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Planalto-Pr., 22 de julho de 2013

DE: Luiz Biazus - Secretaria de Serviços Rodoviários

PARA: Marlon Fernando Kuhn - Prefeito Muiücipal

Senhor Prefeito,

Pelo presente solicitamos a Vossa Excelência a competente
autorização objetivando a contratação de empresa visando a prestação de serviço de
torno mecânico, solda mig e solda elétrica destinados exclusivamente a restauração
de máquinas, veículos, equipamentos e peças deste Município de Planalto, Conforme
abaixo segue:

Item Nome do produto Quantidade Unidade Preço

unitário

Preço

total

01 Prestação de serviço de tomo

mecânico.

600 H 40,00 24.000,00

02 Prestação de serviço de solda mig. 10.000 CM 1,00 10.000,00

03 Prestação de serviço de solda
elétrica c/ eletrodo tamanho
3,25mm.

2000 UN 5,00 10.000,00

TOTAL 44.000,00

O custo total estimado dos objetos, importa no valor
aproximado de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mü reais).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2014

Cordialmente,

ZBIA2LUIZ BIAZUS

Secretário de Serviços Rodoviários
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PlanaltoPr., 23 de julho de 2013

DE: Marlon Fernando Kuhn - Prefeito Municipal

Preliminarmente para à autorização solicitada para
contratação de empresa visando a prestação de serviço de torno mecânico, solda mig
e solda elétrica destinados exclusivamente a restauração de máquinas, veículos,
equipamentos e peças deste Mimicípio 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

Prefeito Municipal.
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Planalto-Pr., 24 de julho de 2013

DE:

PARA:

Secretaria de Finanças

Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

Em atenção à solicitação para a contratação de empresa visando a
prestação de serviço de tomo mecânico, solda mig e solda elétrica destinados
exclusivamente a restauração de máquinas, veículos, equipamentos e peças deste
Município de Planalto, expedido por Vossa Excelência na data de 23/07/2013,
informamos a existência de previsão de recursos orçamentários para assegurar o
pagamento das obrigações decorrentes da solicitação supra, sendo que o pagamento
será efetuado através das Dotações Orçamentárias:

DOTAÇÕES
Conta da despesa Funcional programática Destinaçâo de recurso

610 06.119.26.782.2601-2025 0.1.00.0000000

880 07.121.12.361.1201-2033 0.1.00.0000000

1670 09.126.10.301.1001-2060 0.1.00.0000000

1760 11.133.20.606.2001-2083 0.1.00.0000000

Cordialmente,

ENSON ELEMAR SCHABO

Secretário de Finanças
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PARECER:

DE: Assessoria Jurídica
PARA: Prefeito Municipal

Planalto-Pr., 24 de julho de 2013

y

Senhor Prefeito,

À apreciação deste Setor Jurídico do processo
administrativo referente a contratação de empresa visando a prestação de serviço de
torno mecânico, solda mig e solda elétrica destinados exclusivamente a restauração
de máquinas, veículos, equipamentos e peças deste Município de Planalto.

De acordo com a informação contida no ofício, de
22/07/2013, da Secretaria de Serviços Rodoviários e pesquisa de preços feita pelo
Departamento de Compras, o preço máximo dos objetos importa em R$ 44.000,00
(quarenta e quatro mil reais).

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

DOTAÇÕES
Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso

610 06.119.26.782.2601-2025 0.1.00.0000000

880 07.121.12.361.1201-2033 0.1.00.0000000

1670 09.126.10.301.1001-2060 0.1.00.0000000

1760 11.133.20.606.2001-2083 0.1.00.0000000

A Licitação dar

critério de julgamento de MENO
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AUTORIZAÇÃO PARA LICITAÇÃO

Planalto-Pr., 25 de julho 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 a contratação de empresa visando
a prestação de serviço de torno mecânico, solda mig e solda elétrica destinados
exclusivamente a restauração de máquinas, veículos, equipamentos e peças 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.

MAR )N FERNANDO KUHN

'refeito Municipal
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MINUTA DE CONVITE N° „.../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°

/  , 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 contratação de empresa visando a prestação de
serviço de torno mecânico, solda mig e solda elétrica destinados
exclusivamente a restauração de máquinas, veículos, equipamentos e peças
deste Município de Planalto.

1.2 - O 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
09:00 horas da data de 07/08/2013, na Sala de Reuniões da Comissão Permanente
de Licitação, localizada à Praça São Francisco de Assis, n° 1583, Centro, na Cidade
de Planalto, no Estado do Paraná.

1.3 - A abertura dos Envelopes í, 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 seleção de proposta visando prestação de
serviço de torno mecânico, solda mig e solda elétrica destinados exclusivamente a
restauração de máquinas, veículos, equipamentos e peças deste Município de

LOTE: 1

Item Objeto Quantidade Unidade Preço
máximo

unitário

Preço
máximo

total

01 Prestação de serviço de torno
mecânico.

600 H 40,00 24.000,00

02 Prestação de serviço de solda
mig.

10.000 CM 1,00 10.000,00

03 Prestação de serviço de solda 2000 UN 5,00 10.000,00
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elétrica c/ eletrodo tamanho

3,25mm.

TOTAL 44.000,00

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
DO •AÇÕES ORÇAMENTAR AS;

Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso
610 06.119.26.782.2601-2025 0.1.00.0000000

880 07.121.12.361.1201-2033 0.1.00.0000000

1670 09.126.10.301.1001-2060 0.1.00.0000000

1760 11.133.20.606.2001-2083 0.1.00.0000000

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

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

b) O prazo de validade da proposta de no mínimo de 60 (sessenta) dias, que
será contado a partir da data da entrega da proposta. Na contagem do prazo
excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o dia do vencimento.

7.2 - Os preços 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.
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8 - DO PROCEDIMENTO

8.1- Após o horário fixado para a entrega dos envelopes, nenhum outro, sob nenhum
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 06 (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 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 123/2006, 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 que ultrapassar o valor máximo 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 - DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
10.1- A prestação dos serviços correspondente aos objetos acima mencionado será
efetuada parcelada, ou seja, conforme a necessidade deste Município;
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10.2- A prestação de serviços da presente licitação deverá ser efetuada pela
proponente na sede da empresa, após o recebimento da ordem de serviços;
10.4- O Município de Planalto reserva-se, ainda, no direito de recusar todo e
qualquer serviço que não atenda às especificações exigidas, ou que sejam
considerados inadequados;
10.5- A empresa vencedora responsabilizar-se-á pela perfeita execução dos
serviços, bem como a substituir ou complementar serviços em desacordo;
10.6- O acompanhamento dos serviços objeto da presente licitação, será efetuado
por funcionário devidamente designado pela Secretaria de Serviços Rodoviários
desta Prefeitura Municipal;
10.7- A Contratada deverá atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais
e comerciais decorrentes;
10.8- A contratada deverá 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;
10.9- Caberá a Contratada apresentar sempre que solicitado, durante a execução do
Contrato, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto
ás obrigações assumidas na licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários, tributários, fiscais e comerciais.

11 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
11.1- O contrato a ser firmado, na forma da minuta anexa a este Edital, terá a
vigência até 31 de dezembro de 2014, podendo ser prorrogado de acordo com a lei
8.666/93, desde que haja interesse da Administração.

12 - DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
12.1 - Homologado e adjudicado o objeto da presente licitação, o Município de
Planalto convocará o adjudicatário para assinar o termo de contrato em até 05
(cinco) dias úteis, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas no art. 81, da Lei n° 8.666/93.
12.2-0 Município de Planalto, quando o convocado não assinar o contrato no
prazo e condições estabelecidos neste Edital, poderá convocar os proponentes
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas
mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos
preços, ou revogar a licitação, independentemente da cominação prevista no art. 81,
da Lei n° 8.666/93.

13- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
13.1- 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.
13.2- 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.

14- DOS TERMOS ADITIVOS

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

15- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS
15.1-0 pagamento será efetuado conforme a prestação dos serviços discriminados
na ordem de serviços emitidas pela Secretaria Serviços Rodoviários, e em até 15
(quinze) dias após a apresentação da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is).

16- DOS ANEXOS DO EDITAL

16.1- Compõem esta Convocação Gerai, 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) Minuta de Contrato.

17- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
17.1- 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.

17.2 - 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.
17.3 - 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

Pr^eito Municipal
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MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE

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

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

CONTRATADA: devidamente

inscrita no CNPJ sob n." , com sede à

N" , na Cidade de

neste ato representado pelo Administrador(a) o Sr(a).
brasileiro(a), comerciante, portador(a) do RG n.^

e do CPF sob n." , residente e domicüiado(a),
na Cidade de

CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO DO CONTRATO

O presente Contrato tem por objeto à contratação de empresa visando a
prestação de serviço de torno mecânico, solda mig e solda elétrica destinados
exclusivamente a restauração de máquinas, veículos, equipamentos e peças deste

Item Nome do produto Quantidade Unidade Preço

unitário

Preço

total

01 Prestação de serviço de tomo mecânico. 600 H

02 Prestação de serviço de solda mig. 10.000 CM

03 Prestação de serviço de solda elétrica c/
eletrodo tamanho 3,25mm.

2000 UN

TOTAL

CLAUSULA SEGUNDA

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Para cobertura das despesas decorrentes desta contratação serão utilizados

recursos próprios do Município de Planalto, Proveniente das seguintes DOTAÇÕES
ORÇAMENTÁRIAS:
DOTAÇOES
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Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso

610 06.119.26.782.2601-2025 0.1.00.0000000

880 07.121.12.361.1201-2033 0.1.00.0000000

1670 09.126.10.301.1001-2060 0.1.00.0000000

1760 11.133.20.606.2001-2083 0.1.00.0000000

CLAUSULA TERCEIRA

DO VALOR

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

CLÁUSULA QUARTA
DA FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado conforme a prestação dos serviços
discriminado na ordem de serviços emitidas pela Secretaria Sei-viços Rodoviários, e em
até 15 (quinze) dias após a apresentação da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is.

CLÁUSULA QUINTA
DOS PRAZOS

O prazo máximo para a execução e entrega dos objetos do presente
Contrato será fixado na respectiva Ordem de Serviços a ser expedida pela Secretaria de
Serviços Rodoviários.

CLÁUSULA SEXTA

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;

c) Fiscalizar e acompanhar os serviços, através de funcionário
devidamente designado pela Secretaria de Serviços Rodoviários deste
Município de Planalto;

d) O Município de Planalto reseiva-se, ainda, no direito de recusar todo e
qualquer serviço que não atenda às especificações exigidas, ou que
sejam considerados inadequados.

Parágrafo Terceiro - Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) Prestar a execução dos serviços na forma ajustada;
b) Prestar a execução dos serviços correspondente aos objetos acima

mencionado de forma parcelada, ou seja, conforme a necessidade deste
Mimicípio;

c) Responsabilizar-se pela perfeita execução dos serviços, bem como a
substituir ou complementar serviços em desacordo, devendo obedecer
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rigorosamente as determinações descritas na ordem de serviço, emitida
pela Secretaria de Serviços Rodoviários;

d) Responsabilizar-se pelo transporte dos objetos até a sede da empresa,
para a prestação dos serviços;

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

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

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

CLÁUSULA SÉTIMA
DA CESSÃO DO CONTRATO

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

CLÁUSULA OITAVA
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 contiato ou instiumento 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 fiaude 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 reabüitação perante o
Município de Planalto.

CLÁUSULA NONA

DA RESCISÃO
O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos

fatos elencados no art. 78 e seguintes da Lei jf 8.666/93.
Parágrafo Único - A CONTRATADA reconhece os direitos da

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

CLÁUSULA DÉCIMA
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DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência do presente contrato será até 31 de dezembro de
2014, tendo início a partir da assinatura do respectivo contrato, podendo ser prorrogado
na forma da Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
DOS CASOS OMISSOS

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
DO FORO

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

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

Planalto-Pr., de de

ATANTE CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
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Planalto-Pr., 26 de julho 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 prestação de serviço de
tomo mecânico, solda mig e solda elétrica destinados exclusivamente a restauração
de máquinas, veículos, equipamentos e peças 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 123/2006 de 14 de dezembro de 2006 e
demais legislação aplicável.
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CONVITE N° 028/2013

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 r\° 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°
028/2013, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, na data de 07/03/2013, às 09:00
horas, na Sala de Reuniões da Comissão Permanente de Licitação, localizada na
Praça São Francisco de Assis, r\° 1583, Centro, na Cidade de Planalto, no Estado do
Paraná, tendo como objeto a contratação de empresa visando a prestação de
serviço de torno mecânico, solda míg e solda elétrica destinados
exclusivamente a restauração de máquinas, veículos, equipamentos e peças
deste Município de Planalto.

1.2 - O 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
09:00 horas da data de 07/08/2013, na Sala de Reuniões da Comissão Permanente

de Licitação, localizada à Praça São Francisco de Assis, n° 1583, Centro, na Cidade
de Planalto, no Estado do Paraná.

1.3 - A abertura dos Envelopes I. contendo a documentação de Habilitação, dar-se-á
no endereço indicado no item 1.1. deste Edital, a partir das 09:00 horas do dia
07/08/2013. 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 li, contendo a Proposta
de Preço dos licitantes habilitados.

2 - DO OBJETO

2.1 - A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta visando prestação de
serviço de torno mecânico, solda mig e solda elétrica destinados exclusivamente a
restauração de máquinas, veículos, equipamentos e peças deste Município de

LOTE: 1

Item Objeto Quantidade Unidade Preço
máximo

unitário

Preço
máximo

total

01 Prestação de serviço de torno
mecânico.

600 H 40,00 24.000,00

02 Prestação de serviço de solda
mig.

10.000 CM 1,00 10.000,00

03 Prestação de serviço de solda 2000 UN 5,00 10.000,00
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elétrica d eletrodo tamanho

3,25mm.

TOTAL 44.000,00

3 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
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

610 06.119.26.782.2601-2025 0.1.00.0000000

880 07.121.12.361.1201-2033 0.1.00.0000000

1670 09.126.10.301.1001-2060 0.1.00.0000000

1760 11.133.20.606.2001-2083 0.1.00.0000000

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.

T
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11" E DA CARTA5 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES
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 o
seguintes dizeres:

a) CONVITE N° 028/2013
ENVELOPE I - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PROPONENTE:

b) CONVITE N° 028/2013
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 locai 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 I.



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

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
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 111 deste Edital,

assinada pelo representante legal da licitante;
j) Declaração de Observância ao Disposto do Inciso XXXIÍI 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 li - deverá ser apresentada em envelope
fechado, devidamente assinada pelo proponente ou seu representante legal,
redigida em português, de forma clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas nos
campos que envolverem valores, quantidades e prazos, deverá ser elaborada
considerando as condições estabelecidas neste edital, conforme anexo I (modelo de
proposta).

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

b) O prazo de validade da proposta de no mínimo de 60 (sessenta) dias, que
será contado a partir da data da entrega da proposta. Na contagem do prazo
excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o dia do vencimento.

7.2 - Os preços 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.
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8 - DO PROCEDIMENTO

8.1- Após o horário fixado para a entrega dos envelopes, nenhum outro, sob nenhum
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 06 (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 editai.
8.7 - Os lícítantes logo após a abertura dos Envelopes "2" contendo a proposta
de preço, serão classificados pela ordem Inversa dos valores oferecidos, e
nesta oportunidade os LÍCÍTANTES 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 123/2006, 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 que ultrapassar o valor máximo 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 - DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
10.1- A prestação dos serviços correspondente aos objetos acima mencionado será
efetuada parcelada, ou seja, conforme a necessidade deste Município;
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10.2- A prestação de serviços da presente licitação deverá ser efetuada pela
proponente na sede da empresa, após o recebimento da ordem de serviços;
10.4- O Município de Planalto reserva-se, ainda, no direito de recusar todo e
qualquer serviço que não atenda às especificações exigidas, ou que sejam
considerados inadequados;
10.5- A empresa vencedora responsabilizar-se-á pela perfeita execução dos
serviços, bem como a substituir ou complementar serviços em desacordo;
10.6- O acompanhamento dos serviços objeto da presente licitação, será efetuado
por funcionário devidamente designado pela Secretaria de Serviços Rodoviários
desta Prefeitura Municipal;
10.7- A Contratada deverá atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais
e comerciais decorrentes;
10.8- A contratada deverá 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;
10.9- Caberá a Contratada 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.

11 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
11.1- O contrato a ser firmado, na forma da minuta anexa a este Edital, terá a
vigência até 31 de dezembro de 2014, podendo ser prorrogado de acordo com a lei
8.666/93, desde que haja interesse da Administração.

12 - DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
12.1 - Homologado e adjudicado o objeto da presente licitação, o Município de
Planalto convocará o adjudicatário para assinar o termo de contrato em até 05
(cinco) dias úteis, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas no art. 81, da Lei n° 8.666/93.
12.2-0 Município de Planalto, quando o convocado não assinar o contrato no
prazo e condições estabelecidos neste Edital, poderá convocar os proponentes
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas
mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos
preços, ou revogar a licitação, independentemente da cominação prevista no art. 81,
da Lei n° 8.666/93.

13- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
13.1- 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.
13.2- 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.

14- DOS TERMOS ADITIVOS

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

15- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS
15.1- O pagamento será efetuado conforme a prestação dos serviços discriminados
na ordem de serviços emitidas pela Secretaria Serviços Rodoviários, e em até 15
(quinze) dias após a apresentação da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(!s).

16- DOS ANEXOS DO EDITAL

16.1- 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) Minuta de Contrato.

17- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
17.1- 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.

17.2 - 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.
17.3 - Os interessados que tiverem dúvidas na interpretação deste Edital, serão
atendidos pelo Departamento de Licitações em horário de expediente.

Planalto-Pr., 29 de julho de 2013

MARLo/^I^NDO KUHN
Prefeito Municipal
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CONVITE 028/2013

y

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°

028/2013, 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

Local e data

NOME:

RG/CPF

CARGO
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CONVITE N® 028/2013

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 licitatórío, sob a modalidade de CONVITE N°

028/2013, instaurado pelo Município de Planalto, que não fomos declarados

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

suas esferas.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e data / /

NOME:

RG/CPF

CARGO
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CONVITE N® 028/2013

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

PROPONENTE:

CNPJ N^

ENDEREÇO.

MUNICÍPIO:

FONE:_

EST.

A proponente abaixo assinada, participante da licitação

modalidade de CONVITE N° 028/2013, 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° 028/2013

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° 028/2013,
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® 028/2013

ANEXO VI - TERMO DE RENUNCIA

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ

ENDEREÇO.

MUNICÍPIO:

FONE:_

EST.

O representante legal da empresa.

,  na qualidade de Proponente do
procedimento licitatório sob a modalidade de CONVITE N° 028/2013,
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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EMPRESA:

CNPJ N°

DECLARAÇAO DE RECEBIMENTO
EDITAL CONVITE N" 028/2013

INSCRIÇÃO ESTADUAL N°

ENDEREÇO:

CIDADE: ESTADO:

Declara o recebimento do edital CONVITE N° 028/2013 e anexos

IJIJII,IV,V,VI e Minuta de Contrato, pertinente contratação de empresa
visando a prestação de serviço de tomo mecânico, solda mig e solda
elétrica destinados exclusivamente a restauração de máquinas, veículos,
equipamentos e peças deste Município de Planalto.

Planalto-Pr. de de

NOME:.

RGN^

ASSINATURA:
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MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° ...../2013
CONVITE N° ...../2013

Contrato administrativo de prestação de serviços que entre si fazem o
Município de Planalto e a empresa na forma abaixo.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PLANALTO, pessoa jurídica de direito Público
Interno, com sede à Praça São Francisco de Assis, n° 1583, inscrito no CNPJ n"
76.460.526/0001-16, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal,
senhor MARLON FERNANDO KUHN, em pleno exercício de seu mandato e funções,
brasileiro, casado, residente e domicüiado neste Mvmicípio 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
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 à contratação de empresa visando a
prestação de serviço de tomo mecânico, solda mig e solda elétrica destinados
exclusivamente a restauração de máquinas, veículos, equipamentos e peças deste

Item Nome do produto Quantidade Unidade Preço

unitário

Preço

total

01 Prestação de serviço de tomo mecânico. 600 H

02 Prestação de serviço de solda mig. 10.000 CM

03 Prestação de serviço de solda elétrica c/
eletrodo tamanho 3,25mm.

2000 UN

TOTAL

CLAUSULA SEGUNDA

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Para cobertura das despesas decorrentes desta conti-atação serão utilizados

recursos próprios do Município de Planalto, Proveniente das seguintes DOTAÇÕES
ORÇAMENTÁRIAS
DOTAÇOES
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Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso

610 06.119.26.782.2601-2025 0.1.00.0000000

880 07.121.12.361.1201-2033 0.1.00.0000000

1670 09.126.10.301.1001-2060 0.1.00.0000000

1760 11.133.20.606.2001-2083 0.1.00.0000000

CLAUSULA TERCEIRA

DO VALOR

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

CLÁUSULA QUARTA
DA FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado conforme a prestação dos serviços
discriminado na ordem de serviços emitidas pela Secretaria Serviços Rodoviários, e em
até 15 (quinze) dias após a apresentação da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is.

CLÁUSULA QUINTA
DOS PRAZOS

O prazo máximo para a execução e entrega dos objetos do presente
Contrato será fixado na respectiva Ordem de Serviços a ser expedida pela Secretaria de
Serviços Rodoviários.

CLÁUSULA SEXTA

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) Efetuai- o pagamento ajustado;
b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do

Contrato;

c) Fiscalizar e acompanhar os serviços, através de funcionário
devidamente designado pela Secretaria de Serviços Rodoviários deste
Município de Planalto;

d) O Município de Planalto reserva-se, ainda, no direito de recusar todo e
qualquer serviço que não atenda às especificações exigideis, ou que
sejam considerados inadequados.

Parágrafo Terceiro - Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) Prestar a execução dos serviços na forma ajustada;
b) Prestar a execução dos serviços correspondente aos objetos acima

mencionado de forma parcelada, ou seja, conforme a necessidade deste
Município;

c) Responsabilizar-se pela perfeita execução dos serviços, bem como a
substituir ou complementar serviços em desacordo, devendo obedecer
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rigorosamente as determinações descritas na ordem de serviço, emitida
pela Secretaria de Sei*viços Rodoviários;

d) Responsabilizar-se pelo transporte dos objetos até a sede da empresa,
para a prestação dos serviços;

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

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

g) Apresentar sempre que solicitado, durante a execução do Contrato,
docimientos 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 SÉTIMA

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 OITAVA
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 ait. 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 NONA

DA RESCISÃO
O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos

fatos eiencados no art. 78 e seguintes da Lei n° 8.666/93.
Parágrafo Único - A CONTRATADA reconhece os direitos da

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

CLÁUSULA DÉCIMA



liiííí?

município de planalto

CNPJN'' 76,460.526/0001-16
Praça São Francisco de Assis^ 1583 - CEP: 85.750-000

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

PLANALTO - PARANÁ

DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência do presente contrato será até 31 de dezembro de
2014, tendo início a partir da assinatura do respectivo contrato, podendo ser prorrogado
na forma da Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
DOS CASOS OMISSOS

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
DO FORO

As partes conti*atantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento
deste termo, perante o Foro da Comarca de Capanema-Pr. Não obstante qualquer
mudança de domicílio da CONTRATADA que, em razão disso, é obrigada a manter um
representante com plenos poderes para receber notificação, citação inicial e outi*as
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

CONTOATANTE CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
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PropostaIN CASUL.esl
RECEBIMENTO.doc

ANEXO Il.doc

ANEXO Ill.doc

ANEXO IV.doc

ANEXO V.doc

ANEXO Vl.doc

EDITAL.doc

30/07/2013
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citacao

e: "licítacao" <licitacao@planalto.pr.gov.br>
ata: terça-feira, 30 de julho de 2013 10:18
ara: <tania .fuhr@hotmail.com>: <mecanica_galhardo@hotmall.com>
nexar: MINUTA DE CONTRATO.doc; PropostaGALHARDO.es!: RECEBIMENTO.doc; ANEXO ll.doc; ANEXO lll.doc;

ANEXO IV.doc; ANEXO V.doc; ANEXO Vl.doc; EDITALdoc
ssunto: CONVITE N® 028/2013

Sua mensagem está pronta para ser enviada com o seguinte arquivo ou link anexo:
MINUTA DE CONTRATO.doc

PropostaGALHARDO.esl
RECEBIMENTO.doc

ANEXO Il.doc

ANEXO Ill.doc

ANEXO IV.doc

ANEXO V.doc

ANEXO Vl.doc
EDITAL.doc

W

30/07/2013
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citacao

e: "licitacao" <licitacao@planalto.pr.gov.br>
ata: terça-feira, 30 de julho de 2013 10:17
ara: <monyka_fpaula@hotmail,conn>
nexar: RECEBIMENTO.doc: ANEXO ILdoc; ANEXO lILdoc; ANEXO IV.doc; ANEXO V.doc: ANEXO Vl.doc;

EDITALdcc; MINUTA DE CONTRATO.doc; PropostaMALLMANN.esI
ssunto: CONVITE N" 028/2013

Sua mensagem está pronta para ser enviada com o seguinte arquivo ou link anexo:
RECEBIMENTO.doc

ANEXO ILdoc

ANEXO Ill.doc

ANEXO IV.doc

ANEXO V.doc

ANEXOVI.doc

EDITAL.doc

MINUTA DE CONTRATO.doc

PropostaMALLMANN.esI

30/07/2013
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município de planalto

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

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

PLANALTO ' PARANÁ

DECLARAÇAO DE RECEBIMENTO

EDITAL CONVITE N° 028/2013

EMPRESA: FRANCIELI GALHARDO

CNPJ N°: 10.837.851/0001-47

INSCRIÇÃO ESTADUAL N°.: 90480549-16

ENDEREÇO: RUA 04, S/N BAIRRO INDUSTRIAL

CIDADE: PLANALTO ESTADO: PARANA

Declara o recebimento do edital CONVITE N° 028/2013 e anexos

I,II,III,IV,V,VI e Minuta de Contrato, pertinente contratação de empresa

visando a prestação de serviço de torno mecânico, solda mig e solda

elétrica destinados exclusivamente a restauração de máquinas,

veículos, equipamentos e peças deste Município de Planalto.

Planalto/PR, 31 de Julho de 2013.

NOME: FRANCIELI GALHARDO

RG N°: 8.490.438-4 SSP-PR

ASSINATURA:



município de planalto
CNPJN" 76.460.526/0001-16

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

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

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO
EDITAL CONVITE N° 028/2013

EMPRESA: VANDERLEI ADELSON MALLMANN -ME

CNPJN": 05.284.406/0001-67

INSCRIÇÃO ESTADUAL N° 90267292-35

ENDEREÇO: RUA ALBERTO SANTOS DUMONT N° 194

CIDADE: PLANALTO ESTADO: PARANA

Declara o recebimento do edital CONVITE N° 028/2013 e anexos
I,II,III,IV,V,VI e Minuta de Contrato, pertinente contratação de empresa
visando a prestação de serviço de torno mecânico, solda mig e solda
elétrica destinados exclusivamente a restauração de máquinas, veículos,
equipamentos e peças deste Município de Planalto.

PLANALTO PR, 31 DE JULHO DE 2013

NOME; VANDERLEI ADELSON MALLMANN

RGN": 9.648.677-4 SSP/PR

ASSINATURA:

05.284.406/0001-67^
V/ IDERLEI ADELSON

lALLMANN - ME

Rin .^'bsríoíianíos Dumont,.
,  Caníro



município de planalto

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

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

PLANALTO - PARANÁ

CONVITE N° 028/2013

ANEXO II - CARTA DE CREDENCIAMENTO

RAZÃO SOCIAL: FRANCIELI GALHARDO

CNPJN°: 10.837.851/0001-47

ENDEREÇO: RUA 04, S/N BAIRRO INDUSTRIAL FONE: (46) 3555-1634

MUNICÍPIO: PLANALTO EST.: PARANÁ

Credenciamos a Sr®. KERLIN CIMONI LUCIETTO,

portadora da cédula de identidade sob n° 8.098.828-1 SSP PR e CPF sob n°

032.110.779-95, a participar do procedimento licitatório, sob a modalidade

de CONVITE N° 028/2013, instaurado pelo Município de Planalto, na

qualidade de representante legal da empresa, com poderes para representar

a empresa, elaborar a proposta, oferecer lances, assinar atas, interpor de

recurso e praticar todos os demais atos que se fizerem necessários.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente

Planalto/PR, 07 de Agosto de 2013.

NOME: FRANCIELI GALHARDO

RG: 8.490.438-4 SSP-PR CPF: 043.119.219-77

CARGO: EMPRESÁRIA ^0.837.851/0001-47D

FRANCIELI GALHARDO

RUA 4. S/N - BAIRRO INDUSTRIAL
85760-000 - PLANALTO '



^lANÁlVO.»

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

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

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

CONVITE N® 028/2013

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: VANDERLEI ADELSON MALLMANN - ME

CNPJ N°: 05.284.406/0001-67

ENDEREÇO: R ALBERTO SANTOS DUMONT N° 194 FONE: (46)3555-1697

MUNICÍPIO: PLANALTO EST. PARANÁ

O representante legal da empresa VANDERLEI ADELSON

MALLMANN - ME, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório

sob a modalidade de CONVITE N° 028/2013, 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, 07 DE AGOSTO DE 2013

NOME: VANDERLEI ADELSON MALLMANN

RG/CPF: 745.968.299-34 9.648.677-4 SSP/PR

CARGO: EMPRESÁRIO

1)5.284.406/0001-671
VANDERLEI ADELSON
fMLLMANN - ME

Rua/Jberto Santos Dumonl, s/n
Ce. iro

85750-000 - PLANALTO - PR



município de planalto

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

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

PLANALTO - PARANÁ

CONVITE N® 028/2013

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: FRANCIELI GALHARDO

CNPJ N'^: 10.837.851/0001-47

ENDEREÇO: RUA 04, S/N BAIRRO INDUSTRIAL FONE: (46) 3555-1634

MUNICÍPIO: PLANALTO EST.: PARANÁ

O  representante legal da empresa FRANCIELI

GALHARDO, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório sob a

modalidade de CONVITE N° 028/2013, instaurado pelo Município de

Planalto, declara para todos os íins 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, 07 de Agosto de 2013.

NOME: FRANCIELI GALHARDO

RG: 8.490.438-4 SSP-PR CPF: 043.119.219-77

CARGO: EMPRESÁRIA

r^n Q07 ocH/nnni10.837.851/0001-47

FRANCIELI GALHARDO

RUA4. S/N - BAIRRO INDUSTRIAL

j 8575(M)00 - PLANALTO -



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ 76.460.526/0001-16

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

85750-000 - PLANALTO - PARANÁ

CONVITE N" 028/2013

DATA: 07/08/2013

EMPRESA= VANDERLEI ADELSON MALLMANN - ME,

DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

- Certidão Negativa de Débitos CND - Validade 26/01/2014;

- Certidão de Regularidade de Situação CRS-FGTS - 28/08/2013;

- Certidão Positiva de Tributos Federais - Validade até: 13/08/2013;

" - Certidão Negativa de Tributos Estaduais - Validade até: 28/11/2013;

- Certidão Negativa de Tributos Municipais - até: 28/09/2013;

' - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - Validade até 25/01/2014;

"Contrato Social da Empresa;

- CNPJ da empresa;

- Declaração de Idoneidade (anexo III);



Certidão Negativa de Debito

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

EÁS DE TERCEIROS

N" 000772013-14021406
Nome: VANDERLEI ADELSON MALLMANN - ME
CNPJ: 05.284.406/0001-67

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e Inscrever
quaisquer dividas de responsabilidade do sujeito passivo acima
identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam
pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida
Ativa da União {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://www.receita.fazenda.gov.br>.

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

Emitida em 30/07/2013.

Válida até 26/01/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

http://www010.dataprev.gov.br/CWS/BIN/cws_mv2.asp?COMS_BIN/SIW_Contexto=... 30/07/2013



30/07/13 htlpsyAAww.sifge.caixa.gov.tw-^mpresa/Crf/Crf/FgeCFSInr¥)rimirPape!.asp?VARPessoaMatri2=14708378&VARPessoa=14708378&V/\RUf^PR&VA.

VOLTAR

W

W

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05284406/0001-67, 05284406/0001-67
Razão Social: vanderlei adelson mallmann
Endereço: PROL alberto santos dumont loo / 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: 30/07/2013 a 28/08/2013

Certificação Número: 2013073010310980013940

Informação obtida em 30/07/2013, às 10:31:09.

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

httpsy/www.slíge.cai)agov.br/Enipresa/Crf/Crf/FgeCFS!nprlnnírPapel.asp?V/\RPessaaMatriz=14708378&VARPessoa=14708378&VARU|i:PR&VARInsc... 1/1



30/07/13

W^^m" MINISTÉRIO DA FAZENDA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Nome: VANDERLEI ADELSON MALLMANN - ME
CNPJ: 05.284.406/0001-67

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer díVdas 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 Dívda 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 devdas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão especifica.

A aceitação desta certidão está condicionada à Nerificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://www.receita.1azenda.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 19:37:40 do dia 14/02/2013 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/08/2013.

Código de controle da certidão: 86D4.BA46.34B7.0AA6

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certidão Negativa de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

PARANÁ
C0WRN0t)Of$rAÍ>0

Page 1 of1

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

N® 10717902-96

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 05.284.406/0001-67
Nome: VANDERLEIADELSON MALLMANN

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual Inscrever e cobrar débitos ainda não reaistrados
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

aces?ór?as ^ tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias

Finalidade: Licitação

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.Dr.aov.br

Esta Certidão tem validade até 28/11/2013 - Fornecimento Gratuito

f  Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

Certidão N" 10717902-96

Emitida Eletronicamente via Intemet
31/07/2013 • 11:56:03

Dados transmitidos de fomia segura
Tecnologia CELEPAR

https://www.arintemet.pr.gov.br/outros/_d_negatíva2.asp?eUser=KRUGER &eCPF=&eaMPJ=05.28... 31/07/2013



Certidãohtlp://192.168.0.1:7474/stm/stmcertidao.view.logic?mGdeIView.tpC...

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

NEGATIVA

N° 6804/2013

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 28/09/2013, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

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

Planalto, 30 de Julho de 2013

REQUERENTE: A mesmaCODIGO DE AUTENTICAÇÃO:
C2HHF2QE3JT44ZXQBT

FINALIDADE: CONCORRÊNCIA / LICITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: VANDERLEI ADELSON MALLMANN

INSCRIÇÃO EMPRESA

7081

CNPJ/CPF

05.284.406/0001-67

INSCRIÇÃO ESTADUALALVARA

915

ENDEREÇO

ALBERTO SANTOS DUMONT, 194 - INDUSTRIAL CEP: 85750000 Planalto - PR

CNAE/ATIVIDADES
Serviços de usínagem, tornearia e solda, Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos

automotores

\
Emiiídopor: IVO SACiüIO

Prefeitura Municipal

IVO
AuxüiarHinan|eiro
Decreto 2096/pUD

PIAJ^ALTO - PARAWA

Idel
04/07/2013 11:09
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VANDERLEI ADELSON MALLMANN - ME (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.284.406/0001-67

Certidão n°: 33342578/2013

Expedição: 30/07/2013, às 10:35:12

Validade: 25/01/2014 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que VANDERLEI ADELSON MALLMANN - ME (MATRIZ E FILIAIS) ,
inscrito (a) no CNPJ sob o n° 05.284.406/0001-67, 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.

'■úvldas & s':-;t&atí"es: cndtgtft. 1\j?.br



Deoartamenlo Nacional de RegisJíO do Comércio

DO PARAf-JA

declaração de firma mercantil individual
-■ .;,J"W,dS5^LP;^515:-^^^ "'■'NÍRÊDARÒ^LÍ/^oích^V^iíí^^ í^-SeCE'

'• .jNOME OOTifÜiÃR (coirplo». frfím aijrBvia!í.T\s;í X '"ás "t"- -^'r—Í-
\ ?í,. <4

V w (NATUR^ DtiCíOâJe cs jsscioe$t5:NAClONALlOÃOe

^^'j:UCUNDUVA - RS
!" HELMÜTH MALLMANN ftSClOO EM (Jo!J de -•Jic-rr.e.r: i . í~AO ^.MUTHMALLM^^

BRASILEIRO
ESTADO CIVÍL~-^V>v,

CASADiÒiSíE^

.- IDENfâSlr
V.- riúmftTO

ÍREíjiDÉflVfc

.. CELJTA MALLMANN _ y ^ ~ vi-. ■ Cf^ (numero) '

U LI 960 .COMERCIANTE. ;; í 745.968.299-34
a^ísiisM ■ !« EmNCIRAOO POR f fórnia de cmandpaç^ - somaníè no caso cteíiw)

648.677-4 . T-I.E , ..PR BÍn -•rxsAÃsOOljS.?- • 'Uí.csv

yiLA PROGRESSO85745-000
>0X50 OO MUNIClpfÒ
'90,da Junta Comero^

---BELA VISTA DAjCíÉIÔBA _ . PR _ L; declara, s<^ as da lei, molestar impedido de exercer atividade mercantil, que não possui outra firma mercantil individual ã~ ^
fQQUOr'

CÒÕIGÒDOATO pescíí-^ :x:>A'P „ • código ÒÕ~ÈVEKrÒ''"'bESCfilCÀQb<5P^^^^ • CÓDIGO ÒÕ~ÈVEKrÒ' '"•bESCRlÇÀÕ b<) Ey£^ ' .

CONSTITUIÇÃO302 - -í K^QI^ADRAMENTODEMICROE-MPRESA fe

v-rtUíDisrsiTO

-VILA PROGRESSO

) CAI-TA;-

ÍCORFSlÓELETROXffl

(BOIS MILI^AÍS)
COÒX^'Í^ÃffífeA^'"^'"^£SCS'K;XÓ DÓ OSJÉTO'(ATIVIDADES) ECONWACA AL-vs5sJ>«f.f;f,cf.a'

FABRICAÇAO DÉ MOVEIS COM. PREDOMINÂNCIA EM MADEmA.

rAln^todcs s»cun4âi^"

bÃA6eil^íODÃ3ATlvÍDAI>£3 -WAÇROOEINSCRIÇ^Ndc^OVGNpj . . ÍTfUWrâFtóNClAOE SCDE DfcOUÍRÂÚF ia:'SÍ
-7 ' ' ■ ■". !í«REéfl!érwf ^

29.08.2002 - - - ' :; í ASSíNASiaA DO TITULAR"

«RC^-
r-sm

'^TPAI^ uso EXCLUSIVO DA JUNTA COMÊRCIAL "
DEFERIDO. .n », AUTENTJCAÇAO
PUBLIQUE-SE E AROUr^/E^f

O-L

JUNTA COMERCIAL DO PARANA /
B ESCRITÓRIO REGIONAL DE FRANCISCO BELTRÃO /, ,
ií CERTIFICO O REGISTRO EM; 05/09/2002 r
ff SOB O NÚMERO;

41105433113

Protocolo: 02/225113-8

VAKDEItLBI ADSLSOti HALLMAHN
TUR RAME

SECRETARIO GERAL
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Seaetaria de Comérdo e Serviços
Departamjn") Nadònal de Registro do Comércio

NUMERO OE IDENTIFICAÇÃO DO REOnntO DE EMPRESA • MRE DA SEDE

41105433113

.complf lo, Mm •

VANDERLEI ADELSON MALLMANN
NACIOMALlOiW

BRASILEIRA

M0 F □ (
FllHO DE (p«)
HELf^TH MALLMANN

REDIME OE BENS(M um4o)

COMUNHÃO UNIVERSAL

NASCIDO EM (itea «• natcinMnIe) OENTIDAOE Inúmvo)
02/11/1960 9.648.677-4

EMANCIPADO POR (Tmii At inunvlpifto •laiiMM* na ■■««.« a» nanao
xxxxxxxxxxxxx

DOMICRJADONA (LOGRADOURO ■ rua. (v.aU) ■

RUA ALBERTO SANTOS DUMONT
COMPLOIENTO eAJRROtOOTRITO

PROLONGAMENTO CENTRO

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO
Folhas 1/1

NIRE DA FILIAL (prMnchar aamttta m Ho nfarania a flHil)

xxxxxxxxxxxxx

CASADO

(mSa)

CEUTA MALLMANN
dcsSs ifliiaaor

SSP

la^ii!

PLANALTO
declara, sob as panas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que nào possui
outro registro de ernpresârioe requer à JUNTA CQMFRCíAt nopapau? ^
CÓOIQODOATO ICCENDODOCVENTO DESCRIçJIq DO EVENTO

002 ALltKAVAO ALTERAÇAO DE DADOS (EXCETO NOME
—ssr--" xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

NOME EMPRESARIAL '
VANDERLEI ADELSON MALLMANN-ME

j

RUA ALBERTO SANTOS DUMONT
COMPLEMENTO I BAJRftnnaTBrrn BAIRROTDISTRITO

PROLONGAMENTO
município

PLANALTO
VALOR do CAPITAL-R$

10.000.00
CODIOO DE ATIVIDADE 1OESOUCJ
eccnOwica

icnaa, _

AtIvIdaDa PrincIpM • DE^

2539001 -FAE
AthrWEda tacimUrU '
2930101 • AUTi
3831999 /gl
4530704 PES/fl
2512800 :

4520001 "

xxxxxxx
DATA OE INiaO DAS ATIVIDADES

05/09/2002

- REV

ASSWATURAEm F»MA PELO EMPRESS

INDUSTRIAL
VF

1 PR
VALOR DO CAPITAL • (por aalanao)

DEZ MIL REAIS

BRASIL

85.750-000
CORREIO ELETRÔNICO (E4ilAIU

xxxxxxxxxxxxx

i:*t«I»!?H«liI»l,'lll.'ilHI UraTI
Uwd<fjunta Cl

ESTIMENTOS EM METAIS;
- DESMANCHE DE BENS USADOS. AUTOMÓVEIS. E OUTROS*
- FABRICAÇÃO DE CABINES. CARROCERIAS E ROBOQÜES PARA CAMINHÓES*
AUTOM^IVO^^'^^'^^ peças E .^CESSÔRIOS NOVOS E USADOS PARA VEÍCUL OS - FABRICAÇÃO É MONTAGEM DE ESQUADRfAS DE METAL;

MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E n CwAU\.^0

: RECUPERADORA DE MÃQUINAS E IMPLEMENTOS. XXXXXXXXXX

NUMERO DE INSCRIÇÃO NOCNPJ

05284406000167

ARJOM paio npnunumalatSIttan

TRANSFERÊNC» 06 SEOC 00 OE FliAL OE OUTRA UfI
MRE ANTERIOR i

xxxxxxxxxxxxx

nBWA.COMERCWgn«i
N0yíTEbev')Í2lV^ oríTcírP' .Í~~l*1.«ím

DEFERIDO.
PÜBUQUEARQUIVt JUNTA COMERCIAL DO PARANA AGENCIA REGIONAL DE CAPANEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM: 03/09/2ÔÍ2
S08NUMERO; 20126001111 ^
Protocolo: 12/600111-1, DE 24/08/2012 yí/i ;mpre.ga:41 1 0543311 3, " -

MDERLEI PJ5ELS0K HALÜÍAHN -HE SEBASTIÃO MOTTA
SECRETARIO GERAL

201203730115
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

ComiJrovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
05.284.406/0001-67
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA
CADASTRAL 05/09/2002

NOME EMPRESARIAL

VANDERLEI ADELSON MALLMANN - ME

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONOMÍCA PRINCIPAL
25.39-0-01 - Serviços de usinagem. tornearia e solda

■" '•^IG0 E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
—^0-1-01 - Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para caminhões
38.31-9-99 - Recuperação de materiais metálicos, exceto alumínio
45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores
25.12-8-00 - Fabricação de esquadrlas de metal
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

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

LOGRADOURO

R ALBERTO SANTOS DUMONT PROLONGTO
NUMERO
SN

COMPLEMENTO

CEP

85.750-000

SITUAÇAO CADASTRAL
ATIVA

MOTIVO DE SITUAÇAO CADASTRAL

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO
município
PLANALTO

DATA DA SITUAÇAO CADASTR/y.
03/11/2005

SITUAÇAO ESPECIALDATA DA SITUAÇAO ESPECIAL
********

Ap' ado pela Instrução Normativa RFB n° 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia 30/07/2013 às 10:36:07 fdata e hora de Brasília).
I Voltar

Rádina: 1/1

A RPB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso,
Atualize sua náeina ^

http://wvm.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp30/07/2013
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município de planalto
CNPJN° 76.460.526/0001-16

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

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

CONVITE N° 028/2013

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

RAZÃO SOCIAL: VANDERLEI ADELSON MALLMANN - ME

CNPJ N°: 05.284.406/0001-67

ENDEREÇO: R ALBERTO SANTOS DUMONT N" 194 FONE: (46)3555-1697

MUNICÍPIO: PLANALTO EST. PARANÁ

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de

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

028/2013, 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, 07 DE AGOSTO DE 2013

NOME: VANDERLEI ADELSON MALLMAl

RG/CPF: 745.968.299-34 9.648.677-4 SSP/PR

CARGO: EMPRESÁRIO



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

CONVITE N° 028/2013

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

PROPONENTE: VANDERLEI ADELSON MALLMANN - ME

CNPJ N°: 05.284.406/0001-67

ENDEREÇO: R ALBERTO SANTOS DUMONT N° 194 FONE: (46)3555-1697

MUNICÍPIO: PLANALTO EST. PARANÁ

A proponente abaixo assinada, participante da licitação

modalidade de CONVITE N° 028/2013, 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, 07 DE AGOSTO DE 2013

NOME: VANDERLEI ADELSON MALLMANN

RG/CPF: 745.968.299-34 9.648.677-4 SSP/PR

CARGO; EMPRESÁRIO



4 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ 76.460.526/0001-16

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

85750-000 - PLANALTO - PARANÁ

CONVITE N" 028/2013

DATA: 07/08/2013

EMPRESA= FRANCIELI GALHARDO - ME.

DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

- Certidão Negativa de Débitos CND - Validade 11/09/2013;

- Certidão de Regularidade de Situação CRS-FGTS - 28/08/2013;

- Certidão Positiva de Tributos Federais - Validade até: 26/01/2014;

- Certidão Negativa de Tributos Estaduais - Validade até: 27/11/2013;

- Certidão Negativa de Tributos Municipais - até: 06/10/2013;

- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - Validade até 25/01/2014;

"Contrato Social da Empresa;

- CNPJ da empresa;

- Declaração de Idoneidade (anexo III);



Consulta à Certidão Negativa de Débito

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES

PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

N° 000222013-14021851

Nome; FRANCIELI GALHARDO - ME

CNPJ: 10.837.851/0001-47

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever

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

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

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

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

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

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

Emitida em 15/03/2013.

Válida até 11/09/2013.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

http;//wwwO 10.dataprev.gov.br/cws/contexto/cnd/cnd.html
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VOLTAR
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10837851/0001-47, 10837851/0001-47
Razão Social: FRANCiELi galhardo

Endereço: rua 4 s n / industrial / planalto / pr / 85750-ooo

A Caixa Econômica Federai, 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: 30/07/2013 a 28/08/2013

Certificação Número: 2013073011113142723998

Informação obtida em 30/07/2013, às 11:11:31.

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... 30/07/2013
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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 DiVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome; FRANCIELI GALHARDO - ME

CNPJ: 10.837.851/0001-47

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

Fazenda Nacional (PGFN).

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

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos

endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB n^ 3, de 02/05/2007.
Emitida às 11:13:52 do dia 30/07/2013 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/01/2014.

Código de controle da certidão: 6D8A.1288.7A83.03BC

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

http://www.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/ATSPO/certidao/CndconjuntaInter/Emit... 30/07/2013



Certidão Negativa de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual Página 1 de 1

PARANÁ
GOvf UNO no 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® 10711685-85

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 10.837.851/0001-47

Nome; FRANCIELI GALHARDO

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

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

Finalidade: Licitação

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet

www.fazenda.pr.aov.br

Esta Certidão tem validade até 27/11/2013 - Fornecimento Gratuito

PARANA

Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

Certidão N° 10711685-85

Emitida Eletronicamente via intemet

30/07/2013-11:12:01

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

https://www.arinternet.pr.gov.br/outros/_d_negativa2.asp?eUser=&eCPF=&eCNPJ=l... 30/07/2013
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

NEGATIVA

N" 6825/2013

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 06/10/2013, 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, 07 de Agosto de 2013

REQUERENTE: A mesma
CODIGO DE AUTENTICAÇÃO:

C2HHF2QEMM544Z5EP2

FINALIDADE: CONCORRÊNCIA / LICITAÇÃO

RAZAO SOCIAL: FRANCIELI GALHARDO

INSCRIÇÃO EMPRESA

8915

CNPJ/CPF

10.837.851/0001-47

INSCRIÇÃO ESTADUAL ALVARA

1098

ENDEREÇO

RUA QUATRO, S/N - INDUSTRIAL CEP: 85750000 Planalto - PR

CNAE / ATIVIDADES

Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, Serviços de manutenção e reparação
mecânica de veículos automotores

Prefeitura Municipal

PUNALTO-PARANÁ

Emitido p6r Pedro Augusió Santana

IVO
Auxiliir Finkncei
Decretb 23^6/20)

07/08/2013 08:21
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCIELI GALHARDO - ME (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.837.851/0001-47

Certidão n®: 33347391/2013

Expedição: 30/07/2013, às 11:13:08

Validade: 25/01/2014 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que FRANCIELI GALHARDO - ME (MATRIZ E FILIAIS) ,

inscrito (a) no CNPJ sob o n° 10.837.851/0001-47, NÃO CONSTA do Banco

Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

na Resolução Administrativa n® 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

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

anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

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

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

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

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

Dúvidas e sugestões: cndtiptst. jus . br



Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria do Desenvolvimento da Produção
Departamento Nacional de Registro do Comércio

I NÚMERO OE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA . NIRE DA SEDE

NOME DO EMPREsArio (completo sem ebrevlaluras)

FRANCIELI GALHARDO

NACIONALIDADE

Brasileira

MD F|3
I REGIME OE BENS (se Câsado)

FJLHO DE (pai)

JOSE LORIVO GALHARDO

NASCIDO EM (dais de nasdmenlo)

10-02-1983
IDENTIDADE número

8.490.438-4

EMANCIPADO POR (fonna de emancipação - somente no caso de menor)

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO
INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO

I NIRE DA FILIAL (preencher somente so elo reíerenle a Mlal)

Solteiro(a)

LOURDES MARIA GALHARDO

Órofio emissor

00 PA

CPF (número)

043.119.219-77

DÕmIcÍIÍÃdÕTJÃ (LOGRADOURO - rua, av. ele.)

Rua Principal
COMPLEMENTO "

MUNICÍPIO

Planalto

BAIRRO (DISTRITO

Santa Cecilia
85750-000

CÓDIGO DO município
(Uso da Junta Comerciál)

CÓDIGO DO ATO DESCRIÇAO DO ATO

080 Inscrição
CÓDIGO DO EVENTO DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL

FRANCIELI GALHARDO
LOGRA(}OURO (rua. BV. elc.)

Rua 4

COMPLEMENTO

In
município ~ ^

Planalto

VALOR DO CAPITAL - Rí TvÃTr

BAIR

VALO

RO/DISTRITO

Industrial

CÓDIGO DO EVENTO DESCRIÇAO DO EVENTO

080 Inscrição
CÓDIGO DO EVENTO DESCRIçAO OO EVENTO

. UF PAÍS

PR BRASIL

85750-000
CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)

CÓDIGO 00 município
(Uso da Junta Comercial)

15.000,00

R DO CAPITAL (por extenso)

Quinze mil reais.
|C^IM^ÃTÍVÍDÃDÍ DESCRIÇAO OO oálETO

® acessórios novos para veículos

Alívkfade» secundárias

veCuío^''® ™^""tenção e reparação de caminhões, Snlbus e outros

DATA DE INl^lOD^^TiJí^DEa NÚMERO DE INSCRIÇAo NO CNPJ

15-05-2009 ^
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pe» represenlBn4«Plc"te/0erente)

DATADAASííINATURA

05-05-2009
ASSINATURADOEMpREsAmo

PARA USO EXCLUSIVO DA JIJNTA COME
deferido! U
PUBLIQUE-SE E ARQtílVÊíér 1

TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU OE FILIAL Pg OlfTaa i te 11
NIREanteríor w uciual Ut OUTRA UF USODAJUNTACOMERCIAL

Dependente de
I avtorizaçAo

OOVEBKAUENTAl

o Agência Q

I .SOB NÚMERO 411(56?
Protocolo: 09/193714,11, de 11/06/2009

Ji _/_og_;ícnâ
FRANCillH-Q/VliH/iE.DÒ •' ' a; 5r

^"^F-^F-.^^-^-^-^IZ^GARUQS.SÁUVARÕ:
- rJSPÇRETARIO GERAL-



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

RFB a sua atualização cadastral.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
10.837.851/0001-47

MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇAO
CADASTRAL

NOME EMPRESARIAL

FRANCIELI GALHARDO - ME

tITULO do ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
45.30-7-03 - Comércio a vareio de pecas e acessórios novos para veículos automotores

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

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

LOGRADOURO

R4

CEP

85.750-000 I
BAIRRO/DISTRITO

INDUSTRIAL

NUMERO

S/N

MUNICÍPIO

PLANALTO

COMPLEMENTO

srruAÇAO cadastral

ATIVA

data da SITUAÇÃO CADASTRAL
19/05/2009

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇAO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

Emitido no dia 30/07/2013 às 11:12:39 (data e hora de Brasília).

I Volta rl
Páolna; 1/1

© Copyright Receita Federal do Brasil - 30/07/2013

http://www.receita.fazenda.gov.br/prepararImpressao/ImprimePagina.asp 30/07/2013



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° 028/2013

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

RAZÃO SOCIAL: FRANCIELI GALHARDO

CNPJ N°: 10.837.851/0001-47

ENDEREÇO; RUA 04, S/N BAIRRO INDUSTRIAL FONE: (46) 3555-1634

MUNICÍPIO: PLANALTO EST.: PARANÁ

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de

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

028/2013, 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, 07 de Agosto de 2013.

NOME: FRANCIELI GALHARDO

RG: 8.490.438-4 SSP-PR CPF: 043.119.219-77

CARGO: EMPRESÁRIA ^

rio.837.86iro®^'^''



município de planalto
CNPJN' 76.460.526/0001-16

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

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

PLANALTO - PARANÁ

CONVITE N° 028/2013

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

RAZÃO SOCIAL: FRANCIELI GALHARDO

CNPJN°: 10.837.851/0001-47

ENDEREÇO: RUA 04, S/N BAIRRO INDUSTRIAL FONE: (46) 3555-1634

MUNICÍPIO; PLANALTO EST.: PARANÁ

A proponente abaixo assinada, participante da licitação

modalidade de CONVITE N° 028/2013, 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 XXXlll do artigo 7° da Constituição Federal.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Planalto/PR, 07 de Agosto de 2013.

NOME: FRANCIELI GALHARDO

RG: 8.490.438-4 SSP-PR CPF: 043.119.219-77

CARGO: EMPRESARIA



tCíifííTÇ

município de planalto
CNPJN" 76.460.526/0001-16

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

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
PL^ALJO - PARANÁ

CONVITE N° 028/2013

ANEXO VI - TERMO DE RENÚNCIA

RAZÃO SOCIAL: VANDERLEI ADELSON MALLMANN - ME

CNPJ N°: 05.284.406/0001-67

ENDEREÇO: R ALBERTO SANTOS DUMONT N° 194 FONE: (46)3555-1697

MUNICÍPIO: PLANALTO EST PARANÁ

O representante legal da empresa VANDERLEI ADELSON

MALLMANN - ME, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório

sob a modalidade de CONVITE N° 028/2013, 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, 07 DE AGOSTO DE 2013

J CA
NOME: VANDERLEI ADELSON MALLMANl

RG/CPF: 745.968.299-34 9.648.677-4 SSP/PR

CARGO: EMPRESÁRIO

1)5.284.406/0001-671
VANDERLEI ADELSONi
MALLMANN - ME

Rua AJbcrto Santos Dumont, s/m
Centro

I 85750-000 - PLANALTO - PR



município de planalto

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

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

PLANALTO - PARANÁ

CONVITE N® 028/2013

ANEXO VI - TERMO DE RENUNCIA

RAZÃO SOCIAL; FRANCIELI GALHARDO

CNPJ N°: 10.837.851/0001-47

ENDEREÇO: RUA 04, S/N BAIRRO INDUSTRIAL FONE: (46) 3555-1634

MUNICÍPIO: PLANALTO EST.: PARANÁ

O  representante legal da empresa FRANCIELI

GALHARDO, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório sob a

modalidade de CONVITE N° 028/2013, 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.

Q>^
sP

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Planalto/PR, 07 de Agosto de 2013.

o

V \

V

NOME: FRANCIELI GALHARDO

RG: 8.490.438-4 SSP-PR CPF: 043.119.219-77

CARGO: EMPRESÁRIA



^  Município de Planalto ^
Convite 28/2013

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS
CNPJ; 05.284.406/0001-67 Fornecedor: VANOB^BADaSON MALLMANN-ME E-mail:
Bidereço: ALBERTO SANTOS DUMO^^"194 - INDUSTRIAL-Planalto/PR-CEP857S0-000 Telefone: 3655-1697
Inscrição Estadual: 9026729235 Contador: M4RISA KRUGER

Página 1

Representante: VANDERLBADELSONMALLMANN CPF: 745.968.299-34

Endereço representante: RUA ALBERTO SANTOS DUMONT194- INDUSTRAL- FIANALTO/FR- CB= 85750-000

E-maíl representante:

Banco: Agência;

Fax: Celular:

Telefone contador: 46-3555-1340

RG: 96486774

Conta:

Telefone representante:46-3555-1697

Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar n® 123/2006).
Lote . 001 Lote 001 ^

H- Item Descrição do Produto / Serviço Qtde. Unld. Preço Máximo Marca
001 Prestação de serviço de soida eiétrica c/ eletrodo tamanho 3,25mm.

002 Prestação de serviço de soida mig.

003 Prestação de serviço de tomo mecânico.

Validade da proposta; 60 dias

R"azo de entrega: 15 dias

2.000,00

10.000.00

600,00

Preço Unitário

UN

CM

H

5,00

1,00

40,00

4.95

0,95

39,40

PREÇO TOTAL DO LOTE :

TOTAL DA PROPOSTA:

VANDERLBADELSON MftLLMANN- ME

CNPJ: 05.284.406/00flití7

•05.284.406/0001-67 '
VANDERLEIADELSON
MALLMANN - ME

Rua Alberto Santos Dumont, s/n
CenbD

^ 8675(M)00-PLANALTO - PR _J

Preço Total

9.900,00

9.500,00

23.640,00

43.040,00

43.040,00

esPrcposta - Versão: 1.1.1.7
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( (Município de Planaito

Convite 28/2013

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS I SERVIÇOS

Página 1

CNPJ: 10.837.851/0001-47 Fornecedor: FRANCIELIGALHARDO

Bidereço : RUA QUATROS/N - INDUSTRIAL - Ranalto/PR- CEP85750-000

inscrição Estadual:

E-mail:

Telefone: 35551634

Contador:

Fax: Celular:

Telefone contador:

Representante: FRANCiaiGALHARDO CPF: 043.119.219-77

Bidereço representante: RUA 04 S/N - INDUSTRIAL - PLANALTO/PR-CEP85750-000

E-mail representante:

Banco: Agência:

N" Item Descrição do Produto / Serviço Qtde. Unid.

RG: 84904384

Conta:

Preço Máximo Marca

Telefone representante:3555-1634

Data de abertura:

Preço Unitário Preço Total

001 Prestação de serviço de solda elétrica cl eletrodo tamanho 3,25mm.

002 Prestação de serv Iço de solda mig.

003 Prestação de serviço de tomo mecânico.

Validade da proposta; 60 dias

2.000.00 UN

10.000.00 CM

600.00 H

5,00

1.00

40.00

FRANCIELI GALHARDO

CNPJ: 10.837.851/0001-47

4.96

0.96

39.95

PREÇO TOTAL DO LOTE :

TOTAL DAPROPOSTA:

9.960.00

9.600.00

23,970.00

43.530,00

43.530,00

' 10.837.851/0001-47n

FRANCiELI GALHARDO

L!
RUA 4. S/N - BAIRRO INDUSTRIAL

85750-000 - PLANALTO - PR
ü

esProposta-Versáo. 1.1.21 07A»201307:39.12



Município de Planalto - 2013

Ciassificação por Fornecedor

Convite 28/2013

Página:1

Item Produto/ServiçoUN.Quantidade StatusMarcaPreço Unitário Preço Total Sd

Fornecedor: 2638-t VANOERLEIPDELSON MALLMANN-ME

Lote 001 - Lote 001

001 3447 Prestação de serviço de solda elétrica c/ele

002 3446 Prestaçãodeserviçodesoldarrig.

003 3445 Prestação de serviço de torno mecérdco.

CNPJ: 05.284406K»(I1-S7 Telefone: 3S55-1Q7

UN 2.000,00 Habilitado

CM 10.000,00 Habilitado

H 600,00 Habilitado

Status: Habilitado

4.95

0,95

39,40

43.040,00

43.040,00

9.900,00

9SOO.CO

23.640,X

VALOR TOTAL:43.040,00

Emitido por: CARLA, na versão: 5503 n07/05901309:24:42
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Município de Planalto - 2013
Mapa da Licitação

Convite 28/2013

(

Pígina:1

Data abertura: 07/08/2013 Data julgamerAo: 07/08/2013 Data homologação:

CNPJ; 05.a4.40Sí0001.67 CNPJ: 10.837.851/0001-47

Produto UN. Quartidade Preço Marca F^eço Marca

Lote 001-Lote 001

001 Prestação de ser\^ço de solda elétr UN 2.000.x 4,95" 496

002 Prestaçãodeser^çodesoldamig. CM 10.000,X 0.95- 0.96

003 Prestação de serviço de torno mecân H 600.x 39.40* 39,95

TOTAL DO LOTE 43.040.W* 43930,X O.X 0,M

TOTAL GERAL DO FORNECEDOR

TOTAL GANHO PELO FORNECEDOR 43.040.W

CNPJ; C6.284-40&C001.67 • VANDERLB AOELSON MALLWANN - ME CNPJ: 10.837,851«XX)1-47 - FRANCIEU GALHARDO

FRU- Frustrado DES-Oaserto EMP-Enpata EME-EnpateME

Emitido por: CARLA, na varsão: 5503 r) 07rt»20130e24;34



EDITAL CONVITE N° 028/2013

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

Aos sete dias de agosto de 2013 às nove 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" 028/2013, que trata da seleção de proposta para a

contratação de empresa visando a prestação de serviço de torno mecânico,

solda mig e solda elétrica destinados exclusivamente a restauração de

máquinas, veículos, equipamentos e peças desta Prefeitura Municipal de

Planalto. Tendo como valor máximo a importância de R$ 44.000,00 (quarenta
e quatro mil reais), iniciada a reunião constatou-se que 03 (três) empresas

receberam convite, sendo elas: FRANCiELi GALHARDO, INCASUL

INDÚSTRIA DE CARROCERIAS SUDOESTE LTDA. E VANDERLEI

ADELSON MALLMANN. A empresa INCASUL UNDUSTRIA DE

CORROCERIAS SUDIESTE LTDA nâo manifestou interesse em apresentar
documentação para participar do certame licitatório. Em seguida, procedeu-se

à abertura dos envelopes n° 01 contendo documentação de habilitação, e
após analisar minuciosamente a documentação, a comissão Julgadora
declarou 02 (duas) empresas devidamente habilitadas, aual seiam ^ .

VANDERLEI ADELSON MALLMANN e FRANCiELi GALHARDO. Na
sequencia, após as proponentes recusarem expressamente quanto ao direito
de interpor com recursos, pertinente a fase de habilitação, procedeu-se
abertura dos envelopes n° 02 contendo propostas, onde constatou-se que
consagrou-se vencedora a empresa subsequente:

VANDERLEI ADELSON MALLMANN
LoteItemObjetoMarcaUnid.QuantPreço unitPreço

total
101Prestação de serviço de

solda elétrica cI
UN2.0004,959.900.00



I  i "
'- O /'O'.

■  ,:v- ■ ; - • ■.. - ^

'/ /i''! .^'Vr. ': b. - • - ' ■ i'V V ; . '

n' 'i . ;n:'•■ ■ '

'\.V-; i ■•"'lú; • ■-oo:, b-A. ;:.

■ v:ti;

;V -'í'^Í\Vi ' -rA

' .c [ K

\.r.- •;- •• - .J -^ . ,-■
'-V.ÍVI

.iv. .""' . ' . i:

. ■ •- •

.'..
' ■»

B.

z" ■• ■ J - : ,
-  V. -

■.-.rv:

y ' .

yr. ■;.].

- ; :.;b;b K^' .

,  vj zv;-V.. ■ ■/-C V;^nO'" .'AB

A- i' - - ' A. '"'-"

■ A. Azv..\^A' \ v:: - .r. , Vb V::v.>^; b "

A' ' A V -' A':A 'A---'

Bvv ;A' ;

■l-r"BÍA' Ab.V; . "bA-z' ; y Zçy;.\y\'''-' - '

j;:' ' ■ ■A, A'-' AA' " AA'AA

-';B_ B A-:- :i '' vA.' A• 'AA^•■ '

'  >.bAA ./ .A^A^ ■ ■" ív;a■-A-; A--■• ■ A"

, V''A-vA^ ^-A~A \v :VA V A- V

. ■.0V,A\B;.C --AA ^ :A . , AA - ^-UVAAA

^a'a:-u:; . A. uA \ÁA <"' ' ^A}^yAA aA^ 'AA.^;

. -V -bA- ... A-A- . J-B: :A-.. a a-:--... .':: ^.,^,AV.v A-AA-AAB AU- ..

. '' ; '.'y y'"'-! .-'A:: " , A ''"AA., vA\í.. ■* "■^' , -'iAz.v.i'. ! ./,:■ •; •.' .--w '

•• ■ rif;, { AÃ' .A-zA ;A -AAAA A Vm.'-:AVA":AA CA- AGA-aU- vAz> AAA' - -\A.

•  .AjA- ' A . \A.,; (V'.Ac.:A' A '■■-.■ ■A; A. .;:/ vV;. -i-AAv-

AAAA -AAA:, V \

;■■ .. í ": -

\ Sx!\yy y:\' ■:A  ';0'A'-',A-.

'AAaaAA

v> y. ; . ,' .,,V .'•'' • ■-.

A A

AO"Aa'.z.A

-. f'. .Ç- I ■;, ; ■

A--A Y-l- --' - ^ AV^ A. A .-.A , ■ - •

\AAAA, -.A.' A\:A A CA:

AAA AAV-: íA-A AA A^Í.A^A-

■ ..AzAA -;•■ vv'aA ■■ A A A^-AAv. '"'

gA?.:;.-;C •;■.:• AA-:^' Av; - "■ • ' A--A V

: .\A -A.- AA A-: \A '/A ui^ • -. .A'*'

r- V ..^ •- ; 'i„VA\ aa:, .,. G'

^A.'A AaAA^:vUA'u VA A"^A' A:

VAA"X -A'" A^ -AA'Ag;. A: A':^ UaÍcAA).



eletrodo tamanho

3,25mm.

1 02 Prestação de serviço de
solda mig.

CM 10.000 0.95 9.500,00

1 03 Prestação de serviço de
torno mecânico.

H 600 39,40 23.640,00

TOTAL 43.040,00

dos serviços correspondente aos objetos acima mencionado será efetuada

parcelada, ou seja, conforme a necessidade deste Município. O pagamento
será efetuado conforme a prestação dos serviços discriminado na ordem de

serviços emitidas pela Secretaria Serviços Rodoviários, e em até 15 (quinze)
dias após a apresentação da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is). 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 31/12/2014. Nada

mais havendo a tratar, encerrou-se a presente em única via que depois de
assinada será remetida ao executivo para homologação.

LUIZ CARLOS

Presidente

747.491.029-20

ÍAfjtrSA KRUGER
)ro

310.216.890-68

ROBERTC

GOERGEN I ( )
Membro ^ \J

040.368.469-22

VANDERLEIADELSON
MALLMANN

Vanderlei Adelson Mallmann.

JONILUCIETTO
Frandeii Galhardo.



município de planalto
CNPJN° 76.460.526/0001-16

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

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

PLANALTO - PARANÁ

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO
LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE N° 028/2013

OBJETO: Contratação de empresa visando á prestação de serviço de torno
mecânico, solda mig e solda elétrica destinados exclusivamente a restauração de
máquinas, veículos, equipamentos e peças deste Município de Planalto, conforme

FRANCIELI GALHARDO

Classificação Lote Item Nome do produto/serviço Valor do item

2 1 1 Prestação de serviço de solda elétrica
0/ eletrodo tamanho 3,25mm.

9.960,00

2 1 2 Prestação de serviço de solda mIg. 9.600,00

2 1 3 Prestação de serviço de torno
mecânico.

23.970,00

VANDERLEl ADELSON MALLMANN

Classificação Lote Item Nome do produto/serviço Valor do item

1 1 1 Prestação de serviço de solda elétrica
c/ eletrodo tamanho 3,25mm.

9.900,00

1 1 2 Prestação de serviço de solda mIg. 9.500,00

1 1 3 Prestação de serviço de torno
mecânico.

23.640,00

Planalto-Pr.,07 de agosto de 2013.

LUIZ CAF^OS
Presidente

747.49ÍI.029-20

;rüger
ibro

310.216.890-68

ROBERTO ALOYSIO \

G0ERGE()I \j
Membro

040.368.469-22
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PARECER JURÍDICO

REFERENTE AO PROCESSO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE CONVITE N° 028/2013

O presente Processo de Licitação n° 028/2013, na modalidade de

Convite, pelo critério menor preço por lote, referente à contratação de empresa

visando a prestação de serviço de torno mecânico, solda mig e solda elétrica

destinados exclusivamente a restauração de máquinas, veículos, equipamentos e

peças 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 vencedore o respectivo objeto.

Planalto-Pr., 13 dejagosto de 2013

ASSESSdl^ JURIDICi
OAB/PR N"" 40209
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

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

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

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

legislação pertinente, HOMOLOGA o resultado da licitação na modalidade de

Convite n° 028/2013, cujo objeto é a contratação de empresa visando a prestação de

serviço de torno mecânico, solda mig e solda elétrica destinados exclusivamente a

restauração de máquinas, veículos, equipamentos e peças deste Município de

Planalto, em favor da empresa VANDERLEI ADELSON MALLMANN, e em

conseqüência ADJUDICA o objeto em favor da mesma para que produza seus

efeitos legais.

Planalto-Pr., 14 de agosto de 2013

MARLON FERNANDO KUHN

PREFEITO MUNICIPAL
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CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 159/2013

CONVITE N° 028/2013

O
Contrato administrativo de prestação de serviços que entre si fazem

Município de Planalto e a empresa Vanderlei Adelson Mallmarm, 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: VANDERLEI ADELSON MALLAMNN. inscrita no CNPJ sob n°
05.284.406/0001-67, com sede à Rua Alberto Santos Dumond, iP 194, Centro, Município
de Planalto, Estado do Paraná, neste ato representada pelo Sr. VANDERLEI
ADELSON MALLMANN, brasileiro, casado, empresáiio, portador do RG sob n"
9.648.677-4 SSP/PR. e do CPF n" 745.968.299-34, residente e domiciliada na Rua Alberto
Santo Dumond, n" 194, Centro, Município de Planalto, Estado do Paraná

CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO DO CONTRATO
O presente Contiato tem por objeto à contratação de empresa visando a

prestação de serviço de torno mecânico, solda mig e solda elétrica destinados
exclusivamente a restauração de máquinas, veículos, equipamentos e peças deste

Item Nome do produto Quantidade Unidade Preço

unitário

Preço
total

01 Prestação de serviço de tomo mecânico 600 H 39,40 23.640,00
02 Prestação de serviço de solda mig. 10.000 CM 0,95 9.500,00
03 Prestação de serviço de solda elétrica c/

eletrodo tamanho 3,25mm.
2.000 UN 4,95 9.900,00

TOTAL
r^T ÁTTCTTT A TXTi-v I

43.040,0ÕÍ

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Para cobertura das despesas decorrentes desta contratação serão utilizados

ORÇrME^^^^ Proveniente das seguintes DOTAÇÕES
DOTAÇÕES

Conta da despesa | Funcional programájica | Desrinacão de
recurso
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610 06.119.26.782.2601-2025 0.1.00.0000000

880 07.121.12.361.1201-2033 0.1.00.0000000

1670 09.126.10.301.1001-2060 0.1.00.0000000

1760 11.133.20.606.2001-2083 0.1.00.0000000

DO VALOR

Pela execução dos serviços ora contratado, a CONTRATANTE pagará à
CONTRATADA o valor total de R$ 43.040,00 (quarenta e três mil e quarenta reais),
daqui por diante denominado "VALOR CONTRATUAL".

CLÁUSULA QUARTA
DA FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado conforme a prestação dos serviços
discriminado na ordem de serviços emitidas pela Secretaria Serviços Rodoviários, e em
até 15 (quinze) dias após a apresentação da(s) respectiva(s) nota(s) fiscalfis

CLÁUSULA QUINTA
DOS PRAZOS

O prazo máximo para a execução e entrega dos objetos do presente
Contrato será fixado na respectiva Ordem de Serviços a ser expedida pela Secretaria de
Serviços Rodoviários.

CLÁUSULA SEXTA
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;
c) Fiscalizar e acompanhar os serviços, através de funcionário

devidamente designado pela Secretaria de Serviços Rodoviários deste
Município de Planalto;

d) O Município de Planalto resei-va-se, ainda, no direito de recusar todo e
qualquer serviço que não atenda às especificações exigidas, ou que
sejam considerados inadequados.

Parágrafo Terceiro - Constituem obrigações da CONTRATADA.:
a) Prestar a execução dos serviços na forma ajustada;
b) Prestar a execução dos serviços correspondente aos objetos acima

mencionado de forma paicelada, ou seja, conforme a necessidade deste
Município;

c) ResponsabiEzar-se pela perfeita execução dos serviços, bem como a
substituir ou complementar serviços em desacordo, devendo obedecer
rigorosamente as determinações descritas na ordem de serviço, emitida
7ela Secretaria de Serviços Rodoviár ios;
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d) Responsabilizar-se pelo üansporte dos objetos até a sede da empresa,
para a prestação dos sei-viços;

e) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciános, fiscais e comerciais
decorrentes.

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

g) Apresentar sempre que soUcitado, 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 SÉTIMA
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 OITAVA
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 haudar 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 adminisü-ação, 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 NONA
DA RESCISÃO

O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos
tatos 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
8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA
DA VIGÊNCIA
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O prazo de vigência do presente contiato será até 31 de dezembro de
2014, tendo início a partir da assinatura do respectivo contrato, podendo ser prorrogado
na forma da Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
DOS CASOS OMISSOS

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

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

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

Planalto-Pr., 14 de agosto de 2013.

CONTRATANTE CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
Òldecir Ciünp^
RG 6.045.397-7

CPF990.135.769-Í5

Marisn Krujur
TàcCROPR 030251/0-7
RG 12.490.305-e/PR
CPf310.21t990-eB



EDITAL DE RESULTADO TO UCrTÀCAO

Lin/ CARLOS BONf, ru qu«laJ«i^ iJ« Prrgcisic Jo M«nípc7
PIamIio, Es<»Íf) ik» K-Afaná, nasváik) {vb l'.vuru ft*. (n2/2>l3. tic 03 iSf- }innn> cie 20D, «m
ciim{RamtJá Lri ̂ Akr«Iiien^ lQ52ll<k lTUc|iiIbodr2V2, LAhMd ilr ci* TTUjTSÍU
üí 2b/Cb/2DD71 Ui 1^. 8é66 de 21 Jc (UAbo de 1^3 e Ma> )x»lenira
ajlcnçõn c Jrftalafto c(ncbu, TORNA PÜ8UCO« o míduüü rübkw de jjclíçie m
modilaiade PRECAOPRESENCUL, Ufo MENOR PREÇO, nimne-.

FDfTAI l^rJCrTACÃO . m>l)ALI!)Al»:i'PM;Â(n'RWFVrtAl v«iUi/ynx

], de UáUçio
Contrate^ de Sodcdadc de Advogados, devidacn^te regUftda lU Didoa do*

Advogados du Binsú, pus picsM^o de icn'^ços dc aucooiui du apoio lcCTilk%>^fÍdii:o
mnilura^o e manutenção dos amundos da Lal Cumplcmenur n' n!/20(N c dA lei n'
12Í27/2DII bem ramo do PUno de Contas Aplicado ao Sec« {"úblicn IPCA^.
lon^ffiÀPoa <om a Cumplemimlar n' 1O1/20Q0 e Pticbina rr" 4^/2lX>9 da .Swrrtana dc
Tcauuru Nacnud dv Mbiistenp da Faanida, na Ambitu do Muniupio c aaida, /«irii atuacác
(vprwentaílva di> Município pctanle o» TTÍ}unaa Judicuui de 2* e T ütstâmu», pcranii
Tribunal ác Conlas do Eatadn c Jd Uniki c peranU' o» Òrgâos da AdmtnbiraçÂo PúMlcn
Estadual ou Federal, v por Tim pajd xvaluaçõo dc (9CuulLurai prcvxTUlva c (oaipküicnld
cm todas aa l/oa dn diieiio admmetrativo, raoi o fon de aümdrr M mvnssladcs <k

MUNiaPIO.
i. Eaprea Paflídpante:

ti fiARRerO RAMOS ADVOCAPOS assopados

Suu^ CUsdiicada
X  EapnM Venctdont

11 BARRETO RAbiOS ADVOGADOS ASSOOaDOS, posoa poilica. com ina^àa
CNT) n* 173ra.%3/aJCI-£a cmn setfe lod^ na Ru Tenertt Cam«ga iP 2425, CeKro, Mink^
de Franõsco ídKia Estado do Pmnà sn 1* hagai, Utilizando o mportc de K
IQJUU.CCioiiertiedota mil cúiUkmcs rcaMl
A Oau da Abem»

4.1 A Üdtavdo Pnrgao IVcsovUl n* 1M/Xn3 dc 2íi dc julho dc 2U11 Im sua ahnilun
em modio realizada pelo Pregocüo no dia 01 de agcate de JDD ia CQtOD hna», na sab de retsilfle
dl IVeíedura Munüipii ̂  niaalD, Fal^ PariciA na Pnca Slo Fnralico dc Ads, 1SS3
Cenbo.

Plandia. iMadoJd ParanA ezn (E Ir agodode 3n3

lUl/CARLOS 60N1

teii.m<)I)F.iíomoi,(h;açAo
PRE(;AO rKPJiKNCIAI. N*W4f2ÜÜ

O Prefcüo du Município do PUmllo, Esudo do Pinai.
con&id«Tind> o pircoof do Prcgooiro c equipe dc apoio, dc ooafonnidadc com a
ATAdeSiSslu PúUica dc Prrgio PrcMiciaJ n° 044 2013. lavnda cm Ü8 dc agoslo
de 20J3, IIOMOI.OfiO o reiuhadn linil do Pkhicuu Ucitaiòrío. na modalidade
Pfc^ Prcseticial. 'l1po Menor IVeço de acordo com o abai.xo descrito'
OBJETO: Cotiim^io de Sociedade de Advogai, devidamente rcgisirada na
Ordan dos Advogados do i3rssil para presta^ dc servivos de aLsessorii de apoio
tdcnico-juiilico na csmourafia e manuunçdo dos comandos da Lei Complemenur
n' 131;200S e da Lei d" 12.}27'20] 1. bem como do Plano de COntas Aplicado ao
Seior Público (K'ASP), em consoiiincia com a Lei Complcmeciar o' 10li200d e
PoiUna n' 467/2001) di Sccnliha do Tesouro Nacional do .Minúlirlo da paecnda,

no imbíLo do Miaiieipio, e ainda, para aliiay&o represcnUiivado Slunicipio pcranlc
ot Trdmitau Juibciais dc 2* c 3' Insiáivlas. peranlc o Tribuiu] dc Comas do Estado
e da (Jnlâo e peranie os Oi^los da Adminislraflo Pública Estadual ou FnletuL e
porTim para reali/.i(Ío de consulloríi preventiva e complementar cm todas as áreas
do direito sdminisUalivo. como fim de atender às nccessidadcii do MliKICtPIO.
EMPRESA llarrelo Ramos Advogadoi AssKÍodos
VALOR TOTiVL: RS 82.800,00 (oitenta e dois mil e oiloceiilcs reaia^
DAT.A: 13 de agosto de 2013

MARLON EERNAMX) KVHS

PrcTcito Municipal

EDITAL DE gEMUTAPO DEI inTAC àO

ntECAO ntESPitrui N-MMmiPEWDErtiLHODEan]

lUtZ CAKLOS DONI. na qualidade de Pregoeiro do Murue^u de
Planallo. Eslado do Paranl, nomeado pela Portaru Cn2/2aiL de 01 de janeiro ile 2013.
OiinpnimU i Fedcrildrn*' 10320 di 17 àt juihfid^KDZ: Dfcrrto Munjcipil n"
de 2t/K/2ai7 c subtetiananiBUe pela Lei n* SH6 de 21 de (urdio de im e suas pnienoies

' atteiatoes e kgalaclo torrâua. TORNA PCBUCO, o nuliado PiNaro de Ijcnaolo na
modalidade nUCAO PRESEMIAL Upo MEÍlOR ntEÇO. leinene

EDrTAi nFUnTArAn . MCXIAUDAde PRECAORRESeNOALN" 04572013

I. Ob}<io dl LklLi(ao
Oin&iti;4o dl «nipreu viMf>^ a frouçio d» de hoipedegtav ilUMrdJçM

traríf^TTle, dsmido ruh^YsiBatle I pmsKs en tmmntp de uúdcv ànisarduiMi pcí
Muracipso de nmilto «o Muinc^ de Cuntft»^.
Z. Rapiru Pirtldpiirte:

Lt CERF7Ah(AR SFHVIÇÜS EM SAÚDE LIDA.
bituiç4o CUttihciái

1  Eainw Vnvedora:
II C£RLi!AMAR SERVIÇCS EM SAOüE LTDA. jurUi». im nu CNT; >

01251088/CCC!>25 cem tza sede socu} 4 Av PttíesU Cbur SiWwg, 2S0. Burro Urdim BoUru
Munxipso dc Cuniihs. EsUdo do Virani, ffli t* íugif, ueiliemdp o import* de F
77,00100 (sesenu e leu miJ maX '
4. Üili dl Aberlorir

4.t .\ iJciUçio Pregão PmceikUi n* 045/2013 de 29 dc ]aJKo de 3013. twesui ibcihir
«0 miiuioieáloidipebPreioero no du desgosto de 2D13 4» 99CO hom. ru tiii de mrtM
dl Vimttpit de PUruieo, E^Udo ío PirerU. rii Pr*^ SJo Fryxutn de As&a, 158
Cotro.

PliAilto, Eslido do firani. em 09de igo^ ds 2013

LUIZ CARLOS BüNl
fngoelfD

TER.MO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PKESENCLAl, N^fliSíZOU

O PrcTeilo do Munidpio de Planaíto. Estado do Panná,
considenndo o parecer do Pregoeiro t equipe de apou>. de ctmfotmllidc com a
ATAde Scsa&o Pública dc Pre^ Presencial d' (345.'2013. lavrada cm CE) de agosto
dc 2013. HOMOLOGO o reuHado final do fíocesso Licilalório, na oiodalididc
Prcgio Presenciai, T1po Menor ITcçu de acordo com o abaÍMO descitto:
OBJETO: Conlrala^ào de empresa visanlo apreslaqâo de serviços de Ivspcdagera,
alunoilaçlo e transporte, destinado cxchisivaiDcnle a pacieiúcs cin trautneuo dc
saúde, encaminhadas pelo Município dc Planallo ao Município dc Cunlíba-Pr.
EMPRES.A: Ccteuisar Serviços cm Saúde Uda.
QUANTID.AUE: 2.000 UiàHat
VALOR lUTAL: KS 77.000,00 (setenta e sete mil reais),
BATA: 13 deagostadc2013

MARLON FERN.AVOO KLTJN

Prefeito Muuicipaj

Município è Planalto
Praça Sào Francisco de Assis, 15S3

imkmmmkm\mm

PREGÃO PRESENCLALN^OdíJll

DATADAASSraU^Bde agosto de 2013
COMTANTE: Município de Planáo ■

CONTRATADA: Cerezamar Seniços em Saúde Ltà
OBJETO: Cffliirataçâo de empresa \isando a prestação è serviços de
hospedagem, alimentação e transporte, destinado exclusivamente à
pacientes (xn tratamento de saúde, encamiáadas pelo Município de

QUANTIDADE: 2,000 Diárias
VALOR TÜT.AL: RS 7].(10ü,00 (setenta e sele mil mais).
PRAZODEVIGÊNCIA:31.'12'20t4

MARLON FERiWDOKUHN

Prefeito Municipal

HOMOLOG.IÇÂOEATOADJIDICATORIO
CONVITE N'027/2013

MLTílCiPlO DE PLANíVETO, m bse na Ui Federal &666^, làz
saber aos inleressaijos ijüe realizou abertura de docuiueiUos e propostas de preços
refereale ediJal CONVITT N' 027'2013 de acordo com o abáxo descrito:

OBJETO: Ccntraíaçào de empresa espedalizada visando à pr^ào de serviços e
foruecimento de peças para consedo do Veiculo Fiat Ducato (ambulância), destinaà
ao desenvolvimento de ações executadas pela Secretvia de Saúde deste Município ik

En^esa: GL- lismiíor Retifica de Motores lida.
VAIOR TOT.AL: RS lé.85í,(10 (dezesseis mil e oitocaitos e cÍ!K]tiêiiIa e seis reais).
D.AT.Ai9dejâode2013

MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal

IVaçaSào Franciscode.Assis,15S3
S5.750-000 • Pianatio • Paraná

EmATODECONníATOyi!3;2013

CONVllTN" 027/2013

D.ATA DA ASSlNAmA: 19 de jéo de 2013
CONTRATANTE: Município de Planalto
CONTRATADA GL - iMolor Reliíica de Motores Dà

OBJETO: Cooliai^âo de empesa especializada visando à peslaçào de seniços
e fomeeimenlo de peças para conserto do Veiculo Fiai Ducato (mbulânck),
destinaà ao desenvolvimento à ações executadas pela Secretaria de Sáie
àrteMtinicipioà Planallo.
VALOR TOTAL: RS 16.856,00 (àzesseis mil e oilocentos e cinqüenta e seis
reais)

PRAZO DE mCUÇ.ÂO:15(quinze)dÍJ5.
PRAZODEV1GENC1A:]1/T0'2013.

MAEON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal

HOMOLOGAÇÃO V. ATO ADJlJDtr^TÓRIO
tX)NvrrEV(Uí/ioi3

O município, cm hax tu Lái Federal 8.6eií'93, fu uber lot
inUresiailoi que reali/ou abetlm de docuinenins e proposus de preços relerenle
cdiul COXVrTF. N» 028/2013 desturii) tora o abai.to descrito:

OBJETO: CoDirauçao de einprcsa visando a prestaçio dc seniço de loriio mecânico,
solda mig e siddi cl^a destinados excliEivitacoie a resiauraçio de máquinas,
veículos, cquipámcnos e peças desta Prcfeitin Municipal de Planalto.
EMPRESA VaoJerlei Adelson .Mallmam

VALOR TOJ AI.. RS43.{l40.00(quareiilae três mil equarenla reais)
D.ATA 14de8ga«ude2013

MARIXJN reR.\.AN'lX)M;HN

Prefeito Municipal

Município ck Planallo
Praça Sáo Francisco dc Assis, I5U3

8S.7SO-000 • Planalto • Parani

EXTRATO DE CONTRATO N» 159/2013

CONVITE N''02&201.3

DATADA ASSINATURA: I4de agosto dc 2013
CONTRATANTE: Município de Planalto
CONTRATADA; Vandíflei Adêlson Mallmann

OBJETO: Contratação dc empresa visando a prestação de serviço de tono
mecânico, solda mig e solda eiétiica destinados exclusivameote a
restauração de máquinas, veículos, equipamentos e peças desta Prefeitura
Municipal dc Planalto.
VALOR: R$ 43.040,00 (quarentae três mil e quarenta reais)
PR.AZO DE VIGÊNCIA: 31/]2'2014

M.ARLON FERNANDO KUHN

Prefeilo Municipal

HOMOLOGAÇÃO í ATO ,VDJl.U)IC\TÚHIO
I.EIIÃON^HJ/JOU

O município DE PLANALia lárni base na Lei Federal 8.666.93. fai saber
aos interessados que realizou licílaçio na modalidade 1FITAO OOLTOIJ de acordo
com o abaixo deurilo.

OBJETO. Lote 01: Venda de 01 (um) veiculo ÔNIBUS MARCA M. BLNZ 1313,145
CV, ano de fabricação 19S4, modelo 1984, capacidade 40 (quarenta) passageiros,
coiubustfiel diciiel. cor branca, chassi n* 34505011630604, pilas B.\C-2288( IaIo
02; Veada de Üi (um) veicujo, .M..VRCA FIAT, MODELO UNO MiLLE FRE.
potência 55CV, ano de fabiicação 2004, modelo 2005, Chassi n'
9BDI5822554646357, placas A.MI-W28, canbiativel gasolina, cor branca, e Lote 03:
Venda de 01 (um) máquina TRATOR, MARCA JOHN DEERF, MODELO 7500-
4X4, ano de fabricação 2000, equipado com lâmina e conuha maiua TiUl, usados a no
eslado de conscrvuçio on que os meámos se aiconlram, conforme abaixo segim:
LOTE 02: Veiculo. MARCA FI.AT. .MODaO UNO MOLE HRE. polêncta 55CV,
ano de fabric^io 2004, modelo 2005, Chassi n° 9ÜUI5822554646357, plarai AMI-
9928, combustível gasolina, cor brancA (reparos lu jataria • balido).
PROPONENTE: lonas Rodrigo Slurm
V.AI.ORTOT.VL. RS4.1l}0,00(ipialromi!eceinreais).
D.ATA: 06 dc agosto de 2013

MARI.ON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal

MUNTCIPJO DE PLANALTO

CNPIK" 764«),MM>00H6
Proçd Sdo Itancltco dr .Asaia 1383 • C£17 S!.7S(MXKI

t-maihpUiBaUa9rilntxom.br
Ftw: (M6I .^ÕMIOO - Foc (4613355-nn

PLAV.4LT0 - PARANLÍ

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO

N' 197/M12, EDITAI PKEG.ÃO PRESENCIAL N' Ofyuni
CEiraRAIX) INTRE O MUNICÍPIO UE IT.ANALTO t ARNO

HEAlRigUb LINK.

Ace vinte < circo dias dc mêade junho do ano d« dolimU
a irezeo MUNICÍPIO DE PUNAL IU. nesta ato repmaNada pelo seu Pieláto.Sr.
MARLON FERNANDO KUHN, a ARNO HENRIQUE ÜNK nseae ato teprtwnada
per seu admirnsuadcr Sr. ARNO HENRIQUE UNK. rttolvem sn «num acordo
adAar u ccrtido «Inuiústraiivi n' 197/XI^ hnnido entre e pans etn dela de 31
de agrela de 2012, cujo cbjeo i a conlrúaçào de snpreat visando i aquliiçin de
masenal dc higiene e iimpcae, deallrado tscluaivameflte as neces&idadta de
consumo das urédads artmauatriiivaa dote Município de Plarubo. nc» aegumtee
leimos

CLÁUSULA FRIMDRA: F>:a alierada btlSsalmemt a CJiiaula Nona (da vigànrii),
ccnstonlG do contrato aduunistrauvo n* 187/2012. ptortogadocpiizodevlgéraado
Csnlralix consoante a referida cliiAula. por mais 12U (cento e vinte) diia
CLÃUSULA SEGUNDA: Fenvanecem ínalter^as as demais clÁusulra e condiçúea
eSipulades w anlratocr^inal, • nlo t-heradaa por cate iratranertu

E peta velaJade do que pelaa panes ta pactuado, lémeee
este intnatncnsoemduMvusdo Igual teor e fome

MARLON FER.NANDO KUHN

Prefeito Munklpaj

ARNO HENRIQUE UNK

Atno Hmrique Link

aOEClRCAMPCB

CL/RCn'ú045397-7/FR
LUIZ CARLOS BOSi

Cl/RCn'aBi67W/FR
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EXTRATO DE CONTRATO W159/2013

C0r4VITE N® 028/2013 - DATA DA ASSINATURA; 14de ag!BtO<le2013
CONTRATANTE: Município de Pianatto - CONTRATADA: VandenetAdeisonMalImam
OBJETO. Contratação de empresa visando a prestação de serviço de tomo mecânico,
solda mig e sdda elétrica destinados exclusivamente a restauração de máquinas,
ve/cüios. equipamentos e peças desta Prefeitura Municipal de Planalto.
VALOR RS 43.040,00 (quarenta e três mil e quarerte reais)
PRAZO DE VIGÊNCIA' 31/12/2014
MAW.ON FERNANDO KUHN - Prefeto Municipal

HOMOLOGAÇÃO EATOADJUDICATÓRiO

CONVITE N® 0^/2013

OMUNiClPlO.com Pasena Lei Federal 8.666/93, faz saber aos interessados que realizou
abertura dedoctinentos e propostas de preços referente edital CONVITE N® 028/2013 de
acordocom o abaixo descrito.

OBJETO. Contratação de empresa visando a prestação de serviço de tomo mecânico, solda
mig e solda elétrica destinados excluslvamenie a restauração de mác^inas. veículos,
equipamentos e peças desta Prefeitura Municipal de Planato.
EMPRESA. VanderteiAdelson Mallmarm

VALOR TOTAL RS 43.040,00 (quarenta e três mil e quarenta reais)
DATA 14 de agosto de 2013
MARLON FERNANDO KUHN - Prefeito MurKipal

HOMOLOGAÇÃO EATOADJUDICATÓRIO

L£llÃO N® 002/2013
MUNICÍPIO DE PLANALTO, com base na Lei Federa 8.666/93. faz saber aos

•^eressados c^e realizou iicttaçâo na modalidade LEILÃO 002/2013 de acordo com o
abaixo descrito.

OBJETO: Lote 01: Venda de 01 (um) veiculo ÔNIBUS MARCA M. BENZ 1313, 145
CV. ano de fabricação 1984, modelo 1984. capacidade 40 (quarenta) pass^elros.
combustível diesel. cor branca chassi n® 34505011650604. placas BXC-2288, Lote 02
Venda de 01 (um) veictío. MARCA RAT, MODELO UNO MILLE FIRE. potência 55CV,
ano de fabricação 2004. modelo 2005. Chassi n® 9BD15822554648357. placas AMI-
9928. combustível gasolina, ca braica. e Lote 03: Venda de 01 (um) máquina TRATOR,
MARCA JOHN DEERE, MODELO 750ÍMX4, ano de fabncaçao 2000. equipado com
lâmina e concha marca Tatu. usados e no estado de conservação em que os mesmos se
enconüam, conlorme abaixo segue:
LOTE OZ Vecülo, MARCA RAT, MODELO UNO MILLE FIRE, potência 55CV, ano de
fabricação 2004, modelo 2005, Chassi n® 9B015822554846357, placas AMI-9928,
combustível gasolina cor branca, (reparos naiatana-batido)
PROPONENTE: Jonas Rodrigo Sturm
VALOR TOTAL R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais).
DATA 06 de agosto de 2013
MARLON FERNANDO KUHN - Prefeito MUlíCipal

HOMOLOGAÇÃO EATOADJUDICATÓRIO

LEILÃO N® 002/2013

O MUNICÍPIO DE PLANALTO, com base na Lei Federal 8.666/93, faz saber aos

IrVeressados que realizou licitação na modalidade LEILÃO 002/2013 de acordocom o
aiaixo descrito.

OBJETO. Lote 01. Venda de 01 (um) veículo ÔNIBUS MARCA M. BENZ 1313, 145
CV. oio de tebricação 1984. modelo 1984. capacidade 40 (quarenta) passageiros,
combustível diesel, cor branca chassi n® 34505011650604, placas BXC-2288: Lote 02
nda de 01 (um) veículo. MARCA RAT MODELO UNO MILLE FIRE, potência 55CV.

■"•Bío de fabricação 2004. modelo 2005, Chassi n® 98015822554646357, placas AMl-
9928. combustível gasolina, ca broica. e Lole 03. Venda de 01 (um) máquina TRATOR.
MARCA JOHN DEERE, MODELO 7500-4X4. ano de fabricação 2000. equipado com
lâmina e concha marca Tatu. usados e no estado de conservação em que os mesmos se
encontram, confomie abaixo segue:
LOTE 02 Vacülo, MARCA RAT, MODELO UNO MILLE FIRE, potência 55CV. ano de
íabricação 2004, modelo 2005, Chassi n® 9BD15822554646357, placas AMl-9928,
combustível gasolina, cor branca, (reparos na latana-batido)
PROPONENTE: Jonas Roaigo Sturm
VALOR TOTAL RS 4 100,00 (quatro mil e cem reais)
DATA 06 de agosto de 2013
MARLON FERNANDO KUHN - Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N® 04S/2013

O Prefeito do Município de Planalto. Estado do Paraná, considerando o parecer do
Pregoeiro e ec^ipe de apoio, de conformidade com a ATA de Sessão Pública de Pregão
Presencial rf 045<2013. lavrada em 09 de agosto de 2013. HOMOLOGO o resultado final
do Processo Licitatóno. na modalidade Pr^ão Presencial, Tipo Menor Preço de acordo
com o abaixo descnto.
OBJETO. Contratação de empresa visando a prestação de sen/lços de hospedagem,
atimenlaçãoe transporte, destinado exclusivamente à pacientes on trtfamenlode saúde,
encaminhadas pelo Município de Planalto ao Município deCurifiba-Pr.
EMPRESA Cetezama Serviços en Saúde Ltda
QUANTIDADE. 2.000 Diárias - VALOR TOTAL: RS 77.000,00 (setenta e sete mil reais).
DATA 13 de agosto de 2013
MARLON FERNANDO KUHN - PrefOtO Municipal

AfBlI-Ectiçâs N'04ie

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N® 044/2013

Págtra27 / 056,

O Prefeito do Município de Planalto. Estado do Paraná, considerando o parecer do
Pregoeiro e equipe de apoio, de conformidade com a ATA de Sessão Pública de Pregão
Presenciam® 044/2013, lavrada em 08 de agosto de 2013, HOMOLOGO oresullado final
do Processo Licitaóno. na modalidade Pregão Presencial. Tipo Mena Preço de acordo
com oabaixo descnto.
OBJETO. Contratação de Sociedade de Advogados, devidanente registrada na Ordem
dos Advogados do Brasil, para prestação de serviços de assessona de apoio técnico-
jurídico na estruturação e manutenção dos comandes da Lei Compiemenlar n® 131/2009
e da Lei n® 12527/2011. bem cano do Plano de Contas Aplicado ao Setor PCtolico
(PCASP), em consonância com a Lei Compiementar n® 101/2000 e Portara n® 467/2009
da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, no âmbito do Município, e
ainda, para atuação representativa do Município perante os Trlbmats Judiciais de 2* e
3' Instâncias, perante o Tribunal de Contas do Estado e da União e perante os Órgãos
da Administração Pública Estadual ou Federal, e por fim para reâlzaçâo de consultoria
preventiva e complementar em todas as áreas do direito administrativo, com o fim de
atender às necessidades do MUNICÍPIO.
EMPRESA Barreto RamosAdvogadosAssociados
VALOR TOTAL RS 82.800.00 (Oitenta edois mil e oitoceiíos reais).
DATA: 13 deagostode 2013
MARLON FERNANDO KUHN - Prefeito Moiicipal

TERMO DE HOfUIOLOGAÇAO
PREGÃO PRESENCIAL N® 043/2013

O Prefeito do Município de Planalto. Estado do Paraná, considerando o parecer do
Pregoeiro e equipe de apao, de conformidade com a ATA de Sessão Pública de Pregão
Presencial n® 043/2013, lavrada em 26 de julho de 2013. HOMOLOGO o resultado final
do Processo Licitatório, na modalidade Pregão Presencial, Tipo Menor Preço por Item de
acordo com o abaixo descrito:
OBJETO: Aquisição de mantimentos destinados exclusivamente a alimentação escolar dos
alunos de educação infenbl/pré-escola/credie
EMPRESA: Amo Henrique Link
ITENS 04.05.06,11,13.14.17.18.
VALOR TOTAL RS 7.692.55 (sete mil, seiscentos e noventa e dois reais e cinqüenta e
cinco centavos),
EMPRESA CoagroCooperaVvaAgroindústria!
ITENS. 01.0203,07,10,1215.16.19.20.
VALOR TOTAL RS 7 348.60 (sete mil e trezentos e quarenta e oito reias e sesserta
centavos).
EMPRESA: Gracíeia BemadeteTombIni Paris
ITENS 08,09.
VALOR TOTAL RS 9 535.00 (nove mil e quinheríos e trinta e cinco reais)
VALOR TOT/VL GERAL: RS 24.576.15 (vinte e quatro mil. quinhentos e setenta e seis
reais e quinze centavos).
DATA 02 deagostode 2013.
MARLON FERNANDO KUHN - Prefeito Municipal

:: xty-.m':.

EDITAL DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N« 044/2013 DE 26 DE JULHO DE 2013
LUIZ CARLOS BONI, na qualidade de Pregoeiro do Município de Planalto, Estado do
Paraná, nomeado pela Portaria n®. 002/2013. de 03 de janeiro de 2013, em cumprimento
à Lei Federal de n® 10 520 de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal de n® 2727/2007
de 26/06/2007 e subsidiariamente pela Lei n®. 8666 de 21 de junho de 1993 e suas
posteriores alterações e legislação careiata, TORNA PÚBLICO, o resultado Público de
Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, üpo MENOR PREÇO, releiEnte
EDITAL DE UCITAÇÂO-MODAUDADE PREGÃO PRESENCIAL N® 044/2013
1. Objeto da Licitação
Contráaçâo de Sociedade de /\dvogados, devidamente registrada na Ordem dos
Advogados do Brasil, para prestação de serviços de assessorla de apoio técnico-jurídco
na estruturação e manutenção dos comandos da Lei Complementam® 131/2009 e da Lei
n® 12627/2011, bem como do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP). em
consonâicia com a Lei Complemei*ar n® 101/2000 e Portaria n® 467/2009 da Secretaria
do Tesouro Nacional do Ministério da Fazentfâ, no âmbito do Muntcipio. e ainda, para
atuação representâlva do Município perante os Tnbunais Judiciais de 2* e 3* instâncias,
peraite o Tribunal de Contas do Estado e da ü nião e peraite os Órgãos daAdministração
Pública Esladud ou Federal, e por fim para realização de consultoria preventiva e
complementar em todas as áreas do direito administrativo, com o fim de atender às
necessidades do MUNICÍPIO.
2. Empresa Participaite
2.1 BARRETO RAMOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
Situação; Classificada
3. Empresa Vencedaa:
3.1 BARRETO RAMOS ADVOGADOS ASSOCIADOS, pessoa jurícica, Com ínscilção
no CNPJ n» 17.370.963/0001-80 com sede social na Rua Tenente Camargo, n® 2425,
Centro, Município de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, classificada em 1® lugar,
totalizando o Importe de R$ 82.800,00 (oitenta e dois mil e oltocentos reais).
4. Data da Abertura:
A Licitação Pregão Presencial n® 044/2013 de 26 de julho de 2013, teve sua «Certua em
reunião r^llzada pelo Pregoeiro no dia 08 de agosto de 2013 às 09:00 horas, na sala de
reuniões da Prefeitura Municipd de Pianatto, Estado do Paraná, na Praça São Francisco
de Assis. 1583. Centro Planalto. Estado do Paraná, em 08 deagostode 2013
LUIZ CARLOS BONI - Prefiro

I^P Divla Cftál AitinMa EMiSAlcamvm com C«rUtc«o
" PadrõolCP-Brsifl. A^AASOF—f^iocacio Occ MunieípjQt —

Par» cenaullara aulaaUcMad» do0gSu4ixslid3Piranidis*rantiia»aiAcnll«i<lueaa»
aoaurants, ot>o»^a triiuiUudo «r«>é( Miila. earhvbo do («mpo. Informa o

código ao lado no alia.
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