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ÇÍAiííre

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

PROPOSTA DE PREÇOS

EMPRESA: ALDIR KINNER ME

ENDEREÇO: AV. RIO GRANDE DO SUL, S/N

CNPJ: 00.064.734/0001-34

CIDADE: PLANALTO ESTADO: PR.

OBJETO: Contratação de empresa visando à aquisição de acolchoados, destinado a

Item Nome do produto Quant. Unid. Preço

unitário

Preço

total

1 Acolchoados revestimento, 100% em

polipropileno, com enchimento de
composição não determinada, medida
1,88x1,48 metros/ marca Águia Flex

400 UN 19-60 7.840,00

TOTAL 7.840,00

VALOR TOTAL: R$ 7.840,00 (sete mil e oitocentos e quarenta reais).

FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias
após a entrega do objeto, com apresentação da respectiva nota fiscal.

PRAZO DE ENTREGA: O prazo máximo para a entrega do objeto será de 15
(quinze) dias corridos, após o recebimento da solicitação de entrega.

í  cadastí

Planalto- 21 de março de 2013

u ■ : ^ AEDIR KINNER

a ' /Administrador

KINNER

U



município de planalto

CNPJN'' 76M0.526/0001-16
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

EMPRESA: CONFECÇÕES LUERSEN LTDA

ENDEREÇO: Av. Rio Grande do Sul, SALA 380 - CENTRO

CNPJ: 13.7324.360/0001-88

CIDADE: Planalto ESTADO: Pr.

OBJETO: Contratação de empresa visando à aquisição de acolchoados,
destinado a Secretaria de Assistência Social, deste Município de Planalto.

LOTE: 1

Item Nome do produto Quant. Unid. Preço

unitário

Preço
total

1 Acolchoados revestimento, 100% em

polipropileno, com enchimento de
composição não determinada, medida
1,88x1,48 metros. Marca/ Águia Flex

400 UN 19.83 7.932,00

TOTAL 7.932,00

VALOR TOTAL: R$ 7.932,00 (sete mil novecentos e trinta e dois reais).

FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 15 (quinze)
dias após a entrega do objeto, com apresentação da respectiva nota fiscal.

PRAZO DE ENTREGA: O prazo máximo para a entrega do objeto será de 15
(quinze) dias corridos, após o recebimento da solicitação de entrega.
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ANETE LUERSEN-

Administrador

'LAI^ALTO - Pr., li 9 de março de 2013
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19/03/13 https:/Awi/w.sifge.caj)Q.gov.br/Ernpresa/Crf/Crf^geCFSInprirri«rPap8l.asp?VARPessoaMatriz=18425507&VARPessoa=18425507&VARUf=PR&VA..

VOLTAR

CAIXA
•r M

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13724360/0001-88
Razão Social: confecções luersen ltda
Nome Fanta5ía:LQJA luersen

Endereço: AV RIO GRANDE DO SUL 380 SALA / CEm-RO / PUNALTO /
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: 19/02/2013 a 20/03/2013

Certificação Número: 2013021914472640757737

Informação obtida em 19/03/2013, às 09:52:44.

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



19/0a'13 Pedido CND Via Internet

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

im
CERTIDÃO NEGATIVA

DE DÉBITOS RELAWOS ÀS COMTFUBUIÇÔES PREVIDENCIÂRIAS E ÀS DE TERCEIROS

N« 000382013-14021360

Nome; CONFECCOES LUERSEN LTDA - ME

CNPJ: 13.724.360/0001-88

Ressalvado o direito de 8 Faienda Nacional cobrar e Inscrever quaisquer dividas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que \^er«n
a ser apuradas, é certificado que não constam pendãncias em seu nome relativas a contribuiçães administradas pda Secretaria da Recdta Federal
do Brasil (RFB) e a inscrições em DMda Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e ̂ ida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente ás contribuições previdenciárias e às
contribuições devidas, por lei, a terceiros, índusive às Irtscritas em DAU, não alvangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais
Inscrições em DAU, administradas pela Procuradcria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é vellda para as finalidades previstas tvo art. 47 da Lei 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 t>u transformação de entidade ou de sociedade
sociedade empresária simples;
- baixa de firma individu^ ou de empresário, confisrme definido pelo art.931 da Ler 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
<htlp://wvvw.receit8.íazenda.gov.bí:>.

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

Emitida em 19/03/2013.

Válida até 15/09/2013.

Cetidâo emitida gr^uitamente.
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município de planalto

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

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

PLANALTO - PARANÁ

PROPOSTA DE PREÇOS

EMPRESA; T M STURMER LTDA

ENDEREÇO: Av. Caxias Do SuL S/N

CNPJ: 79,057.527/0001-02

CIDADE: Planalto ESTADO: Pr.

OBJETO: Contratação de empresa visando à aquisição de acolchoados,
destinado a Secretaria de Assistência Social, deste Município de Planalto.

Item Nome do produto Quant Unid. Preço

unitário

Preço

total

1 Acolchoados com revestimento 100% em

polipropileno, com enchimento de
composição não determinada, medida
1,88x1,48 metros. Marca Águia Flex

400 UN 21,00 8.400,00

TOTAL 8.400,0C

VALOR TOTAL: R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais).

FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 15 (quinze)
dias após a entrega do objeto, com apresentação da respectiva nota fiscal.

PRAZO DE ENTREGA: O prazo máximo para a entrega do objeto será cje 15
(quinze) dias corridos, após o recebimento da solicitação de entrega.

Planalto-Pr., 19 de março de 10l3

'/zmca.
MAURIA StyRMER

Sócio-Gerente
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 79057527/0001-02
Razão Social: J M sturmer ltda

Endereço: AV CAXIAS DO SUL SN / / 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: 27/02/2013 a 28/03/2013

Certificação Número: 2013022717113651681092

Informação obtida em 19/03/2013, às 10:05:53.

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



19/(B'13 Pedido CND Via Internei

mi
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA

DE DÉBITOS RELATIVOS AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS E As DE TERCEIROS

N' 000242013-14021527

Nome: J M STURMER LTDA - ME

CNPJ: 79.057.527/0001-02

^âsealvedo o dirello de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dMdas de responsabilidade do sujeito passivo acima Identificado que \^erem
a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome reiativas a corttribuiç&es administradas pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil (RFB) e a Inscrições em Dívida Ativs da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente ás contribuições previdenciárias e às
contribuições devidas, por lei, a tercefros, Inclusive às inscritas em DAU, rvão abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais
Inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (P6FN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RF8.

Ésta certidão è valida pata as finalidades previstas no art. 47 da Lei n° 6,212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de constmção civ8 no Registro de Imóveis;
• redução de capital social, transferência de contrde de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou Irarvsfetmação de avtidade ou de sociedade
sociedade empresária simples;

- baixa de firma individual ou de empresário, conferme 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 corvdicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autmticidade na Internet, no endereço
<http://wwv/.recelta.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida com base na Portaria Ctxrjunla PQFN/RFB n° 01, de 20 de janeiro de 2010.
F

EmiUda em 19/03/2013.

Válida até 15/09/2013.

Certidão emitida gratuitamerrte.
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município de planalto

CNPJN'' 76A60.526/0001-16

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

Planalto-Pr., 21 de março de 2013

DE: Ivanete Lúcia Agnol Kuhn - Secretaria de Ação Social

PARA: Marlon Fernando Kuhn - Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

Pelo presente solicitamos a Vossa Excelência a competente
autorização objetivando a contratação de empresa visando à aquisição de
acolchoados, destinado a Secretaria de Assistência Social, deste Município de

Item Nome do produto Quant. Unid. Preço
Unit.

Preço
total

01 Acolchoados revestimento, 100% em

polipropüeno, com enchimento de composição
não determinada, medida 1,88x1,48 metros.

Marca Águia Flex

400 UN 19.60 7.840,00

TOTAL 7.840,00

O custo total estimado do objeto, importa no valor
aproximado de R$ 7.840,00 (sete mil e oitocentos e quarenta reais).

Cordialmente,

IVANETE LÚCIA AGNOL KUHN

Secretária de Ação Social



município de planalto

CNPJN" 76,460.52^0001-16
Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

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

PLANALTO - PAPANÁ

Planalto-Pr., 21 de março de 2013

DE: Marlon Fernando Kuhn - Prefeito Municipal

Preliminarmente para à autorização solicitada para a
contratação de empresa visando à aquisição de acolchoados, destinado a Secretaria
de Assistência Social, deste Município de Planalto, encaminhamos:

PARA: Secretaria de Finanças;

à fins de indicação de recursos de ordem orçamentária

para fazer frente à despesa;

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

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

Cordialmente,

MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal.



município de planalto

CNP/N^ 76.460.52^0001-16
Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

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

PLANALTO - PARANÁ

Planalto-Pr., 21 de março de 2013

DE:

PARA:

Secretaria de Finanças

Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

Em atenção à solicitação visando à contratação de empresa visando à
aquisição de acolchoados, destinado a Secretaria de Assistência Social, deste
Mimicípio de Planalto, expedido por Vossa Excelência na data de 19/03/2013,
informamos a existência de previsão de recursos orçamentários para assegurar o
pagamento das obrigações decorrentes da solicitação supra, sendo que o pagamento
será efetuado através da Dotação Orçamentária:

DOTAÇÃO
Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso

2200 10.144.08.244.0801-2077 0.1.00.0000000

Cordialmente,

'/FlAr^

ENSON ELEMAR SCHABO

Secretário de Finanças



município de planalto

CNPJN" 76.460a52€/0001-16
Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

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

PLANALTO - PARANÁ

PARECER:

DE: Assessoria Jurídica

PARA: Prefeito Municipal

Planalto-Pr. 21de março de 2013

Senhor Prefeito,

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

De acordo com a informação contida no oficio, de

19/03/2013, da Secretaria de Açaõ Social e pesquisa de preços feita pelo
Departamento de Compras, o preço máximo do objeto importa em R$ 7.840,00 (sete
mil e oitocentos e quarenta reais).

A Secretaria de Finanças informa a existência de previsão

de recursos de ordem orçamentária para fazer face às obrigações decorrentes da
contratação, esclarecendo que o pagamento será efetuado através da Dotação

Conta da despesa Funcional programática Destinaçao de recurso

2200 10.144.08.244.0801-2077 0.1.00.0000000

A Licitação dar-ç^^j^ob nTfiPFiqoA nos termos do
art. 24, inciso II da Lei 8.666/93, ed£E|taís'3Ísposições legais.

E o Parece

OS DRKY

B/PR 40.209
PATR
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município de planalto
CNF/AT" 76,460,52^0001-16

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

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

PLANALTO - PARANÁ

AUTORIZAÇÃO PARA LICITAÇÃO

Planalto-Pr., 21 de março de 2013

DE:

PARA:

Marlon Fernando Kuhn

Comissão de Licitações

Considerando as informações e pareceres contidos no presente Processo,
Autorizo a Contratação através de DISPENSA DE LICITAÇÃO, pertinente à
contratação de empresa visando à aquisição de acolchoados, destinada a Secretaria
de Assistência Social, deste Município de Planalto, nos termos do art. 24, inciso II
da Lei 8.666/93, e demais disposições legais.

A Comissão de Licitação nomeada pela Portaria 001/2013.

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

MARLON FERNANDO KUHN

Preteito Municipal
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município de planalto

CNPJN'' 76A60,526/0001-16
Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

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

PLANALTO - PARANÁ

MINUTA DE TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO N° ...../2013

Fica dispensada de licitação na forma do art. 24, inciso II da Lei
8.666/93, e suas alterações posteriores á despesa abaixo especificada.

OBJETO: Aquisição acolchoados, destinado a Secretaria de Assistência Social, deste

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

PREÇO
TOTAL

01 400 UN Acolchoados revestimento,

100% em polipropüeno, com
enchimento de composição
não determinada, medida

1,88x1,48 metros.

TOTAL

EMPRESA:

CNPJ N^

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Para cobertura das despesas decorrente desta
contratação serão utilizados recursos próprios do Município de Planalto, Proveniente

Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso

430 05.115.15.451.1501-1014 0.1.00.0000000

FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias
após a entrega do objeto, com apresentação da respectiva nota fiscal.

PRAZO DE ENTREGA: O prazo máximo para a entrega do objeto será de 15
(quinze) dias corridos, após o recebimento da solicitação de entrega.

VALOR TOTAL: R$ ( )

Planalto - PR., de de

MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito municipal
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município de planalto

CNPJN" 76.460.52^001-16
Praça São Prancisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

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

PLANALTO - PARANÁ

DISPENSA DE LICITAÇÃO N® 007/2013

ANEXO I - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

RAZÃO SOCIAL:.

CNPJ N°

ENDEREÇO.

MUNICÍPIO:

FONE:

EST.

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de

proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade de DISPENSA DE

LICITAÇÃO N° 007/2013, instaurado pela Prefeitura Municipal de Planalto,

que náo 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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município de planalto

CNP/JV^ 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

DISPENSA DE LICITAÇÃO N® 007/2013

ANEXO II - 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 DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 007/2013, 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



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

PROPOSTA DE PREÇOS

EMPRESA:

ENDEREÇO:

CNPJ:

CIDADE: ESTADO:

OBJETO: Contratação de empresa visando à aquisição de acolchoados, destinado a

Item Nome do produto Quant. Unid. Preço

unitário

Preço

total

TOTAL

VALOR TOTAL: R$ ( ).

FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias
após a entrega do objeto, com apresentação da respectiva nota fiscal.

PRAZO DE ENTREGA: O prazo máximo para a entrega do objeto será de 15
(quinze) dias corridos, após o recebimento da solicitação de entrega.

Planalto-Pr., de de



município de planalto

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

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

PLANALTO - PARANÁ

PARECER:

Planalto-Pr., 21 de março de 2013

DE; Assessoria Jurídica

PARA: Prefeito Mimicipal

Senhor Prefeito,

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

W

A minuta da Dispensa de Licitação anexa ao Processo
Administrativo encontra-se em consonância com o regido pela Lei n° 8.666, de 21 de
junho de 1993, e demais legislação aplicável.

40.209OAB
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MINISTÉRIO DA FAZENDA

Procuradoría-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: ALDIR KINNER - ME

CNPJ: 00.064.734/0001-34

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscre\«r quaisquer dívidas de responsabilidade do
sujeito passivo acima identificado que i^erem a ser apuradas, é certificado que não constam
pendências em seu nome, relati\as a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e a inscrições em Di^da Ati\« 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 exclusii^mente à
situação do sujeito passiw no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições
preMdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusi\« as inscritas em Di\4da Ati\® do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão especifica.

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

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB n^ 3, de 02/05/2007.
Emitida ás 10:58:51 do dia 18/03/2013 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/09/2013.

Código de controle da certidão: DF53.21C7.7AC3.1D58

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda in\âljdará este documento.



19/03/13 Consulta à Certidão Negativa de Débito

MINISTÉrao DA FAZENDA
^  Sacreâria da Receita Federal de Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA

DE DÉBrrOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÂRIAS E ÀS DE TERCEIROS

N» 000282013-14021734

Nome: ALDIR KINNER-ME

CNPJ: 00.064.734/0001-34

Ressalvedo o direito de 8 Faz^da Nacional cobrar e Inscrever quaisquer dNdas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem
a ser apuradas, é certificado que rvão constam pendências em seu nome relatíves a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ative da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e vélida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previderrciárias e ás
conlntMJÍções devidas, por lei, a terceiros, irtclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os d^ais tributos administrados pela RFB e as demais
Inscrições em DAU, administradas pela Procuisdotia-Goal da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é valida para as firtalldades previstas no art. 47 da Lei n° 6,212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- avebaçâo de obra de corvstruçáo civil no Registro de Imóveis;
- reduçcto de capital socí^, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade
sociedade empresária simi^es;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei n* t0.406, 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 â verificação de sua autenticidadB na Internet, no endereço
<http:/Aivww.recelta.fa2enda.gov.br>.

^.ertidâo 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.



19/03/13 https:/Artww.sifge.cai)Q.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFS!rrprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=33098&VARPessoa=33D98&VARUf=PR&VARInscr=.

VOLTAR

CAIXA
: •,1/A F 'A 'r •: - -faf" a

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00064734/G001-34
Razão Social: aloir kinner me

Endereço: AV. RIO GRANDE DO SUL S/N / CEm"RO / 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: 27/02/2013 a 28/03/2013

Certificação Número: 2013022721125839146572

Informação obtida em 19/03/2013, às 09:43:42.

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

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

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

PLANALTO - PARANÁ

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 007/2013

ANEXO I - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

RAZÃO SOCIAL; ALDIR KINNER ME

CNPJ N° 00.064.734/0001-34

ENDEREÇO Av. Rio Grande do Sul, s/n, Centro FONE: 46 9106-2057

MUNICÍPIO: Planalto EST, Pr.

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de

proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade de DISPENSA DE

LICITAÇÃO N° 007/2013, instaurado pela Prefeitura Municipal 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., 21 de março de 2013

./NOME: AldipKinner

RG/CPF;Í^6.650.889-91/ 00.064.734/0001-34
00064 ̂ -^^^iiiistrador

ALDIR PJíJMkR .

Av. Rjo Grandfj do n'n
1^85.750-000 - planalto

PRÜ
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município de planalto

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

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

PLANALTO - PARANA

DISPENSA DE LICITAÇÃO N® 007/2013

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

RAZÃO SOCIAL: ALDIR KINNER ME.

CNPJ N° 00.064.734/0001-34

ENDEREÇO Av. Rio Grande do Sul, s/n, Centro FONE: 46 9106-2057

MUNICÍPIO: Planalto EST. Pr.

A proponente abaixo assinada, participante da licitação

modalidade de DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 007/2013, 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.

aldir írr-ívf!
- ME

Av. Hín
L«'>.750-0.';o . p, 8 D

Plar^to-Pr., 21 de março de 2013

NOME: ALmR KINNER

RG/CPF: 126.65Cká89-91/00.064.734/0001-34
CARGO: Administrador



DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 007/2013

ATA DA REUNIÃO DE ANÁLISE A
AVALIAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE
DISPENSA DE LICITAÇÃO

Aos vinte e um dias de março de 2013 às onze 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 a análise e

avaliação da documentação referente a DISPENSA DE LICITAÇÃO SOB N°

007/2013, visando à contratação de empresa para à aquisição de

acolchoados, destinada a Secretaria de Ação Social, deste Município de

Planalto.Consíafou-se que 03 (três) empresas apresentaram proposta, sendo

elas: 1^ colocada ALDIR KINNER ME, com o valor total de R$ 7.840,00 (sete

mil e oitocentos e quarenta reais), 2® colocada CONFECÇÕES LUERSEN

LIDA, com o valor total de R$ 7.932,00 (sete mil novecentos e trinta e dois

reais) e 3® colocada J M STURMER LIDA, com o valor total R$ 8.400,00 (oito

mil e quatrocentos reais). Após analisar minuciosamente a documentação, a

comissão Julgadora constatou-se que os mesmos estavam em consonância

com o estabelecido na Lei 8.666/93 e legislação posteriores. O critério de

julgamento adotado foi o de menor preço. Nada mais havendo a tratar,

encerrou-se a presente em única via que depois de assinada será remetida ao

executivo.

LUIZ CAFf.^ ̂ Ní M^Rt^KRUGER ROBERTO A
Preadente Membro GOERG

747.491.029-20 310.216.890-68 Membro

040.368.469-22



município de planalto
CNPJN'' 76A60.526/0001-16

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

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

PLANALTO - PARANÁ

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO N" 007/2013

Fica dispensada de licitação na forma do art 24, inciso II da Lei
8.666/93, e suas alterações posteriores á despesa abaixo especificada.

OBJETO: Aquisição acolchoados, destinado a Secretaria de Assistência Social, deste

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

PREÇO
TOTAL

01 400 UN Acolchoados revestimento,

100% em poHpropileno, com
enchimento de composição não
determinada, medida 1,88x1,48

metros.

Águia flex 19,60 7.840,00

TOTAL 7.840,00

EMPRESA: ALDIR KINNER

CNFJ N®00.064.73V0001-34

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Para cobertura das despesas decorrente desta
contratação serão utilizados recursos próprios do Mimicípio de Planalto, Proveniente

Conta da despesa Fimcional programática Destinaçao de recurso

2200 10.144,08.244.0801-2077 0.1.00.0000000

FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias
após a entrega do objeto, com apresentação da respectiva nota fiscal.

PRAZO DE ENTREGA: O prazo máximo para a entrega do objeto será de 15
(quinze) dias corridos, após o recebimento da solicitação de entrega.

VALOR TOTAL: R$ 7.840,00 (sete mÜ e oitocentos e quarenta reais)

Planalto - PR., 21 de março de 2013

MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal



ed0000309.pdfhltp://airsop.dioenis.com.br/edicoes/_entGrupo/00000309/ed000030.

Diário Oficial dos Municípios
= do Sudoeste do Paraná - DIOEMS

SegunHâ-fen. 25 de uarAo de 2013

RESULTADO DE DISPENSA

inaíituiao pela ResoluAâp 001 de 04 de Outucro de 2011Anoll-EdtAâo N' 0309Página 51/092

DISPENSA N''007/2i313

O município de planalto, ccm base no art 24. inciso ii da Lêi ã 666/Õ3, o suas
aneraçOes posteriores, dispensa de licitação a despesa abano especificada.
OBJETO AquisiAão dê acoictioados. destinada a Secretaria de Assisti rKia Social, deste
Municípo de Planalto
EMPRESA: AldirKinner ME

QUANTIDADE 400 (quatrocentos)
VALOR RS 7.040,00 (sete mil e oitoceráos e quarenta reais).
DATA 21 de mar^ de 2013
MARLON FERNANDO KUMN

Prefeito Municipa

EDITAL DE CONVOCAÇAO N" 01/63/2013

MARLON FE RN/W DO KüriN.PREFElTOMUNiCIPAL DE PLANALTO. EstadOdOParaná.
no uso de suas anbutções legats. CONVOCA de acordocwn aordemdectassíficaçâoas
candidaas aprovadas no concurso Público, abano relacionadas a comparecerem junto
ao Departamento de Pessoal da Prefeitura Municipal, no prazo de tS (qiinze) das a
partir da data da publicado do presente, munidas da documeniaÁâo exigida peio Edita:
01/01/2010. afim de tomarem posse dos seus respectivos cargos.

Nona1 Caftfaintir/jcCiaiiCcacSa

FATRlClARjOl^L SOTn1 Aeona da Soúaa PCaíca1»

I.UÍ a-.WiE SC jZA1 SacanaUI£SSC5-.'

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PLANALTO. âOS vinte â um da dO mi s de

maiÁo do ano de do,5 mil e treze
MARLON FERNANDO KUMN

PR' TO MUNICIPAL
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