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Planalto-Pr., 01 de abril de 2013

DE: Cleusa Maria Dessanti - Secretaria de Educação

PARA: Marlon Fernando Kuhn - Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

Pelo presente solicitamos a Vossa Excelência a competente
autorização objetivando a contratação de empresa visando a aquisição de camisetas
escolares, destinadas aos alunos do ensino fundamental, pré-escola e creche, deste
Município de Planalto. Conforme abaixo se^e:
Item Nome do produto Quant. Unidade Preço

unitário

Preço
total

1 Camisetas em poliviscose (67% poliestei
0 33% viscose), gola ribana, manga curta,
branca, tamanho "4", conforme anexo VII.

60 UN 8,50 510,00

2 Camisetas em poliviscose (67% poliester
e 33% viscose), gola ribana, manga curta,
branca, tamanho "6", conforme anexo

VIL

200 UN 9,50 1.900,00

3 Camisetas em poliviscose (67% poliéster
e 33% viscose) , gola ribana, manga
curta, branca, tamanho "EGG". Conforme

anexo VII.

10 UN 16,00 160,00

4 Camisetas em poliviscose (67% poliéster
e 33% viscose) , gola ribana, manga
curta, branca, tamanho "GG". Conforme

anexo VII.

13 UN 15,50 201,50

5 Camisetas em poliviscose (67% poliéster
e 33% viscose) , gola ribana, manga
curta, branca, tamanho "M". Conforme

anexo VIL

20 UN 15,00 300,00

6 Camisetas em poliviscose (67% poliéster
e 33% viscose) , gola ribana, manga
curta, branca, tamanho "12". Conforme

anexo VIL

310 UN 11,50 3.565,00

7 Camisetas em poliviscose (67% poliéster
e 33% viscose) , gola ribana, manga
curta, branca, tamanho "10". Conforme

anexo VIL

320 UN 11,00 3.520,00

8 Camisetas em poliviscose (67% poliéster 25 UN 12,50 312,50
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e 33% viscose) , gola ribana, manga
oirta, branca, tamanho "16". Conforme

anexo VII.
9  Camisetas em poliviscose (67% poUéster 80 UN 12,00 960,00

e 33% viscose) , gola ribana, manga
curta, branca, tamanho "14". Conforme

anexo VII.
10 Camisetas em poliviscose (67% poliester 260 UN 10,00 2.600,00

e 33% viscose), gola ribana, manga curta,
branca, tamanho "8", conforme anexo VII.

11 Camisetas em poliviscose (67% poliester e 30 UN 13,50 405,00
33% viscose) gola ribana, manga curta,
branca, tamanho "P", conforme anexo VII.

12 Camisetas em poliviscose (67% poliester e 60 UN 8,00 480,00
33% viscose) gola ribana, manga curta,
branca, tamanho "^2'", conforme anexo
VII.

13 Camisetas em poliviscose (67% poliester e 16 UN 15,00 240,00
33% viscose), gola ribana, manga curta,
branca, tamanho "G", conforme anexo
VII.

TOTAL 15.154,00
O custo total estimado dos objetos, importa no valor

aproximado de R$ 15.154,00 (quinze mil e cento e cinqüenta e quatro reais).

10,00 2.600,00

13,50 405,00

8,00 480,00

15,00 240,00

Prazo de Vigência do Contrato: 30/06/2013

Cordialmente,

CLEÜSA MARIA DESSANTI

Secretária de Educação
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Planalto-Pr., 02 de abril de 2013

DE: Marlon Fernando Kuhn - Prefeito Municipal

Preliminarmente para à autorização solicitada para à
contratação de empresa visando a aquisição de camisetas escolares, destinadas aos
alunos do ensino fundamental, pré-escola e creche, deste Município de Planalto,
encaminhamos:

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

PARA: Departamento de Materiais e Compras;
à  fins de elaboração da minuta do instrumento
convocatório da licitação/contrato;

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

Cordialmente,

MARLON FERNANDO KUHN

'refeito Municipal.
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Planalto-Pr., 03 de abril de 2013

DE:

PARA:

Secretaria de Finanças

Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

Em atenção à solicitação para a contratação de empresa visando a
aquisição de camisetas escolares, destinadas aos alunos do ensino fundamental, pré-
escola e creche, deste Município de Planalto, expedido por Vossa Excelência na data
de 02/04/2013, 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:

DOTAÇOES

Conta da despesa , Funciopal prpg^amátiça -JJestinação de recpjsq j

720 07.121.12.361.1201-2032 0.1.00.0000000

790 07.121.12.361.1201-2033 0.1.00.0000000

Cordialmente,

ENSON ELEMAR SCHABO

Secretário de Finanças
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PARECER:

Planalto-Pr., 03 de abril de 2013

DE: Assessoria Jurídica

PARA: Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

V

A apreciação deste Setor Jurídico do processo
administrativo referente a contratação de empresa visando a aquisição de camisetas
escolares, destinadas aos alunos do ensino fundamental, pré-escola e creche, deste
Município de Planalto.

De acordo com a informação contida no ofício, de
01/04/2013, da Secretaria de Educação e pesquisa de preços feita pelo
Departamento de Compras, o preço máximo dos objetos importa em R$ 15.154,00
(quinze mil e cento e cinqüenta e quatro 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
Orr a m pn f á r i a <; ■

DOTAÇÕES
Conta da despesa: Funcional programática Destinação de recurso:

720 07.121.12.361.1201-2032 0.1.00.0000000

790 07.121.12.361.1201-2033 0.1.00.0000000

A Licitação dar-se-á sob a modalidade CONVITE, pelo
critério de julgamento de MENOR PREÇO PORJ^OTE. regida^gela Lei Federal n°
8.666/93 e suas alterações, LC 123/2O06r''3pT4de dezembroaè~~~2Qp6, e demais
disposições legais.

ecer.

PATBIQLl
OAB/PR 40.209
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AUTORIZAÇÃO PARA LICITAÇÃO

Planalto-Pr., 04 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 POR LOTE, que tem por objeto contratação de empresa visando a
aquisição de camisetas escolares, destinadas aos alunos do ensino fundamental,
pré-escola e creche, deste Município de Planalto, nos termos da Lei Federal n°
8.666/93 e suas alterações, LC 123/2006 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 KUHN

'refeito Municipal
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MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° ...,72013
CONVITE N° ..../2013

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

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

CONTRATADA: devidamente
inscrita no CNPJ sob n.° com sede à

N° na Cidade de

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

domiciliado(a), na Cidade de

CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO DO CONTRATO
O presente Contrato tem por objeto a aquisição de camisetas escolares,

destinadas aos alunos do ensino fundamental, pré-escola e creche, deste Município
de Planalto, conforme a seguir:
LOTE: 1

ITEM QUANT UNID !  DISCRIMINAÇÃO

01 60 UN Camisetas em poliviscose
■  (67% poliester e 33%
viscose), gola ribana, manga

; curta, branca, tamanho "4",
conforme anexo VII.

02 200 UN Camisetas em poliviscose
(67% poliester e 33%
viscose), gola ribana, manga
curta, branca, tamanho "6",

conforme anexo VII.

03 10 UN Camisetas em poliviscose
(67% poliéster e 33%
viscose) , gola ribana,
manga curta, branca.

MARCA VALOR

UNIT.

VALOR

TOTAL
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tamanho "EGG". Conforme

anexo Vü.

Camisetas em poliviscose
(67% poliéster e 33%
viscose) , gola ribana,
manga curta, branca,
tamanho "GG". Conforme

anexo VII.

Camisetas em poliviscose
(67% poliéster e 33%
viscose) , gola ribana,
manga curta, branca,
tamanho "M". Conforme

anexo VII.

Camisetas em poliviscose
(67% poliéster e 33%
viscose) , gola ribana,
manga curta, branca,
tamanho "12". Conforme

anexo VII.

Camisetas em poliviscose
(67% poHéster e 33%
viscose) , gola ribana,
manga curta, branca,
tamanho "10". Conforme

anexo VII.

Camisetas em poliviscose
(67% poliéster e 33%
viscose) , gola ribana,
manga curta, branca,
tamanho "16". Conforme

anexo VII.

Camisetas em poliviscose
(67% poliéster e 33%
viscose) , gola ribana,
manga curta, branca,
tamanho "14". Conforme

anexo VII.

Camisetas em poliviscose
(67% poHester e 33%
viscose), gola ribana, manga
curta, branca, tamanho "8",

conforme anexo VII.

Camisetas em poliviscose
(67% poliester e 33%
viscose) gola ribana, manga
curta, branca, tamanho "P",

conforme anexo VII.





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

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

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

17 60 UN Camisetas em poliviscose
(67% poliester e 33%
viscose) gola ribana, manga
curta, branca, tamanho

conforme anexo VII.
1^ 16 UN Camisetas em poliviscose

(67% poliester e 33%
viscose), gola ribana, manga
curta, branca, tamanho "G",

I  1 conforme anexo Vn.
TOTAL I

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

CLÁUSULA SEGUNDA
DO VALOR

Pelo fornecimento dos objetos 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
A entrega correspondente aos objetos acima mencionado será efetuada

total na Secretaria Municipal de Educação, em até 15 (quinze) dias úteis após o
recebimento da Solicitação de Entrega.

CLÁUSULA QUARTA
DA FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado em até 15 dias após a entrega dos objetos,
com apresentação da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is).

Parágrafo Único
O pagamento decorrente da aquisição dos objetos correrá por conta dos

recursos próprios do Município de Planalto, através das seguintes dotações
orçamentárias:

Conta da despesa Funcional programática Destinação de recursoí

^0 07.121.12.361.1201-2032 0.1.00.0000000
790 07.121.12.361.1201-2033 0.1.00.0000000

CLÁUSULA QUINTA
DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

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

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

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

comerciais decorrentes.

c) A CONTRATADA é obrigada a substituir, as suas expensas, os
objetos do contrato em que se verificarem, defeitos ou incorreções.

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

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

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

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

CLÁUSULA SÉTIMA
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE

INADIMPLEMENTO CONTRATUAL

Parágrafo Primeiro - 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 2 (dois) anos, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante o Município de Planalto.

CLÁUSULA OITAVA
DA RESCISÃO

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

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

CLÁUSULA NONA
DA VIGÊNCIA
O prazo de vigência do presente contrato será até 30/06/2013.

4
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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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MINUTA DE CONVITE W® /2013

1 - PREÂMBULO

1.1-0 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, toma
público a realização de procedimento de licitação, na modalidade CONVITE, sob n°

/  do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, na data de / / , às
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 aquisição de camisetas escolares, destinadas aos
alunos do ensino fundamental, pré-escola e creche, deste 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

horas da data de / / , na Sala de Reuniões da Comissão Permanente
de Licitação, localizada à Praça São Francisco de Assis, 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 horas do dia

/  / 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 aquisição de camisetas escolares,
destinadas aos alunos do ensino fundamental, pré-escola e creche, deste Município

LOTE: 1

Item Nome do produto Quant Unidade Preço
máximo

unitário

Preço
máximo

total

1 Camisetas em poliviscose (67% poliester e
33% viscose) . gola ribana, manga curta,
branca, tamanho "4", conforme anexo Vil.

60 UN 8,50 510,00

2 Camisetas em poliviscose (67% poliester e 200 UN 9,50 1.900.00
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33% viscose) , gola ribana, manga curta,
branca, tamanho "6", conforme anexo Vil.

3 Camisetas em poliviscose (67% poliéster e
33% viscose) , gola ribana, manga curta,
branca, tamanho "EGG". Conforme anexo
VII.

10 UN 16,0C 160,00

4 Camisetas em poliviscose (67% poliéster e
33% viscose) . gola ribana, manga curta,
branca, tamanho "GG". Conforme anexo VII.

13 UN 15,5C 201,50

5 Camisetas em poliviscose (67% poliéster e
33% viscose) , gola ribana, manga curta,
branca, tamanho "M". Conforme anexo VII.

20 UN 15,00 300,00

6 Camisetas em poliviscose (67% poliéster e
33% viscose) , gola ribana, manga curta,

branca, tamanho "12". Conforme anexo VIL

310 UN 11,50 3.565,00

7 Camisetas em poliviscose (67% poliéster e
33% viscose) , gola ribana, manga curta,
branca, tamanho "10". Conforme anexo VII.

320 UN 11,00 3.520,00

8 Camisetas em poliviscose (67% poliéster e
33% viscose) , gola ribana, manga curta,
branca, tamanho "16". Conforme anexo VII.

25 UN 12,50 312,50

9 Camisetas em poliviscose (67% poliéster e
33% viscose) , gola ribana, manga curta,
branca, tamanho "14". Conforme anexo VII.

80 UN 12,00 960,00

10 Camisetas em poliviscose (67% poliester e
33% viscose), gola ribana, manga curta,

branca, tamanho "8", conforme anexo VII.

260 UN 10,00 2.600,00

11 Camisetas em poliviscose (67% poliester e
33% viscose) gola ribana, manga curta,
branca, tamanho "P", conforme anexo VII.

30 UN 13,50 405,00

12 Camisetas em poliviscose (67% poliester e
33% viscose) gola ribana, manga curta,
branca, tamanho "2'', conforme anexo VII.

60 UN 8,00 480,00

13 Camisetas em poliviscose (67% poliester e
33% viscose), gola ribana, manga curta,
branca, tamanho "G", conforme anexo VII.

16 UN 15,00 240,00

TOTAL 15.154,00

3 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3.1- Para cobertura das despesas decorrentes desta licitação serão utilizados
recursos próprios da Prefeitura Municipal de Planalto. Proveniente das seguintes

Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso

720 07.121.12.361.1201-2032 0.1.00.0000000

790 07.121.12.361.1201-2033 0.1.00.0000000
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4 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1 - 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.
4.2 - Não poderão participar da presente licitação os interessados que estejam
cumprindo as sanções previstas nos incisos 111 e IV, do art. 87, da Lei n® 8.666/93.
4.3 - 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.

5 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES "1" e "II" E DA CARTA
DE CREDENCIAMENTO.

5.1 - Os Envelopes I e II, 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
os seguintes dizeres:

a) CONVITE N° /2013
ENVELOPE I - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PROPONENTE:

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

5.3 - 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.

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

apresentação de Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela
Secretaria de Estado da Fazenda, do domicilio ou sede do proponente, ou
outra equivalente, na forma de lei;

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

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

g) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e última alteração;
h) Prova de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CNPJ);
i) Declaração de Idoneidade, conforme o modelo do Anexo III deste Edital,

assinada pelo representante legal da iicitaníe;
j) 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;

7 - DA PROPOSTA

7.1- A proposta de preços — envelope I!, devidamente assinada pelo proponente ou
seu representante legal, deverá ser redigida em português, datilografada ou digitada,
de forma clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas nos campos que envolverem
valores, quantidades e prazos, com indicação do número deste Edital. Deverá ser
eiasjuiaOa L/Uíisíüesaísuo as üuiíusçues t^siaueíeciuas üesie euila!

discriminando-se minuciosamente o objeto cotado, observando-se o quantitativo de
«w w' IHCaXíIÍiO lUlcSl. cSiHücâ d IliclILrd

do produto ofertado conforme descrito no Anexo I do presente Edital, facilitando
assim o julgamento. Não deverão ser cotados objetos que não atendam às
especificações mínimas prevista no Anexo !, sob pena de desclassificação.

a) O preço deverá incluir todas as despesas necessárias para a entrega dos
objetos da presente licitação.

b) O prazo de validade da proposta, que será contado a partir da data da

inrliiir-RP-á n rlíp Ho \/pnrimpntn

7.2 - O preço dos objetos do presente certame, deverá respeitar o preço máximo
fixado no item 2 fdo objeto) deste Edital.

7.4 - A empresa vencedora deverá apresentar proposta final com readequacão
de cada item ao novo valor proposto do lote. Ressalta-se que para isso deverá
ser utilizado um desconto proporcionai ponderado a cada item. a fim de que
este tenha seu valor unitário um desconto compatível com a oferta global final.

R _ nn PRonFníMFNTO

8.1- Após o horário fixado para a entrega dos envelopes, nenhum outro, sob nenhum
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pretexto, será recebido.
8.2- Serão abertos os envelopes I, contendo a documentação relativa à habilitação
dos proponentes e procedida a sua apreciação.
8.3- Serão considerados inabilitados os proponentes que não apresentarem os
documentos exigidos no item 6 (da habilitação) deste edital.
8.4- Os envelopes II, contendo proposta de preços, serão devolvidos fechados aos
proponentes inabilitados.
8.5- Será verificada a conformidade de cada proposta com os requisitos exigidos no
item 7 (da proposta) deste edital, promovendo-se a desclassificação das propostas
desconformes ou incompatíveis.
8.6- Julgamento e classificação das propostas de acordo com o estabelecido no item
9 (do critério de julgamento) deste edital.
8.7 - Os llcitantes 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.
8.8 - Os beneficiários da Lei 123/2008, 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.

9- DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO
9.1- Dentre as propostas dos proponentes considerados habilitados, serão
classificadas as propostas pela ordem crescente dos preços apresentados,
considerando-se vencedor o proponente que apresentar o MENOR PREÇO POR
LOTE, respeitando o critério de aceitabilidade dos preços, fixados no item 2 (do
objeto) deste edital.
9.2- Será desclassificada a proposta de preços que ultrapassar os valores máximos
estipulado no item 2 (do objeto) deste edital.
9.3- Não serão consideradas vantagens não previstas neste ato convocatório ou
qualquer oferta sobre propostas de outros concorrentes.
9.4 - 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.
9.5 - Os classificados com o menor preço, ou o classificado que se enquadre
na condição de beneficiário da LC 123/2006.

10- DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO
10.1- A entrega correspondente aos objetos acima mencionado será efetuada total
na Secretaria de Educação, deste Município de Planalto, e em até 15 (quinze) dias
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úteis após o recebimento da solicitação de entrega.
10.2- O prazo de vigência do Contrato será até 30/06/2013.

11 - DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
11.1 - Homologado e adjudicado os objetos 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.
11.2 - O 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 cominação prevista no art. 81,
da Lei n® 8.666/93.

12- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
12.1- Pela inexecução 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.
12.2- Pela inexecução total ou parcial do contrato, poderá, garantida a prévia defesa,
será aplicada multa corresponde a 10% (dez por cento) sobre o valor total do
contrato.

13- DOS TERMOS ADITIVOS

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

14- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS
14.1- O pagamento será efetuado em até 15 dias após a entrega dos objetos, e com
apresentação da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is).

15- DOS ANEXOS DO EDITAL

15.1- 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 III - Modelo de Declaração de Idoneidade;
d) Anexo IV - Modelo de Declaração de Observância ao Disposto do Inciso

XXXlll 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 e Especificações das Camisetas e dos Agasalhos;
i) Minuta de Contrato.
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16- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1- 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
da licitação que desabone a sua idoneidade, capacidade técnica, administrativa e
financeira, sem que caiba à empresa vencedora nenhuma indenização ou
ressarcimento.

16.2 - 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.
16.3 - Os interessados que tiverem dúvidas na interpretação deste Edital, serão
atendidos pelo Departamento de Licitações em horário de expediente.

Planalto-Pr de de

MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal
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PARECER:

Planalto-Pr., 05 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 aquisição de camisetas
escolares, destinadas aos alunos do ensino fundamental, pré-escola e creche, deste
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 123/20Q6-de_14^e dezembro de 2006 e
demais legislação aplicável.
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CONVITE N"" 011/2013

1 - PREÂMBULO

1.1-0 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°
011/2013, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, na data de 17/04/2013, 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 aquisição de camisetas escolares, destinadas aos
alunos do ensino fundamental, pré-escola e creche, deste 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 17/04/2013, na Sala de Reuniões da Comissão Permanente
de Licitação, localizada à Praça São Francisco de Assis, 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
17/04/2013. 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 aquisição de camisetas escolares,
destinadas aos alunos do ensino fundamental, pré-escola e creche, deste Município

LOTE: 1

Item ■= "TCme do proButo T "Quant Unidade Preço
máximo
unitário

Preço""
máximo

total

1 Camisetas em poliviscose (67% poliester e
33% viscose) , gola ribana, manga curta,
branca, tamanho "4", conforme anexo VII.

60 UN 8,50 510,00

2 Camisetas em poliviscose (67% poliester e 200 UN 9,50 1.900,00
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33% viscose) , gola ríbana, manga curta,
branca, tamanho "6", conforme anexo Vil.

Camisetas em poliviscose (67% polléster e
33% viscose) , gola ríbana, manga curta,
branca, tamanho "EGG". Conforme anexo
VII.

Camisetas em poliviscose (67% poliéster e
33% viscose) , gola ribana, manga curta,
branca, tamanho "GG". Conforme anexo VII.

Camisetas em poliviscose (67% poliéster e
33% viscose) , gola ribana, manga curta,
branca, tamanho "M". Conforme anexo VII.

Camisetas em poliviscose (67% poliéster e
33% viscose) , gola ribana, manga curta,
branca, tamanho "12". Conforme anexo VII.

Camisetas em poliviscose (67% poliéster e
33% viscose) , gola ribana, manga curta,
branca, tamanho "10". Conforme anexo VII.

Camisetas em poliviscose (67% poliéster e
33% viscose) , gola ribana, manga curta,
branca, tamanho "16". Conforme anexo VII.

Camisetas em poliviscose (67% poliéster e
33% viscose) , gola ribana, manga curta,
branca, tamanho "14". Conforme anexo VII.

Camisetas em poliviscose (67% pollester e
33% viscose), gola ribana, manga curta,
branca, tamanho "8", conforme anexo VII.

Camisetas em poliviscose (67% pollester e
33% viscose) gola ribana, manga curta,
branca, tamanho "P", conforme anexo VII.

Camisetas em poliviscose (67% pollester e
33% viscose) gola ribana, manga curta,
branca, tamanho ''2", conforme anexo VII.

Camisetas em poliviscose (67% pollester e
33% viscose), gola ribana, manga curta,
branca, tamanho "G", conforme anexo VII.

TOTAL

16,00 16

15,50 201,50

15,00 300,00

11,50 3.565,00

11,00 3.520,00

12,50 312,50

12,00 960,00

10,00 2.600,00

13,50 405,00

8,00 480,00

15,00 240,00

15.154,

3 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3.1- Para cobertura das despesas decorrentes desta licitação serão utilizados
recursos próprios da Prefeitura Municipal de Planalto. Proveniente das seguintes
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

uncíonál i^mrnática Destinação de recurso
720 07.121.12.361.1201 -2032 0.1.00.0000000
790 07.121.12.361.1201-2033 0.1.00.0000000
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4- DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1 - 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.
4.2 - Não poderão participar da presente licitação os interessados que estejam
cumprindo as sanções previstas nos incisos III e IV, do art. 87, da Lei n° 8.666/93.
4.3 - 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.

5 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES "I" e "11" E DA CARTA
DE CREDENCIAMENTO.

5.1 - Os Envelopes I e II, 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
os seguintes dizeres:

a) CONVITE N° 011/2013
ENVELOPE I - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PROPONENTE:

b) CONVITE N° 011/2013
ENVELOPE II - PROPOSTA DE PREÇO
PROPONENTE:
5.2 - A Comissão Permanente de Licitação não acolherá documentação ou
propostas apresentadas em desacordo com o horário, data e local especificados
neste Edital.

5.3 - 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.

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

apresentação de Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela
Secretaria de Estado da Fazenda, do domicilio ou sede do proponente, ou
outra equivalente, na forma de lei;

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

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

g) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e última alteração;
h) Prova de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CNPJ);
i) Declaração de Idoneidade, conforme o modelo do Anexo III deste Edital,

assinada pelo representante legal da licitante;
j) 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;

7 - DA PROPOSTA

7.1- A proposta de preços - envelope II, devidamente assinada pelo proponente ou
seu representante legal, deverá ser redigida em português, datilografada ou digitada,
de forma clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas nos campos que envolverem
valores, quantidades e prazos, com indicação do número deste Edital. Deverá ser
elaborada considerando as condições estabelecidas neste edital e seus anexos,
discriminando-se minuciosamente o objeto cotado, observando-se o quantitativo de
cotação de quantidade e o preço máximo unitário e total, constando ainda à marca
do produto ofertado conforme descrito no Anexo I do presente Edital, facilitando
assim o julgamento. Não deverão ser cotados objetos que não atendam às
especificações mínimas prevista no Anexo I, sob pena de desclassificação.

a) O preço deverá incluir todas as despesas necessárias para a entrega dos
objetos 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
inc!uir-se-á o dia do vencimento.

7.2 - O preço dos objetos do presente certame, deverá respeitar o preço máximo
fixado no item 2 (do objeto) deste Edital.
7.3 - O preço válido na data da abertura da licitação, deverá ser cotado em real.
7.4 - A empresa vencedora deverá apresentar proposta final com readequação
de cada item ao novo valor proposto do lote, Ressalta-se que para isso deverá
ser utilizado um desconto proporcional ponderado a cada item, a fim de que
este tenha seu valor unitário um desconto compatível com a oferta global final.

8 - DO PROCEDIMENTO

8.1- Após o horário fixado para a entrega dos envelopes, nenhum outro, sob nenhum
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pretexto, será recebido.
8.2- Serão abertos os envelopes I, contendo a documentação relativa à habilitação
dos proponentes e procedida a sua apreciação.
8.3- Serão considerados inabilitados os proponentes que não apresentarem os
documentos exigidos no item 6 (da habilitação) deste edital.
8.4- Os envelopes II, contendo proposta de preços, serão devolvidos fechados aos
proponentes inabilitados.
8.5- Será verificada a conformidade de cada proposta com os requisitos exigidos no
item 7 (da proposta) deste edital, promovendo-se a desclassificação das propostas
desconformes ou incompatíveis.
8.6- Julgamento e classificação das propostas de acordo com o estabelecido no item
9 (do critério de julgamento) deste edital.
8.7 - Os licitantes logo após a abertura dos Envelopes "2" contendo a proposta
de preço, serão cíassifícados 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.
8.8 - Os benefíciáríos 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.

9- DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO
9.1- Dentre as propostas dos proponentes considerados habilitados, serão
classificadas as propostas pela ordem crescente dos preços apresentados,
considerando-se vencedor o proponente que apresentar o MENOR PREÇO POR
LOTE, respeitando o critério de aceitabilidade dos preços, fixados no Item 2 (do
objeto) deste edital.
9.2- Será desclassificada a proposta de preços que ultrapassar os valores máximos
estipulado no Item 2 (do objeto) deste edital.
9.3- Não serão consideradas vantagens não previstas neste ato convocatório ou
qualquer oferta sobre propostas de outros concorrentes.
9.4 - 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.
9.5 - Os classificados com o menor preço, ou o classificado que se enquadre
na condição de beneficiário da LC 123/2006.

10- DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO
10.1- A entrega correspondente aos objetos acima mencionado será efetuada total
na Secretaria de Educação, deste Município de Planalto, e em até 15 (quinze) dias
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úteis após o recebimento da solicitação de entrega.
10.2- O prazo de vigência do Contrato será até 30/06/2013.

11 - DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
11.1 - Homologado e adjudicado os objetos 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.
11.2 - O 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 cominação prevista no art. 81,
da Lei n° 8.666/93.

12- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
12.1- Pela inexecução 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.
12.2- Pela inexecução total ou parcial do contrato, poderá, garantida a prévia defesa,
será aplicada multa corresponde a 10% (dez por cento) sobre o valor total do
contrato.

13- DOS TERMOS ADITIVOS

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

14- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS
14.1-0 pagamento será efetuado em até 15 dias após a entrega dos objetos, e com
apresentação da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is).

15- DOS ANEXOS DO EDITAL

15.1- 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 III - 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 e Especificações das Camisetas e dos Agasalhos;
i) Minuta de Contrato.
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16- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1- 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
da licitação que desabone a sua idoneidade, capacidade técnica, administrativa e
financeira, sem que caiba à empresa vencedora nenhuma indenização ou
ressarcimento.

16.2 - 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.
16.3 - Os interessados que tiverem dúvidas na interpretação deste Edital, serão
atendidos pelo Departamento de Licitações em horário de expediente.

Planalto-Pr., 08 de abril de 2013

WIARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal
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CONVITE N° 011/2013

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°

011/2013, instaurado pelo Município de Planalto, na qualidade de

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

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

praticar todos os demais atos que se fizerem necessários.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente

Local e data

NOME:

RG/CPF

CARGO
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CONVITE N® 011/2013

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 CONVITE N°

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

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

suas esferas.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e data / /

NOME:

RG/CPF

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

PROPONENTE:

CNPJ N°

ENDEREÇO. FONE:

município EST.

A proponente abaixo assinada, participante da licitação

modalidade de CONVITE N° 011/2013, por seu representante, declara, na

forma e sob as penas impostas pela Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993

e demais legislação pertinente, que, nos termos do § 6° do artigo 27 da Lei n°

6.544, de 22 de novembro de 1989, encontra-se em situação regular perante

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

inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e data / /

NOME:

RG/CPF

CARGO
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CONVITE N° 011/2013

ANEXO V - 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 CONVITE N° 011/2013,
instaurado pelo Município de Planalto, declara para todos os fins de direito
que estou(amos) sob o regime de microempresa ou empresa de pequeno
porte, para efeito do disposto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro
de 2006.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e data

NOME:

RG/CPF

CARGO
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CONVITE N® 011/2013

ANEXO VI - TERMO DE RENÚNCIA

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° 011/2013,
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° 011/2013

ANEXO VII - MODELO E ESPECIFICAÇÕES DAS CAMISETAS.

OBS: A empresa vencedora deverá seguir obrigatoriamente as
especiücações constantes nesse anexo, bem como utilizar material de
primeira qualidade.

costa estampa frase
cor azul royal

gola redonda
corri ribana

.4m so âRM dc íuana^
oaam frwnltá-U,
taijaiulo im Ja

iMtumo.

frente

estampa brasão
cor azul royal

Tecido: 67% poliester
33% viscose

manga curta

gola redonda com ribana

cor branca

estampas com tinta cor azul

costa 6 frente
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MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N" ..../2013
CONVITE N° ...../2013

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

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

CONTRATADA: , devidamente
inscrita no CNPJ sob n.° , com sede à

/  N° , na Cidade de
neste ato representado pelo Administrador(a) o Sr.(a).

brasileiro(a), comerciante, portador(a) do RG n.°
/  e do CPF sob n.° , residente e

domiciliado(a), na Cidade de

CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO DO CONTRATO

O presente Contrato tem por objeto a aquisição de camisetas escolares,
destinadas aos alunos do ensino fundamental, pré-escola e creche, deste Município
de Planalto, conforme a seguir:
LOTE: 1

ITEM QUANT UNID DISCRIMINAÇÃO

01 60 UN Camisetas em poliviscose
(67% poliester e 33%
viscose), gola ribana, manga
curta, branca, tamanho "4",

conforme anexo VII.

02 200 UN

1

Camisetas em poliviscose
(67% poliester e 33%
viscose), gola ribana, manga
curta, branca, tamanho "6",

conforme anexo VII.

03 10 UN i
1
Camisetas em poliviscose
(67% poliéster e 33%
viscose) , gola ribana,
manga curta, branca.

MARCA VALOR

UNIT.

VALOR

TOTAL
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tamanho "EGG". Conforme

anexo VII.

Camisetas em poliviscose
(67% poliéster e 33%
viscose) , gola ribana,
manga curta, branca,
tamanho "GG". Conforme

anexo VII.

Camisetas em poliviscose
(67% poliéster e 33%
viscose) , gola ribana,
manga curta, branca,
tamanho "M". Conforme

anexo VII.

Camisetas em poliviscose
(67% poliéster e 33%
viscose) , gola ribana,
manga curta, branca,
tamanho "12". Conforme

anexo VII.

Camisetas em poliviscose
(67% poliéster e 33%
viscose) , gola ribana,
manga curta, branca,
tamanho "10". Conforme

anexo VII.

Camisetas em poliviscose
(67% poliéster e 33%
viscose) , gola ribana,
manga curta, branca,
tamanho "16". Conforme

anexo VIL

Camisetas em poliviscose
(67% poliéster e 33%
viscose) , gola ribana,
manga curta, branca,
tamanho "14". Conforme

anexo VII.

Camisetas em poliviscose
(67% poliester e 33%
viscose), gola ribana, manga
curta, branca, tamanho "8",

conforme anexo VIL

Camisetas em poliviscose
(67% poliester e 33%
viscose) gola ribana, manga
curta, branca, tamanho "P",

conforme anexo VIL
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Camisetas em poliviscose
(67% poliester e 33%
viscose) gola ribana, manga
curta, branca, tamanho

conforme anexo VII.

Camisetas em poliviscose
(67% poliester e 33%
viscose), gola ribana, manga
curta, branca, tamanho "G",
conforme anexo VII.

TOTAL I I
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 CONVITE N° /2013, juntamente com seus anexos e
a proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA
DO VALOR

Pelo fornecimento dos objetos 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
A entrega correspondente aos objetos acima mencionado será efetuada

total na Secretaria Municipal de Educação, em até 15 (quinze) dias úteis após o
recebimento da Solicitação de Entrega.

CLÁUSULA QUARTA
DA FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado em até 15 dias após a entrega dos objetos,
com apresentação da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is).

Parágrafo Único
O pagamento decorrente da aquisição dos objetos correrá por conta dos

recursos próprios do Município de Planalto, através das seguintes dotações
orçamentárias:

0.1.00.0000000720 07.121.12.361.1201-2032

79^ 107.121.12.361.1201-2033 0.1.00.0000000
CLÁUSULA QUINTA
DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

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

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

do Contrato.
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Parágrafo Terceiro - Constifxiem obrigações da CONTRATADA;
a) Prestar o fornecimento na forma ajustada;
b) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e

comerciais decorrentes.

c) A CONTRATADA é obrigada a substituir, as suas expensas, os
objetos do contrato em que se verificarem, defeitos ou incorreções.

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

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

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

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

CLÁUSULA SÉTIMA

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL

Parágrafo Primeiro - 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 2 (dois) anos, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante o Município de Planalto.

CLÁUSULA OITAVA
DA RESCISÃO

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

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

CLÁUSULA NONA
DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência do presente contrato será até 30/06/2013.
4
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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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DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO
EDITAL CONVITE N" 011/2013

EMPRESA:

CNPJ N°

INSCRIÇÃO ESTADUAL N°

ENDEREÇO:

CIDADE: ESTADO:

Declara o recebimento do edital CONVITE N® 011/2013 e anexos

I,II,III,IV,V,VI,VII, Minuta de Contrato, pertinente a contratação de
empresa visando a aquisição de camisetas escolares, destinadas aos
alunos do ensino fundamental, pré-escola e creche, deste Município de
Planalto.

Planalto-Pr. de de

NOME:

RGN°

ASSINATURA:
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licitacao

De: "licitacao" <licitacao@planalto.pr.gov.bP>
Data: terça-feira, 9 de abril de 2013 16:33
Para: <ademarconfeccoesloja@hotmail.com>
Anexar: EDITAL.rtf, MINUTA DE CONTRATO.doc; PropostaOLIVEIRA.esI; RECEBIMENTO.doc;

ANEXO ll.doc; ANEXO lll.doc; ANEXO IV.doc; ANEXO V.doc; ANEXO Vl.doc; ANEXO Vll.doc
Assunto: CONVITE N® 011/2013

Sua mensagem está pronta para ser enviada com o seguinte arquivo ou link anexo:
EDITAL

MINUTA DE CONTRATO

PropostaOLIVEIRA.esl
RECEBIMENTO

ANEXO n

ANEXOm

ANEXO IV

ANEXO V

ANEXO VI

ANEXO vn

09/04/2013
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licitacao

De: "licitacao" <licitacao@planalto.pr.gov.bP*
Data: terça-feira, 9 de abril de 2013 16:34
Para: <hedysomJ9@hotmail.com>
Anexar: MINUTA DE CONTRATO.doc; PropostaEDISON.esI; RECEBIMENTO.doc; ANEXO ll.doc;

ANEXO lll.doc; ANEXO IV.doc; ANEXO V.doc: ANEXO Vl.doc; ANEXO Vll.doc; EDITAL.rtf
Assunto: CONVITE N® 011/2013

Sua mensagem está pronta para ser enviada com o seguinte arquivo ou link anexo:
MINUTA t)E CONTRATO
PropostaEDISON.esI
RECEBIMENTO
ANEXOn
ANEXOm

ANEXO IV

ANEXO V

ANEXO VI

ANEXO vn

EDITAL

09/04/2013
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licitacao

De: "licitacao" <licitacao@planalto.pr.gov.br>
Data: terça-feira, 9 de abril de 2013 16:35
Para: <geriluiz@gmall.com>
Anexar: PropostaGOLDONI.esI; RECEBIMENTO.doc; ANEXO ll.doc; ANEXO lll.doc; ANEXO IV.doc;

ANEXO V.doc; ANEXO Vl.doc; ANEXO Vll.doc; EDITAL.rtf; MINUTA DE CONTRATO.doc
Assunto: CONVITE N» 011/2012

W

Sua mensagem está pronta para ser enviada com o seguinte arquivo ou litik anexo:
PropostaGOLDONI. esl
RECEBIMENTO

ANÈXOn
ANEXOm

ANEXOIV

ANEXOV

ANEXO VI

ANEXO vn

EDITAL

MINÜTA DE CONTRATO

w

09/04/2013
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Diário Oficial dos Municípios
= do Sudoeste do Paraná - DIOEMS =

tosMuido pMRmoíii^ 001 d» M dB Oukibre 2011 AroliflE«/teN*a319 Págiia 14/024

PLANALTO

PREfE/TURA

P0R1AR1A N* 19DE 00 DE ABRIL DE 2013.

MARLON FERNANDO KUHN, PREFEITO MUNICIRAL DE PLANALTO. Estado <to
Paraná, no uso de suas atribuiA es le^is
RESOLVE

Designar os Senhores LUIZ KAZUS, portador da cédula de KJenttdade RG if 2iX)4.827
SSPPR, Dl LSON CARLOS LABONDE.poiladOfda Cédula de iâêntidadeRGn" 4.016.706-
4 SSPPR e RAULO HENRIQUE HOFFMANN. portador da cécLta de Idenidade RG n«
3 337.704-5 SSPPR. pata sot> a presKfl nela do primeiro, comporem a Comissão de
AvaiiaÁão do segiinte Vaculo;
FORD CURIER 1.6 L. ano de ral>.Anodeio 2002, cor branca, chassi n*

9BFNSZPPA2B937761. placa AKJ-1195.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PLANALTO, aos otto dias domí S de abril dO
ano de dois mil e tree.

MARLON FERNANDO KUHN

PREFEITO MUNiaPAL

AVISO DE ucinçAo

■CONVITE* N® 010/2013
O MUNiaPiO DE PLANALTO, faz s£Oer aos Interessados que com base na l£l n®
' 66&93. LC123/2006 de 14 dedezembrode2006e demais legislaMoaplícáveiem sua

■«^ede sito a PiaAa São Francisco de Assis. 1SS3. faià realizar Licitai na Modalidade
CONVITE sob n® 010/2013. coitorme descrito abaixo;
OBJETO: Aquisi/ião de óculos e lentes oflátmicas, destkiados as a/^ es desenvotvfdas
pela Secretaria de/^ssisl nela Social e Secretaria de Saúde desfe Municiplo de Planalto.
DATA DAABERTUR/^17deabí1l de 2013 ã ás 09;00 horas.
Maiores tnformaA es lunto ao Departamento de LicItaÀ es em horário de experiente.
MARLON FERNANDO KUHN
PiefeAo Municipal

AVISO DELICtIAQ&O

•CONVITE" N® 011/2013
O MUNICIRO DE PLAN/VLTO. taz saijer aos Interessados que com base na Lei n®
8.666193. LC123/2006 de 14 de dezanttfo de 2006 e demais legislarão apocá^ em sua
sede stto a Pra^ São Francisco de /\ss4s. 1583. fará realizar licitarão na Modalidade
CONVITE sob n® 011/2013. corVorme descrito abatxo:
OBJETO: /\qut5iÁão de camisetas escolaes. destinadas aos akinas do ^istno
fundamental, pré-escolae creche, deste Município de Planalto.
DATA DAABER1}JRA: 17 de abril de 2013 a às 14:00 horas.
Maiores InformaÀ es junto ao Departamento de UcttaA es em horáHo de expediente.
MARLON FERNANDO KUHN
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO

•PREGÃO PRESENCIAL- N® 016C013
O município de PLANALTO-PR.. faz saber aos interessados que com base na
' «H Federal de n" 10.520 de 17 de Julho de 2002; Decreto MunicIpaJ de n® 2727/2007

2Bf0&2Q07 e suas ateraÁ es. subsidiarianente à Lei Federal n® 8666/93. suas
**Sl^eraÃ es. LC 123/2006 de 14 de dezembrDde2006edefflaslegislaÃ es apiicá/ets, em

sua sede sno a PraM SãoFrarKisco de/^ssis, 1583. ^sà te^izar Ucilarao na Modalidade
PREGÃO PRESENOALsob tf 016/2013. confwme descrito abatto;
OBJETO: ContrataÃão de empresa visando a prestaÁão de serviítos de Itotas máquina
e cammnão. tipo trator esteira, escavadeira hidráulica, retro escarade^ carregadeira,
caminhão caramba, caminhão piatalorma e caminhão guindaste a ser utilizadas em
abertura de valas, aterros. terraplenagem.construAãoelhipeza de tuelros, corte de terra
cascamamentode estradas e outros sefviáos utilizados pelo Muntcíplo de Planalto
DAIA DA ABERTUR/L-19 de abril de 2013 ã ás 09:00 hors.
Maiores miormaÃ es junto ao Departamento de UcitaÃ es em horálo deexpedente
MARLON FERNANDO KUHN
Prefeito Municipal

RESUL1AD0 DE DISPENSA

PROCH>l M EN TO CARONA
DISPENSAM® 009/2013
O MUNICÍPIO DE PLANALTO, cwn base no art 24, inciso Vil da Lei 8.666/91 e sias
alterações posteriores, dispensa de üclbção a despesa abaixo esp^ificacfi.
OBJETO. Ar^lsláão de veículo de trans^e escolar dárto òe estudartes da educaASo
básica das redes públicas de ensino nos Estados. Distrito Federal e Mumcfpos. e demais
entidades aitorizadas a aderir ao programa de acordo com a legislação eMecífIca
vigente, para tender ao Programa Caminho da Escola do Ministério da EducaAâo
EMPRESA: Iveco LaSnAmerica lida.

Item l>eKxi$Se QoaEáídadc VdortMtário
onRS

Valor Total em
RS

l ônibus Rural Escolar — ORE t
com comprimento máximo de
7.000 mm e capacidade de carga
útil liquida de ao mínimo 2.000K^

01 RS 139.000.00 RS 139.000.00

EMPRESA: Maa Latio América Indús&ia e Comércio <k Vdcolos Ltda.

■.Pemção Quantidade Valor Unitário
em RS

Vaiar Total em
RS

1

ÔNIBUS RURAL ESCOLAR -
ORE 2 (ÔNIBUS RURAL
ESCOLAR MÉDIO)

02 227.780.00 455.560,00

2
ÔNIBL^S RURAL ESCOLAR -
ORE 2 COM PLATAFORII.ÍA

ELEVATÓRIA VEICULAR (
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR
MÉDK) COM PLATAFORMA)

01 237.780,00 237.780,00

Dcscn^ QoaiiÉdadé ^^lorUiartádo
em RS

ValorTotai cm
RS

3/
ORE

01
4X4

ÔNIBUS RURAL ESCOLAR
ORE 01 4X4 (ÔNIBUS RURAL
ESCCLAR PEQUENO)
ESPEcincj^:Ao edital
50'2012FNDE

02 RS 196.500.00 RS 393.000.00

EMPRESA: Mercedes-Beoz do Brasil Ltda.

Descri^ Quantidade \^ar Umtírio
em RS

ValorTotai em
RS

I ONIBL^ RURAL ESCOLAR -
ORE 3 (ÔNIBUS RURAL
ESCOLAR GRANDE)

01 240.500,00 240.500.00

DATA. 02 de abril de 2013
MARLON FERNANDO KUHN - PreleltoMtriCip^

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRE^NOAL N® 011/2D13
O Prefeito do Município de Planalto. Estado do Paraná, considerando o parecer do
Pregoeíro e equipe de apoia de conformidade com a ATA de Sessão Púuica de Pregão
Presencial n® 011/2013. lavrada «n 28 de marÁo de 2013. HOMOLjOGO o resultado finai
do Processo LIcMõrio. na modaldade Pregão Presencial. Tipo M^or PreÁo de acordo
com o abaixo descrito:
OBJETO: AqiisiAão de veículo (Fiat Uno Mitie Fire way). destinado a Secretaria de Saúde
deste Município de Planalto.
EMPRESA. Bevel Beltrão Veículos Uda.
VALOR TOTAL. RS 27.800.00 (vinte e sete mil e oíbcentos reais)
DAIA; 03 de abril de 2013
MARION FERNANDO KUHN - Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO N® 025/2013

DISPENSAI UaTAÇÃON®009/2013
DATA DA ASSINATU RA: 02 de abril de 2013
CONTRATANTE: Município de Planalto
CONTRAX^DA: iveco LalnAmertca Ltda
OBJETO: AqutsiMo de veículo de transporte escolar de estudantes da educa/âo
básica das redes públicas de ensino nos Estados. Distrito Federal e Municípios, e demais
entidades autorizadas a aderirão programado acordocom aiegisiaçãoespecíflca vigente
para atender ao Programa Caminho da Escola do Ministério da Educado. (Ol-õnlbus
Rural Escolar ri ORE i com comprimento máximo de 7.000 mm e capacidade de carga
úta líquida de nomínimo 2.000Kg).
VALOR TOTAL RS 139.000,00 (cento e trinta e nove mil reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, apaifrdadata de sua assinatura.
MARLON FERNANDO KUHN - Prefeito MunICipaJ

EXTRATO DE CONTRATO N* 0260013

DISPENSA DE UCITAÇÂO N® 009/2013
DATA DAASSINATU RA: 02 de abril de 2013
CONTRATANTE Muíticípk) de Planto
CONTRATADA: Man Latri América ind. eííoméiclo de Vtículos Ltda.
C»JETO: At^isiÃão de vaculo de transporte escoiar Gárlo de estudaites da educatóo
básica das redes públicas de ensino nos Estados. Distrito Federai e Murícíplos, edemals
entidades autorizadas a aderir ao programa de acordo com a legislação especifica
^gente, para atender ao Programa Caminho da Escola do Miristério da ÊducaÁâo (02-
ONIBUS RURAL ESCOLARfíORE 2 (ÔNIBUS RURAL ESCOIAR MÉDIO) 01- ÔNIBUS
RURAL ESCOLARfiORE 2 COM PLATAFORMA ELEVAT" RIA VEICULAR (ÔNIBUS
RURALESCOLAR MÉDIO COM PLATAFORMA).
VALORTOTAL; R5 693.340.00 (seiscentos e noventaetr) s mil e trezentos e çiarsnta reás).
PRAZO DE \riGENCiA: 12 (dcee) meses, apartrda data de sua asanatura
MARLON FERNANDO KUHN - Prefeito Mmicipal
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e-mail: planalto@rline.com.br

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

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO
EDITAL CONVITE N" 011/2013

EMPRESA; LOJA DE CONFECÇÕES GOLDONI LTDA

CNPJN°. 75.555.052/0003-95

INSCRIÇÃO ESTADUAL N°. 33500964-92

ENDEREÇO: Avenida Brasil, 635, centro

CIDADE: Capanema ESTADO: Paraná

Declara o recebimento do edital CONVITE N° 011/2013 e anexos
I,II,III,IV,V,VI,VII, Minuta de Contrato, pertinente a contratação de
empresa visando a aquisição de camisetas escolares, destinadas aos
alunos do ensino fundamental, pré-escola e creche, deste Município de
Planalto.

Planalto-Pr., 09 de Abrilde 2013

NOME: Isaura Goldoni

RGN°. 1.392.091

ASSINATURA:



EDISON ALVES DA CONCEIÇÃO.
CNPJ: 13.481.323/0001-96 I. E. 90554496-91
RUA PELOTAS, N° 375 - CENTRO - CEP 85750-000.

PLANALTO PARANÁ

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO
EDITAL CONVITE N° 011/2013

EMPRESA: EDISON ALVES DA CONCEIÇÃO

CNPJN°; 13.481.323/0001-96

INSCRIÇÃO ESTADUAL N°: 90554496-91

ENDEREÇO: RUA PELOTAS, N° 375 - CENTRO.

CIDADE: PLANALTO ESTADO: PARANÁ.

Declara o recebimento do edital CONVITE N° 011/2013 e
anexos I,II,III,IV,V,VI,VII, Minuta de Contrato, pertinente
a contratação de empresa visando a aquisição de
camisetas escolares, destinadas aos alunos do ensino
fundamental, pré-escola e creche, deste Município de
Planalto.

Planalto-Pr. 10 de Abril de 2013.

NOME; EDISON ALVES DA CONCEIÇÃO

RGN-6.884.123-2 113.481.323/0001-953

ASSINATURA: èoLjsa.^ /J EDISON ALVES DA
CONCEIÇÃO

RUA PELOTAS, 375 - CENTRO
[ 65750-000 - PLANALTO - PR ̂
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município de planalto

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

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

PLANALTO - PARANÁ

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO
EDITAL CONVITE N° 011/2013

RAZÃO SOCIAL: A C OLIVEIRA CONFECÇÕES LTDA ME

CNPJ N°.: 82.086.125/0001-40

INSCRIÇÃO ESTADUAL N°.: 33400621-23

ENDEREÇO: AV. RIO GRANDE DO SUL, S/N FONE: (46) 3555-2223

MUNICÍPIO: PLANALTO EST.: PARANÁ

Declara o recebimento do edital CONVITE N° 011/2013 e anexos

I,II,in,IV,V,VI,VII, Minuta de Contrato, pertinente a contratação de empresa

visando a aquisição de camisetas escolares, destinadas aos alunos do ensino

fundamental, pré-escola e creche, deste Município de Planalto.

Planalto-PR, 10 de Abril de 2013.

NOME: Ademar de Jesus Fideles de Oliveira

RG NT: 3.723.

ASSINATURA:

^2.QBê.12&OOÚ1-40

4 c ouvTO • MP



município de planalto
CNP/N" 76.460,526/0001-16

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

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

PLANALTO - PARANÁ

CONVITE N° 011/2013

ANEXO II - CARTA DE CREDENCIAMENTO

RAZÃO SOCIAL: A C OLIVEIRA CONFECÇÕES LTDA ME

CNPJ N°.: 82.086.125/0001 40

ENDEREÇO: AV. RIO GRANDE DO SUL, S/N FONE: (46) 3555-2223

MUNICÍPIO: PLANALTO EST.: PARANÁ

Credenciamos o Sr. ADEMAR DE JESUS FIDELES DE

OLIVEIRA, portador da cédula de identidade sob n°. 3.723.533-4 SSP/PR e

CPF sob n°. 512.817.679-72, A participar do procedimento licitatório, sob a

modalidade de CONVITE N° 011/2013, instaurado pelo Município de

Planalto, na qualidade de representante legal da empresa, com poderes para

representar a empresa, elaborar a proposta, oferecer lances, assinar atas,

interpor de recurso e praticar todos os demais atos que se fizerem

necessários.

W Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente

Planalto-PR, 17 de Abril de 2013.

NOME: Ademar

RG; 3.723.533

CARGO; Sócio-Administradof^

Oliveira

817.679-72



EDISON ALVES DA CONCEIÇÃO.
CNPJ: 13.481.323/0001-96 I. E. 90554496-QI
RUA PELOTAS, N° 375 - CENTRO - CEP 85750-000

PLANALTO PARANÁ

CONVITE N° 011/2013

ANEXO II - CARTA DE CREDENCIAMENTO

RAZÃO SOCIAL: EDISON ALVES DA CONCEIÇÃO.

CNPJN": 13.481.323/0001-96

ENDEREÇO: RUA PELOTAS, N° 375 - CENTRO FONE:

MUNICÍPIO: PLANALTO EST.PARANÁ.

Credenciamos o(a) Sr. (a EDISON ALVES DA CONCEIÇÃO,
portador(a) da cédula de identidade sob n° 6.884.123-2 e CPF sob n""
046.879.589-82.

A participar do procedimento licitatório, sob a modalidade de CONVITE N°
011/2013, instaurado pelo Município de Planalto, na qualidade de
representante legal da empresa, com poderes para representar a empresa
elaborar a proposta, oferecer lances, assinar atas, interpor de recurso é
praticar todos os demais atos que se fizerem necessários.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente

PLANALTO-Pr, 17 de Abril de 2013.

EDISON ALVES DA CONCEIÇÃO
RG: 6.884.123-2 /CPF: 046.879.589-82 -n

gerente Pj 3.481.323/0001-9S
EDISON ALVES DA

conceição

rua PELOTAS, 375- CENTRO
85750-000 - PLANALTO J



EDISON ALVES DA CONCEIÇÃO.
CNPJ: 13.481.323/0001-96 I. E. 90554496-91
RUA PELOTAS, N° 375 - CENTRO - CEP 85750-000.

PLANALTO PARANÁ

CONVITE N° 011/2013

ANEXO V - 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: EDISON ALVES DA CONCEIÇÃO.

CNPJN°: 13.481.323/0001-96

ENDEREÇO: RUA PELOTAS, N° 375 - CENTRO FONE:

MUNICÍPIO: PLANALTO EST.PARANÁ

O representante legal da empresa EDISON ALVES DA
CONCEIÇÃO, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório sob a
modalidade de CONVITE N° 011/2013, instaurado pelo Município de
Planalto, declara para todos os fms de direito que estou(amos) sob o regime
de microempresa ou empresa de pequeno porte, para efeito do disposto na
Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

PLANALTO-Pr, 17 de Abril de 2013.

EDISON ALVES DA -ALVES DA CONCEIÇÃO

RG: 6.884.123-2 /CPF: 046.879.589-82

GERENTE

n3.481.323/0001-96 '
EDISON ALVES DA

CONCEIÇÃO

RUA PELOTAS. 375 - CENTRO

I  85750-000 - PLANALTO - PR l

4



município de planalto

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

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

PLANALTO - PARANÁ

CONVITE N° 011/2013

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: A C OLIVEIRA CONFECÇÕES LTDA ME

CNPJ N°.: 82.086.125/0001-40

ENDEREÇO: AV. RIO GRANDE DO SUL, S/N FONE: (46) 3555-2223

MUNICÍPIO: PLANALTO EST.: PARANÁ

O  representante legal da empresa A C OLIVEIRA

CONFECÇÕES LTDA ME, na qualidade de Proponente do procedimento

licitatório sob a modalidade de CONVITE N° 011/2013, instaurado pelo

Município de Planalto, declara para todos os fins de direito que estou(amos)

sob o regime de microempresa ou empresa de pequeno porte, para efeito do

disposto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Planalto-PR, 17 de Abril de 2013.

NOME: Adema^d^í Jesii^^íiTdeles de Oliveira
RG: 3.723.533-4 SSP/PR CPF: 512.817.679-72

CARGO: Sócio-AdministradoFq2.0BB.1 25/000140

pifado



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

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

85750-000 - PLANALTO - PARANÁ

CONVITE N° 011/2013

DATA: 17/04/2013

EMPRESA= EDISON ALVES DA CONCEIÇÃO - ME

DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

- Certidão Negativa de Débitos CND - Validade 19/05/2013;

-NÃO APRESENTOU;

^ - Certidão Positiva de Tributos Federais - Validade até: 24/09/2013;
^ - Certidão Negativa de Tributos Estaduais - Validade até: 11/08/2013;
^ - Certidão Negativa de Tributos Municipais - até; 16/06/2013;
^ - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - Validade até 09/10/2013;
^ "Contrato Social da Empresa;
^ - CNPJ da empresa;
^ - Declaração de Idoneidade (anexo III);
^ - Declaração de Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do Artigo 7° da
Constituição Federal (anexo IV).



Certidão Negativa de Debito

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÀRIAS

EÀS DE TERCEIROS

N® 000912012-14021323

Nome: EDISON ALVES DA CONCEICAO - ME

CNPJ: 13.481.323/0001-96

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever

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

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
DAÜ, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as
demais inscrições em DAÜ, 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://\AWW.receita.fazenda.gov.br>.

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

Emitida em 20/11/2012.

Válida até 19/05/2013.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

http://www010.dataprev.gov.br/CWS/BIN/cws_mv2.asp7COMS_BIN/SIW_Contexto... 13/04/2013
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MINISTÉRIO DA FAZENDA

Procuradorla-Geral da Fazenda Nacional

Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Nome: EDISON ALVES DA CONCEICAO - ME

CNPJ: 13.481.323/0001-96

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

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se
exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, nâo abrangendo as
contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em
Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão 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 09:11:02 do dia 28/03/2013 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/09/2013.

Código de controle da certidão: 5230.3AA0.5C9B.702E

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CNDConjiintaSegVia... 13/04/2013



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

PARANÁ
GOVÍRNO DÔ S^TAEHSI

Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

N° 10293520-08

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 13.481.323/0001-96

Nome: EDISON ALVES DA CONCEICAO

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

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

Finalidade: Licitação

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet

www.fazenda.Dr.aov.br

Esta Certidão tem validade até 11/08/2013 - Fornecimento Gratuito

Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

Certidão N« 10293520-08

Emitida Eletronicamente via Intemet

13/04/2013 -10:51:02

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia GELEPAR

https://www.arintemet.pr.gov.br/outros/_d_negativa2.asp?eUser=&eCPF=&eCNPJ=l... 13/04/2013



Cerlidão htlp://192.168.0.2:7474/.slin/stmcertidao.view.logic?modelVicw.ipC.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

NEGATIVA

N« 6464 / 2013

IMPORTANTE:

1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA

MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS
POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO

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

ATÉ 16/06/2013, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

^VENDO OS ARQUIVOS E REGISTROS, CERTIFICAMOS QUE: O CONTRIBUINTE NADA DEVE
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL RELATIVO A EMPRESA MENCIONADA ABAIXO.

Planalto, 17 de Apri! de 2013

REQUERENTE: A MESMA CODIGO DE AUTENTICAÇÃO:
C2HHF2QETM244Z3B74

FINALIDADE: CONCORRÊNCIA / LICITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: EDISON ALVES DA CONCEICAO

INSCRIÇÃO EMPRESA

10049

CNPJ/CPF

13.481.323/0001-96

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA QUATRO, S/N, AREA INDUSTRIAL - BAIRRO INDUSTRIAL

ALVARA

1210

CNAE/ATIVIDADES
Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida, Facção de peças do

vestuário, exceto roupas íntimas, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

hmitiüo por; IVÜ ÜAGOIO

IVO B
Auxiliar
Decreto

Prefeitura Municipal

PLANALTO-PARANÁ

17/04/2013 09:46
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EDISON ALVES DA CONCEICAO - ME (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 13.481.323/0001-96

Certidão n°: 28607208/2013

Expedição: 13/04/2013, às 10:52:16
Validade: 09/10/2013 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que EDISON ALVES DA CONCEICAO - ME (MATRIZ E FILIAIS) ,

inscrito (a) no CNPJ sob o n® 13.481.323/0001-96, NÃO CONSTA do Banco

Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei n® 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Administrativa n® 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias

anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

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

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

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

Düvidos e saqestões: cndt .ítst . ius .bi;
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão Page 1 of1

Rece^ Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à

RF6 a sua atuaiizaçâo cadastral.

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
13.481.323/0001-96

MATRIZ

REPUBLICA FEDERATIVA DO BFIASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

NOME EMPRESARIAL

EDISON ALVES DA CONCEICAO - ME

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
14.12-6-03 - Facção de peças do vestuário, exceto roupas intimas
47.81-4-00 • Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)

LOGRADOURO

R PELOTAS

COMPLEMENTO

CEP

85.750-000

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

MUNICÍPIO

PLANALTO

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇAO ESPECIAL

I
I

I

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
24/03/2011

DATA DA SITUAÇAO ESPECIAL

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

Emitido no dia 13/04/2013 ás 10:45:44 ídata e hora de Brasília).

Voltar I

© Copyright Receita Federal do Brasil -13/04/2013

http://www.receita.fazenda.gov.br/prepararImpressao/ImprimePagina.asp 13/04/2013



EDISON ALVES DA CONCEIÇÃO.
CNPJ: 13.481.323/0001-96 I. E. 90554496-91
RUA PELOTAS, N° 375 - CENTRO - CEP 85750-000

PLANALTO PARANÁ

CONVITE N° 011/2013

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

RAZÃO SOCIAL: EDISON ALVES DA CONCEIÇÃO.

CNPJN": 13.481.323/0001-95

ENDEREÇO: RUA PELOTAS, N° 375 - CENTRO FONE:

MUNICÍPIO: PLANALTO EST.PARANÁ

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de
proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade de CONVITE N°

011/2013, 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.

PLANALTO-Pr, 17 de Abril de 2013.

EDISOk ALVES DA^CONCEIÇAO
RG: 6.884.123-2 /CPF; 046.879.589-82

GERENTE

n 3.481.323/0001-96^
EDISON ALVES DA

CONCEIÇÃO

RUA PELOTAS. 37?-CENTRO
y 85750-000 - planalto - PR J



EDISON ALVES DA CONCEIÇÃO.
CNPJ: 13.481.323/0001-96 1. E. 90554496-91
RUA PELOTAS, N° 375 - CENTRO - CEP 85750-000

PLANALTO PARANÁ

CONVITE N° 011/2013

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

PROPONENTE: EDISON ALVES DA CONCEIÇÃO.

CNPJN°: 13.481.323/0001-96

ENDEREÇO: RUA PELOTAS, N° 375 - CENTRO FONE:

MUNICÍPIO: PLANALTO EST.PARANÁ

A proponente abaixo assinada, participante da licitação
modalidade de CONVITE N° 011/2013, por seu representante, declara, na
forma e sob as penas impostas pela Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993
e demais legislação pertinente, que, nos termos do § 6° do artigo 27 da Lei n°
6.544, de 22 de novembro de 1989, encontra-se em situação regular perante
o Ministério do Trabalho, no que se refere á observância do disposto no
inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

PLANALTO-Pr, 17 de Abril de 2013.

EDISON ALVES DA CONCEIÇÃO

RO: 6.884.123-2 /CPF: 045.879.589-82

GERENTEr\3.48A •323/000'*-



I PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PLANALTO
^  CNPJ 76.460.526/0001-16
f  Praça são Francisco de Assis, 1583

Fones: (046) 555-1331 -Fax: 555-1272
^  85750-000 - PLANALTO - PARANÁ

CONVITE N" 011/2013

DATA: 17/04/2013

EMPRESA= A C OLIVEIRA CONFECÇÕES LTDA - ME

DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

- Certidão Negativa de Débitos CND - Validade 13/09/2013;

- Certidão de Regularidade de Situação CRS-FGTS - 10/05/2013;

- Certidão Positiva de Tributos Federais - Validade até: 12/09/2013;

- Certidão Negativa de Tributos Estaduais - Validade até: 14/07/2013;

- Certidão Negativa de Tributos Municipais — até: 14/06/2013;

- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - Validade até 07/10/2013;

"Contrato Social da Empresa;

- CNPJ da empresa;

- Declaração de Idoneidade (anexo III);

- Declaração de Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do Artigo T da

Constituição Federal (anexo IV).
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA

DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÁS DE
TERCEIROS

N° 000382013-14021125

Nome: A C OLIVEIRA CONFECCOES LIDA - ME
CNPJ: 82.086.125/0001-40

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

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

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

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

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

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

E  ida em 17/03/2013.
V^da até 13/09/2013.

Certidão emitida gratuitamente.

Atençâo:quaíquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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CAÊMA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 82086125/0001-40
Razão Social: A c oliveira confeccoes ltda me

Endereço: AV rio grande do sul sn / centro / planalto / pr / 85750-
000

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

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

Validade: 11/04/2013 a 10/05/2013

Certificação Número: 2013041114132286266700

Informação obtida em 11/04/2013, às 14:13:22.

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.asp7VARPes... 11/04/2013
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CERTIDÃO CONJUNTA

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Procuradorla-Geral da Fazenda Nacional

Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

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

Nome: A C OLIVEIRA CONFECCOES LTDA - ME

CNPJ: 82.086.125/0001-40

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 nS 3, de 02/05/2007.
Emitida às 08:26:24 do dia 16/03/2013 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/09/2013.

Código de controle da certidão: 0A7B.DD70.561D.8D3A

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta I
Preptrv piçin*
P4r4 lrnpr«s»7«



PARANÁ
GOVCRNO 00 ESTADO

Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

N** 10191868-08

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 82.086.125/0001-40

Nome: A 0 OLIVEIRA CONFECCOES LTDA

W

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

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

Finalidade: Simples verificação

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet

www.fazenda.Dr.aov.br

Esta Certidão tem validade até 14/07/2013 - Fornecimento Gratuito

parawA

Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

Certidão N" 10191868-08

Emitida Eietronicamente via Internet

16/03/2013-08:13:00

Dados transmitidos de forma segura
Tecnoiogia CELEPAR



Certidão hltp://192.168.0.1:7474/stm/stnx:ertidao.view.logic?modelView.tpC...

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

NEGATIVA

N® 6459/2013

IMPORTANTE:

1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA

MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS
POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO

PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.
2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE
ATÉ 14/06/2013, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

REVENDO OS ARQUIVOS E REGISTROS, CERTIFICAMOS QUE: O CONTRIBUINTE NADA DEVE
À FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL RELATIVO A EMPRESA MENCIONADA ABAIXO.

Planalto, 15 de Abril de 2013

REQUERENTE: A MESMA CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:
9ZTM4JPUFFHMJCX28E5ES

FINALIDADE: CONCORRÊNCIA / LICITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: A.C, OLIVEIRA CONFECCOES LTDA

INSCRIÇÃO EMPRESA CNPJ/CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL ALVARÁ

35 82.086.125/0001-40 3340062123 381

ENDEREÇO

AV RIO GRANDE DO SUL, 569, - CENTRO

Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

Prefeitura Municipal

PLANALTO-PARANÁ

Emhido por: IN/Jv^GOIO

IVO
Auxiii;

Decre

Idel
15/04/2013 14:53
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A C OLIVEIRA CONFECCOES LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 82.086.125/0001-40

Certidão n°: 28530707/2013

Expedição: 11/04/2013, às 14:13:38

Validade: 07/10/2013 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que A C OLIVEIRA CONFECCOES LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS) ,
inscrito (a) no CNPJ sob o n° 82.086.125/0001-40, NÃO CONSTA do Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias

anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

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

Dúvidas e sugesCões: cndt';'Cst. jus . br
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A. C. OLIVEIRA CONFECÇÕES LTDA - ME
TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL "

C.N.P.J; 82.086.125/0001-40

ADEMAR DE JESUS FIDELES DE OLIVEIRA, brasileiro^ /
regime de Comunhão Universal de Bens, empresário, residente e domiciliaiÍQàj:Av.
Rio Grande do Sul, s/n°, município de Planalto, estado do Paraná, portador do RG' sob

n° 3.723.533-4 SSP/PR e CPF: 512.817.679-72 e; CLENIR BINSFELD FIDELES DE

OLIVEIRA, brasileira,^ casada em regime de Comunhão Universal de Bens,

empresária, residente e domiciliada na Av. Rio Grande do Sul, s/n°, município de

Planalto, estado do Paraná, portadora do RG sob n° 1.920.699 SSP/PR e CPF:

619.999.629-15; sócios componentes da empresa A. C. OLIVEIRA CONFECÇÕES

LTDA - ME, estabelecida na Av. Rio Grande do Sul, s/n°, município de Planalto,

estado do Paraná, cfe contrato social registrado na JUCEPAR sob n° 41202335627, em

sessão do dia 07.06.1990; Primeira Alteração Contratual registrada sob n® 951711903,

em sessão do dia 31.10.1995; e Segunda Alteração Contratual registrada sob n°

991234820, em sessão do dia 21.06.1999;

CLAUSULA PRIMEIRA: A vista da modificação ora ajustada e em consonância com

o que determina o art. 2031 da Lei 10406/2002, 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 número 10406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a

seguinte redação:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial de A. C.

OLIVEIRA CONFECÇÕES LTDA - ME.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem a sua sede na Av. Rio Grande do Sul, s/n®,

município de Planalto, estado do Paraná, CEP: 85750.000.

CLÁUSULA TERCEIRA: O objeto social é "Comércio Varejista de Confecções,

Calçados, Brinquedos, artigos esportivos e Armarinhos em geral".

CLÁUSULA QUARTA: O capital social é de R$: 20.000,00 (vinte mil reais) dividido

em 20.000 (vinte mil) quotas, de valor nominal de R$: 1,00 (hum real) cada uma,

integralizadas em moeda corrente do país, assim subscritas:

Sócios Quotas Capital
Ademar J.F. de Oliveira 11.000 R$: 11.000,00
Clenir Binsfeld F. de Oliveira 9.000 R$: 9.000.00
Total 20.000 R$: 20.000,00
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A. C. OLIVEIRA CONFErrÕES LTDA - MF. È5J?ip ífav.
TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATTTAT. c - '

C.N.P.J; 82.086.125/0001-40

CLÁUSULA QUINTA: A sociedade iniciou suas atividades em 15 de JunhoM^^ÔW
seu prazo é indetenninado. j \ li i í-

CLÁUSULA SEXTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedi^as^Clí
transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegur^^ó^^E
igualdade de condições ç preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à
venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SÉTIMA; A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas
quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA OITAVA: A administração da sociedade caberá ao sócio ADEMAR DE
JESUS FIDELES DE OLIVEIRA, com os poderes e atribuições de Sócio

Admimstrador, 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, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem

autorização do outro sócio.

CLÁUSULA NONA: Ao término de cada exercício social, eiii' 31 de dezembro, o
administrador prestará contas justificadas de sua administração procedente à elaboração

do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo às

sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA DÉCIMA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os
sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrados quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma
retirada mensal, a título de Pro-Labore, observadas as disposições regulamentares

pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a

sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e ou incapaz. Não

sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus

haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data

da sua 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.
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DO PA?:
A. r. OT.TVETRA CONFECÇÕES LTDA - ME
TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

C.N.P.J; 82.086.125/0001-40

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Os administradores declaram sob jjenas &

lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, Vpot

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 pòf

crime falimentar, de pfevaricação, peita ou subomo, concussão, peculato, ou contra a

economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da

concorrência, contra relações de consumo, fé pública ou propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou

fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os

sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA; Declaração de Microempresa: Declaram que a

presente empresa se enquadra no disposto do art. 2°, inciso I, da Lei n° 9.841 de
05.10.99 e que o volume da sua receita bruta não excederá o limite fixado no art. 2°,

inciso I, da Lei n° 9.841, não se enquadrando igualmente em nenhuma das exclusões de que

trata o art. 3° da referida lef.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Fica eleito o foro de Capanema, PR., para o exercício

e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados assinam a presente alteração em 3 vias
de igual forma e teor.

s de Oliveira veira
Adem

Este instrumento foi elaborado por
Kacyara Maria Tovo Kinner

CRC/PR-(

Testemunhas:

P/PR
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ESCRITÓRIO REGIONAL DE FI^NÇISGO BELTRÃO
CERTIFICO O REGISTRO EM; 05/02/2004 *
SOB NÚMERO: 20034196331 x-O' "—"
Protocolo: 03/419633-1 ^ Jf:^

presa:41 2 0233562 7 ^
OLIVEIRA CONFBCCOES LTDA MARIA THEREZA LOPES SALOMAO

SECRETARIA GERAL



Compiovanle de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão

Recerta Federal

Comprovante de inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
82.086.125/0001-40
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO I OATA DE ABERTURA
CADASTRAL

NOME EMPRESARIAL

A 0 OLIVEIRA CONFECCOES LTDA ■ ME

título do ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Nio informada

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

LOGRADOURO

AV RIO GRANDE DO SUL

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

MUNICÍPIO

PLANALTO

COMPLEMENTO

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

Emitido no dia 11/04/2013 às 17:20:25 ídata e hora de Brasííial Páoina: 1/1

© Copyright Receita Federal do Brasil - 11/04/2013

http://www.receita.fazenda.gov.br/prepararImpressao/ImprimePagina.asp 1/04/201
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CONVITE N° 011/2013

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

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

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

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

RAZÃO SOCIAL: A C OLIVEIRA CONFECÇÕES LTDA ME

CNPJ N°.: 82.086.125/0001-40

ENDEREÇO: AV. RIO GRANDE DO SUL, S/N FONE: (46) 3555-2223

MUNICÍPIO: PLANALTO EST.: PARANÁ

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de

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

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

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

suas esferas.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Planalto-PR, 17 de Abril de 2013.

NOME: Ademar dé^ d^ikus^Fldeles de Oliveira

RG: 3.723.533-4 SSI*/PR/'CPF: 512.817.679-72

CARGO: Sócio-Administrador

4 C 0ÜV^4 C0!^^CÇO68 OW-i®

•  PSjrs^



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

CONVITE N° 011/2013

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

W

RAZÃO SOCIAL: A C OLIVEIRA CONFECÇÕES LTDA ME

CNPJ N°.: 82.086.125/0001-40

ENDEREÇO: AV. RIO GRANDE DO SUL, S/N FONE: (46) 3555-2223

MUNICÍPIO: PLANALTO EST.: PARANÁ

A proponente abaixo assinada, participante da licitação

modalidade de CONVITE N° 011/2013, por seu representante, declara, na

forma e sob as penas impostas pela Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993

e demais legislação pertinente, que, nos termos do § 6° do artigo 27 da Lei n°

6.544, de 22 de novembro de 1989, encontra-se em situação regular perante

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

inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Planalto-PR, 17 de Abril de 2013.

NOME: Ademar de Wsus-Flâeles de Oliveira

RG: 3.723.533-4 SSP/PR CPF: 512.817.679-72

CARGO: Sôcio-Administrado^^

.fiCmfBm LTUA ■m
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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 - PARANÁPUhíít?. '

CONVITE N° 011/2013

ANEXO VI - TERMO DE RENÚNCIA

RAZÃO SOCIAL: A C OLIVEIRA CONFECÇÕES LTDA ME

CNPJ N°.: 82.086.125/0001-40

ENDEREÇO: AV. RIO GRANDE DO SUL, S/N FONE: (46) 3555-2223

MUNICÍPIO: PLANALTO EST.: PARANÁ

O representante legal da empresa A C OLIVEIRA

CONFECÇÕES LTDA ME, na qualidade de Proponente do procedimento

licitatório sob a modalidade de CONVITE N° 011/2013, 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.

Planalto-PR, 17 de Abril de 2013.

NOME: Ademar de Jésus-Fideles^e Oliveira
í

RG: 3.723.533-4 SéP/PR fcPF: ̂ 2.817.679-72
^B2.úm.12&mi-40CARGO: Sócio-Administrador

í c ONEBA cosrecçtes im-ug

fSoÕgaatBd93uísi>
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EDISON ALVES DA CONCEIÇÃO.
CNPJ: 13.481.323/0001-96 I. E. 90554496-91
RUA PELOTAS, N° 375 - CENTRO - CEP 85750-000

PLANALTO PARANÁ

CONVITE N° 011/2013

ANEXO VI - TERMO DE RENÚNCIA

RAZÃO SOCIAL: EDISON ALVES DA CONCEIÇÃO.

CNPJN° 13.481.323/0001-96

ENDEREÇO RUA PELOTAS, N" 375 - CENTRO FONE:

MUNICÍPIO: PLANALTO EST.PARANÁ

O representante legal da empresa EDISON ALVES DA
CONCEIÇÃO, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório sob a
modalidade de CONVITE N° 011/2013, 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.

PLANALTO-Pr, 17 de Abril de 2013

EDISON ALVES DA CONCEIÇÃO ^ ,-s ̂
RO: 6.884.123-2 /CPF: 046.879.Ç8^_^8l " "

GERENTE pn\SON
CONCBÇ'-^

^ 86760-000



Município de r.--
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8.00 INOVE UNIFORME

15,00 INOVE UNIFORME
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;  3.'^ > }
^  Município de Planalto

Convite 11/2013

PROPOSTA DE FORNECin/IENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 82.086.125/0001-40 Fornecedor : A.C. OLIV/BRA CONFECCOES LTCA

Bidereço : AV RIO GRANDE DO SUL 569 - CBÍTRO - FlAIM/\LTO/PR - CEP 85750-000

Inscrição Estadual: 3340062123 Contador:

E-mail:

Telefone: 3555-2223

Página 1

Fax: Celular:

Telefone contador:

Representante: ADSVIAR CE JKUS FÍDB-ES DEOLIVBRA CPF: 512.817.679-72 RG: 3723533-4

Bfidereço representante: AV. RK) GRANEE DO SUL S/N - CENTRO - PLANALTO/PR - CEP 85750-000 Telefone representante: 46-3555-2223
E-mail representante:

Banco Agência: Conta: Data de abertura:

Lote r 001/" Lote 001 . I  IT.-. L ̂  _ Z ̂ ^ L ̂ At-

N" Item Descrição do Produto / Serviço Qtde. Unid. Preço Nláximo Marca Preço Unitário Preço Total

001 Camisetas em polivíscose (67% poliester e 33% viscose)

, gola ríbana, manga curta, branca, tamanho "4", conforme anexo Vil.
60,00 UN 8,50 INOVE UNIFORME 8,39 503,40

002 Camisetas em poliviscose (67% poliester e 33% viscose)

, gola ribana, manga curta, branca, tamanho "6", conforme anexo VII.
200,00 UN 9,50 INOVE UNIFORME 9,39 1.878,00

003 Camisetas em poliviscose (67% poliéster e 33% viscose), gola ribana,

manga curta, branca, tamanho "EGG". Conforme anexo VII.

10,00 UN 16,00 INOVE UNIFORME 14,97 149,70

004 Camisetas em poliviscose (67% poliéster e 33% viscose), gola ribana,

manga curta, branca, tamanho "GG". Conforme anexo VII.

13,00 UN 15,50 INOVE UNIFORME 14,89 193,57

005 Camisetas em poliviscose (67% poliéster e 33% viscose), gola ribana,

manga curta, branca, tamanho "W. Conforme anexo VII.

20,00 UN 15,00 INOVE UNIFORME 14,10 282,00

006 Camisetas em poliviscose (67% poliéster e 33% viscose), gola ribana,

manga curta, branca, tamanho "12". Conforme anexo VII.

310,00 UN 11,50 INOVE UNIFORME 11,32 3.509,20

007 Camisetas em poliviscose (67% poliéster e 33% viscose), gola ribana,

manga curta, branca, tamanho "10". Conforme anexo VII.

320,00 UN 11,00 INOVE UNIFORME 10,89 3.484,80

008 Camisetas em poliviscose (67% poliéster e 33% viscose), gola ribana,

manga curta, branca, tamanho "16". Conforme anexo VII.

25,00 UN 12,50 INOVE UNIFORME 12,19 304,75

009 Camisetas em poliviscose (67% poliéster e 33% viscose). gola ribana,

manga curta, branca, tamanho "14". Conforme anexo VII.

80,00 UN 12,00 INOVE UNIFORME 11,89 951,20

010 Camisetas em poliviscose (67% poliester e 33% viscose),

gola ribana, manga curta, branca, tamanho "8", conforme anexo VII.
260,00 UN 10,00 INOVE UNIFORME 9,91 2.576,60

011 Camisetas em poliviscose (67% poliester e 33% viscose)

gola ribana, manga curta, branca, tamanho "P", conforme anexo VII.

30,00 UN 13,50 INOVE UNIFORME 13,17 395,10

012 Camisetas em poliviscose (67% poliester e 33% viscose)

gola ribana, manga curta, branca, tamanho "2", conforme anexo VII.

60,00 UN 8,00 INOVE UNIFORME 7,88 472,80

013 Camisetas em poliviscose (67% poliester e 33% viscose),

gola ribana, manga curta, branca, tamanho "G", conforme anexo VII.

16,00 UN 15,00 INOVE UNIFORME 13,95

PREÇO TOTAL DO LOTE :

TOTAL DA PROPOSTA:

223,20

14.924,32

14.924,32

Validade da proposta: 60 dias

FVazo de entrega; 15 dias

esProposta - Versão: 1.1.2.1 17/04/201311:36:09



^  Município de Planalto ^ Paginas
Convite 11/2013

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 82.086.125/0001-40 Fornecedor: A.C. OLIVBRA CONFECCOES LTD4 E-mail:

Endereço: AVRIOGRANDEDOSUL569-CENTRO-F1J\NALTO/FFI-CEP85750-O00 Telefone: 3555-2223 Fax: Celular:

Inscrição Estadual: 3340062123 Contador: Telefone contador:

Representante: ADBrtARDEJESUSFIDELESDEOLIVBRA CPF: 512.817,679-72 RG: 3723533-4

Endereço representante: AV. RO GRANDE DO SUL S/N - CBÍITRO- FLAMALTO/PR- CEP 85750-000 " « Telefone representante: 46-3555-2223
E-maíl representante:

Banco: Agência: , íj y pífifa: Data de abertura:

A.C, GLIVERA CONF^ÔKLTDA
CNPJ: 82.0865iF2'êra001-40

cmJvsfíA amx!çeESlTa^■^^s
- —

âK ̂  ewrf» <te a* a
Pbnsib

esProposta - Versão 1.1 2 1
17/04/201311 26:09
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município de planalto
CNPJN" 76.460.526/0001-16

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

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

PLANALTO - PARANÁ

CONVITE N° 011/2013
ANEXO VII - MODELO E ESPECIFICAÇÕES DAS CAMISETAS.

OBS: A empresa vencedora deverá seguir obrigatoriamente as
especificações constantes nesse anexo, bem como utilizar material de
primeira qualidade.

costa estampa frase
cor azul royal

gola redonda
com ribana

.'>M <>0 imf l/c í/íuiii/lsi

muos prutuUa-la
tuklmio ktm du

ualurtia.

frente

estampa brasão
cor azul royal

Tecido: 67% poliester
33% viscose

manga curta

gola redonda com ribana

cor branca

estampas com tinta cor azul

costa 8 frente

Planalto-PR, 17 de Abril de 2013.

NOME: Ademar dé 4í^uírTi|id^ltís de Oliveira

RG: 3.723.533-4 SS:^^r^P|i-S12.817.679-72
CARGO: Sócio-Administrador

icamRA ccmcçdEs íwa m

:ãUS9i3fsa&^S^ah
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Município de Planalto - 2613
Mapa da Licitação

Convite 11/2013

Data ájertura; 17/04/2013 Data julgamento: 17/04/2013 Data homologação:

Produto UN. Quartidade

CNPJ: 820661250001-40

Rreço Marca

Lote 001 -LoteODI

001 CarTÍsetasempoll\^sco6e (67% poli UN 60,CO 639* INOVE UNIFORME

002 CarrisatasempdMsccee (67%poli UN 200,00 9,30* INOVE UNIFORME

003 Cairiselasempolivisccee (67%poli UN 10,(D 14,97* INOVE UNIFORME

C04 CarriselasempallMscose (67% poli UN 13k00 14,69* INOVE UNIFORME

005 CaniselasempolMsccse (67%pcll UN 20,CO 14,10 • INOVE UNIFORME

006 Carrisetasempoliviscose (67% poli UN 310,00 11,32 * INOVE UNIFORME

007 CarrisetasempoiMscose (67% poli UN 320,00 10,89* INOVE UNIFORME

008 Cam'setEBempcllvisca5e (67% poli UN 25,00 12.10* INOVE UNIFORME

008 CarTisetasempcíjyscase (67% poli UN 60.00 11,80* INOVE UNIFORME

010 Carrisetasempdiviscose (67% poli UN 260,00 9,91 • INOVE UNIFORME

011 CarTisetasempclmsccee(67% polie UN 30,00 13,17 * INOVE UNIFORME

012 Camisetas em pdcviscose (67% polie UN 60,00 7,88 • INOVE UNIFORME

013 Carrísetas em pciiviscose (67% polie UN 16,00 13, S6 * INOVE UNIFORME

. QERAL DO FORNECB)OR

. GANHO PB.0 FORNECEDOR

CNPJ; 82.0eai2a0001-40 • A.C,OUVBRACONFECCOESLTDA

Erntidopor: ALEXSCHERER. na versão: 5101 y

FRU• Frustrado DES-Oeserto EMP-Errpate EME-ErppateME

17/04/2013 oaiaa



Município de Pianaito -2013

Classficação por Fornecedor

Convite 11/2013

Item Produto/Serviço

Fornecedor 244-5 A.C.OLIVaRACONFeCCOESLTDA

Lote 001 • Lote 001

001 1074 Carriseissempolíviscase (67%pcliester e33

002 fOTS Carrisetas empcliviscose (67% poliester «33

003 7614 CanisetasempoIlMscaee (67% pdiéstere33

004 7613 CairíseteempoÍMSCcse (67% pdiéster e33

005 7611 CarrisetasempdMsccse (67% poliéster e33

006 76G6 CairisetasempolMScase (67% pdiéster e33

007 7605 Carnsetasempolíviscaee (67%pQliéetere33

006 7607 CarrisetasenipolMScase (67% pdiésleí e33

009 7606 Catrísetasempolísisccee (67% pdiéster e33

010 1076 Canisetasempollvisccee (67% poiiestere33

011 4445 CarTtsetasempolívisc<»e(67%políester e33%

012 6066 CarriselasempolMscaee(67%políestere33%

013 1887 Carnset35enipcilívisc(se(67%poliestere33%

UN. Quaitidade Status

CNPJ: 82.086.1290001-40 Telefone: 3595-2223

Preço Unitário Preço Total Sd

StatuK Habilitado

INO\€ UNIFORME

INOVE UNIFORME

INOVE UNIFORME

INOVE UNIFORME

INOVE UNIFORME

INOVEUNIFORME

INOVE UNIFORME

INOVEUNIFORME

INOVEUNIFORME

INOVEUNIFORME

INOVEUNIFORME

INOVEUNIFORME

INOVEUNIFORME

VALOR TOTAL:

Emitido per ALEXSCHERER, na versSo: 5101 y
17/04/201309:19:50



EDITAL CONVITE N"" 011/2013

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

Aos dezessete dias de abril de 2013 às quatorze horas, na sala de reuniões,

desta Prefeitura Municipal de Planalto, os membros integrantes da Licitação

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

recebimento, abertura e julgamento das propostas de habilitação e preços

referente a CONVITE N° 011/2013, que trata da seleção de proposta visando

a aquisição de camisetas escotares, destinadas aos alunos do ensino

fundamental pré-escola e creche, deste Município de Planalto. Tendo como

valor máximo a importância de R$ 15.154,00 (quinze mil e cento e cinqüenta e

quatro reais). Iniciada a reunião constatou-se que 03 (três) empresas

receberam convite, sendo elas: A. C. OLIVEIRA CONFECÇÕES LTDA.,

EDISON ALVES DA CONCEIÇÃO E LOJA DE CONFECÇÕES GOLDONI

LTDA Sendo que a empresa LOJA DE ÇONFECÇÕFS GOI DQNI LTDA ,

não manifestou interesse em apresentar docurnentação para nadicipar do

certame licitafório. Em seguida, procedeu-se a abertura dos envelopes n° 01

contendo docijrnentação de habilitação, e após analisar minuciosamente a

documentação, a comissão Julgadora declarou 01 (uma) empresa

devidamente habilitada, qual seja, A. C. OLIVEIRA CONFECÇÕES LTDA. A

empresa FDISON ALVES DA CONCEIÇÃO^ não cumpriu com o disposto no

item 06 (da habilitação), pertinente ausência de apresentação da Prova de

regularidade relativa ao Eundo de Garantia por Tempo de Serviço (EGTS),

ficando então por esse único motivo declarada "inabilitada" a respectiva

empresa Na seqüência, após as proponentes recusarem expressamente

quanto ao direito de interpor com recursos, pertinente a fase de habilitação,

procedeu-se aheríura do envelope n° 02 contendo proposta, onde constatou-

se que consagrou-se vencedora e posteriormente será fornecedora dos

seouintes itens a empresa subsequente:

\A.C. OLIVEIRA CONrtiCÇuES LTuA.
Lotei Item] Objeto Marca | Uníd. ( Quant. | Preço
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unit. total

1 1 Camisetas em poliviscose
(67% poliestere 33% viscose) ,
gola ríbana, manga curta,

branca, tamanho "4", conforme
anexo VII.

INOVE

UNIFORME

UN 60,00 8.39 503,40

1 2 Camisetas em poliviscose
(67% poliestere 33% viscose),
gola ríbana, manga curta,

branca, tamanho "6", conforme
anexo VII.

INOVE

UNIFORME

UN 200,00 9,39 1.878,00

1 3 Camisetas em poliviscose
(67% poliéstere 33% viscose),
gola ríbana, manga curta,
branca, tamanho "EGG".
Conforme anexo VII.

INOVE

UNIFORME

UN 10,00 14,97 149,70

1 4 Camisetas em poliviscose
(67% poliéster e 33% viscose),
gola ríbana, manga curta,
branca, tamanho "GG".
Conforme anexo VII.

INOVE

UNIFORME

UN 13,00 14,89 193,57

1 5 Camisetas em poliviscose
(67% poliéster e 33% viscose) ,
gola ríbana, manga curta,
branca, tamanho "M".

Conforme anexo VII.

INOVE

UNIFORME

UN 20,00 14,10 282,00

1 6 Camisetas em poliviscose
(67% poliéstere 33% viscose) ,
gola ríbana, manga curta,
branca, tamanho "12".

Conforme anexo VII.

INOVE

UNIFORME

UN 310,00 11,32 3.509,20

1 7 Camisetas em poliviscose
(67% poliéster e 33% viscose),
gola ríbana, manga curta,
branca, tamanho "10".

Conforme anexo VH.

INOVE

UNIFORME

UN 320,00 10.89 3.484,80

1 s?
V Camisetas em poliviscose
(67% poliéster e 33% viscose),
gola íibàiiã, manga cúria,
branca, tamanho "16".

Conforme anexo VIL

INOVE

UNIFORME

UN 25,00 12,19 304,71

1 9 Camisetas em poliviscose
(67% poliéstere 33% viscose),
gola ríbana, manga curta,
branca, tamanho "14".
Conforme anexo VII.

INOVE

UNIFORME

UN 80,00 11,89 951,20

1 10 Camisetas em poliviscose

(67% poliester e 33% viscose),
gola ríbana, manga curta,
branca, tamanho "8", confonme
anexo V!!.

INOVE

UNIFORME

UN 260,00 9,91\ 2.576,60

1 11 Camisetas em poliviscose
[biJo poliester e 33% viscose)
gola ríbana, manga curta,
branca, tamanho "P", conforme
anexo VII.

INOVE

UNItUHML

UN 30,00 13,17 395,10

1 12 Camisetas em poliviscose
(u/ /O }jOiieoi^i C ví%.>/0

gola ríbana, manga curta,

INOVE

UNIFORME

UN 60,00 7,88 472,80

A  /



branca, tamanho ''2",
conforme anexo Vil.

1 13 Camisetas em poliviscose
(67% poíiester e 33% viscose),

gola ribana, manga curta,
branca, tamanho "G", conforme
anexo VII.

INOVE

UNIFORME

UN 16,00 13,95 223,20

TOTAl 14.924,32

o critério de julgamento adotado foi o de menor preço por lote. A entrega

correspondente aos objetos acima mencionado será efetuada total na

Secretaria de Educação, deste Município de Planalto, e em até 15 (quinze)

dias úteis após o recebimento da solicitação de entrega. O pagamento será

efetuado em até 15 dias após a entrega dos objetos, e com apresentação da

respectiva nota fiscal. Para fins de assinatura do Termo Contratual o

Município de Planalto, convocará o adjudicatário dentro do prazo de 05 (cinco)

dias úteis, contados a partir da data de homologação e adjudicação do objeto,

sob pena de decair o direito à contratação. O prazo de vigência do contrato

será até o dia 30/06/2013. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a

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

para homologação.

LUIZ CARLOS B
Presidente

747.491.029-20

MAFI

DEMAR

DE

A. C. Olival

RUGER

Membro

10.216.890-68

ROBERTO ALOfrSIO^

GOERGEi
Membro

040.368.469-22

,onfecções
Ltda.

zDiSON ALVES DA

CONCEIÇÃO
Edison Alves da Conceição
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EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO
LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE N° 011/2013

OBJETO: Aquisição de camisetas escolares, destinadas aos alunos do ensino
fundamental, pré-escola e creche, deste Município de Planalto, conforme abaixo

A. C. OLIVEIRA CONFECÇOES LTDA.

Classificação Lote Item Objeto Valor do item

1 1 1 Camisetas em poliviscose (67% poliester
e 33% viscose) , gola ribana, manga
curta, branca, tamanho "4", conforme
anexo Vil.

503,40

1 1 2 Camisetas em poliviscose (67% poliester
e 33% viscose) , gola ribana, manga

curta, branca, tamanho "6", conforme
anexo Vli.

1.878,00

1 1 3 Camisetas em poliviscose (67% poliéster
e 33% viscose) , gola ribana, manga
curta, branca, tamanho "EGG". Conforme

anexo Vil.

149,70

1 1 4 Camisetas ern poliviscose (67% poliester
e 33% viscose) , gola ribana, manga
curta, branca, tamanho "GG". Conforme
anexo VII.

193,57

1 1 5 Camisetas em poliviscose (67% poliester
e 33% viscose) . gola ribana, manga
curta, branca, tamanho "M". Conforme
anexo VI!.

282,00

1 1 6 Camisetas em poliviscose (67% poliéster
e 33% viscose) , gola ribana, manga
curta, branca, tamanho "12". Conforme

anexo VII.

3.509,20

1 1 7 Camisetas em ponviscose (67% poliéster
e 33% viscose) , gola ribana, manga
curta, branca, tamanho "10". Conforme
anexo VII.

3.484.80

1 1 8 Camisetas em poliviscose (67% poliéster
e 33% viscose) , gola ribana, manga
curta, branca, tamanho "16". Conforme
anexo VII.

304,75

1 1 9 Camisetas em poliviscose (67% poliéster
e 33% viscose) , gola ribana, manga
curta, branca, tamanho "14". Conforme
anexo VII.

951,20

\
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1 1 10 Camisetas em poliviscose (67% poilester
e 33% viscose), gola ribana, manga
curta, branca, tamanho "8", conforme
anexo Vil.

2.576,60

1 1 11 Camisetas em poliviscose (67% poliester
e 33% viscose) gola ribana, manga
curta, branca, tamanho "P", conforme
anexo VII.

395,10

1 1 12 Camisetas em poliviscose (67% poliester
e 33% viscose) gola ribana, manga curta,
branca, tamanho ''2", conforme anexo
VII.

472,80

1 1 13 Camisetas em poliviscose (67% poliester
e 33% viscose), gola ribana, manga
curta, branca, tamanho "G", conforme
anexo VII.

223,20

Planalto-Pr., 17 de abril de 2013

LUIZ CARLO
Presideiftte

747.491.029-20

PoV MAR KRUGER
eriíbro

310.216.890-68

ROBERTO ALO
GOERGEN

Membro
040.368.469-22

v
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PLANALTO - PARANÁ

PARECER JURÍDICO

REFERENTE AO PROCESSO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE CONVITE N° 011/2013

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

Convite, peto critério menor preço por lote. referente à aquisição de camisetas

escolares, destinadas aos alunos do ensino fundamental, pré-escola e creche, 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 n° 8.666/93, LC

123/2006 de 14 de dezembro de 2006 e demais legislação aplicável, podendo o Sr.

Prefeito, após efetivar o juízo de conveniência, homologar o resultado, adjudicando

ao vencedor os respectivos objetos.

Planalto-Pr., 23 de ̂ 11 de 2013

PATRi

SSESSO

OAB/P
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MltNICIPIO DE PLANALTO
CNPJN'' 76.460.52^0001-16

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

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

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

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

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

legislação pertinente, HOMOLOGA o resultado da licitação na modalidade de

Convite n° 011/2013, cujo objeto é a aquisição de camisetas escolares, destinadas

aos alunos do ensino fundamental, pré-escola e creche, deste Município de Planalto,

em favor da empresa A. C. OLIVEIRA CONFECÇÕES LTDA., e em conseqüência

ADJUDICA os objetos em favor da mesma para que produza seus efeitos legais.

Planalto-Pr., 24 de abril de 2013

MARLÓN ÍFERNANDO KUHN
PREFEITO MUNICIPAL



tf ■ l

••Vi ■

'-•• • ' t T -

lí f.! r
4«

L ■

'■ ' ■■- '

•j ■• •.•

• r
ih

í ;ii



município de planalto

CNPJN'' 76.460,526/0001-16
Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

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

PLANALTO - PARANÁ

CONTRATO ADMINISTRATIVO N°049/2013
CONVITE N" 011/2013

Contrato administrativo que entre si fazem o Município de Planalto e a
empresa A. C. Oliveira Confecções Ltda., na forma abaixo.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PLANALTO, pessoa jurídica de direito Público
Interno, com sede à Praça São Francisco de Assis, n° 1583, inscrito no CNPJ n°
76.460.526/0001-16, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal,
senhor MARLON FERNANDO KUHN, em pleno exercício de seu mandato e
funções, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste Mtmicípio 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: A. C. OLIVEIRA CONFECÇÕES LTDA., inscrita no CNPJ sob n°.
82.086.125/0001-40, com sede na Av. Rio Grande do Sul, s/n". Centro, Município de
Planalto, Estado do Paraná, neste ato representado por seu Administrador Sr.
ADEMAR DE JESUS FIDELES DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, empresário,
portador do RG n^ 3.723.533-4 SSP/PR e do CPF n°. 512.817.679-72, residente e
domiciliado Av. Rio Grande do Sul, s/n°. Centro, Município de Planalto, Estado do
Paraná.

CLÁUSULA PRIMEIRA

DO OBJETO DO CONTRATO
O presente Contrato tem por objeto a aquisição de camisetas escolares,

destinadas aos alunos do ensino fundamental, pré-escola e creche, deste Município

LOTE: 1

ITEM QUANT UNID DISCRIMINAÇÃO MARCA VALOR

UNIT.

VALOR

TOTAL

01 60 UN Camisetas em poliviscose
(67% poliester e 33%
viscose) , gola ribana,
manga curta, branca,
tamanho "4", conforme

anexo VII.

INOVE

UNIFORME

8,39 503,40

02 200 UN Camisetas em poliviscose
(67% poliester e 33%
viscose) , gola ribana,
manga curta, branca,
tamanho "6", conforme

anexo VII.

INOVE

UNIFORME

9,39 1.878,00

03 10 UN Camisetas em pohviscose
(67% poliéster e 33%
viscose) , gola ribana.

INOVE

UNIFORME

14,97 149,70
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município de planalto

CNPJN" 76.460,526/0001-16
Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000
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PLANALTO - PARANÁ

manga curta, branca,
tamanho "EGG". Conforme

anexo VIL

04 13 UN Camisetas em poliviscose
(67% poHéster e 33%
viscose) , gola ribana,
manga curta, branca,
tamanho "GG". Conforme

anexo VIL

INOVE

UNIFORME

14,89 193,57

05 20 UN Camisetas em poliviscose
(67% poliéster e 33%
viscose) , gola ribana,
manga curta, branca,
tamanho "M". Conforme

anexo VIL

INOVE

UNIFORME

14,10 282,00

06 310 UN Camisetas em poliviscose
(67% poliéster e 33%
viscose) , gola ribana,
manga curta, branca,
tamanho "12". Conforme

anexo VIL

INOVE

UNIFORME

11,32 3.509,20

07 320 UN Camisetas em poliviscose
(67% poliéster e 33%
viscose) , gola ribana,
manga curta, branca,
tamanho "10". Conforme

anexo VIL

INOVE

UNIFORME

10,89 3.484,80

08 25 UN Camisetas em poliviscose
(67% poliéster e 33%
viscose) , gola ribana,
manga curta, branca,
tamanho "16". Conforme

anexo VIL

INOVE

UNIFORME

12,19 304,75

09 80 UN Camisetas em poliviscose
(67% poliéster e 33%
viscose) , gola ribana,
manga curta, branca,
tamanho "14". Conforme

anexo VIL

INOVE

UNIFORME

11,89 951,20

10 260 UN Camisetas em poliviscose
(67% poliester e 33%
viscose), gola ribana,
manga curta, branca,
tamanho "8", conforme

anexo VIL

INOVE

UNIFORME

9,91 2.576,60

11 30 UN Camisetas em poliviscose
(67% poliester e 33%
viscose) gola ribana.

INOVE

UNIFORME

13,17 395,10
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manga curta, branca,
tamanho "P", conforme

anexo VII.

12 60 UN Camisetas em polivlscose
(67% poliester e 33%
viscose) gola ribana, manga
curta, branca, tamanho

■"^2"', conforme anexo VIL

INOVE
UNIFORME

7,88 472,80

13 16 UN Camisetas em poüviscose
(67% poliester e 33%
viscose), gola ribana,
manga curta, branca,
tamanho "G", conforme
anexo VII.

INOVE
UNIFORME

13,95 223,20

TOTAL 14.924,32

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 CONVITE N° 011/2013, juntamente com seus anexos e
a proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA
DO VALOR

Pelo fornecimento dos objetos ora contratado, a CONTRATANTE
pagará à CONTRATADA o valor total de R$ 14.924,32 (quatorze mil, novecentos e
vinte e quatro reais e trinta e dois centavos), daqui a diante denominado VALOR
CONTRATUAL.

cláusula TERCEIRA
DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA
A entrega correspondente aos objetos acima mencionado será efetuada

total na Secretaria Municipal de Educação, em até 15 (quinze) dias úteis após o
recebimento da Solicitação de Entrega.

CLÁUSULA QUARTA
DA FORMA DE PAGAMENTO
O pagamento será efetuado em até 15 dias após a entrega dos objetos,

com apresentação da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is).
Parágrafo Único
O pagamento decorrente da aquisição dos objetos correrá por conta dos

recursos próprios do Mtmicípio de Planalto, através das seguintes dotações

Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso
720 07.121.12.361.1201-2032 0.1.00.0000000

790 07.121.12.361.1201-2033 0.1.00.0000000

CLAUSULA <QUINTA
DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES
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Parágrafo Primeiro - Constituem direitos da CONTRATANTE receber
os objetos deste Contrato nas condições avençadas e da CONTRATADA perceber o
valor ajustado na forma e prazo convencionados.

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

do Contrato.

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

comerciais decorrentes.

c) A CONTRATADA é obrigada a substituir, as suas expensas, os
objetos do contrato em que se verificarem, defeitos ou incorreções.

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

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

CLÁUSULA SEXTA
DA CESSÃO DO CONTRATO

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

CLÁUSULA SÉTIMA
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE

INADIMPLEMENTO CONTRATUAL

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA 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 2 (dois) anos, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante o Município de Planalto.

CLÁUSULA OITAVA
DA RESCISÃO

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

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

CLÁUSULA NONA

DA VIGÊNCIA
O prazo de vigência do presente contrato será até 30/06/2013.
CLÁUSULA DÉCIMA
DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes,

com base na legislação em vigor.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
DO FORO

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

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

Planalto-Pr., 24 de abril de 2013

CONTRATANTE

TESTEMUNHAS: Oti^r Õampos
Fp 6.045.397-7
9F 990.135.769-15

tuo-r

RO li
cp^
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EXTI^ATO DE CONTRATO N" 046/2013
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EXTRATO DE CONTRATO N" 051/2013

Página 60' 070

PREGÃO PRESENCIAL N' 016'2013
OATADAASSIMATURA 23 de at3dlde2013

CONTRATANTE Municípo de Pianaio
CONTRATADA Caw Serviços de Terr^ilenagem s/c Ltda
OBJETO Presiaçáo de serviços de horas caminhão tipo caminhão plaiaforma (300
horas) a ser utilizadas pelo Município de Planalto
VALOR TOTAL RS 23 400.00 (vinte e três mil e quatrocentos reais)
PRAZO DE VIGÊNCIA 30'06r2014
MARlOU FERNANDO KUHM

Preteito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO N" 046/2013

PREGÃO PRESENCIAL N« 016^2013
DATADAASSINATURA 23 de atílí de 2013
CONTRATANTE Município de Planalto

CONTRATADA A A. CdUSSl & Cia Uda

OBJETO Prestação de serviços de noras máquina e caminhão tipo carregadeira (600
horas) e caminhão caçamtia (lOOO horas) a ser utilizadas em aOerura de valas aterros
terrapienagem construção e limpeza de bueiros corte de terra cascaihamento de
estradas e outros serviços utilizados pelo Município de Planalto
VALOR TOTAL RS 105 700 00 (cento e Cinco mil e setecentos reais)
PRAZO DE VIGÊNCIA 30'06r2014
MARLOM FERNANDO KUHN
Prefeito Municipal

TRATO DE CONTRATO N® 047/2013

PREGÃO PRESENCIAL N" 016.-2013
OATAOAASSINATURA 23de atDnl de 2013
CONTRATANTE MUhicipiO de Planalto
CONTRATADA Industrial Muiier e Rré-Moidados Ltda

OBJETO Prestação de serviços de 200 (duzentas) horas de caminhão tipo caminhão
guindaste a ser utilizadas pelo Município de Planalto
VALOR TOTAL RS 23 600 00 (vinte e três mil e atocentos reais)
PRAZO DE VIGÊNCIA 30r06r2014
MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal

EXTRATO DE CWTRATC N® 048/2013

PREGÃO PRESENCIAL N®0l6r20i3
DATADAASSINATURA 23de aprii de 2013
CONTRATANTE Municipo de Planaito
CONTRATADA Nelsi Teresinha Moiec Zaneitin

objeto Prestação de serviços de '200 horas máquina tipo retro escavadeira a ser
utilizadas em abertura de valas aterros terrapienagem constroçâoe limpeza de oueiros
corte de te.ra cascathamento de estradas e outros serviços uiilizados pelo Município de
Plana/to

VALOR TOTAL RS 57 600 00 (Cinqüenta e sete mil e seiscentos reais)
PRAZO DE VIGÊNCIA 30'06r20l4
MARLOM FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal

-XTRATO 06 CONTRATON® 049/2013

"""^^ONVITE N»011'2013
DATADAASSINATURA 24 de aCril de 3313
CONTRATANTE Município de Planalto
CONTRATADA A C Oliveira Confecções Ltda
OBJETO Aquisição de camisetas escolares destinadas aos aunos do ensino
fundamental pré-escoiae creche deste Municípo de Planalto
Itens 01 02 03 04 05 06 07 08 09 1011.1213
VALOR TOTAL RS 14 924 32 ((^atorze mil novecentos e vinte e quatro reais e trinta e
dois centavos)
PRAZO DE VIGÊNCIA 30'06.'2013

f4ARLON FERNANDO KUHN
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO N® 050/2013

CONVITE N®012'2013
DATADAASSINATURA 24 de abril de 2013
CONTRATANTC Municipo de Pianato
CONTRATADA A F Aulo Mecânica Feitens Ltda
C^JETO Contratação de empresa espatiaiizada objetivando a prestação de serviços de
manutenção preventiva e corretiva visando os consenos e reparos mecânicos da trota de
veículos desta Prefeitura Municipal de Planalto
ITEM 01
QUANTIDADE 600 (seiscentas) haas
VALOR RS 38 700.00 (trinta e oito ml! e setecentos reais)
PRAZO DE VIGÊNCIA 31'03'"2014
f.lARLON FERNANDO KUHN - Prefâto Municipal

CONVITE N®012'2013

DATA DA ASSINATURA 24de aOnl de 2013

CCXJTRATANTE Município de Planallc
COfJTRATADA Francieli Galhardo

OBJETO Contratação de empresa especializada objetivando a prestação de serviços de
manutençãoprevênüvaecorretiva visando os consertos e reparos mecânicos da frota de
máqunas desta Prefeitura Municipal de Planalto
ITEM 01

QUANTIDADE 510 (qunhenias e dez) horas
VALOR RS 37 636 00 (trinta e sete mil e seiscentos e tnnta e ono reais)
PRAZO DE VIGÊNCIA 31'03.'2014
MARLON FERftANDO KUHN - Prefeito /.llTICipai

Prefeitura

LEI N.® 1.500/2013

24/04/2013

SÍIMÜLA AUT0RI2AABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO DO
MUNICÍPIO PARAO EXERCÍCIO OE 2013
A Câmara Minicipal de Realeza Estado do Paraná Aprovou e eu Prefeito Municipal
Sarxtono a seguinte L E I
ART i°- Fica c Executivo Municipal autoiizadca abrir Crédito Adicionai Especial no valer
de RS 50 445 84 (cinqüenta mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e oitenta e quatro
centavos) conforme especiricaçâo abaixo
Unidade Orçamentána 07 001 -Fundo Municipal de Saúde
Classificação Funcionai 10 302 1 0012-960-Consórcio intermunicipa da Rede de
Urgência do Sudoeste doPa'aná (CiRüSPAR)
Fonte de Recurso Oi 303- Saúde iõ®-i-Receitas Vinculada EC 29.'00

Caiegona Econômica 3 3 7i 70 00 00 - Rateio pela participação em Consórcio Público
Valor RS45799 32

Fonte de Recurso Oi 303 - Saúde 15®'ò-Receitas Vinculada EC 29íOO
Categoria Econômica 4 4 7i 70 00 00 - Rateio pela panicipaçâo em Consórcio l=^biico
valor RS4 646 52

Fonte de Recurso 01 303 - Saúde 15®.b-Receiias vinculada EC 29.'00

ART 2®- Para cobertura do presente Crédito Adiciona Especial a ser aberto em
decorrência de autorização constante da presente Lei será utilizado o cancelamento da
seguinte dotação orçamentária
U mdade Orçamentária 07 00i - Fundo Municipal de Saúde
Ciffisiflcaçâo Funciona 10 302 1 0012-960-Consórcio intermunicipa da Rede de
Urgência do Sudoeste do Paraná (ClRüSPUR)
Fonte de Recurso Oi 303- Saúde i5Fé-Receitas Vinculada EC 29'00

Caiegona Econômica 3 i 71 70 00 00 - Rateio pela participação em Consórcio Público
Valor RS50445 84

Fome de Recurso Oi 303- Saúde i5i»-Receitas Vinculada EC 2^00

ART 3®- Esta Lei vigora na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário
Gabinete do Prefeito Municipal de Realeza aos vinte e quatro dias do mês de abril do
ano de dois mil e treze

MILTON ANDREOLU - Prefeito

LEI N® 1.501/2.013

15/04/2.013

SÚMUlAi AUTORIZA ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO DO
MUNICÍPIO PARAO EXERCÍCIO DE 2013
A C^ara Municipal de Realeza Estado do Paraná Aprovou e eu Prefeito Municipal
Sanciono a seguinte L E I
ART 1®- Fica o Executivo Municipa autorizado a abnr ao Orçamento Geral do Município
para o Exercício de 2013 um Crédito Adicionai Especial, na importância de RS960 00
(novecentos e sessenta reais)conforme segue
04 Secretana de Finanças
000441 04 001 Departamento de Contabilidade e Controle Interno
04 123 0403 2-017 Departamento de Contabilidade

indenizações e Restiiuições
Recursos Ordinários Livres

96000

ART 2®-Para cobertura do presente Crédito Adicional Suplementa' a ser acerto em
decorrência da autorização constante na presente Lei será utilizado o cancelamento da
seguinte dotação orçamentána no mçamento gerai do Município para o etercício de 20*3
04* Secretaria de Finanças
000410 04 001 Departamento de Contabilidade e Controle interno
04 123 04032-017 Departamento de Contabilidade

Diárias Pessoal Civil

Recursos Ordinários Livres
960.00

ART 3®- Esta La vigoraa partir de sua publicação revogadas as disposições em contrário
Gabinete do Prefeito Municipal de Realeza aos vinte e quatro dias do mês de abril do
ano de dois mil e treze

MILTON ANDREOLU - PrefatO

3 2 90 93 00 00

00 00 000000

VALOR .

3 3 90 14 00 00

00 OOOOOOOO

VALOR
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