJUDICATÓRIO

CONVITE N*005/2013

O município DE PLANALTO, com base na Ld Federal B.666A3. âz saber aos
imeressados que realizou abertura de documentos e proposas de pcetes reletente edital
CONVITE N* X5/2013 deacordo com o abaixo descrito
OBJETO' Contratai^o de empresa visando a aquisição de diee Ubrifieante para mMor.
caixa de cimbo. ststema hidráulco e sistema de transmissão, destinados exdusrvamente ao
funcionamento regular de mãquinas.velculase motores, desle Município de Plan^.
EMPRESA. Marcos Virtclos PedroBi

ITENS. 01.02.03.04.06.06.08.
VALOR RS 46.700.00 (quarentae seis mil e setecentos reais)
EMPRESA. TrevoCcméiciode Combustíveis Uda
ITEM. 07.

VALOR TOTAL; RS 13.200.00 (Ireze mtí e duzentos reas).
OATA: 28 de mapiode 2013
MARLON FERNANDO KUHN
Prefeito Municipal

AVItMOELICiTAÇÃO

•CONVITE" N* 009/2013

O MUNiapiO t>E PLANALTO, faz saber aos interessados que com oase na Lei n*
8 666/93. LC123/2006 de 14 de dezembro de 2006e demais leglsiaMo aplicável em sua
sede sito a Pia/a São Francisco de Assis. 1563. fará realizar UcItaÃão na l4odalldade
CONVITE soo n* 009/2013. cor^orme descrito abaIxO'

OBJETO. Contratação de empresa visando a execução de ampliação da unidade básica
do Centro de saúde Municipal. Rua Vereador Jilio Sktzypczak. n* 742. Bairro Nossa

Anoll-EdveDtrÕIB ^ .-V - -|»jQt.5j/q75

Senhora de Lourdes. Município de Pianaiio.
CMTA DA ABERTURA 12 de abnl de 2013-ás 14:00 horas.

Maiores informações junto ao Departamento de Licitações em ncránode eipedienie.
MARLON FERNANDO KUHN

Piefato Municipal

EXTRATO DE CONTRATO N* 018/2013

PREGÃO PRESENOAL N* 005^2013
DATA DA ASSINATURA 28de marA) de 2013
CONTRATANTE: Municfpode PlaiKlb
CONTRATADA: Editora Uma Luz no Fim do Túnel LBa

OBJETO Contratação de empresa visando a aquisição de 3000 (três im) cademcs
pedagógicos, paradendimenloespecinco ao Programade Inceitlvoa Leitura e Pesquisa
Escolar, dos alunos das series biclais do Ensino Fundamental, desenvolvido peia
Secretaria Municipa de EducaAão do Municipode Planalto
VALOR TOTAL: RS 25.500.00 (vinte e cinco mil e quinhentos reais).
PRAZO OE VIGÊNCIA- 31/12/2013
MARLON FERNANDO KUHN

Prdeflo Municipal

EXTRATO OE CONTRATO N* 019/2013

PREGÃO PRESENOAL N* C06/2013
OATA DA ASSINATURA 28 de marAo de 2013
CONTRATANTE Municipiode Planaib
CONTRATACA. C M. Assessoíia ePiarvQamenlo Lida
OBJETO ContrabMo de empresa especializada visando a piestaAão de serviÂos de
assessonalécnicapaia a viabmzaçãoe captação de Recursos Federais a Fundo Perdido
ou per meio de ftnarKiamentos e Gestão de Convênios da aonlnistração miroRipal com
os diversos ministérios, secretanase órgãos do Governo Federal, onentação. conferência
e accmpartiamento do Rano de aA es Articuladas - BAR do FNDE e servlAs de
Restação deConts nos sistemas específicos.
QUANTKTAOE: 3.100 (tiés mil e cem) Horas
VALOR TOTAL RS 77 500.00 (setenta e sete nvi e quinhentos reals)
PRAZO OE VIGÊNCIA 31/12/2014
MARLON FERNANDO KUHN

Refeão Municipal

EXTRATO DE CONTRATO N* 020/2013

PREGÃO PRES ENOAL N* 007/2013
(3ATADAASSINATURA: 28 de marA) de 2013
CONTRATANTE. Municipode RanNb
CONTRATADA: Comércio de ProdiJos A^pecuárlos Moion Uda
OBJETO /AqustÂão de plartadeiia traAão animal, desonada a Secreana de AgrKultura
deste Municipo de Planalto.
Item: 01.

VALOR TOTAL RS 30 000.00 (tmta mu reais)
PRAZO DE VIGÉNOA 30«6/2013
IMRLON FERNANDO KUHN

Prefêiio Municipal

CONTRATO ADiMNISTRATIVG K*0a«a013

PREGÃO PRESENOAL N* 007/2013
CortrâoAdmntstrativo que entre si fazem oMunicIpode RanaRo e a empresa Certagni
Comércbde Peças elmplementos Agrícolas Ltda.. na forma abaixo.
CONTRATANTE: MUNlORO DE PLANALTO, pessoa jurídica de direlb PúWcolntemo.
comsedeàPraçaSãoFrarKiscode/Vssís.n* 1583. inscnb no CNPjn* 76 460 526/0001-
16. neste ato devidamente representodo pelo Prefelb Municipal, senhor MARLON
FERNANDO KUHN. em pleno exercico de seu manddo e funções, brasileiro, casado,
residente e dotrHciliado neste MunKipo de Planalto. Estado do Paraná, portada da
Cédula deideniidade RG n* 3.031.944-3 e do CPF/MFsob n'643 644.469-34.
CONTRATADA- CBFAGRIL COMÉROO DE PEÇAS E IMFT.EMENTOS AGRÍCOLAS
LTDA.. devidamente Inscnta no CNPJ sob n *79 210 035/0001-05 com sede na Avenida
IguaÃj. n* 57& Centro. Municipio de São Miguel do Iguaáu. Estado do Paraná neste
aio representada pelo Administracbr o Sr HOMERO SAIS DUTfZA. biasueifo. casado,
empr^no. portador do RG n* 801.689.830-9 SSP/RS. edo CPF sob n * 453.374.809-
63. resKferte e domiciliado na Av. igua/u n° 576. Município de São Miguel do Igua/u.
Estarb do Paraná

CLÁUSULA PRIMBRA
OO OBJETO DO CONTRATO

O presente contrato tem por objeto a agusição de segadeira. destinada a Secretaita de
Agilciituradeste Municfpiode Planeta tudo conforme aseguir
1  ITEM QÜMI UNID. L^o, ISIT..

0» 60t»iTlff«Tl« > rin^ '
1.0^1 «QMUrtwtC te TMOL am » 1 9 M.00

NNXn
TOTAL

.

1 «1 1 01 UH tWOOÚ

1 TOUáL ;  1 9B000Q

Parágrato Único - Integram e completam o presente termo Cortratual. para todos os
tins de direito, brigando as partes em todos os seus Ismes. as condições ex^essas no
ettítai PREGÃO PflESENCiAL N* 007/2013. juntamente com seus anexos e a pnx»sta
da CONTRATADA.

(«rUeapJe OihM « r««ae ̂
«  CmeÃe# IMiMMigMOti» Asim»® EWvtkemift» dom Oertâeid»

AAti90F-*»6d»*fl» hKAbpe» :: rr~r~z~í«í""
• eoneAr • âvfentidti^» d»

^  iift. cwMe * r«mp», inteAM o _
c6d1^ 9o t»4o ttp aüÈ.

httpi/Zamtop.dlo«ns.c«fn.br
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CONVITE 009/2013

1 - PREÂMBULO

1.1 - O município de planalto, estado do PARANÁ, por intermédio da
Comissão Permanente de Licitação designada pela Portaria n° 001/2013, de
03/01/2013, de conformidade com o disposto na Lei n° 8.666, de 21 de junho de
1993, LC 123/2006 de 14 de dezembro de 2006 e demais legislação aplicável, torna
público a realização de procedimento de licitação, na modalidade CONVITE, sob n°
009/2013, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, na data de 12/04/2013, às 14:00
horas, na Sala de Reuniões da Comissão Permanente de Licitação, localizada na
Praça São Francisco de Assis, n° 1583, Centro, na Cidade de Planalto, no Estado do
Paraná, tendo como objeto a contratação de empresa visando a execução de
ampliação da unidade básica do Centro de Saúde Municipal, Rua Vereador
Júlio Skrzypczak, n° 742, Bairro Nossa Senhora de Lourdes, Município de
Planalto.

1.2-0 recebimento dos Envelopes I, contendo a documentação de Habilitação, e
dos Envelopes II, contendo a Proposta de Preço dos interessados, dar-se-á até às
14:00 horas da data de 12/04/2013, na Sala de Reuniões da Comissão Permanente
de Licitação, localizada à Praça São Francisco de Assis, n° 1583, Centro, na Cidade
de Planalto, no Estado do Paraná.

1.3 - A abertura dos Envelopes I, contendo a documentação de Habilitação, dar-se-á
no endereço indicado no item 1.1. deste Edital, a partir das 14:00 horas do dia
12/04/2013. Havendo a concordância formalmente expressa de todos os
proponentes em renunciar à interposição de recurso da fase de habilitação,
proceder-se-á, na mesma ocasião, a abertura dos Envelopes II, contendo a Proposta
de Preço dos licitantes habilitados.

2-DO OBJETO

2.1 - A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa visando a
execução de ampliação da unidade básica do Centro de Saúde Municipal, Rua
Vereador Júlio Skrzypczak, n° 742, Bairro Nossa Senhora de Lourdes, Município de
Planalto. Tudo conforme projeto, memorial descritivo, orçamento quantitativo e
cronograma físico-financeiro. Conforme abaixo segue:

Item Nome do produto Quant. Unidade Preço
máximo

unitário

Preço
máximo

total

1 Execução de ampliação da unidade
básica do Centro de Saúde Municipal,
Rua Vereador Júlio Skrzypczak, n° 742,
Bairro Nossa Senhora de Lourdes,

01 UN 75.000,00 75.000.00
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Município de Planalto.
TOTAL 75.000,00

3 - DO REGIME DE EXECUÇÃO
3.1-0 regime de execução indireta na modalidade empreitada por preço global.

4 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1- Para cobertura das despesas decorrentes desta licitação serão utilizados
recursos financeiros do Ministério da Saúde/CNES 2583364/Proposta n°

DOTAÇÃO
Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso

1401 09.126.10.301.1001-1052 0.1.00.0000495

5 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
5.1 - Poderão participar, além das empresas convidadas pelo Município de Planalto,
os demais interessados do ramo correspondente ao objeto do presente certame, que
manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 horas da apresentação das
propostas.
5.2 - Não poderão participar da presente licitação os Interessados que estejam
cumprindo as sanções previstas nos incisos (II e IV, do art. 87, da Lei n° 8.666/93.
5.3 - Na presente licitação é vedada a participação de empresas em consórcio e a
representação de mais de uma empresa pelo mesmo representante.
5.4 - Os licitantes (profissionais técnicos) devem visitar o local, para verificação das
condições e dimensão do local da execução do objeto.
5.5 - As visitas deverão ser agendadas diretamente no Departamento de
Engenharia, deste Município de Planalto, ou pelo telefone Oxx 46 3555-1331.
5.6 - As visitas poderão ser realizadas até 24 (vinte e quatro) horas antes da
apresentação das propostas.
5.7 - O Departamento de Engenharia emitirá ATESTADO DE VISITA, que deverá
ser anexado ao Envelope "1" do presente Edital, em conjunto com demais
documentos de habilitação.
5.8 - 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 V.

6 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES "1" e "11" E DA CARTA
DE CREDENCIAMENTO.

6.1 - Os Envelopes I e 11, contendo respectivamente a documentação referente à
habilitação e à proposta de preço, deverão ser entregues na data, horário e local
Indicados no preâmbulo deste Edital, devidamente fechados, constando das faces o
seguintes dlzeres:

a) CONVITE N° 009/2013
ENVELOPE I - DOCUMENTOS DE HABILITAÇAO
PROPONENTE:
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b) CONVITE N° 009/2013
ENVELOPE II - PROPOSTA DE PREÇO
PROPONENTE:
6.2 - A Comissão Permanente de Licitação não acolherá documentação ou
propostas apresentadas em desacordo com o horário, data e local especificados
neste Edital.

6.3 - Caso o proponente encaminhe um representante para acompanhar o
procedimento de licitação, deverá formalizar uma Carta de Credenciamento,
conforme modelo constante no Anexo II deste Edital, que deverá ser entregue à
Comissão Permanente de Licitação no momento da abertura dos Envelopes I.

7-DA HABILITAÇÃO
7.1- As empresas deverão apresentar no ENVELOPE I, os seguintes documentos
originais ou cópia, e deverão estar dentro dos respectivos prazos de validade, os
quais serão examinados pela Comissão Permanente de Licitação:

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 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;

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

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) Atestado de visita, emitido pelo Departamento de Engenharia de que o

profissiGna! técnico da empresa realizou visita ao local da execução do
objeto;

i) Prova de registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU;

j) Prova de registro do profissional da empresa no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA e/ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo - CAU;

k) Declaração de responsabilidade, indicando o responsável pela execução
dos serviços (anexo VII).

I) Declaração de Idoneidade, conforme o modelo do Anexo Itl deste Edital,
assinada pelo representante legal da licitante;

m) Declaração de Observância ao Disposto do Inciso XXXIIi do Artigo 7° da
Constituição Federal, conforme o modelo do Anexo IV deste Edital,
assinada pelo representante legal da licitante.
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8-DA PROPOSTA

8.1- A proposta de preços - Envelope II - deverá ser apresentada em envelope
fechado, devidamente assinada pelo proponente ou seu representante legal,
redigida em português, de forma clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas nos
campos que envolverem valores, quantidades e prazos, deverá ser elaborada
considerando as condições estabelecidas neste edital, conforme anexo I (modelo de
proposta).

a) O preço deverá incluir todas as despesas necessárias para a execução do
objeto da presente licitação.

b) O prazo de validade da proposta, que será contado a partir da data da
entrega da proposta. Na contagem do prazo excluir-se-á o dia de início e
incluir-se-á o dia do vencimento.

8.2 - O preço do objeto do presente certame, deverá respeitar o preço máximo
fixado no item 11 (do preço máximo) deste Edital.
8.3 - O preço válido na data da abertura da licitação, deverá ser cotado em Real.
8.4 - Deverá ainda fazer parte integrante da proposta de preço, orçamento
quantitativo e cronograma físico-financeiro.

9-DO PROCEDIMENTO

9.1- Após o horário fixado para a entrega dos envelopes, nenhum outro, sob nenhum
pretexto, será recebido.
9.2- Serão abertos os envelopes I, contendo a documentação relativa à habilitação
dos proponentes e procedida a sua apreciação.
9.3- Serão considerados inabilitados os proponentes que não apresentarem os
documentos exigidos no item 07 (da habilitação) deste edital.
9.4- Os envelopes II, contendo proposta de preços, serão devolvidos fechados aos
proponentes inabilitados.
9.5- Será verificada a conformidade de cada proposta com os requisitos exigidos no
item 8 (da proposta) deste edital, promovendo-se a desclassificação das propostas
desconformes ou incompatíveis.
9.6- Julgamento e classificação das propostas de acordo com o estabelecido no item
10 (do critério de julgamento) deste edital.
9.7 - Os [icitantes logo após a abertura dos Envelopes "2" contendo a proposta
de preço, serão classificados pela ordem inversa dos valores oferecidos, e
nesta oportunidade os LICITANTES 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.
9.8 - Os beneficiários da Lei 123/2006, caso sua proposta se situe no Intervalo
até 10% (dez 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.

10- DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO
10.1- Dentre as propostas dos proponentes considerados habilitados, serão
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classificadas as propostas pela ordem crescente dos preços apresentados,
considerando-se vencedor o proponente que apresentar o MENOR PREÇO
GLOBAL, respeitando o critério de aceitabilidade dos preços, fixados no item 11
(preço máximo) deste edital.
10.2- Será desclassificada a proposta de preços que ultrapassar o valor máximo
estipulado no item 11 (preço máximo) deste edital.
10.3- Será desclassificada ainda a proponente que deixar de cotar quaisquer
dos itens ou alterar quantidade constante do orçamento quantitativo.
10.4- Não serão consideradas vantagens não previstas neste ato convocatório ou
qualquer oferta sobre propostas de outros concorrentes.
10.5 - Havendo empate entre duas ou mais propostas, a classificação se fará
por sua situação jurídica de empresa beneficiária da LC 123/2006, diversa das
demais e por sorteio, caso forem da mesma categoria jurídica e fiscal, no
mesmo ato público de abertura das propostas no qual os proponentes devem
estar presentes.
10.6 - Os classificados com o menor preço, ou o classificado que se enquadre
na condição de beneficiário da LC 123/2006.

11-DO PREÇO MÁXIMO
11.1 - O preço máximo para a licitação importa em R$ 75.000,00 (setenta e cinco
mil reais).

12 - DA EXECUÇÃO/FISCALIZAÇÃO
12.1 - Ficará a cargo do Departamento de Engenharia do Município de Planalto, o
acompanhamento e fiscalização do objeto.
12.2 - A empresa contratada responsabilizar-se-á pela perfeita execução do objeto,
bem como a substituir ou complementar os materiais e serviços em desacordo,
devendo obedecer rigorosamente os projetos, memorial descritivo, orçamento
quantitativo e cronograma físico-financeiro.

13 - DO PRAZO DE EXECUÇÃO E ENTREGA DO OBJETO
13.1- O prazo máximo para execução do objeto da presente licitação será de 150
(cento e cinqüenta) dias, e serão contados a partir da data fixada para início na
respectiva Ordem de Serviços, emitida pelo Departamento de Engenharia do
Município de Planalto.
13.2- O prazo de vigência do Contrato será até 31/12/2013.

14 - DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
14.1 - Homologado e adjudicado o objeto da presente licitação, o Município de
Planalto convocará o adjudicatário para assinar o termo de contrato em até 05
(cinco) dias úteis, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas no art. 81, da Lei n® 8.666/93.
14.2-0 Município de Planalto, quando o convocado não assinar o contrato no
prazo e condições estabelecidos neste Edital, poderá convocar os proponentes
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas
mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos
preços, ou revogar a licitação, independentemente da cominaçào prevista no art. 81,

5
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da Lei n° 8.666/93.

15- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
15.1- Pela inexecuçâo total ou parcial a proponente ficará suspensa
temporariamente de participar em licitação e de contratar com a administração pelo
prazo de até 02 (dois) anos.
15.2- À CONTRATADA serão aplicadas multas pela CONTRATANTE a serem
apuradas na forma a saber: de 10% (dez por cento) do valor total do Contrato,
quando a CONTRATADA por ação omissão ou negligência, infringir qualquer das
obrigações estipuladas no instrumento contratual.

16- DOS TERMOS ADITIVOS

16.1 - Serão incorporados ao contrato, mediante TERMOS ADITIVOS, qualquer
modificação que venha a ser necessária durante sua vigência, decorrente das
obrigações assumidas pela contratada, alterações nas especificações quantitativas e
qualitativas ou prazos dos serviços prestados a contratante.

17- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS
17.1- O representante do Município de Planalto, especialmente designado para
acompanhar e fiscalizar a execução do contrato efetuará medições e analisará o
avanço físico real dos serviços executados e o cronograma e verificado o exato
cumprimento das obrigações do contrato no período da medição, quanto a
quantidade, qualidade e ao prazo previsto para execução. Medida e atestada a
execução dos serviços, a contratada poderá emitir a correspondente nota fiscal.
17.2- Os pagamentos serão efetuados conforme medição efetuada pelo
Representante do Município de Planalto, e em até 15 (quinze) dias após o
recebimento da respectiva nota fiscal.

18- DOS ANEXOS DO EDITAL

18.1- Compõem esta Convocação Geral, além das condições especificas,
constantes do corpo do instrumento, os seguintes documentos:

a) Anexo I - Modelo de Proposta;
b) Anexo II - Modelo de Carta de Credenciamento;
c) Anexo líl - Modelo de Declaração de Idoneidade;
d) Anexo IV - Modelo de Declaração de Observância ao Disposto do Inciso

XXXIII do Artigo 7° da Constituição Federal;
e) Anexo V- Modelo de declaração de enquadramento de ME ou EPP;
f) Anexo VI - Modelo de Termo de Renúncia;
g) Anexo VII - Modelo de Declaração de responsabilidade;
h) Minuta de Contrato;
i) Projeto, memorial descritivo, orçamento quantitativo e cronograma físico-

financeiro.

19- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
19.1- O Prefeito Municipal poderá até a data da celebração do contrato ou
homologação, desclassificar por despacho fundamentado a Empresa vencedora, se
houver prova de qualquer fato ou circunstância anterior ou posterior ao julgamento
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da licitação que desabone a sua idoneidade, capacidade técnica, administrativa e
financeira, sem que caiba à empresa vencedora nenhuma indenização ou
ressarcimento.

19.2 - Reserva-se ao Prefeito Municipal o direito de revogar ou anular a presente
licitação em seu todo ou parcialmente, sem que assista aos licitantes o direito de
reembolso desde que haja razões de conveniência administrativa ou interesse
público.
19.3 - Os interessados que tiverem dúvidas na interpretação deste Edital, serão
atendidos pelo Departamento de Licitações em horário de expediente.

Planalto-Pr., 03 de abril de 2013

MARLON FERNANDO KUHN
I

Prefeito Municipal
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CONVITE N® 009/2013

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 CONVITE N°

009/2013, instaurado pelo Município de Planalto, na qualidade de

representante legal da empresa, com poderes para representar a empresa,

elaborar a proposta, oferecer lances, assinar atas, interpor de recurso e

praticar todos os demais atos que se fizerem necessários.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente

Local e data

NOME:

RG/CPF

CARGO
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CONVITE N° 009/2013

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ N°

ENDEREÇO FONE:.

MUNICIPIO:^ EST.

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de

proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade de CONVITE N°

009/2013, instaurado pelo Município de Planalto, que não fomos declarados

inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de

suas esferas.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e data / /

NOME:

RG/CPF

CARGO
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CONVITE N° 009/2013

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

PROPONENTE:

CNPJ N°

ENDEREÇO.

MUNICÍPIO:

.FONE:_

EST.

A proponente abaixo assinada, participante da licitação

modalidade de CONVITE N° 009/2013, 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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CONVITE N° 009/2013

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

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ

ENDEREÇO.

MUNICÍPIO:

FONE:_

EST,

O representante legal da empresa.

,  na qualidade de Proponente do
procedimento licitatório sob a modalidade de CONVITE N° 009/2013,
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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CONVITE N® 009/2013

ANEXO VI - TERMO DE RENUNCIA

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ N°

ENDEREÇO.

MUNICÍPIO:

.FONE:_

EST.

O representante legal da empresa.

,  na qualidade de Proponente do
procedimento licitatório sob a modalidade de CONVITE N° 009/2013,
instaurado pelo Município de Planalto, declara na forma e sob as penas
impostas pela Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, obrigando a
empresa que representa, que não pretende recorrer da decisão da Comissão
de Licitação, que julgou os documentos de habilitação, renunciando, assim,
expressamente, ao direito de recurso da fase habilitatória e ao prazo
respectivo, e concordando, em conseqüência, com o curso do procedimento
licitatório, passando-se à abertura dos envelopes de proposta de preço dos
proponentes habilitados.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e data

NOME:

RG/CPF

CARGO
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CONVITE N° 009/2013

ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ N°

ENDEREÇO.

MUNICÍPIO:

FONE:_

EST.

Declaramos conforme solicitado no edital em epígrafe que

o responsável técnico referente a execução dos serviços, caso venhamos a

vencer a referida licitação é:

NOME ESPECIALIDADE CREA/CAU

N°

ASSINATURA

Declaramos, outrossim, que o(s) profissional(is) acima
relacionado(s) pertence(m) ao nosso quadro técnico de profissionais.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente

Local e data

NOME:

RG/CPF

CARGO
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EMPRESA:

CNPJ N°

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO
EDITAL CONVITE N® 009/2013

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO:

CIDADE: ESTADO:

Declara o recebimento do edital CONVITE N° 009/2013 e anexos

I,II,III4V,V,VI,VII, Minuta de Contrato, projeto, memorial descritivo,
orçamento quantitativo e cronograma físico-financeiro, pertinente a
contratação de empresa visando a execução de ampliação da unidade
básica do Centro de Saúde Municipal, Rua Vereador Júlio Skrzypczak,
n° 742, Bairro Nossa Senhora de Lourdes, Município de Planalto.

Planalto-Pr. de de

NOME:_

RG N°

ASSINATURA:
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MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N" ...V2013
CONVITE N" ...../2013

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

CONTRATADA: devidamente

inscrita no CNPJ sob n.° com sede à
N° na Cidade de

neste ato representado pelo Administrador(a) o Sr.(a).
brasileiro(a), comerciante, portador(a) do RG n.°
e do CPF sob n.° , residente e

domiciliado(a), na Cidade de
CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa visando a
execução de ampliação da unidade básica do Centro de Saúde Municipal, Rua
Vereador Júlio Skrzypczak, n° 742, Bairro Nossa Senhora de Lourdes, Município de
Planalto. Tudo conforme projeto, memorial descritivo, orçamento quantitativo e

Item Nome do produto Quant Unidade Preço

unitário

Preço

total

1 Execução de ampliação da unidade
básica do Centro de Saúde

Municipal, Rua Vereador Júlio
Skrzypczak, n° 742, Bairro Nossa
Senhora de Lourdes, Município de
Planalto.

01 UN

TOTAL

para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as
condições expressas no edital, atos convocatórios, projeto, memorial dçscíitivo.



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

planilha de serviços, cronograma físico-financeiro, especificações, proposta da
licitante, parecer de julgamento, ordem de serviços, legislação pertinente à espécie.

CLÁUSULA SEGUNDA
REGIME DE EXECUÇAO/FISCALIZAÇAO
Execução do presente Contrato dar-se-á sob a forma de execução

indireta na modalidade de empreitada por preço global.
Parágrafo Primeiro - A empresa responsabiliza-se pela perfeita

execução do objeto, bem como a substituir ou complementar materiais e serviços em
desacordo, devendo obedecer rigorosamente os projetos, memorial descritivo,
planilha de serviços e cronograma físico-financeiro.

Parágrafo Segundo - A fiscalização do objeto ora contratado ficará a
cargo do Departamento de Engenharia do Município de Planalto.

CLÁUSULA TERCEIRA
DO VALOR

Pela execução do objeto ora contratado, a CONTRATANTE, pagará a
CONTRATADA o valor de R$ ( ), daqui por diante denominado
"VALOR CONTRATUAL".

CLÁUSULA QUARTA
DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS
Parágrafo Primeiro - O representante do Município de Planalto,

designado para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato efetuará medições e
analisará o avanço físico real dos serviços executados e o exato cumprimento das
obrigações do contrato no período da medição, quanto a quantidade, qualidade e ao
prazo previsto para execução. Medida e atestada a execução dos serviços, a
contratada poderá emitir a correspondente nota fiscal.

Parágrafo Segundo - Os pagamentos serão efetuados conforme
medição efetuada pelo Representante do Município de Planalto, e em até 15 (quinze)
dias após o recebimento da respectiva nota fiscal.

Parágrafo Terceiro - Os pagamentos decorrentes da execução do objeto
correrão por conta dos recursos do Ministério da Saúde/CNES 2583364/Proposta n°

Conta da despesa Funcional programátíca Destinaçao de recurso

1401 09.126.10.301.1001-1052 0.1.00.0000495

CLAUSULA QUINTA

DOS PRAZOS

O prazo máximo para a execução e entrega do objeto do presente
Contrato é de 150 (cento e cinqüenta) dias corridos, contados a partir da data fixada
para seu início com a respectiva Ordem de Serviços a ser expedida pelo
Departamento de Engenharia, podendo ser prorrogado, a critério da Administração
nas condições previstas em lei.

CLÁUSULA SEXTA

DOS TERMOS ADITIVOS
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Serão incorporados a este contrato, mediante TERMOS ADITIVOS,
qualquer modificação que venha a ser necessária durante a sua vigência, decorrente
das obrigações assumidas pela CONTRATADA, alterações nas especificações
quantitativas e qualitativas ou prazos dos serviços prestados a CONTRATANTE.

CLÁUSULA SÉTIMA

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 no prazo convencionados.

Parágrafo Segundo - Constituem obrigações da CONTRATANTE:
a) Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com as condições

.  de preço e prazo estabelecidos nas Cláusulas deste Contrato;
b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução

do Contrato;

c) Promover, por intermédio do fiscal designado, a fiscalização,
acompanhamento, conferência e avaliação da execução dos serviços
objeto deste Contrato;

d) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pela CONTRATADA.

Parágrafo Terceiro - Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) Prestar a execução dos serviços de acordo com as especificações

constantes nas cláusulas deste Contrato, e em conformidade com os

projetos, memorial descritivo, planilha de serviços, cronograma
físico-financeiro e especificações, com bom acabamento e utilizando
material de primeira qualidade;

b) Fornecer todos os materiais e equipamentos necessários à execução
dos serviços (ferramentas, maquinários e aparelhamento),

W  responsabilizando-se pela guarda, segurança e proteção de todo o
material e equipamento utilizado, até a conclusão dos serviços;

c) Iniciar os serviços objeto deste Contrato, após o recebimento efetivo,
da ordem de serviço;

d) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais decorrentes da execução;

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

f) Apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) no início
da execução do Contrato;

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

h) Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre a
medicina e segurança do trabalho, obrigando seus empregados a

3
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i)

w

trabalhar com equipamentos individuais de segurança/prevenção
de acidentes de trabalho;

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, do objeto do contrato em que se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução
ou de materiais empregados,

j) Toda e qualquer responsabilidade criminal, civil e administrativa
pela prestação dos serviços objeto do presente contrato caberá única
e exclusivamente a CONTRATADA.

CLÁUSULA OITAVA
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE
INADIMFLEMENTO CONTRATUAL

Parágrafo Primeiro - À 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 02 (dois) anos, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante o Município de Planalto.

CLÁUSULANONA

DA RESCISÃO

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA

DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

O prazo de vigência do presente contrato até 31/12/2013.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
D 4 CESS^^ ATO E SUBC0NTR-4T-4C.40

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 DÉCIMA SEGUNDi4.
nnc r-AcoG nA/ficcnc
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Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes,
com base na Lei n°. 8.666/93, e dos princípios gerais de direito.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
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 produza seus
efeitos legais.

Planalto-Pr., de de

CONTRATANTE CONTRATADA

TESTEMUNHAS:.
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PARECER:

Planalto-Pr., 02 de abril de 2013

DE: Assessoria Jurídica

PARA: Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

À apreciação deste Setor Jurídico do processo
administrativo referente a contratação de empresa visando a execução de ampliação
da imidade básica do Centro de Saúde Municipal, Rua Vereador Júlio Skrzypczak, n°
742, Bairro Nossa Senhora de Lourdes, Município de Planalto.

As minutas do Edital de Licitação Convite e do Contrato Administrativo
anexos ao Processo Administrativo encontram-se em consonância com o regido pela
Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, LC 123/2006 de 14 de dezembro de 2006 e
demais legislação aplicável.

o Parecer,

PÁTRIO
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Planalto-Pr., 27 de março de 2013

DE: Edemir Périco - Secretario de Saúde

PARA: Marlon Fernando Kuhn - Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

Pelo presente solicitamos a Vossa Excelência a competente
autorização objetivando a contratação de empresa visando a execução de ampliação
da unidade básica do Centro de Saúde Municipal, Rua Vereador Júlio Skrzypczak, n°
742, Bairro Nossa Senhora de Lourdes, Município de Planalto. Tudo conforme
projeto, memorial descritivo, orçamento quantitativo e cronograma físico-financeiro.
Conforme abaixo:

Item Nome do produto Quant. Unid. Preço unit. Preço total

1 Execução de ampliação da unidade
básica do Centro de Saúde Municipal,
Rua Vereador Júlio Skrzypczak, n°
742, Bairro Nossa Senhora de Lourdes,

Município de Planalto.

01 UN 75.000,00 75.000,00

VALOR TOTAL 75.000,00

O custo total estimado do objeto, importa no valor
aproximado de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais).

OBS: Os recursos financeiros serão oriundos do

Ministério da Saúde/CNES 2583364/Proposta n° 4119802583364/9985.

Cordialment

EDEMfflPIiRICO
SecrefSno de Saúde
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Planalto-Pr., 27 de março de 2013

DE: Marlon Fernando Kuhn - Prefeito Municipal

Preliminarmente para à autorização solicitada para à
contratação de empresa visando a execução de ampliação da unidade básica do
Centro de Saúde Municipal, Rua Vereador Júlio Skrzypczak, n° 742, Bairro Nossa
Senhora de Lourdes, 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

convocatório da licitação/contrato;

instrumento

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

Cordialmente,

MARJÍON FERNANDO KUHN
Prefeito Municipal.
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Planalto-Pr., 28 de março de 2013

DE:

PARA:

Secretaria de Finanças

Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

Em atenção à solicitação para a contratação de empresa visando a
execução de ampliação da unidade básica do Centro de Saúde Municipal, Rua
Vereador Júlio Skrzypczak, n° 742, Bairro Nossa Senhora de Lourdes, Município de
Planalto, expedido por Vossa Excelência na data de 27/03/2013, informamos a
existência de previsão de recursos orçamentários para assegurar o pagamento das
obrigações decorrentes da solicitação supra, sendo que o pagamento será efetuado
através da Dotação Orçamentária:

DOTAÇAO

Conta da despesa Funcional pfògramáfica Déstinação de recurso '

1401 09.126.10.301.1001-1052 0.1.00.0000495

Cordialmente,

ENSON ELEKÍAR SCHABO
Secretário de Finanças
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Planalto-Pr., 28 de março de 2013

DE: Assessoria Jurídica

PARA: Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

W
À apreciação deste Setor Jurídico do processo

administrativo referente a contratação de empresa visando a execução de ampliação
da xmidade básica do Centro de Saúde Mimicipal, Rua Vereador Júlio Skrzypczak, n°
742, Bairro Nossa Senhora de Lourdes, Mimicípio de Planalto.

De acordo com a informação contida no ofício, de
27/03/2013, da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos e pesquisa de preços feita
pelo Departamento de Compras, o preço máximo do objeto importa em R$ 75.000,00
(setenta e cinco mil reais).

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

DOTAÇAO

Conta da despesa Funcional programática Destinaçao de recurso

1401 09.126.10.301.1001-1052 0.1.00.0000495

A Licitação dar-se-á sob a modalidade CONVITE, pelo
critério de julgamento de MENOR PREÇO GLOBAL, refflc^ pela Lei Federal n.°
8.666/93 e suas alterações, LC 123/2006-^d^í"dé^ dezembro"^ 2006, e demais
disposições legais.

É o recer.

PATRTOTTF

OAB/PR 40:p09 .
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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
PLANALTO - PARANÁ

AUTORIZAÇÃO PARA LICITAÇÃO

Planalto-Pr., 01 de abril de 2013

DE:

PARA:

Marlon Fernando Kuhn

Comissão de Licitações

Considerando as informações e pareceres contidos no presente Processo,
Autorizo a Licitação sob a Modalidade CONVITE, pelo critério de julgamento de
MENOR PREÇO GLOBAL, que tem por objeto contratação de empresa visando a
execução de ampliação da unidade básica do Centro de Saúde Municipal, Rua
Vereador Júlio Skrzypczak, n° 742, Bairro Nossa Senhora de Lourdes, Município
de Planalto, nos termos da Lei Federal n.° 8.666/93 e suas alterações, LC123/2006 de
14 de dezembro de 2006, e demais disposições legais.

A Comissão de Licitação nomeada pela Portaria 001/2013.

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

MARLON FERNANDO KUHNP^feito Municipal
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SISMOB - Sistema de Monitoramento de Obras

Ministério da Saúde - MS
Secretaria de Atenção à Saúde - SAS
Departamento de Atenção Básica - DAS
SISMOB - Sistema de Monitoramento de Obras

Roberto Atoysio Goergen | Engenheiro | Planalto/PR 1 Perfc d<a Ac esso | Confkjuraçoes da Conta | Alterar Senha 1 Sair

Situação da Obra - Programa de Requalificação das Unidades Básicas

Passo a passo. Clique aqui
Ampliação

Atenção—

e assinaLra dos responsáveis deve-se fazer o UPLOAD do documento no SISMOB.

Legenda

Paratréns, obra atualizada!
Atenção, fique atento ao prazo de alimentação do sistema.
Cuidado, é preciso aSmentar o sistena.
Informação Incompleta.
Sem registro.

Identificação da Obra Informações da Obra Monitoramento da Obra Paralisação

-Uentificação da Obra *

Município:
PLANALTO - PR

Nome do Estabelecimento:
CENTRO C€ SAÚDE NIS l PLANALTO

Tipo de Obra:
AnpEaçâo

Engenheiro / Arquiteto responsável:
04036846922 - ROBERTO ALOYSIO GOERGEN

Endereço:
RUA JUUO SKR2YPZACK N" 742

cm:

09272764000100

CNES:

2583364

N" da Proposta:
4119802583364/9985

Nome da Obra:
AMPUAÇÃO DA USS DO POSTO CENTRAL DE PLANALTO-PR

Tipo de Estabelecimento.
CENTRO DE SAUDE/UNlDADE BASlCA

Valor da Proposta:
R$ 75.000,00

VOLTAR

Departamento de Atenção Básica - DAB
E-mail: qualificaubs^saude.gov.br
Desenvolvido pelo Núcleo de Tecnologia da Informação - NTl , . j .r^,v.i!iri"Ha
Este site é acessível e está de acordo com os padrões W3C de H l ML e CSS e possui o sek) brasileiro dt actssibiídadt.

Versão 1.0

dab2.saud8.gov.ly/slstemas/sism(±/situacaoObra.php 1/1


