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SPIELMANN E RAMBO LTDA.

nnn Bahia, 29 - Centro 85750-000 - Planalto
CNPJ 75.921.205/0001-09Paraná

inscr. Estadual 90390459-39
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município de planalto
CNPJN'' 76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000
e-maih planalto%rline.cotn. br

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

PLANALTO - PARANÁ

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 086/2013, EDITAL CONVITE N°
019/2013, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PLANALTO E
SPIELMANN E RAMBO LTDA.

Aos vinte dias do mês de agosto do ano de dois mil e treze
o município de planalto, neste ato representado pelo seu Prefeito, Sr.
MARLON FERNANDO KUHN e SPIELMANN E RAMBO LTDA., neste ato
representado por seu Administrador Sr. VALDINO SPIELMANN, resolvem em
comum acordo aditai' o Contrato Admmistrativo de Prestação de Serviços n"
086/2013, firmado entre as partes em data de 22 de maio de 2013, cujo objeto é a
contratação da empresa especializada, para prestação de serviços gerais, com
fornecimento de mão de obra, equipamentos e materiais necessários
compreendendo; roçada manual, roçada mecanizada, limpeza de sarjetas e tapa
buracos, em vias rurais do Município de Planalto nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Em virtude do mútuo acordo entre as partes, fica acrescida
a quantidade aos itens constante na cláusula Primeira, (do Objeto contrato),
totalizando a importância de R$ 6.310,25 (seis mil, trezentos e dez reais e vinte e cinco
centavos) conforme planilha demonstrativa abaixo, pertinente ao Contrato
Admmistrativo de Prestação de Serviços n" 086/2013, celebrado entre as partes em
data de 22 de maio de 2013, tendo como importe o valor de R$ 72.680,00 (setenta e
dois mil e seiscentos e oitenta reais), passando o objeto total contratado no valor de

ITEM QUANT UNID DISCRIMINAÇÃO VALOR

UNIT.

VALOR

TOTAL

01 4.000 M Limpeza de sarjetas: Os serviços serão
executados por equipes compostas por 04
(quatro) pessoas, e deverão ser utíÚzados
enxadas, machados, pás, carrinho de mão,
enxadão, picareta, cones, placas para a
sinalização e outros que se fizerem
necessários.

0,38 1.520,00

02 5.000 M2 Roçada Manual: Os serviços serão
executados por equipes compostas por 04
(quatro) pessoas, e deverão ser utilizadas
enxadas, foices, machados, cones, placas
para a sinalização e outros que se fizerem
necessários.

0,28 1.400,00

03 11.500 M2 Roçada Mecanizada: Os serviços serão
executados por equipes compostas por 04
(quatro) pessoas, com utilização de
máquinas manuais de roçagem (ceifadeiras
manuais motorizadas dotadas de facas de

duas pontas ou fios de nylon), telas de
proteção, cones, placas para a sinalização e

0,13 1.495,00



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

PLANALFO - PAJRANÁ

outros que se fizerem necessários.

04 133 H Tapa Buracos: Os serviços serão executados
com Concreto Betuminoso Usinado à

Quente - CBUQ, por equipes compostas
por 04 (quatro) pessoas, e deverão ser
utilizados enxadas, pás, carrinho de mão,
cones, placas para a sinalização e outros
que se fizerem necessários.

14,25 1.895,25

TOTAL 6.310,25

\  ~ ~ ^

do acréscimo aos itens constante na Qáusula Primeira (do objeto), passando o valor
total contratado na importância de R$ 78.990,25 (setenta e oito mil, novecentos e
noventa reais e vinte e cinco centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições
estipuladas no instrumento de contrato original, e não alteradas por este
instrumento.

E, para validade do que pelas pai tes foi pactuado, firma-se
este instrumento em duas vias de igual teor e forma.

MARLÔN FERNANDO KUHN

prefeito Municipal

.DINOOTIELMANN

nelmann e Rambo Ltda.

Testemunhas:

a
OLDECIR CAMPOS

C.L/RG if 6.045.397-7/PR
LUIZ CARLOS

C.L/RG/h" 3.895.670-1/PR



Diário Oficial dos Municípios
do Sudoeste do Paraná - DIOEMS =

Quarta - Fslra 28 de Agosto de 2013 Instituído pela Resdugão 0G1 de 04 de Oututro de 2011 A(Mli-EiSçã0N*0418 Pil^na 40/070

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS N° 086/2013, EDITAL CONVITE N» 019/2013, CELEBRADO ENTRE O
MUNICÍPIO DE PLANALTO E SPIELMANN E RAMBO LTDA.

Acs vinte dias do mês de agosto do ano de dois müelreze o MUNiCiPiO DE planalto.
nesteato representado peioseu Prefeito, Sr IMRLON FERNANDO KUHN eSPiELMANN
E RAMBO LTDA., neste ato repres&itado por seu Administrador Sr VALDfNO
SPiELMANN. resolvem em canum acordo aditaroContrato Administrativo de Prestação
de Serviços n» 086/2013, fímiado entre as partes em data de 22 de maio de 2013. cujo
objeto é a contratação da empresa especializada, para prestação de serviços gerels, com
fornecimento de ntío de oOra, ec^jipamentos e matenais necessários compreendendo:
roçada manual, roçada mecanizada, limpeza de sarjetas e tapa buacos. em vias rurais
do Município de Pi^alto nos seguintes tenuos:
CLÁUSULA PRIMEIRA: Em virtude do mútuo acordo entre as partes, fica acrescida a
quantidade aos itens constante na cláusula Primeira, (do Objeto contrato), totalizando
a Importância de RS 6.310.25 (seis mü. trezentos e dez reais e vinte e cinco centavos)
conforme piamina demonstrativa abaixo, pertinente ao Contrato Administrativo de

Prestação de Serviços n" 086/2013. celebrado entre as partes em data de 22 de mato
de 2013, tendo como importe o valor de RS 72.680.00 (setenta e rtots mil e seiscertos e
oitenta reais), passando o objeto total contratado no vaor de RS 78.990.25 (setenta e oito
mü. novecentos e noventa reais e vinte e cinco centavos).

rTB.1 QUANT UNIO DlSCRlXirUCÃO
VA40H

UNIT.

VAIÍM

TOTAL

01 4000 M

Limpaa da ssjesas.Ot tdviecs serio oxaoitada po
•<|uipa comcosus per 0*:Qü«Do)pasea. edorario
ser rUizado» amada, macrados. pás. carrinho de rnêo.
aiMdio. pcvtu.a>nas. piaos paaasinafeacioa
oraros Quase Azarem nacassárca.

0.30 1S20.00

02 aooD U>

Roçada Manual. Os s«rvicos sefáa ascacutados per
equipa composta pq Oa fouaco; pasoa. edcverio
ser tÉitíadãt ersceda. btaes, madrados. cones, placa
pare a sinaXzacec e cutros Quesefzerem necassános.

OJTO 1.40000

03 11.500 XP

Roçada Macaniaade Cs serviçca sarão aecuaebs
pq eQtipa compcalas pa 04 (QuatOr pasoes. com
utfeacáo da rTÚQunas martraà darocagam toaiadoras
mamdá mocriiada doadas da faca de dias ponta
ou Aos da nylon}, tda daprcu^, cona. pleas paa a
sineltcacãae cuBoSQuasaUeremnaessãrits.

0.13 1.435,03

M 133 H

Tapa Buraca: Osserviga scrãdeteajlados cm
CencTOO SaturrirasoUsinadoá Queria-CfilAS-pa
equipa composta pcr04(oiao| pasca, edareréo

ser taíiudos emada, pás.cartima da mio. cana»,
placa para asmalludioa sutra quesa Azeram
naoastábs

14,25 1BK,25

TOTáL 9310,25

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica alterada a Ciáustta Segunda (do Valor), em virtude do
acréscimo aos itens constante na Cláusula Primeira (do objeto), passando o valor total
contratado na importância de RS ̂.990.25 (sâenta e oito mü. novecentos e noventa reais
e vinte e cinco centavos)
CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições
estipuladas no iretrumento de contratooriginal.e não alteradas por este instrunento.
E, para validade do que pelas partes foi pactuado, firma-se este instrumento em duas vias
de igual teore forma.
MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal
V/\LDiNO SPiELMANN

Spielmann e Rambo Ltda.
Testemunhas

DECIR CAMPOS

r./RGn® 6045.397-7/PR

LUiZC/\RLOS BONI

C.i./RG n» 3.895.670-1/PR

PREFCrrURA

LEI NM.520/2013

27/08/2013

SÚMULA: ALTERA O PPA 2010-2013 E LDO 2)13, E AUTORIZA ABRIR CRÉDITO
ADICIONAL SUPLEMENTAR

A Câmara Municipal de Realeza. Estado do Paraná. Aprovou e eu. Prefeito Municipal.
Sanciono a seguinte LEI:
ART. 1®-Flca alterado no Programa Piurlanual - PPA. para operiodo de 2010-2013. os
programas abaixo.

000 - Encargos Especiais
402 - Administrando com ConfrOe, Ética e Transparência
403 - Equilíbrio Rnanceiro e Fiscal
801 -Formando Cidadão: Proteção Social Básica
802 - Reconstmindo Vínculos: Proteção Social eEspecial
901 - Previdência de Servidores

1001 - Saúde para Todos
1201 - Educação para um Desenvolvimento Sustentável
1301 - Cultura e Tradições Memória Viva
1501 - Nossa Cidade. Nossa Casa

1601 - Casa pa-a Todos
1701 - Saneamento como Prevenção
1801 - Realeza Verde - Preservar e Recuperao Melo Ambiente
2001 - Desenvctvimento Agropecuário Sustentável
2201 - Emprego e Renda: incentivando Novos Empregos
2601 - infraestrutura/Apoio Rural. Nossas Estradas
ART. 2' - Fica alterado na Lei das Diretrizes Orçamentárias - LDO n» 1.441, de 14 de
agosto de 2012. no Anexo l - Anexo de Metas e Priondades parao Exercício de 2013.
conlorme Dotações Orçamentánas abaixo:
000 - Encargos Especiais
402 -Administrando com Controle, Ética e Transparência
403 - Equilíbrio Rnanceiro e Rscal
801 - Formando Cidadão Proteção Social Básica
802-ReconstmindoVínculos . Proteção SocreieEspecial
901 -Previdência de Servidores

1001 - Saúde para Todos
1201 - Educação para um Desenvoivimento Sustentável
1301 - Cuiiura e Tradições Memória Viva
1501 - Nossa Cidade, Nossa Casa

1601 - Casa para Todos
1701 - Saneamento como Prevenção
1801 - Realeza verde - Preservar e Recuperar o Meio Ambiente
2001 - Desenvoivimento Agropecuário Sustertávei
2201 - Empr^o e Renda, incentivando Novos Empr^os
2601 - iníCaestmtura/Apoio Rural: Nossas Estradas
ART. 3°- Fica o Executivo Murucipai autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar, no
valor de R51 587.780,00 (um mlinão quintientos e oitenta e sete mil setecertos e oiterta
reais):

Secretaria de Administração
Departamento de Admirtsiração Gerai
Contribuição pa'a Formação do Pasep
Obrigações Tributárias e Contributivas

Recursos Ordinários Livres - Recurso do Tesouro-Exercício

Valor. R$50.000,00
04 Secretaria de Finanças

00400 04.001 Departamento de Contabilidade e Controle interno
04.1S0413-2.017 Atividades do Departamento de Contabilidade e Controle interno
31.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Rxas- Pessoal Civil
00.00.000000 Recursos Ordinários Livres - Recurso do Tesouro - Exercício

Valor. RSIO.000,00

05 Secretaria de Desenv Agiopec. E Desenv. MeloAmbiente
00740 05001 Secretaria de Desenv. Agropec. E Desenv. Meio Ambiente
20.606210012-028 Atividades da Secretaria de Desenv. Agrop. E Deserw. Meio
Ambienle

31.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal CM!
00.00-000000 Recursos Orünános Livres - Recurso do Tesouro - Exereíclo

valor. R$98.000,00

05 Secretaria de Desenv. Agropec. E Desenv. MeloAmbiente
00770 05.001 Secretaria deDesenv./^ropec. E Desenv. Meio/Vnblente
20.606.210012-028 Atividades da Secretaria de Desenv. Agrop. EDés. MeloAmbiente
33.90.30.00.00 Material de Consumo

00.00.000000 Recursos Ordinários Livres-Recursodo Tesouro - Exercício

Valor. RS7.000,00

05 Secrtíana de Desenv. Agropec. E Desenv. Meio Ambiente
00800 05.001 Secretaria de Desenv. Agropec. E Desenv. MeloAmbiente
20.606.210012-028 Atividades da Secretaria de Desenv. Agrop. E Desenv Mâo
Ambiente

33.90.39.00 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
00.00.000000 Recursos Oídinárlce Livres - Recurso do Tesouro - Exercício
valor. R$13.000.00

03

00350 03.001

28.845.00000-014

33.90.47 00.00

00.00.000000

Oiãrb Oidtl AutnaOo ElaIrsnicamviM com C*rtlf:eaOo
P»«4elCP'S(»iL /uWSOP-A*tosl*cio4a Mu^kkXo»
do SudOBlt do Pvtni d» gorantii d* ajunladkdi da»

f doaanmUL ddldaduaiUuafeado ara>'á deil».

ON OAc/«r dt fonvodo OtewvoMdo
NiCMna- wnioMdodo CMoe/oo twiatogt»

Pva centullãr a autanfc/cfatf» do
carIrrAo do Itmpo, Iníoim» o

eòdiga ao lado no a/ta.

m.
1159412544

http-.//amsop.dloems.c«n.br
Página M



SPIELMANN E RAMBO LTDA.

85750-000

Rua Bahia, 29 - Centro
Planalto Paraná

CNPJ 75.921.205/0001-09 Inscr. Estadual 90390459-39

r

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE "F" 1 q 7

Data: . i 'F. . _

Endereço;X. -
Cidade:.l:W.i^ UF:..

>—^ 1
QUANT. DISCRIMINAÇÃO P. UNIT.

s
TOTAL

/2 9 !A

J?C> <r)J5 /■í V '

/Q' 02? 5. SM\oc>

/

IC /i U/Ij' i<'- 0  ■ Q{K

RODC IVIÁKIO
^ (dtatoB pela preferencia TOTAL R$ ÍJ2-

Gráfica e Editora Igal Ltda. - Fone (46) 3552-1486 - CNPJ 80.785.280/0001-20 - Capanema - PR
03 bis. de 001 a 150 3íi50 Aut. Fiscal 6769 12/2006
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(  ) t. Preço n.° .
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85750-000

Rua Bahia, 29 - Centro

Planalto
CNPJ 75.921.205/0001-09 Inscr. Estadual 9039042

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE "F" -1 T ,
Data: /- A - - / ç-,.'

Upl C-Lt.
En6ereço-^[JC_L^^.

/
CNPJ: r/ ̂/C ( '' ̂^Aírç/ - /(- j.E.

•n-

DISCRIMINAÇÃO

r

P. UN T.

; "■Oijibil'aa'-íe

(Btatos pela Preferência TOTAL R$
Gráfica e Editora Igal Ltda. - Fone (46) 3552-1486 - CNPJ 80,785.280/0001-20 - Capanema - PR

03 bis. de 001 a 150 3x50 Aut. Fiscal 6769 12/2006



SPIELMANN E RAMBO LTDA.

Rua Bahia, 29 - Centro
Planalto

Inscr. Estadual 90390459-39

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE "F" ^ or
Data: 02__ I 2Q/.^ p
Sr: . ncc

Endereço:^'/_V^.._/^itr / <- 'c <ú'
Cidade:../í..AA:/. \ ..UF:.
CNPJ: y' A r, 7-/C

85750-000

CNPJ 75.921.205 0001-09

DISCRIMINAÇÃOP. UNIT.

(Dtatoe pela PreferenciaTOTAL R$

Gráfica e Editora Igal Ltda. - Fone (46) 3552-1486 - CNPJ 80.785.280/0001-20 - Capanema - PR
03 bis. de 001 a 150 3x50 Aut. Fiscal 6769 12/2006
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SPIELMANN E RAMBO LTDA.

85750-000
Rua Bahia, 29 - Centro

PlanaltoParaná

^^^SSrÊstÃçãÕdÊserviços

Bnáere^o-íâíZU^^^^^ ' ' uF;.
Cidade;.

Inscr. Esta

OIQ3Uw.— ^/i Ía^j^v

dual 90390459-39

.
I- 76TOTAL

discriminaçãoP. UNIT.
QUANT.

<-ÍOC?£ro
PJÂ

S! CP-'
ycÁ .0"^ ̂

@l£^ total r$ 0vato& ptici ^Otcfctcncíti' ., ̂,gpj 80.785.280/0001-20 - Capanema - PR
Gráfica e Edlto^ajgamda. Fona (46) 35J2- ,^,2006
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SPIELMANN E RAMBO LTDA.

85750-000

Rua Bahia, 29 - Centro
Planalto Paraná

Inscr. Estadual 90390459-39

n'™FISCALDEPRESTAÇÂO de serviços

tnaereçtu^-"-^ _UF:.

131

■'••íiiísr-

%Q6(OíC}^^-'
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'2 ao
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^ fAdUlvon.*^ -
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—  Zr\ 1486 - CNPJ 80.785.280/0001-20 - Capanema - PRGrâflc3eEd«on.J|omda^^^^^^^^ J2l2m ^ ^
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município de planalto

CNP/N" 76.460.526/0001-16
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

Planalto-Pr., 29 de abril de 2013

DE: Luiz Biazus - Secretaria de Serviços Rodoviários

PARA: Marlon Fernando Kuhn - Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

Pelo presente solicitamos a Vossa Excelência a competente
autorização objetivando a contratação de empresa especializada, para prestação de
serviços gerais, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e materiais
necessários compreendendo: roçada manual, roçada mecanizada, limpeza de sarjetas
e tapa juracos, em vias rurais do Município de P analto. Conforme abaixo segue:

Item Nome do produto Quant. Unid. Preço

imitário

Preço

total

01 Limpeza de sarjetas: Os serviços serão
executados por equipes compostas por 04
(quatro) pessoas, e deverão ser utilizados
enxadas, machados, pás, carrinho de mão,
enxadão, picareta, cones, placas para a
sinalização e outros que se fizerem
necessários.

50.000 M 0,40 20.000,00

02 Roçada Manual: Os serviços serão executados

por equipes compostas por 04 (quatro)
pessoas, e deverão ser utilizadas enxadas,
foices, machados, cones, placas para a
sinalização e outros que se fizerem
necessários.

50.000 M2 0,30 15.000,00

03 Roçada Mecanizada: Os serviços serão

executados por equipes compostas por 04
(quatro) pessoas, com utilização de máquinas
manuais de roçagem (ceifadeiras manuais
motorizadas dotadas de facas de duas pontas
ou fios de nylon), telas de proteção, cones,
placas para a sinalização e outros que se
fizerem necessários.

200.000 NF 0,14 28.000,00

04 Tapa Buracos: Os serviços serão executados
com Concreto Betuminoso Usinado à Quente

- CBUQ, por equipes compostas por 04
(quatro) pessoas, e deverão ser utilizados
enxadas, pás, carrinho de mão, cones, placas
para a sinalização e outros que se fizerem
necessários.

960 H 15,00 14.400,00

TOTAL 77.400,00



tLAifrúTÇ

município de planalto

CJVP/N" 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

O custo total estimado dos objetos, importa no valor
aproximado de R$ 77.400,00 (setenta e sete mil e quatrocentos reais).

Cordialmente,

LUIZ BIAZUS

Secretário de Serviços Rodoviários



tCISÍt?

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

Planalto-Pr., 30 de abril de 2013

DE; Marlon Fernando Kuhn - Prefeito Municipal

Preliminarmente para à autorização solicitada para
contratação de empresa especializada, para prestação de serviços gerais, com
fornecimento de mão de obra, equipamentos e materiais necessários
compreendendo: roçada manual, roçada mecanizada, limpeza de sarjetas e tapa
buracos, em vias rurais do 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,

MARLOMFERNANDO KUHN

Preceito Municipal.
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Planalto-Pr., 02 de maio de 2013

DE:

PARA:

Secretaria de Finanças

Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

Em atenção à solicitação para a contratação de empresa especializada,
para prestação de serviços gerais, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e
materiais necessários compreendendo: roçada manual, roçada mecanizada, limpeza
de sarjetas e tapa buracos, em vias rurais do Município de Planalto, expedido por
Vossa Excelência na data de 30/04/2013, informamos a existência de previsão de
recursos orçamentários para assegurar o pagamento das obrigações decorrentes da
solicitação supra, sendo que o pagamento será efetuado através das Dotações
Orçamentárias:

DOTAÇÕES
Conta da despesa -s Il/^^FíSciònal' pro^amâtica Déstinaçãò de recurso

640 06.120.26.782.2601-2026 0.1.00.0000000

2380 11.133.20.606.2001-2083 0.1.00.0000000

2620 13.136.18.541.1801-2096 0.1.00.0000000

Cordialmente,

ENSON ELEMAR SCHABO

Secretário de Finanças
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PARECER:

DE: Assessoria Jurídica

PARA: Prefeito Municipal

Planalto-Pr., 03 de maio de 2013

Senhor Prefeito,

W À apreciação deste Setor Jurídico do processo
administrativo referente a contratação de empresa especializada, para prestação de
serviços gerais, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e materiais
necessários compreendendo: roçada manual, roçada mecanizada, limpeza de sarjetas
e tapa buracos, em vias rurais do Município de Planalto.

De acordo com a informação contida no ofício, de

29/04/2013, da Secretaria de Serviços Rodoviários e pesquisa de preços feita pelo
Departamento de Compras, o preço máximo dos objetos importa em R$ 77.400,00
(setenta e sete mil e quatrocentos 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
Orç amentárias:

DOTAÇÕES
; Conta da despesa Funcional programática Déstihação de recurso

640 06.120.26.782.2601-2026 0.1.00.0000000

2380 11.133.20.606.2001-2083 0.1.00.0000000

2620 13.136.18.541.1801-2096 0.1.00.0000000

A Licitação dar-se-á sob a modalidade CONVITE, pelo
critério de julgamento de MENOR PREÇO POR LOTE, regida pela Lei Federal n.°
8.666/93 e suas alterações, LC 123/2QD6-^e-14 de de:Zeiiibi?©..-4? 2006, e demais
disposições legais.

n KPirprpr I / ^
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AUTORIZAÇÃO PARA LICITAÇÃO

Planalto-Pr., 06 de maio de 2013

DE: Marlon Fernando Kuhn

PARA: 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
especializada, para prestação de serviços gerais, com fornecimento de mão de obra,
equipamentos e materiais necessários compreendendo: roçada manual, roçada
mecanizada, limpeza de sarjetas e tapa buracos, em vias rurais do 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.

MARLOMFERNANDO 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 domiciliado(a),
na Cidade de

CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO DO CONTRATO

O presente Contrato tem por objeto à contratação de empresa
especializada, para prestação de serviços gerais, com fornecimento de mão de obra,
equipamentos e materiais necessários compreendendo: roçada manual, roçada
mecanizada, limpeza de sarjetas e tapa buracos, em vias rurais do Município de

Item Nome do produto Quantidade Unidade Preço
unitário

Preço
total

01 Limpeza de sarjetas: Os serviços
serão executados por equipes
compostas por 04 (quatro) pessoas,
e deverão ser utilizados enxadas,
machados, pás, carrinho de mão,
enxadão, picareta, cones, placas
para a sinalização e outros que se
fizerem necessários.

50.000 M

02 Roçada Manual: Os serviços serão
executados por equipes compostas
por 04 (quatro) pessoas, e deverão

50.000 M2
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ser utilizadas enxadas, foices,
machados, cones, placas para a
sinalização e outros que se fizerem
necessários.

03 Roçada Mecanizada: Os serviços 200.000
serão executados por eqxiipes
compostas por 04 (quatro) pessoas,
com utilização de máquinas
manuais de roçagem (ceifadeiras
manuais motorizadas dotadas de

facas de duas pontas ou fios de
nylon), telas de proteção, cones,
placas para a sinalização e outros
que se fizerem necessários.

04 Tapa Buracos: Os serviços serão 960
executados com Concreto

Betuminoso Usinado à Quente -

CBUQ, por equipes compostas por
04 (quatro) pessoas, e deverão ser
utilizados enxadas, pás, carrinho
de mão, cones, placas para a
sinalização e outros que se fizerem
necessários.

TOTAL

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

recursos próprios do Município de Planalto, Proveniente das seguintes DOTAÇÕES
ORÇAMENTÁRIAS:
DOTAÇÕES

640

2380

2620

CLÁUSULA 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

Os pagamentos serão efetuados em até 15 (quinze) dias do mês
subseqüente a prestação dos serviços, mediante apresentação da respectiva nota fiscal.

CLÁUSULA QUINTA

Funcional programática Destinação de recurso

06.120.26.782.2601-2026 0.1.00.0000000

11.133.20.606.2001-2083 0.1.00.0000000

13.136.18.541.1801-2096 0.1.00.0000000
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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) Solicitar a execução dos serviços de forma parcelada, sempre que
houver necessidade, sendo que não há quantidade mínima a ser
solicitada. Assim a empresa Contratada deverá, sempre que solicitado,
prestar os serviços, independentemente da quantidade de serviços
solicitado;

d) Emitir as requisições dos serviços pela Secretaria de Serviços
Rodoviários, quando houver necessidade, com antecedência de 24
(vinte e quatro) horas;

e) Fiscalizar e acompanhar os serviços, através de funcionário
devidamente designado pela Secretaria de Serviços Rodoviários, que
determinará os dias, o tipo de serviço e os locais onde serão realizados
os serviços, expedindo a respectiva Ordem de Serviço;

f) 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.

Parágrafo Terceiro - Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) Prestar a execução dos serviços na forma ajustada;
b) Prestar a execução dos serviços correspondente ao(s) objeto(s) acima

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

c) Prestar a execução dos serviços nos dias e locais informados pela
Secretaria de Serviços Rodoviários;

d) Dispor 01 (um) encarregado geral para a operação dos serviços;
e) A empresa Contratada, além da mão de obra, também será responsável

pelo fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários à
realização dos serviços;

f) Fica obrigada a empregar, na prestação dos serviços, equipamentos e
materiais em condições aceitáveis para a execução dos trabalhos;
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g) Fornecer os equipamentos de Proteção Individual - EPI e de Proteção
Coletiva - EPC, aos funcionários que executarão os serviços, de acordo
com a legislação vigente;

h) Deverá executar sinalização de segurança no local onde os serviços
estarão sendo executados, permitindo total visualização dos pedestres
e veículos, proporcionando a melhor segurança de todos;

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

j) 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;

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

CLÁUSULA 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 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 elencados no art. 78 e seguintes da Lei n° 8.666/93.
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Parágrafo Único - A CONTRATADA reconhece os direitos da
CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei n°
8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA
DA VIGÊNCIA
O prazo de vigência do presente contrato será até 31 de março 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., de de

CONTRATANTE CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
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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 especializada, para prestação de serviços
gerais, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e materiais necessários
compreendendo: roçada manual, roçada mecanizada, limpeza de sarjetas e tapa
buracos, em vias rurais do 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
horas da data de / / 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 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 a contratação
de empresa especializada, para prestação de serviços gerais, com fornecimento de
mão de obra, equipamentos e materiais necessários compreendendo: roçada manual,
roçada mecanizada, limpeza de sarjetas e tapa buracos, em vias rurais do Município de

Item Objeto Quant. Unid. Preço
máximo

unitário

Preço
máximo

total

1 Limpeza de sarjetas: Os serviços serão
executados por equipes compostas por 04
(quatro) pessoas, e deverão ser utilizados
enxadas, machados, pás, carrinho de mão,

50.000 M
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enxadão, picareta, cones, placas para a
sinalização e outros que se fizerem necessários.

2 Roçada Manual: Os serviços serão executados
por equipes compostas por 04 (quatro) pessoas,
e deverão ser utilizadas enxadas, foices,
machados, cones, placas para a sinalização e
outros que se fizerem necessários.

50.000 M^'

3 Roçada Mecanizada: Os serviços serão
executados por equipes compostas por 04
(quatro) pessoas, com utilização de máquinas
manuais de roçagem (ceifadeiras manuais
motorizadas dotadas de facas de duas pontas ou
fios de nylon), telas de proteção, cones, placas
para a sinalização e outros que se fizerem
necessários.

200.000 M^

4 Tapa Buracos: Os serviços serão executados
com Concreto Betuminoso Usinado à Quente -

CBUQ, por equipes compostas por 04 (quatro)
pessoas, e deverão ser utilizados enxadas, pás,
carrinho de mão, cones, placas para a
sinalização e outros que se fizerem necessários.

960 H

VALOR TOTAL

3 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
3.1- Para cobertura das despesas decorrentes desta licitação serão utilizados recursos
próprios do Município de Planalto. Proveniente das seguintes DOTAÇÕES

Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso

640 06.120.26.782.2601-2026 0.1.00.0000000

2380 11.133.20.606.2001-2083 0.1.00.0000000

2620 13.136.18.541.1801-2096 0.1.00.0000000

4 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTÍCIPAÇÃO 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 E DA CARTA DE5 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES
CREDENCIAMENTO.

5.1 - Os Envelopes 1 e II, contendo respectivamente a documentação referente à
habilitação e à proposta de preço, deverão ser entregues na data, horário e local
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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.

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.
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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 I (modelo de proposta).

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

b) O prazo de validade da proposta 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 - O preço do objeto 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.

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)
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deste edital.

9.2- Será desclassificada a proposta que ultrapassar os valores máximos estipulado no
item 2 (do objeto) deste edital.
9.3- Não serão consideradas vantagens não previstas neste ato convocatório ou
qualquer oferta sobre propostas de outros concorrentes.
9.4 - Havendo empate entre duas ou mais propostas, a classificação se fará por
sua situação jurídica de empresa beneficiária da LC 123/2006, diversa das demais
e por sorteio, caso forem da mesma categoria jurídica e fiscal, no mesmo ato
público de abertura das propostas no qual os proponentes devem estar
presentes.
9.5 - Os classificados com o menor preço, ou o classificado que se enquadre na
condição de beneficiário da LC 123/2006.

10 - DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
10.1- O Município de Planalto solicitará os serviços de forma parcelada, sempre que
houver necessidade, sendo que não há quantidade mínima a ser solicitada. Assim a
empresa Contratada deverá, sempre que solicitado, prestar os serviços,
independentemente da quantidade de serviços solicitado;
10.2- A prestação dos serviços deverá ser executada nos dias e locais informados pela
Secretaria de Serviços Rodoviários;
10.3- As requisições dos serviços serão feitas pela Secretaria de Serviços Rodoviários,
quando houver necessidade, com antecedência de 24 (vinte e quatro) horas.
10.4- A fiscalização da prestação dos serviços ficará sob a responsabilidade do
Secretário Municipal de Serviços Rodoviários, que será o Fiscalizador do Contrato, que
determinará os dias. o tipo de serviço e os locais onde serão realizados os serviços,
expedindo a respectiva Ordem de Serviço;
10.5- A empresa Contratada deverá dispor 01 (um) encarregado geral para a operação
dos serviços;
10.6 - A empresa Contratada, além da mão de obra, também será responsável pelo
fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários à realização dos
serviços;
10.7- A empresa Contratada se obriga a empregar, na prestação dos serviços,
equipamentos e materiais em condições aceitáveis para a execução dos trabalhos;
10.8- Será de responsabilidade da empresa Contratada o fornecimento dos
equipamentos de Proteção Individual - EPI e de Proteção Coletiva - EPC, aos
funcionários que executarão os serviços, de acordo com a legislação vigente;
10.9- A empresa Contratada deverá executar sinalização de segurança no local onde
os serviços estarão sendo executados, permitindo total visualização dos pedestres e
veículos, proporcionando a melhor segurança de todos;
10.10- A Contratada deverá atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais
e comerciais decorrentes;

10.11- 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;
10.12- 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.
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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 março 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
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- Os pagamentos serão efetuados em até 15 (quinze) dias do mês subseqüente a
prestação dos serviços, mediante apresentação da respectiva nota fiscal.

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 XXXlll

do Artigo 7° da Constituição Federal;
e) Anexo V - Modelo de declaração de enquadramento de ME ou EPP;
f) Anexo VI - Modelo de Termo de Renúncia;
g) Minuta de Contrato.
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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 F

Prefei

[RNANDO KUHN

Municipal
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PARECER:

Planalto-Pr., 07 de maio de 2013

DE: Assessoria Jurídica

PARA: Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

À apreciação deste Setor Jurídico do processo
administrativo referente a contratação de empresa especializada, para prestação de
serviços gerais, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e materiais
necessários compreendendo: roçada manual, roçada mecanizada, limpeza de sarjetas
e tapa buracos, em vias rurais do 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 019/2013

1 - PREÂMBULO

1.1-0 município de planalto, estado do PARANÁ, por intermédio da
Comissão Permanente de Licitação designada peia Portaria n° 001/2013, de
03/01/2013, de conformidade com o disposto na Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993,
LG 123/2006 de 14 de dezembro de 2006 e demais iegisíação aplicável, torna público a
realização de procedimento de licitação, na modalidade CONVITE, sob n° 019/2013, do
tipo MENOR PREÇO POR LOTE, na data de 17/05/2013, às 09:00 horas, na Saia 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 especializada, para prestação de serviços
gerais, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e materiais necessários
compreendendo: roçada manual, roçada mecanizada, limpeza de sarjetas e tapa
buracos, em vias rurais do Município de Planalto.

1.2-0 recebimento dos Envelopes I, contendo a documentação de Habilitação, e dos
Envelopes li, contendo a Proposta de Preço dos interessados, dar-se-á até às 09:00
horas da data de 17/05/2013, na Saia de Reuniões da Comissão Permanente de
Licitação, localizada à Praça São Francisco de Assis, 1583, Centro, na Cidade de
Planalto, no Estado do Paraná.

1.3 - A abertura dos Envelopes i, contendo a documentação de Habilitação, dar-se-á no
endereço indicado no item 1.1. deste Editai, a partir das 09:00 horas do dia 17/05/2013.
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 11, contendo a Proposta de Preço dos iicitantes habilitados.

2 - DO OBJETO

2.1 - A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta visando a contratação
de empresa especializada, para prestação de serviços gerais, com fornecimento de
mão de obra, equipamentos e materiais necessários compreendendo: roçada manual,
roçada mecanizada, limpeza de sarjetas e tapa buracos, em vias rurais do Município de
Planalto. Conforme abaixo seque:

Objeto Quant. Unid.

Limpeza de sarjetas: Os serviços serão 50.000
executados por equipes compostas por 04
(quatro) pessoas, e deverão ser utilizados
enxadas, machados, pás, carrinho de mão.
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enxadão, picareta, cones, placas para a
sinalização e outros que se fizerem necessários.

2 Roçada Manual: Os serviços serão executados
por equipes compostas por 04 (quatro) pessoas,
e deverão ser utilizadas enxadas, foices,
machados, cones, placas para a sinalização e
outros que se fizerem necessários.

50.000 M2 0,30 15.000,00

3 Roçada Mecanizada: Os serviços serão
executados por equipes compostas por 04
(quatro) pessoas, com utilização de máquinas
manuais de roçagem (ceifadeiras manuais
motorizadas dotadas de facas de duas pontas ou
fios de nylon), telas de proteção, cones, placas
para a sinalização e outros que se fizerem
necessários.

200.000 M2 0,14 28.000,00

4 Tapa Buracos: Os serviços serão executados
com Concreto Betuminoso Usinado à Quente -
CBUQ, por equipes compostas por 04 (quatro)
pessoas, e deverão ser utilizados enxadas, pás,
carrinho de mão, cones, placas para a
sinalização e outros que se fizerem necessários.

960 H 15,00 14.400,00

VALOR TOTAL 77.400,00

3 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3.1- Para cobertura das despesas decorrentes desta licitação serão utilizados recursos
próprios do^ Município de Planalto. Proveniente das seguintes DOTAÇÕES

Conta da despesa Funcional programática Destinaçao de recurso
640 06.120.26.782.2601-2026 0.1.00.0000000

2380 11.133.20.606.2001-2083 0.1.00.0000000

2620 13.136.18.541.1801-2096 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 lli 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 il, contendo respectivamente a documentação referente à
habilitação e à proposta de preço, deverão ser entregues na data, horário e local
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indicados no preâmbulo deste Edital, devidamente fechados, constando das faces o
seguintes dizeres:

a) CONVITE N° 019/2013
ENVELOPE I - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PROPONENTE:

b) CONVITE N° 019/2013
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.

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.
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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 I (modelo de proposta).

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

b) O prazo de validade da proposta 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 - O preço do objeto 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.

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)
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deste edital.

9.2- Será desclassificada a proposta que ultrapassar os vaiores máximos estipulado no
item 2 (do objeto) deste editai.
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- O Município de Planalto solicitará os serviços de forma parcelada, sempre que
houver necessidade, sendo que não há quantidade mínima a ser solicitada. Assim a
empresa Contratada deverá, sempre que solicitado, prestar os serviços,
independentemente da quantidade de serviços solicitado:
10.2- A prestação dos serviços deverá ser executada nos dias e locais informados pela
Secretaria de Serviços Rodoviários;
10.3- As requisições dos serviços serão feitas pela Secretaria de Serviços Rodoviários,
quando houver necessidade, com antecedência de 24 (vinte e quatro) horas.
10.4- A fiscalização da prestação dos serviços ficará sob a responsabilidade do
Secretário Municipal de Serviços Rodoviários, que será o Fiscalizador do Contrato, que
determinará os dias, o tipo de serviço e os locais onde serão realizados os serviços,
expedindo a respectiva Ordem de Serviço;
10.5- A empresa Contratada deverá dispor 01 (um) encarregado gerai para a operação
dos serviços;
10.6 - A empresa Contratada, além da mão de obra, também será responsável pelo
fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários à realização dos
serviços;
10.7- A empresa Contratada se obriga a empregar, na prestação dos serviços,
equipamentos e materiais em condições aceitáveis para a execução dos trabalhos;
10.8- Será de responsabilidade da empresa Contratada o fornecimento dos
equipamentos de Proteção Individual - EPi e de Proteção Coletiva - EPC, aos
funcionários que executarão os serviços, de acordo com a legislação vigente;
10.9- A empresa Contratada deverá executar sinalização de segurança no local onde
os serviços estarão sendo executados, permitindo total visualização dos pedestres e
veículos, proporcionando a melhor segurança de todos;
10.10- A Contratada deverá atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais
e comerciais decorrentes;
10.11- 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;
10.12- 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.
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previdenciários, tributários, fiscais e comerciais.

11 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
11.1-0 contrato a ser firmado, na forma da minuta anexa a este Edital, terá a vigência
até 31 de março 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 - O Município de Planalto, quando o convocado não assinar o contrato no prazo e
condições estabelecidos neste Edital, poderá convocar os proponentes remanescentes,
na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições
propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços, ou revogar a
licitação, independentemente da cominação prevista no art. 81, da Lei n° 8.666/93.

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
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- Os pagamentos serão efetuados em até 15 (quinze) dias do mês subseqüente a
prestação dos serviços, mediante apresentação da respectiva nota fiscal.

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.
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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., 08 de maio de 2013

MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal
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EMPRESA:

CNPJ N°

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO
EDITAL CONVITE N^ 019/2013

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO:

CIDADE: ESTADO:

Declara o recebimento do edital CONVITE N° 019/2013 e anexos

I,II,III,IV,V,VI e Minuta de Contrato, pertinente a contratação de
empresa especializada, para prestação de serviços gerais, com
fornecimento de mão de obra, equipamentos e materiais necessários
compreendendo: roçada manual, roçada mecanizada e limpeza de
sarjetas, em vias rurais do Município de Planalto.

Planalto-Pr. de de

NOME;.

RGN°

ASSINATURA:
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CONVITE N® 019/2013

ANEXO VI - TERMO DE RENUNCIA

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ N°

ENDEREÇO.

MUNICÍPIO:

.FONE:_

EST.

O representante legal da empresa.

W

,  na qualidade de Proponente do
procedimento licitatório sob a modalidade de CONVITE N° 019/2013,
instaurado pelo Município de Planalto, declara na forma e sob as penas
impostas pela Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, obrigando a
empresa que representa, que não pretende recorrer da decisão da Comissão
de Licitação, que julgou os documentos de habilitação, renunciando, assim,
expressamente, ao direito de recurso da fase habilitatória e ao prazo
respectivo, e concordando, em conseqüência, com o curso do procedimento
licitatório, passando-se à abertura dos envelopes de proposta de preço dos
proponentes habilitados.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e data

NOME:

RG/CPF

CARGO
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CONVITE N® 019/2013

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 FONE:.

MUNICÍPIO: EST.

O representante legal da empresa.

,  na qualidade de Proponente do
procedimento licitatório sob a modalidade de CONVITE N° 019/2013,
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° 019/2013

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

RAZÃO SOCIAL:.

CNPJ N°

ENDEREÇO FONE:.

MUNICÍPIO: EST.

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de

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

019/2013, instaurado pelo Município de Planalto, que não fomos declarados

inidòneos 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 019/2013

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

PROPONENTE:

CNPJ N°

ENDEREÇO FONE:.

MUNICÍPIO: EST.

A proponente abaixo assinada, participante da licitação

modalidade de CONVITE N° 019/2013, 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° 019/2013

ANEXO II - CARTA DE CREDENCIAMENTO

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ N°

ENDEREÇO.

MUNICÍPIO:

.FONE:_

EST.

Credenciamos o(a) Sr.(a).

portador(a) da cédula de identidade sob n^

e CPF sob n^

A participar do procedimento licitatório, sob a modalidade de CONVITE N°

019/2013, instaurado pelo Município de Planalto, na qualidade de

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

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

praticar todos os demais atos que se fizerem necessários.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente

Local e data

NOME:

RG/CPF

CARGO
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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 rf
643.844.469-34.

CONTRATADA: devidamente

inscrita no CNPJ sob n.° com sede à

,  N" , na Cidade de

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

na Cidade de

CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO DO CONTRATO

O presente Contrato tem por objeto à contratação de empresa
especializada, para prestação de serviços gerais, com fornecimento de mão de obra,
equipamentos e materiais necessários compreendendo: roçada manual, roçada
mecanizada, limpeza de sarjetas e tapa buracos, em vias rurais do Município de

Item Nome do produto Quantidade Unidade Preço

unitário

Preço

total

01 Limpeza de sarjetas: Os serviços
serão executados por equipes
compostas por 04 (quatro) pessoas,
e deverão ser utilizados enxadas,

machados, pás, carrinho de mão,
enxadão, picareta, cones, placas
para a sinalização e outros que se
fizerem necessários.

50.000 M

02 Roçada Manual: Os serviços serão

executados por equipes compostas
por 04 (quatro) pessoas, e deverão

50.000 M2
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ser utilizadas enxadas, foices,
machados, cones, placas para a
sinalização e outros que se fizerem
necessários.

03 Roçada Mecanizada: Os serviços
serão executados por equipes
compostas por 04 (quatro) pessoas,
com utilização de máquinas
manuais de roçagem (ceifadeiras
manuais motorizadas dotadas de

facas de duas pontas ou fios de
nylon), telas de proteção, cones,
placas para a sinalização e outros
que se fizerem necessários.

200.000 M2

04 Tapa Buracos: Os serviços serão
executados com Concreto

Betuminoso Usinado à Quente -
CBUQ, por equipes compostas por
04 (quatro) pessoas, e deverão ser
utilizados enxadas, pás, carrinho
de mão, cones, placas para a
sinalização e outros que se fizerem
necessários.

960 H

TOTAL

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

recursos próprios do Município de Planalto, Proveniente das seguintes DOTAÇÕES
ORÇAMENTÁRIAS:
DOTAÇOES

Conta da despesa ^ FííSonal prb^amálicá Destinaçâo de recurso
640 06.120.26.782.2601-2026 0.1.00.0000000

2380 11.133.20.606.2001-2083 0.1.00.0000000

2620 13.136.18.541.1801-2096 0.1.00.0000000

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

Os pagamentos serão efetuados em até 15 (quinze) dias do mês
subseqüente a prestação dos serviços, mediante apresentação da respectiva nota fiscal.

CLÁUSULA QUINTA
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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) Solicitar a execução dos serviços de forma parcelada, sempre que
houver necessidade, sendo que não há quantidade mínima a ser
solicitada. Assim a empresa Contratada deverá, sempre que solicitado,
prestar os serviços, independentemente da quantidade de serviços
solicitado;

d) Emitir as requisições dos serviços pela Secretaria de Serviços
Rodoviários, quando houver necessidade, com antecedência de 24
(vinte e quatro) horas;

e) Fiscalizar e acompanhar os serviços, através de funcionário
devidamente designado pela Secretaria de Serviços Rodoviários, que
determinará os dias, o tipo de serviço e os locais onde serão realizados
os serviços, expedindo a respectiva Ordem de Serviço;

f) 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.

Parágrafo Terceiro - Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) Prestar a execução dos serviços na forma ajustada;
b) Prestar a execução dos serviços correspondente ao(s) objeto(s) acima

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

c) Prestar a execução dos serviços nos dias e locais informados pela
Secretaria de Serviços Rodoviários;

d) Dispor 01 (um) encarregado geral para a operação dos serviços;
e) A empresa Contratada, além da mão de obra, também será responsável

pelo fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários à
realização dos serviços;

f) Fica obrigada a empregar, na prestação dos serviços, equipamentos e
materiais em condições aceitáveis para a execução dos trabalhos;
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g) Fornecer os equipamentos de Proteção Individual - EPI e de Proteção
Coletiva - EPC, aos funcionários que executarão os serviços, de acordo
com a legislação vigente;

h) Deverá executar sinalização de segurança no local onde os serviços
estarão sendo executados, permitindo total visualização dos pedestres
e veículos, proporcionando a melhor segurança de todos;

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

j) 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;

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

CLÁUSULA 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 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 elencados no art. 78 e seguintes da Lei n° 8.666/93.
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Parágrafo Único - A CONTRATADA reconhece os direitos da
CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa prevista no art 77 da Lei n°
8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA
DA VIGÊNCIA
O prazo de vigência do presente contrato será até 31 de março 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., de de

CONTRATANTE CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
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licitacao

De: "licitacao" <licitacao@planalto.pr.gov.br>
Data: sexta-feira, 10 de maio de 2013 09:16
Para: <pc03escplanalto@hotmail.com>
Anexar: MiNUTA DE CONTRATO.doc; PropostaSPIELMANN.esI; RECEBIMENTO.doc; ANEXO ILdoc;

ANEXO lll.doc; ANEXO iV.doc; ANEXO V.doc; ANEXO Vl.doc; EDITALdoc
Assunto: CONVITE N" 019/2013

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

PropostaSPIELMANN.esI
RECEBIMENTO

ANEXO II

ANEXO III

ANEXO IV

ANEXO V

ANEXO VI

EDITAL

10/05/2013
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licitacao

De: "licitacao" <licitacao@planalto.pr.gov. br>
Data: sexta-feira, 10 de maio de 2013 09:15
Para: <caw@wln.com.br>; <cawsilvia@hotmail.com>
Anexar: PropostaCAW.esI; RECEBIMENTO.doc; ANEXO ll.doc; ANEXO lll.doc: ANEXO IV.doc; ANEXO

V.doc; ANEXO Vl.doc; EDITAL.doc; MINUTA DE CONTRATO.doc
Assunto: CONVITE N" 019/2013

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

ANEXO II

ANEXO III

ANEXO IV

ANEXO V

ANEXO VI

EDITAL

MINUTA DE CONTRATO

10/05/2013
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licitacao

De: "licitacao" <licitacao@pianalto. pr.gov.bP>
Data: sexta-feira, 10 de maio de 2013 09; 14
Para: <construecia@rline.com.br>
Anexar: PropostaCASAGRANDE.esi; RECEBIMENTO.doc: ANEXO ll.doc; ANEXO lll.doc: ANEXO

iV.doc; ANEXO V.doc; ANEXO Vl.doc; EDITAL.doc; MINUTA DE CONTRATO.doc
Assunto: CONVITE N» 019/2013

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

ANEXO II

ANEXO III

ANEXO IV

ANEXO V

ANEXO VI

EDITAL

MINUTA DE CONTRATO

10/05/2013



cotTstrutora

CASAGRANDE

CONSTRUTORA CASAGRANDE LTDA.

CNPJ 06.125.716/0001-00 - lE 90.459.165-34

Av Caxias do Sul, 660 - Sala 02 - Centro

85750-000 - Planalto, PR.

Fone 46 3555 1382 - Fax 46 3555 1724

e-mail: consli"utoracasagrande@umail.eom

e-mail financeiro: construecia@rline.com.br

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO
EDITAL CONVITE N" 019/2013

EMPRESA: Construtora Casagrande Ltda

CNPJ 06125716/0001-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL N° 90459165-34

ENDEREÇO: Av Caxias do Sul, 660 - centro

CIDADE: Planalto ESTADO: Paraná

Declara o recebimento do edital CONVITE N° 019/2013 e anexos

I,II,III,IV,V,VI e Minuta de Contrato, pertinente a contratação de
empresa especializada, para prestação de serviços gerais, com
fornecimento de mão de obra, equipamentos e materiais necessários
compreendendo: roçada manual, roçada mecanizada e limpeza de
sarjetas, em vias rurais do Município de Planalto.

Planalto, Pr., 09 de maio de 2013.

NOME: Gilberto Carlos Furlan

RG N° 7338933-0

ASSINATURA:
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DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO
PREGÃO PRESENCIAL N° 019/2013

EMPRESA: SPIELMANN E RAMBO

CNPJN°: 75.921.205/0001-09

INSCRIÇÃO ESTADUAL N°: 90390459-39

ENDEREÇO: RUA BAHIA, 29

CIDADE: PLANALTO ESTADO: PR

declara o recebimento do Edital CONVITE N° 019/2013, anexos

I,II,ni,IV,V,VI, Minuta de Contrato, pertinente a contratação de

empresa especializada para prestação de serviço gerais, com

fornecimento de mão de obra, equipamentos e materiasi necessários

compreendendo: roçada manual, roçada meeaniza e limpeza de

sarjetas em vias rurais do município de Planalto.

Planalto-PR 10 de Maio de 2013

NOME: VALDINO SPIELMANN

RGN°: 1.123.50

ASSINATURA:

^75.921.205/0001-09^
SPIELMANN E RAMBO LIDA.

RUA BAHIA, 29 • CENTRO
8575O-0Ü0 - PLANALTO - pR f
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PLANALTO - PARANÁ

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO
EDITAL CONVITE N" 019/2013

EMPRESA: CAW SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM S/C LTDA

CNPJ N° 04.726.528/0001-01

INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

ENDEREÇO: AVENIDA RIO GRANDE DO SUL (FINAL) SÍN

C1DADE:PLANALT0 ESTADO:PARANÁ

Declara o recebimento do edital CONVITE N° 019/2013 e anexos

1,11,111,IV,V,VI e Minuta de Contrato, pertinente a contratação de
empresa especializada, para prestação de serviços gerais, com
fornecimento de mão de obra, equipamentos e materiais necessários
compreendendo: roçada manual, roçada mecanizada e limpeza de
sarjetas, em vias rurais do Município de Planalto.

»,726.528/0001-OÍ
CAW-SEWÇJKOE

tRRAPLENAGEMS/CuDA.

CE^85.75(H)Q0-Pt«"'^® J

Planalto-Pr. 10 de Maio de 2013.

NOME: SILVIA LBTICIA STEFFENS DA ROSA

RG N°: 5.976.116-1

ASSINATURA:



construtora

CASAGRANDE

CONSTRUTORA CASAGRANDE LTDA.
CNPJ 06.125.716/0001 -00 - lE 90.459.165-34

Av Caxias do Sul, 660 — Sala 02 — Centro
85750-000-Planalto, PR.

Fone46 3555 1382-Fax46 3555 1724
e-mail: construtoracasaarande@gmail.com
e-mail financeiro: constrüecia@rline.com.br

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO
EDITAL CONVITE N" 019/2013

EMPRESA: Construtora Casagrande Ltda

CNFJN" 06.125.716/0001-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL N° 90.459.165-34

ENDEREÇO: Av Caxias do Sul, 660 - sala 02 - Centro

CIDADE: Planalto ESTADO: Paraná

Declara o recebimento do edital CONVITE N° 019/2013 e anexos
I,II,III,IV,V,VI e Minuta de Contrato, pertinente a contratação de
empresa especializada, para prestação de serviços gerais, com
fornecimento de mão de obra, equipamentos e materiais necessários
compreendendo: roçada manual, roçada mecanizada e limpeza de
sarjetas, em vias rurais do Município de Planalto.

Planalto, Pr., 13 de maio de 2013.

NOME: Gilberto Carlos Furlan

RG N° 7338933-0

ASSINATURA:
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CONVITE N° 019/2013

ANEXO II - CARTA DE CREDENCIAMENTO

RAZÃO SOCIAL: CAW SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM S/C LTDA.

CNPJ N°: 04.726.528/0001-01

ENDEREÇO: AVENIDA RIO GRANDE DO SUL(FINAL) FONE:(4õ) 3555-1549

MUNICIPIO:PLANALTO EST ■ PARANÁ

Credenciamos o(a) Sr. (a) SILVIA LETICIA STEFFENS DA

ROSA, portador(a) da cédula de identidade sob n° 5.976.116-1 e CPF sob n°

836.693.539-68,

A participar do procedimento licitatório, sob a modalidade de CONVITE N°

019/2013, instaurado pelo Município de Planalto, na qualidade de

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

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

praticar todos os demais atos que se lizerem necessários.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente
104.726.528/0001-01

CAVI -
TERRAPLENAGEM Planalto,Pr. 17 de Maio de 2013.

SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA

RG: 5.976.116-1 / CPF: 836.693.539-68

SÓCIA - ADMINISTRADORA
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CONVITE N° 019/2013

ANEXO II - CARTA DE CREDENCIAMENTO

RAZÃO SOCIAL: SPIELMANN & RAMBO LRDA

CNPJ N°: 75.921.205/0001-09

ENDEREÇO: RUA BAHIA, 29

MUNICÍPIO: PLANALTO

FONE: (46) 9103-8032

EST. PARANÁ

Credenciamos o(a) Sr.(a)VALDINO SPIELMANN, portador(a)

da cédula de identidade sob n° 1.123.502 e CPF sob n° 059.986.389-72 ,

A participar do procedimento licitatório, sob a modalidade de CONVITE N°

019/2013, 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, 17/05/2013.

75.921.205/0001-09
NOME: VALÉÍINO SPIELMANN SPIELMANN E RAMBO LTDA.
RG/CPF: 1.123.502 / 059.985.389-72

CARGO; SÓCIO/ADMINISTRADOI^
PR S
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CONVITE N° 019/2013

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: CAW SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM S/C LTDA.

CNPJ N°; 04.726.528/0001-01

ENDEREÇO: AVENIDA RIO GRANDE DO SUL(FINAL) FONE:(46) 3555-1549

MUNICIPIO:PLANALTO EST.: PARANÁ

O representante legal da empresa acima mencionada, na

qualidade de Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade de

CONVITE N° 019/2013, 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.

^^4 726 528/0001 'O i ^ expressão da verdade, firmamos a presente.
CAW-SERVIÇOS DE

TERRAPLENAGEM S/C LTDA. Planalto,Pr. 17 de Maio de 2013.
Av. Rio Qfande do Sul, S/N • Ceoiro

L
CEP: 85.750-000 • Planalto - PH

SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA

RO: 5.975.116-1 / CPF: 836.693.539-68

SÓCIA - ADMINISTRADORA
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CONVITE N° 019/2013

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: SPIELMANN & RAMBO LTDA

CNPJ N°: 75.921.205/0001/09

ENDEREÇO: RUA BAHIA, 29 FONE: (46) 9103-8032

MUNICÍPIO: PLANALTO EST: PARANÁ

O representante legal da empresa VALDINO SPIELMANN,

na qualidade de Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade de

CONVITE N° 019/2013, instaurado pelo Município de Planalto, declara para

todos os fins de direito que estou(amos) sob o regime de microempresa ou

empresa de pequeno porte, para efeito do disposto na Lei Complementar

123, de 14 de dezembro de 2006.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

PLANALTO-PR, 17/05/2013.

75.921.205/0001-0^
)nOME: VALDífJO SPIELMANN SPIEUAANN E RAMBO LTDA.
RG/CPF: 1.123.502 / 059.986.389-72

CARGO: SÓCIO/ADMINISTRADOR^ PR f



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PLANALTO
^  CNPJ 76,460.526/0001-16

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

85750-000 - PLANALTO - PARANÁ

CONVITE N" 019/2013

DATA: 17/05/2013

EMPRESA= CAW SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM S/C
LTDA - ME

DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

- Certidão Negativa de Débitos CND - Validade 20/10/2013;

^ - Certidão de Regularidade de Situação CRS-FGTS - 11/06/2013;
^ - Certidão Positiva de Tributos Federais - Validade até: 09/11/2013;
^ - Certidão Negativa de Tributos Estaduais - Validade até: 10/09/2013;
^ - Certidão Negativa de Tributos Municipais - até: 28/06/2013;
^ - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - Validade até 08/11/2013;
^ "Contrato Social da Empresa;
^ - CNPJ da empresa;
^ - Declaração de Idoneidade (anexo III);
^ - Declaração de Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do Artigo 7° da
Constituição Federal (anexo IV).
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MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA

DE DÉBITOS RELATIVOS AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENGIÁRIAS
E As DE TERCEIROS

N° 000632013-14021205

Nome: SPIELMANN E RAMBO LTDA - ME

CNPJ: 75.921.205/0001-09

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:

- averbaçâo 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 02/05/2013.

Válida até 29/10/2013.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

http://www010.dataprev.gov.br/CWS/BIN/cws_mv2.asp7COMS_BIN/SIW_Contexto... 13/05/2013
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 75921205/0001-09
Razão SóciahSPIELMANN E RAMBO LTDA

Endereço: RUA bahia 29 / 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: 13/05/2013 a 11/06/2013

Certificação Número: 2013051311595543242593

Informação obtida em 13/05/2013, às 11:59:55.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
ww w.ca ixa. go v. b r

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf'Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp?VARPes... 13/05/2013
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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: SPIELMANN E RAMBO LTDA - ME
CNPJ: 75.921.205/0001-09

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-Gerai 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
Divida 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 10:30:06 do dia 02/05/2013 <hora e data de Brasíiia>.
Válida até 29/10/2013.

Código de controle da certidão: 2F14.29D9.6997.6EE8

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CNDConjuntaSegVia... 13/05/2013



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

PARANÁ
GOVf RHO OO 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° 10401258-64

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 75.921.205/0001-09

Nome: SPIELMANN E RAMBO LIDA

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
virww.fazenda.pr.aov.br

Esta Certidão tem validade até 10/09/2013 - Fornecimento Gratuito

W

f  Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

Certidão 10401258-64

Emitida Eletronicamente via Internet

13/05/2013-11:54:56

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

https://www.arintemet.pr .gov.br/outros/_d_negativa2.asp?eUser=&eCPF=&eCNPJ=7... 13/05/2013
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

NEGATIVA
N° 6538 / 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 09/07/2013, 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, 10 de May de 2013

REQUERENTE: A MESMA CODIGO DE AUTENTICAÇÃO:
C2HHF2QETJ244Z4U73

FINALIDADE: CONCORRÊNCIA / LICITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: SFIELMANN E RAMBO LTDA

INSCRIÇÃO EMPRESA

7536

CNPJ/CPF

75.921.205/0001-09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9039045939

ALVARA

960

ENDEREÇO

BAHIA, 29, SALA - NSA SRA DE LOURDES
CNAE/ATIVIDADES

Comércio varejista de materiais de construção em geral, Construção de redes de abastecimento de água, coleta
de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

Prefeiíura Municipal

.^ÍÍÍÍ^o-parana

l-jnilido nor; iVO HAGGIO

ÍVO B.
Auxiliaf 1
Decreto 2'

10/05/2013 13:55
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SPIELMANN E RAMBO LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 75.921.205/0001-09

Certidão n'»: 29833103/2013

Expedição: 13/05/2013, âs 13:34:50
Validade: 08/11/2013 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que SPIELMANN E RAMBO LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS) ,
inscrito (a) no CNPJ sob o n° 75.921.205/0001-09, 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.

Dúvidâí» e sugsKCões: cndtívr.st.. jvis .br
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SPIELMANN, KBEVZ & CIA LTDA.

CNPJ: 75.921.205/0001-09

SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
NIRE: 41200828731

VALDINO SPiELMANN, brasileiro, CÊisado em Regime de Comunhão Uniyer
de Bens, empresário, residente e domiciliado à Rua Bahia, n°. 29, Cehtrorná

059.986.389-72 e Cédula de Ident

Secretaria de Segurança Pública do

cidade de Planalto, Estado do Paraná, CEP 85750-000, portador do CPF nV
dade RG n°. 1.123.502, expedida pela
Estado do Paraná, e JOSÉ LUIZ KREUZ,

brasileiro, casado em Comunhão Urjiversal de Bens, empresário, residente e
domiciliado à Avenida das Araras, 480, Bairro das Araras, na cidade de Alta
Floresta, Estado do Mato Grosso, CEP 68580-000, portador do CPF n°.
152.756.719-20 e Cédula de Identidade RG n°. 2105828-8, expedida pela
Secretaria de Segurança Pública do Estado do Mato Grosso, sócios da empresa
que gira sob o nome comercial de "SPIELMANN, KREUZ & CIA LTDA", com
sede e foro à Avenida Medianeira, s/n°, Centro, Missal, Estado do Paraná, CEP
85884-000, inscrita no CNPJ sob numero 75.921.205/0001-09, com Contrato

Social arquivado na Junta Comercial do Paraná sob n° 41200828731, por
despacho em sessão do dia 03 de agosto de 1973, e primeira alteração
contratual sob n°. 177.906 em 24/11/1975, RESOLVEM alterar o Contrato
primitivo e posterior alteração, confornjie cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedad^ resolve alterar seu endereço que passa a
ser: Rua Bahia n°. 29, Centro, CEP 85750-000, cidade de Planalto, Estado do
Paraná.

CLÁUSULA SEGUNDA - A sociedeide resolve alterar seu objeto social que
passa a ser:

a) Edificações de obras, rede de água e esgoto, reformas e manutenção de
prédios, instalações hidráulicas, pintura, pavimentação com pedras
irregulares e terraplenagem. i

b) Comércio Varejista de Materiais de Construção em Geral.

CLÁUSULA TERCEIRA - O Capital
mil cruzeiros), fica transformado em
com a Lei 9.069 de 29/06/1995.

ocial que era de Cr$ 200.000,00 (duzentos
R$ 0,01 (um centavo de reais), de acordo

CLÁUSULA QUARTA - A sociedade resolve aumentar seu capital social de R$
0,01 (um centavos de real), para R$ bO.000,00 (cinqüenta mil reais) divididos em
50.000 (cinqüenta mil) quotas de valòr nominal de R$ 1,00 (um real), sendo um
aumento de R$ 49.999,99 (quarenta p nove mil e novecentos e noventa e nove
reais e noventa e nove centavos), assjm distribuídos:
1) O sócio Valdino Spielmann aumenta seu capital para R$ 24.999,99 (vinte e
quatro mil e novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos),
integralizados da forma como segue:
a) R$ 10.000,00 (dez mil reais), integralizados em moeda corrente neste ato;
b) R$ 14.999,00 (quatorze mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e
nove centavos), serão integralizados até 31 de dezembro de 2007;



SPIELMANN,

CNPJ: 75.95:

SEGUNDA ALTERAÇâ4
NIRE: 4

^UZ & CIA LTDA.

1.205/0001-09
DE CONTRATO SOCIAL

1200828731

2) O sócio José Luiz Kreuz aumenta s|
mil reais), Integrallzados em moeda o
Parágrafo Único - O capital social
reais) ficou assim distribuído entre os s

VALDINO SPIELMANN

JOSÉ LUIZ KREUZ
Total

eu capital para R$ 25.000,00 (Vinte e
orrente do País, neste ato.
no valor de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil
ócios:

25.000 quotas - R$ 25.000,00
25.000 quotas - R$ 25.000.00

50.000 R$ 50.000,00

CLÁUSULA QUINTA - Retira-se da sociedade o sócio JOSÉ LUIZ KREUZ, que
possuía na sociedade R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), divididos em 25.000
(vinte e cinco mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (hum real) cada uma,
totalmente Integrallzadas, cedendo e transferindo todas as suas quotas pelo valor
nominal na seguinte proporção:
- 500 (quinhentas) quotas no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao sócio
Ingressante GERSON EDGAR RAMBO, brasileiro, solteiro, nascido em 13 de
março de 1970, empresário, residente e domiciliado na Rua Padre Marcelo Quillcl
s/n°. Planalto, Estado do Paraná, CEP 85750-000, portador do GPF n.°
042.964.799-97 e da Cédula de Identidade RG n° 5.684.350-7, expedida pela
Secretaria de Estado de Segurança Pública do Paraná.
- 24.500 (vinte e quatro mil e quinhentas) quotas no valor de R$ 24.500,00 (vinte e
quatro mil e quinhentos reais) ao sócio remanescente VALDINO SPIELMANN.

CLÁUSULA SEXTA - Em conseqüência da alteração supra, o capital social,
totalmente subscrito, R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), divididos em 50.000

distribuído entre ambos os sócios:

SÕCIOS % QUOTAS CAPITAL R$
VALDINO SPIELMANN | 99,00 49.500 49.500,00
GERSON EDGAR RAMBO 1,00 500 500,00
TOTAL 1 100,00 50.000 50.000,00

CLÁUSULA SÉTIMA - O sócio Ingressante GERSON EDGAR RAMBO, declara
que não está Incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei ou nas restrições
legais que possam Impedi-la de exercer atividades mercantis.

CLÁUSULA OITAVA - O sócio Ingresjsante GERSON EDGAR RAMBO, declara
conhecer a situação econômica financeira da sociedade, ficando desta forma sub-
rogado nos direitos e obrigações decorjentes do presente Instrumento.
CLÁUSULA NONA - O sócio JOSÉ LuíZ KREUZ, que cede e transfere suas
quotas pelo valor nominal aos sóclps VALDINO SPIELMANN e GERSON
EDGAR RAMBO, dá plena, geral e rasa quitação da cessão de quotas ora
efetuada. I

i  !



SPIELMANN, KljlEUZ & CIA LTDA.
CNPJ: 75.921.205/0001-09

SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
NIRE: 4L200828731

sob pena de nulidade ao ato, so
concessões de garantias em favor

CLÁUSULA DÉCIMA - A sociedade resolve alterar sua razão social, passaser; SPiELMANN E RAMBO LTDA. j
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - A sociedade será administrada pelo sócio:
VALDINO SPIELMANN, com poderes e atribuições para executar todos os atos
da Administração, decidir sobre todos los negócios e questões de interesse da
sociedade, o qual compete, em conjunto ou isoladamente, o uso da firma e a
representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da sociedade em todos os
atos de sua vida civil e comercial, dispjensado da prestação de caução.

Parágrafo Único - É vedado ao Só[íio-Administrador, sócios ou procuradores,
qualquer pretexto ou modalidade, as
de terceiros, tais como fiança, avais,

endossos ou outras garantias quaisqijer, em nome próprio ou da sociedade, em
operações ou negócios estranhos jao objeto social; salvo na hipótese de
concessão de garantias as empresais subsidiárias, controladas, coligadas, ou
empresas do mesmo grupo de sócios, aprovadas em reunião de sócios
especificamente para este fim. |

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Fica extinta a filial estabelecida na localidade
denominada Vista Alegre, Distrito de (ylissal, município de Medianeira, Estado do
Paraná, CEP 85884-000, inscrita no CNPJ n°. 75.921.205/0002-90, arquivada na
Junta Comercial do Paraná sob n° 41900933414, por despacho em sessão no
dia 24 de novembro de 1975. j
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - T^ndo em vista as alterações acima e a fim
de adequar o Contrato Social da sociedade à disciplina jurídica, os sócios

i
SPIELMANN íS RAMBO LTDA.

CNPJ: 75.921.205/0001-09
CONTRAICO SOCIAL

NIRE: 40
_  1

L200828731

CLAUSULA PRIMEIRA - DENOMINAÇÃO
A sociedade girará sob o nome empresarial de SPIELMANN E RAMBO
LTDA. I

CLÁUSULA SEGUNDA - DA SEDE E FORO
A sociedade tem sede e foro na cidade de Planalto - Estado de Paraná,
sito na Rua Bahia n® 29, Centro, CEP 85750-000.
Parágrafo Primeiro - A sociedade poderá, por deliberação tomada em
reunião da Diretoria, abrir, trankerir e/ou encerrar filiais, sucursais,
agências, depósitos e outras deperidências, em qualquer parte do território

cmr-
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SPIELMANN, KREUZ & CIA LTDA.

CNPJ: 75.921.205/0001-09
SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL /

NIRE: 4|l200828731
nacional ou no exterior, fixando paira os fins legais, o capital de c
delas, a ser destacado no capital social.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE DURAÇÃO
O prazo de duração da Sociedade é indeterminado e suas atividades
iniciaram-se em 16 de agosto de 1973.

CLÁUSULA QUARTA - DO OBJEÍtO SOCiAL

e de água e esgoto, reformas e
instalações hidráulicas, pintura.

A Sociedade tem por objeto social;
a) Edificações de obras, rec

manutenção de prédios
pavimentação com pedras irregulares e terraplenagem.

b) Comércio Varejista de Materipis de Construção em Geral.
CLÁUSULA QUINTA - DO CAPITÁL SOCIAL
O capital social inteiramente subsèrito e integralizado é de R$ 50.000,00
(cinqüenta mil reais) dividido em 5Ó.000 (cinqüenta mil) quotas de R$ 1,00
(um real) cada uma, fica assim distribuído entre os sócios:

SOCiOS % QUOTAS CAPITAL R$
VALDIR SPIELMANN 99,00 49.500 49.500,00
GERSON EDGAR RAMBO 1,00 500 500,00
TOTAL 100,00 50.000 50.000,00

CLÁUSULA SEXTA - DA CESSÃO DE QUOTAS E DO DIREITO DE
PREFERENCIA

As quotas são livremente negociáveis entre os sócios. As quotas,
entretanto, não poderão ser penhoradas, alienadas ou cedidas a qualquer
título a terceiros estranhos à sociejdade, sem o prévio consentimento dos
demais sócios e sem antes assegurar a preferência para aquisição aos
demais sócios.

Parágrafo Primeiro - As quotas representativas do capital social são
indivisíveis e não poderão ser transferidas ou alienadas a qualquer título a
terceiros, sem o consentimento éxpresso dos sócios que representem
100% (cem por cento) do capital social, cabendo a estes, direito de
preferência na sua aquisição, na proporção das quotas que
possuírem, excetuando-se as cessões e transferência a cônjuge,
ascendente ou descendentes do pr^óprio sócio, hipótese em que não vigora
a preferência. |
Parágrafo Segundo - O sócio qujs desejar transferir suas quotas deverá
notificar a Sociedade por escrito através de correspondência remetida por
Ofício de Registro de Títulos e Documentos, discriminando o preço, prazo
e forma de pagamento, para que eàte cientifique os demais sócios pela via
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indicada para que exerçam ou renunciem ao direito de preferência, denir
do prazo de 30 (trinta) dias da data da notificação do alienante
Parágrafo Terceiro - Decorrido o prazo estabelecido no Parâgrãfp
anterior, sem que seja exercida a preferência, total ou parcial, poderá o
sócio ofertante transferir, vender as quotas não adquiridas, a terceiros,
com anuência dos demais sócios, porém se o interessado for concorrente
e que os demais sócios não coihcordem com a sociedade, ou se o
interessado estiver respondendo á processo judicial e que prejudique a
atividade, o ofertante terá direito cie recesso reembolsando seus haveres
pelo valor patrimonial de suas quotas calculado pela forma prevista,
calculado pela forma prevista na C^láusula Décima Oitava, neste Contrato
Social. I

Parágrafo Quarto - O consentiniiento deverá ser expresso no próprio
instrumento de cessão, sendo inefjcaz em relação à Sociedade a cessão
ou transferência de quotas feita corji inobservância desta regra.
Parágrafo Quinto - Nas transferêiicias de quotas entre sócios, a qualquer
título, assegura-se o direito de preferência, em relação aos demais para os
sócios que sejam parentes daquelb que desejar transferir no todo ou em
parte suas quotas. '

:LêCLAUSULA SÉTIMA - DA PREFERENCIA NO AUMENTO DO CAPITAL

No aumento de capital, o exercício po direito de preferência dos sócios tem
inta) dias.o prazo de decadência de 30 (trintá) dias, contados da data da notificação,

que se faz através de correspondência devidamente recebida de próprio
punho. Em caso do não exercício, a preferência se outorga aos sócios
parentes do desistente, de acordo com a regra da Cláusula Sexta,
parágrafo quinto, deste Contrato Social.

CLAUSULA OITAVA - DA REiPONSABILIDADE DO VALOR DAS
QUOTAS

A responsabilidade de cada sócio § restrita ao valor de suas quotas, mas
todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.
Quanto ao valor das quotas para o sócio retirante da sociedade; fica
convencionado que a cada 24 (vinte e quatro) meses será feita avaliação
do patrimônio conforme valor de Inercado da atividade, separando-se a
parte tangível da intangível, e o v^lor a ser pago pelos demais sócios em
caso de interesse, a avaliação devei ser realizada por empresa habilitada.

CLÁUSULA NONA - DA ADMINISTRAÇÃO
A sociedade será administrada pelo sócio: VALDINO SPIELMANN, com
poderes e atribuições para executar todos os atos da Administração,
decidir sobre todos os negócios e questões de interesse da sociedade,
o qual compete, em conjunto ou isoladamente, o uso da firma e a
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representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da sociedalde^em
todos os atos de sua vida civil e c^omercial, dispensado da prestaçãò^e
caução. -
Parágrafo Único - É vedado ao Sócio Administrador, sócios ou
procuradores, sob pena de nulidade ao ato, sob qualquer pretexto ou
modalidade, as concessões de garantias em favor de terceiros, tais como
fiança, avais, endossos ou outras garantias quaisquer, em nome próprio
ou da sociedade, em operações oü negócios estranhos ao objeto social;
salvo na hipótese de concessão de garantias as empresas subsidiárias,
controladas, coligadas, ou empresas do mesmo grupo de sócios,
aprovadas em reunião de sócios especificamente para este fim.

CLÁUSULA DÉCIMA ■ PQ EXERCÍCIO SOCIAL E DAS
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Ao término da cada exercício socidi, em 31 de dezembro, o Administrador
prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à
elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de
resultado, cabendo aos sócios, na
perdas apurados.

proporção de suas quotas, os lucros ou

\

i)

CLÁUSULA DÉCiMA PRIMEIRA- DA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS
Os resultados sociais serão divididos ou suportados entre os sócios
quotistas, proporcionalmente, às qulotas possuídas.
Parágrafo Único - Depois de efetuadas as amortizações e provisões, o
lucro líquido terá a destinação que for deliberada por sócios que detenham
a maioria absoluta do Capital Sociaj.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -! DA REMUNERAÇÃO
Pelos serviços que prestarerVi à Sociedade, perceberão os
Administradores, a título de remuneração "pro-labore", quantia mensal
fixada em ata de reunião dos sócios.

t
!

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA -! DAS DELIBERAÇÕES
Cada quota do Capital Social corresponde a um voto nas deliberações da
Sociedade. As deliberações serãò tomadas pelos votos de 100% do
Capital Social, nos seguintes casosi
a) Deliberação sobre modificações| estatutárias ou alterações contratuais,

inclusive aumento de capital sodial;
b) Deliberação sobre dissolução oii cessação do estado de liquidação da

Sociedade; I
c) Deliberação sobre fusão e cisãoj e sobre a sua participação em grupos

de sociedades na forma previsfa pelo Art. 265 e seguintes da lei de
Sociedade por Ações;
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d) Deliberação e distribuição de dividendos obrigatórios acima do níiínl
e) Eleição de Diretoria ou nomeado de Sócio-Administrador e a fix

de sua respectiva remuneração

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ÚO FALECIMENTO
O falecimento, incapacidade, insol^ência, falência ou extinção de qualquer
sócio não dissolve a Sociedade, fícando os herdeiros e sucessores sub-
rogados nos direitos e obrigações do "de cujos", podendo fazer-se
representar na sociedade enquanto indiviso o quinhão respectivo, por um
dentre eles devidamente credenciado pelos demais. Os haveres do sócio
falecido serão apurados em "Balanço Especial de Determinação", que
deverá refletir, necessariamente, ojvalor patrimonial real de cada uma das
participações em outras empresa^, bem como dos demais bens que a
Sociedade possua. i
Parágrafo Primeiro - O "Balanço Especial De Determinação" dos haveres
deverá ser acompanhado de padecer do Conselho Fiscal, para este
determinado fim.

Parágrafo Segundo - Após concluído o inventário e partilha, serão os
herdeiros que houverem em pagamento no inventário, admitidos como
sócios na sociedade. |
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - ük DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO
Em caso de dissolução e liquidaçãb, os sócios que representem a maioria
absoluta do Capital Social nomearáo, dentre os sócios, um liquidante, com
as atribuições previstas em lei, ficando estabelecido que o acervo social,
após liquidado o passivo, será distribuído entre os sócios na proporção das
quotas que possuírem. |

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - DA APURAÇÃO E PAGAMENTO DOS
HAVERES ^
É facultado ao sócio que discordar de deliberações sociais exercer o
direito de retirada, ou do sócio que discordar da alteração de Contrato
Social exercer o direito de recesso, casos em que não se dissolverá a
Sociedade e o sócio-retirante | receberá seus haveres conforme
determinado nos parágrafos abaixo!.
Parágrafo Primeiro - O sócio que desejar exercer seu direito de retirada
ou direito de recesso deverá comlunicar sua intenção à Sociedade, por
meio escrito de recebimento idôneo, com 30 (trinta) dias de antecedência.
Parágrafo Segundo - Os havere^ do sócio retirante serão apurados em
Balanço Especial, especialmente levantado para este fim, com
observância dos critérios de valor patrimonial prescritos na Cláusula
Décima.
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Parágrafo Terceiro - Os balanços de determinação dos háveres
levantados para os fins determinado nesta Cláusula, serãp
necessariamente acompanhados de parecer do Conselho Fiscal.
Parágrafo Quarto - Uma vez que o balanço de determinação seja
aprovado por todos os interessadqs, os haveres do sócio retirante serão
pagos em 24 (vinte quatro) parcelas mensais, iguais e sucessivas
reajustadas mensalmente na proporção da variação do IGPM da Fundação
Getúlio Vargas ou na ausência destes, pelos índices oficiais que os
substituírem, os reajustes vigorarão a partir da data do levantamento do
Balanço Especial.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA DECLARACAO DE
DESIMPEDIMENTO

Os Sócios Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não
estão incursos em nenhum dos crlriies previstos em lei que os impeçam de
exercerem a administração da soçiedade, por lei especial, ou em virtude
de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena
que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou
por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão,
peculato, ou contra a economiaj popular, contra o sistema financeiro
nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de
consumo, fé pública, ou a propriedade.

E, por estarem justob e contratados, assinam o presente
instrumento em 03 vias de igual je teor, na presença das testemunhas
abaixo, obhgando-se por si, seus herdeiros e sucessores.

Planalto - RR, 15 de Setembro de 2006.

DECLARAÇÃO

IDINO SPlELfíÍANI

)SÉ LUIZ KREUZ

fERSON EDGAR RAMBO

imunhas:

Elizamd^a A. da Silva Viana Dutra
RG: 8.906.670-0/PR

\  CERTIFICO O REGISTRO EM:' 30/11/2006,
I  SOBNÚMERO: 20064088626' "
.  ■ Protocolo; 06/408862-6..r / Protocolo; 06/408862,6..

^presa:41 2 0082873 1 .
■ielmahn.e.w^P-i-tpa., ,... •• MARIAjTHEÍ^EZA '' '•
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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.

NÚMERO DE JNSCRIÇÂO
75.921.205/0001-09

MATRIZ

REPUBLICA FEDEIRATIVA DO BÍRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

NOME EMPRESARIAL

SPIELMANN E RAMBO LIDA - ME

título do estabelecimento (NOME DE FANTASIA)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de
irrigação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.44-0.99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

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

LOGRADOURO

R BAHIA

CEP

85.750-000

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

NUMERO

29

MUNICÍPIO

PLANALTO

COMPLEMENTO

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
21/12/2006

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

Emitido no dia 13/05/2013 às 11:49:47 fdata e hora de BrasílíaV

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil -13/05/2013

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



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° 019/2013

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

RAZÃO SOCIAL: SPIELMANN 85 RAMBO LTDA

CNPJ N° : 75.921.205/0001-09

ENDEREÇO: RUA BAHIA, 29 FONE: (46) 9103-8032

MUNICÍPIO: PLANALTO EST: PARANÁ

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de

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

019/2013, instaurado pelo Município de Planalto, que não fomos declarados

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

suas esferas.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

PLANALTO-PR. 17/05/2013.

^75.921.205/0001-0^
NOME:\7SLDfNO SPIELMANN

RG/CPF: 1.123.502 / 059.986.3§^/f^'^'^'^'^ ̂  RAMBO LTDA
CARGO: SÓCIO/ADMINISTRADOR

I  B5750-Ü00 - PLANALTO - PR
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município de planalto

CNP/IV 76A60.526/0001-16
Praça São Francisco deAssis^ 1583 - CEP: 85.750-000

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

PLANALTO - PARANÁ

CONVITE N° 019/2013

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

PROPONENTE: SPIELMAN & RAMBO LTDA

CNPJ N° : 75.921.205/0001-09

ENDEREÇO: RUA BAHIA, 29

MUNICÍPIO: PLANALTO

FONE: (46) 9103-8032

EST: PARANÁ

A proponente abaixo assinada, participante da licitação

modalidade de CONVITE N° 019/2013, por seu representante, declara, na

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

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

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

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

inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

PLANALTO-PR, 17/05/2013

n75.921.205/0001-09
NOME rVTíCtílNO SPIELMANN

RG/CPF: 1.123.502 / 059.986.389?fi^'-'^^'^'^ ̂  RAMdO LTDA.
CARGO: SÓCIO/ADMINISTRADOR

85750-000 - PLANALTO - PF^



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ 76.460.526/0001-16

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

85750-000 - PLANALTO - PARANÁ

CONVITE N" 019/2013

DATA: 17/05/2013

EMPRESA= SPIELMANN R RAMBO LTDA - ME

DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

- Certidão Negativa de Débitos CND - Validade 29/10/2013;

^ - Certidão de Regularidade de Situação CRS-FGTS - 11/06/2013;
^ - Certidão Positiva de Tributos Federais - Validade até: 29/10/2013;
^ - Certidão Negativa de Tributos Estaduais - Validade até: 10/09/2013;
^ - Certidão Negativa de Tributos Municipais - até: 09/07/2013;
^ - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - Validade até 08/11/2013;
^ "Contrato Social da Empresa;
^ - CNPJ da empresa;
^ - Declaração de Idoneidade (anexo III);
^ - Declaração de Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do Artigo 7° da
Constituição Federal (anexo IV).
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA

DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
EÀS DE TERCEIROS

N° 000532013-14021528
Nome: CAW SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM S/C LTDA - ME
CNPJ: 04,726.528/0001-01

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 23/04/2013.

Válida até 20/10/2013.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

http://wwwO 10.dataprev.gov.br/C WS/BlN/c\vs_mv2.asp?COMS_BIN/SIW_Contexto... 13/05/2013
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04726528/0001-01
Razão Social:CAW serviços de terraplenagem sc ltda me

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

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

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

Validade: 13/05/2013 a 11/06/2013

Certificação Número: 2013051314201838606072

Informação obtida em 13/05/2013, às 14:20:18.

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/Cif/FgeCPSlmprimirPapel.asp7VARPes... 13/05/2013
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^ MINISTÉRIO DA FAZENDA
2 Procuradoría-Geral da Fazenda Nacional

Secretaria da Receita Federai do Brasil

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

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

Nome: CAW SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEWI S/C LTDA - ME

CNPJ: 04.726.528/0001-01

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 á 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
Divida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão especifica.

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

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB n^ 3, de 02/05/2007.
Emitida às 14:24:38 do dia 13/05/2013 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/11/2013.

Código de controle da certidão: D73E.81C2.ED33.31FD

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

http://www.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/ATSPO/certidao/CndconjuntaInter/Emit... 13/05/2013
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PARANÁ
GOVtftNO DO 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° 10404163-00

Certidão fornecida para o CNPJ/MF; 04.726.528/0001-01

Este CNPJ/MF não consta nos cadastros da Secretaria da Fazenda do Paraná.

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.

Finalidade: Licitação

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet

www.fazenda.pr.qov.br

Esta Certidão tem validade até 10/09/2013 - Fornecimento Gratuito

PARANÁ

Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

Certidão N" 10404163-00

Emitida Eletronicamente via Internet

13/05/2013-17:21:04

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

https://www.arinternet.pr.gov.br/outros/_d_negativa2.asp?eUser=&eCPF=&eCNPJ=0... 13/05/2013



CAW - SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM S/C LTDA
CONTRATO SOCIAL

SOLANGE REGINA DA ROSA SCHIMITEZ, brasileira, casada,
comerciante, residente e domiciliada na Rua Minas Gerais, s/n°, cidade de
Capanema, Estado do Paraná, portadora da cédula de identidade civil RG n°
7.671.186-0-PR, CPF 031.370.059-14 e EDSON SCHIMITEZ, brasileiro,
casado, comerciante, residente e domiciliado na Rua Minas Gerais, s/n°, cidade de
Capanema, Estado do Paraná, portador da cédula de identidade civil RG n"
6.201.007-0-PR, CPF 859.933.109-44, resolvem constituir uma sociedade civil
por quotas de responsabilidade limitada, regida pelas cláusulas e condições
seguintes:
CLAUSULA PRIMEIRA: NOME COMERCIAL: -"CAW - SERVIÇOS DE
TERRAPLENAGEM S/C LTDA; SEDE E FORO: - Rua Otávio Francisco de
Mattos, s/n°, centro, cidade de Capanema, Estado do Paraná; PRAZO DE
DURAÇÃO: - [iidetemiiiiado; rNÍCIO DAS ATIVIDADES: 20 de Setembro de
2001; ATíVíDADE ECONÔMICA: - Prestação de serviços de pavimentação
asfáltica, pedras irregulares, terraplenagem e curvas de níveis.
CLAUSULA SEGUNDA. CAPITAL SOCIAL: - R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
divididos em 20.000 (vinte mil) quotas de R$ 1,00 (um real) cada, assim
distribuído entre os sócios: SOLANGE REGINA DA ROSA SCHIMITEZ, R$
10.000,00 (dez mil reais) integializados na seguinte forma: a) Neste ato em moeda
conente do País, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); b) À integralizar
no prazo de 12 (doze) meses a contar desta data, a importância de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) em moeda conente do País; EDSON SCHIMITEZ, R$
10.000,00 (dez mil reais) integializados na seguinte forma: a) Neste ato em moeda
corrente do País, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); b) Ã integralizar
em moeda corrente do País, no prazo de 12 (doze) meses a contar desta data, a
importância de R$ 5.000,00 (cinco tnil reais). A responsabilidade dos sócios é
limitada a importância total do capital social, integralizados em moeda corrente do
País.

CLAUSULA TERCEIRA: GERENTE: SOLANGE REGINA DA ROSA

SCHIMITEZ, a qual compete privativa e individualidade o USO DA FIRMA;
PRO-LABORE: - aos sócios e outros que prestarem serviços a sociedade, fixado
de comum acordo; OBRIGAÇÕES: - Proibidos aval endosso, fiança e caução de
favor; CAUÇÃO DE GERENCIA: - Dispensado,
CLAUSULA OUARTA. BALANÇO GERAL: Anualmente em 31 de dezembro;
RESULTADOS: atribuídos proporcionálmente aos sócios, com quotas
integralizadas ou mantidas em reserva na sociedáde.
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CAW - SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM S/C LTDA
CONTRATO SOCIAL fls; 02

CLAUSDLA QUINTA: DESEMPEDIMENTO: Os sócios declaram que não
estão inclusos em nenhum dos crimes previstos em lei, que os impedem de exercer
atividade mercantil.

CLAUSDLA SEXTA. DELIBERAÇÕES SOCIAIS: - Por maioria absoluta de
votos inclusive a de transferência do tipo jurídico, cabendo um voto a cada quota
de capitai.
CLAUSULA SÉTIMA: TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS: - Por consentimento
dos demais sócios e de decurso de prazo de direito de transferência de sessenta
dias, mediante notificação prévia.
CLAUSULA OITAVA: Elegem as partes em comum acordo, o Foro da Comarca
de Capanema, Estado do Paraná, para dirimir quaisquer questões oriundas do
presente in§^umento.

Lavrado em três vias de igual forma e teor.

Çapanema, 10 de Setembro de 2001.

^ O-CX 9-910.
SOLANGE REGINA DA ROSA SCHIMITEZ

roSON SCHII^EZ

Testemun

Jamir Lucca /
R^22.446-PR
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CAW - SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM S/C LTDA
CNPJ.(MF) N' 04.726.528/0001-01

PRIMEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
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SOLANGE REGINA DA ROSA SCHIMITEZ, brasileira, casada,
do comércio, residente e domiciliada na cidade de Capanema-PR, a
Rua Minas Gerais, s/n^, centro, portadora da RO. sob o n" 7.671.186-
0 SSP/PR e CPF. n" 031.370.059-14 e EDSON SCHIMITEZ,
brasileiro, casado, do comércio, residente e domiciliado na cidade de
Capanema-PR, a Rua Minas Gerais, s/n", centro, portador do RG. sob
n"6.201.007-0 SSP/PR e CPF. 859.933.109-44, sócios componentes
da sociedade mercantil que gira sob a denominação social de CAW -
SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM S/C LTDA, com sede e foro
jurídico na rua Otávio Francisco de Mattos, s/n", centro, Capanema-
PR, com contrato social devidamente arquivado no Cartório de
Registro de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas da comarca de
Capanema - Pr, sob n" 684 com data de 26 de Setembro de 2001,
resolvem por este instrumento particular de alteração de contrato
social, modificar seu contrato primitivo pelas cláusulas e condições
seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Retira-se da sociedade a sócia SOLANGE REGINA DA
ROSA SCHIMITEZ, que possuía 10.000 (dez mil) quotas de R$ 1,00 (hum real) cada
uma, totalizando R$ 10.000,00 (dez mil reais) que vende e transfere em moeda corrente do
País neste ato ao sócio ingressante CARLOS LEANDRO TSCHA, brasileiro, casado,
comerciante, residente e domiciliado nesta cidade de Capanema-PR, ã Av. Pedro Veriato
Parigot de Souza, n" 1103, centro, portador do CPF. n" 638.493.059-53 e R.G. n"l.901.554-8
SSP/PR.

CLÁUSULA SEGUNDA ; Retira-se da sociedade o sócio EDSON SCHIMITEZ, que
possuía 10.000 (dez mil) quotas de R$ 1,00 (hum real) cada uma, totalizando R$
10.000,00 (dez mil reais) que vende e transfere em moeda corrente do País neste ato a
sócia ingressante SILVIA LETICIA STEFFENS, brasileira, casada, comerciante, residente
e domiciliado nesta cidade de Capanema-PR, á Rua Antonio Nieheus, n" 90, centro,
portadora do CPF. n" 836.693.539-68 e R.G. n" 5.976.116-1 SSP/PR.

CLÁUSULA TERCEIRA: Em decorrência da presente alteração o capital social de
20.000 (vinte mil) quotas de R$ 1,00 (hum real) cada uma, totalizando R$ 20.000,00
(vinte mil reais), fica assim distribuído entre os sócios:

SOCIOS % QUOTAS CAPITAL

R$

CARLOS LEANDRO TSCHA 50 10.000 10.000,00

SILVIA LETICIA STEFFENS 50 10.000 10.000,00

TOTAL 100 20.000 20.000,00

Escritório Contábil Blume - Capanema-PR
fone XX 46-552-1288
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CAW - SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM S/C LTDA
CNPJ.(MF) N' 04.726.528/0001-01

PRIMEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA OITAVA: Fica investido na função de gerente da sociedade a sócia SILVIA
LETICIA STEFFENS, dispensado da prestação de caução.

CLÁUSULA NONA: As cla'usulas do contrato primitivo que não foram modificadas por
força do presente instrumento, continuam cm vigor.

E, por assim estarem juto^ye de acordo, assinam o presente instrumento em
^ (três) vias de igual teor e forma, na pres^^k^de 2 (duas) testemunhas.

^ ''Y \

'■Á-:- Capanema-PR, 02 de

,  '• -
fi . cto.

/ , SOLANGE R. DA ROSA SCHIMITEZ EDSON SCHIMIJL^
:  Sócia retirante \o\ , Sócio retirante

XC-. -

\\ Capanema-PR, 02 de Agosto de 2002.

CARLOS LEANDRO TSCHA
Sócio ingressante

"SltVtATlETICiA STEFFENS
Sócia Gerente ingressante

TESTEMUNHAS:

Jossenei Trevisan
RG. 4.210.828-6 SSP/PR

Eldo Blume
RG. 1.663.112-4 SSP/PR

tei; 13.228 do IB/Ot/ifflvf ■
FUWAfíPÊw-jr.SBLO DE AÜTEMTlclOi^
^ÍOÚRIA^-

4rW5788ff^^
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Oo /1G0 2002
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CAW - SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM S/C LTDA - ME FLl/4
CNPJ: 04.726.528/0001-01

SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL.

1. CARLOS LEANDRO TSCHA, brasileiro, natural de Capanema - Pr,
solteiro, nascido em 26/08/1962, comerciante, residente e domiciliado nesta
cidade de Capanema-PR, á Av. Pedro Veriato Parigot de Souza, n° 1103,
centro, portador do CPF. n° 638.493.059-53 e R.G. n°1.901.554-8 SSP/PR.,
2. SILVIA LETICIA STEFFENS, brasileira, natural de Venâncio Aires - RS,
casada sob o regime de Comunhão Universal de Bens, comerciante,
residente e domiciliado nesta cidade de Capanema-PR, à Rua Antonio
Nieheus, n° 90, centro, portadora do CPF. n° 836.693.539-68 e R.G. n°
5.976.116-1 SSP/PR., únicos sócios da Empresa CAW - SERVIÇOS DE
TERRAPLENAGEM S/C LTDA, com sede e foro jurídico na rua Otávio
Francisco de Mattos, s/n°, centro, Capanema-PR, com contrato social
devidamente arquivado no Cartório de Registro de Títulos e Documentos e
Pessoas Jurídicas da comarca de Capanema - Pr, sob n° 684 com data de
26 de Setembro de 2001, ultima alteração sob n° 760 com data de 06 de
Agosto de 2002 e inscrita no CNPJ sob o n° 04.726.528/0001-01 resolvem,
assim, alterar o contrato social:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O Capital Social no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
fica elevado para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), dividido em 60.000 (sessenta mil)
quotas de R$ 1,00 (um real) cada uma, cujo aumento de R$ 40.000,00 é proveniente
da utilização de lucros acumulados no balanço de 31 de Dezembro de 2003, e assim
distribuídos entre os sócios:

a) CARLOS LEANDRO TSCHA que possuía 10.000 (dez mil) quotas de R$
1,00 (um real) cada uma, passa a ter 30.000 (trinta mil) quotas de R$ 1,00
(um real) cada uma totalizando R$ 30.000,00 (trinta mil reais) com a
utilização de lucros acumulados no balanço de 31 de Dezembro de 2003.

b) SILVIA LETICIA STEFFENS que possuía 10.000 (dez mil) quotas de R$ 1,00
(um real) cada uma, passa a ter 30.000 (trinta mil) quotas de R$ 1,00 (um
real) cada uma totalizando R$ 30.000,00 (trinta mil reais) com a utilização de
lucros acumulados no balanço de 31 de Dezembro de 2003.

PARÁGRAFO ÚNICO'. Em virtude da modificação da Cláusula 3® da V alteração do
Contrato Social, a Cláusula de capital passa a ter a seguinte redação:
O capitai Social será de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) divididos em 60.000

(sessenta mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, intearalizadas.

neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

SÓCIOS % QUOTAS CAPITAL R$

CARLOS LEANDRO TSCHA 50 30.000 30.000,00
SILVIA LETICIA STEFFENS 50 30.000 30.000,00

TOTAL 100 60.000 60.000,00

CLAÚSULA SEGUNDA: Fica alterada a cláusula 8^ da 1^ alteração do Contrato Social
onde constava: Fica investida na função de gerente da sociedade a sócia Silvia Letícia
Steffens, dispensada da prestação de caução.
PARAGRAFO ÚNICO: Em virtude das modificações a cláusula 8^ da V alteração do
Contrato Social passa a ter a seguinte redação: A administração da sociedade caberá
a sócia SILVIA LETICIA STEFFENS individualmente, com os poderes e atribuições de
Administradora, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em

atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrioacões seia em favor de

qualquer quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da
sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLAUSULA TERCEIRA: Fica incluída a clausula de desimpedimento com a seguinte
redação: A Administradora declara, sob as penas da lei, de que não esta impedida de
exercer a administração da sociedade, oor iei especial, ou em virtude de condenação
criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que

BSCFilTOI=^lO CONTÍ^BÍL BLUMB - —
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CAW - SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM S/C LTDA - ME
CNPJ: 04.726.528/0001-01

SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL.
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temporariamente, o acesso a cargos públicos: ou por crime falimentar. de
prevaricação, peita ou suborno, concussão. peculato, ou contra a economia popular,
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra
as relações de consumo, fé publica, ou a propriedade.

CLAUSULA QUARTA: Fica incluída a clausula de responsabilidade com a seguinte
redação; A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas
todos respondem solidariamente pela intearalizacão do capital social.

CLAUSULA QUINTA: Fica alterada a cláusula 6® do Contrato Social onde constava:

Deliberações Sociais, por maioria absoluta de votos inclusive a de transferência do
tipo jurídico, cabendo um voto a cada quota de capital.
PARÁGRAFO ÚNICO: Em virtude da modificação a clausula 6® do Contrato Social
passa a ter a seguinte redação: Nos auatro meses seguintes ao termino do exercício
social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) guando

for o caso.

CLAUSULA SEXTA: O objeto social permanece sendo Prestação de Serviços de
Pavimentação Asfaltica, Pedras Irregulares, Terraplenagem e Curvas de Níveis.
CLÁUSULA SÉTIMA: O endereço da sociedade permanece sendo à Rua Otávio
Francisco de Mattos , s/n°, centro, Capanema - PR, CEP 85760-000.
CLÁUSULA OITAVA: Fica alterada a cláusula 7® do Contrato Social onde constava:
Transferência de quotas, por consentimento dos demais sócios e de decurso de prazo
de direito de transferência de sessenta dias, mediante notificação prévia.
PARÁGRAFO ÚNICO: Em virtude da modificação a clausula 7® do Contrato Social
passa a ter a seguinte redação As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas
ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica

assegurada, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua

aguisicão se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração

contratual pertinente.

CLAUSULA NONA: Fica incluída a clausula de abertura de filial com a seguinte
redação: A sociedade poderá a gualouer tempo, abrir ou fechar filial ou outra
dependência, rrjediante alteração contratual assinada por todos os sócios.
CLAUSULA DÉCIMA: Fica alterada a clausula 4® do Contrato Social onde constava:

Balanço Geral, anualmente em 31 de Dezembro, Resultados: atribuídos
proporcionalmente aos sócios, com quotas integralizadas ou mantidas em reserva na
sociedade.

PARÁGRAFO ÚNICO: Em virtude da modificação a clausula 4® do Contrato Social
passa a ter a seguinte redação: Ao término de cada exercício social, em 31 de
dezembro, a administradora prestará contas iustificadas de sua administração,

procedendo à elaboração do inventario, do balanço patrimonial e do balanço de

resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas guotas. os lucros ou

perdas apurados.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Fica incluída a clausula de retirada com a seguinte
redação: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a titulo de
"pro labore", observadas as disposições reoulamentares pertinentes.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Fica incluída a clausula de retirada com a seguinte
redação: Falecendo ou interditado gualouer sócio, a sociedade continuara suas
atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou

inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será

apurado e liguidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da

resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos gue a
sociedade se resolva em relação a seu sócio.

BSCFfíTOFtíO CONTf^BlL BLUM^ - CRPRNBMR-FB —
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W

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO: À vista da
modificação ora ajustada e em consonância com o que determina o art. 2.031 da Lei
n° 10.406/2002, os sócios RESOLVEM, por este instrumento, atualizar e consolidar o
contrato social, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e
condições contidas no contrato primitivo que, adequado ás disposições da referida Lei
n° 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação;
CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial CAW - SERVIÇOS
DE TERRAPLENAGEM S/C LTDA - ME.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem sua sede à Rua Otávio Francisco de
Mattos, s/n°, centro, Capanema - PR, CEP 85760-000.
CLÁUSULA TERCEIRÁ: O objeto social é Prestação de Serviços de Pavimentação
Asfaltica, Pedras Irregulares, Terraplenagem e Curvas de Níveis.
CLÁUSULA QUARTA: O capital Social é de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)
divididos em 60.000 (sessenta mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada
uma, integralizadas em moeda corrente do País, assim subscritas:

SOCIOS % QUOTAS CAPITAL R$
CARLOS LEANDRO TSCHA 50 30.000 30.000,00
SILVIA LETICIA STEFFENS 50 30.000 30.000,00
TOTAL 100 60.000 60.000,00

CLAÚSULA QUINTA: A sociedade iniciou suas atividades em 20 de Setembro de
2001 e seu prazo é indeterminado.
CLAUSULA SEXTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou
transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica
assegurada, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua
aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração
contratual pertinente.
CLAUSULA SÉTIMA:A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas
quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.
CLAUSULA OITAVA:A administração da sociedade caberá a sócia SILVIA LETICIA

STEFFENS individualmente, com os poderes e atribuições de Administradora,
autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas
ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer quotistas ou de
terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do
outro sócio.

CLAUSULA NONA: Ao término de cada exercido social, em 31 de dezembro, a
administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à
elaboração do inventario, do balanço patrimonial e do balanço de resultado
econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas
apurados.
CLAUSULA DÉCIMA: Nos quatro meses seguintes ao termino do exercido social,
os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o
caso.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou
fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os
sócios.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma
retirada mensal, a titulo de "pro labore", observadas as disposições regulamentares
pertinentes.
CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a
sociedade continuara suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não
sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de

BSCRITORIO CONTÁBIL BLUMB - CRFBNBMB-FB —
FONB XX ̂G-SSS-ISGG



CAW - SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM S/C LTDA - ME
CNPJ: 04.726.528/0001-01

SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL.

FL4/4

seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da
sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.
Parágrafo Único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos que a
sociedade se resolva em relação a seu sócio.
CLAUSULA DÉCIMA QUARTA: A Administradora declara, sob as penas da lei, de
que não esta impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou
em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena
que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da
concorrência, contra as relações de consumo, fé publica, ou a propriedade.

E, por assim estarem justos e de acordo, assinam o presente instrumento em 3
(três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Capanema-PR, 29 de Junho de 2004.

Carlos Leandro Tscha

Sócio

Silvia Letícia Steffens

Sócia- Administradora

Testemunhas

Ido BIum

SP/PR RG. 5.284.451-7 SSP/PR

■ ■■MUW.Um JMi

i REGISTRO DE TÍTÜL.GS E DOCUMENTOS} o= E PESSOAS JURÍDICAS
I É Protocolo n.* IJJ 3^UmM.Qâ.

. Livro Cl C Resumi

B/Jífcn/■■..TT Integral mSíÁ
Pessoas Jundii

Certifico e tiou fé que o SELO Dri
AUTENTICIDADE DE ATOS foi afixado
na ultima folha do docunento en
tregue para a parte

íl.

77832053/0001

Ediian
CPF - 0284365!,Escrevente/Sub.

Capanoma - Carldtlo ilo RQgir,tiTj
Civil Titufos o Dcic.itneníos

Cartório Mair liia Greber

Av. Eplrito Santo, 731
j 86760-000 - CAPAKIEMA

t^SCRlTORiO CONTRBIL BLUNfB - crRRNBMR-PB -
FONB XX ^G-SBS-tSQQ



CAW - SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM S/C LTDA - ME
CNPJ: 04.726.528/0001-01

TERCEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL.

FLl/2

aS I

1  1. CARLOS LEANDRO TSCHA, brasileiro, natural de Capanema -
PR, solteiro, nascido em 26/08/1962, comerciante, residente e
domiciliado nesta cidade de Capanema-PR, à Av. Pedro VIrlato Parigot
de Souza, n° 1103, centro, portador do CPF. n°. 638.493.059-53 e R.G.
n®. 1.901.554-8 SSP/PR.,
2. SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA, brasileira, natural de
Venânclo Aires - RS, casada sob o regime de Comunhão Universal de
Bens, comerciante, residente e domiciliado na cidade de Planalto - PR,
Av. Porto Alegre, n°. 677, centro, portadora do CPF. n° 836.693.539-68
e R.G. n° 5.976.116-1 SSP/PR., únicos sócios da Empresa CAW -
SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM S/C LTDA - ME, com sede e foro
jurídico na rua Otávio Francisco de Mattos, s/n°, centro, Capanema-PR,
CEP 85.760-000, com contrato social devidamente arquivado no
Cartório de Registro de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas da
comarca de Capanema - Pr, sob n° 684 com data de 26 de Setembro
de 2004, ultima alteração sob n° 882 com data de 23 de Julho de 2005 e
Inscrita no CNPJ sob o n° 04.726.528/0001-01 resolvem, assim, alterar
o contrato social:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O Capital Social no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil
reais), fica elevado para R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), dividido em
160.000 (cento e sessenta mil) quotas de R$ 1,00 (um real) cada uma, cujo aumento
de R$ 100.000,00 é proveniente da utilização de lucros acumulados no balanço de 31
de Dezembro de 2006, e assim distribuídos entre os sócios:
a) CARLOS LEANDRO TSCHA que possuía 30.000 (trinta mil) quotas de R$ 1,00 (um
real) cada uma, passa a ter 80.000 (oitenta mil) quotas de R$ 1,00 (um real) cada uma
totalizando R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) com a utilização de lucros acumulados no
balanço de 31 de Dezembro de 2006.
b) SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA que possuía 30.000 (trinta mil) quotas de R$
1,00 (um real) cada uma, passa a ter 80.000 (oitenta mil) quotas de R$ 1,00 (um real)
cada uma totalizando R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) com a utilização de lucros
acumulados no balanço de 31 de Dezembro de 2006.
PARÁGRAFO ÚNICO: Em virtude da modificação a cláusula de capital passa a ter a
seguinte redação:
O capitai Social será de R$ 160.000.00 (cento e sessenta mil reais) divididos em
160.000 (cento e sessenta mil) quotas de valor nominal de R$ 1.00 (um real) cada

SOCIOS % QUOTAS CAPITAL R$
CARLOS LEANDRO TSCHA 50 80.000 80.000,00
SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA 50 80.000 80.000,00
TOTAL 100 160.000 160.000,00

CLAUSULA SEGUNDA: O objeto social fica alterado para Prestação de Serviços de
Pavimentação Asfaltica, Pedras Irregulares, Terraplenagem, Curvas de Níveis e
Locação de Bens Móveis.
CLÁUSULA TERCEIRA: O endereço da sociedade fica alterado para Av. Rio Grande
do Sul, s/n. Planalto - Paraná, CEP 85.750-000.
CLAUSULA QUARTA: A administração da sociedade continua a sócia SILVIA
LETICIA STEFFENS DA ROSA Individualmente, com os poderes e atribuições de
Administradora, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em
atividades estranhas ao Interesse social ou assumir obrigações seja em favor de
quaisquer quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens Imóveis da
sociedade, sem autorização do outro sócio.
CLÁUSULA QUINTA: DECLARAM, sob as penas da lei, que se enquadra na condição
de MICROEMPRESA, nos termos da lei Complementar n°123, de 14/12/2006.



CAW - SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM S/C LTDA - ME
CNPJ: 04.726.628/0001-01

TERCEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL.

FL2/2

E, por assim estarem justos e de acordo, assinam o presente instrumento em 3
(três) vias de igual teor e forma.

Carlos Leandro Tscha

Sócio

Capanema-PR, 18 de abril de 2008.

Z>.:

Silvia Létícia Steffens da Rosa
Sócia- Administradora
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CAW - SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM S/C LTDA - ME
CNPJ: 04.726.528/0001-01

QUARTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL.

o  rr

!:*• ...

CC t.'' .V'
•Oul

í.- O

.1. E 1. CARLOS LEANDRO TSCHA, brasileiro, natural de Capanema - PR,
1  solteiro, nascido em 26/08/1962, comerciante, residente e domiciliado nesta
'  V cidade de Capanema-PR, à Av. Pedro VIrlato Parigot de Souza, n° 1103,

i  centro, portador do CPF. n°. 638.493.059-53 e R.G. n°. 1.901.554-8
.  SSP/PR.,

■  ,v 2. SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA, brasileira, natural de Venânclo
*: Aires - RS, casada sob o regime de Comunhão Universal de Bens,
i  ! r comerciante, residente e domiciliado na cidade de Planalto - PR, Av. Porto
i  , Alegre, n°. 677, centro, portadora do CPF. n° 836.693.539-68 e R.G. n°

5.976.116-1 SSP/PR., únicos sócios da Empresa CAW - SERVIÇOS DE
■  TERRAPLENAGEM S/C LTDA - ME, com sede e foro jurídico na rua Otávio

■: Francisco de Mattos, s/n°, centro, Capanema-PR, CEP 85.760-000, com
contrato social devidamente arquivado no Cartório de Registro de Títulos e
Documentos e Pessoas Jurídicas da comarca de Capanema - Pr, sob rf
684 com data de 26 de Setembro de 2004, ultima alteração sob n"* 1046
com data de 18 de abrií de 2008 e Inscrita no CNPJ sob o n°
04.726.528/0001-01 resolvem, assim, alterar o contrato social;

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica incluído no ramo da empresa a atividade de transporte
rodoviário de cargas em geral, Intermunicipal, Interestadual, passando objeto social para
Prestação de Serviços de Pavimentação Asfaltica, Pedras Irregulares, Terraplanagem,
Curvas de Níveis e Locação de Bens Móveis e Transporte Rodoviário de Cargas em Geral,
Intermunicipal, Interestadual.

CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas a as demais cláusulas vigente que não
colidirem com as disposições do presente Instrumento.

E, por assim estarem justos e de acordo, assinam o presente Instrumento em 3
(três) vias de Igual teor e forma.

Capanema-PR, 04 de Junho de 2010.

Carlos Leandro Tscha
Sócio

"^IFvíâ^Letícia Steffens da Rosa
Sócia- Administradora
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Irr TENTIc AçÀO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

- 11 A presente fotocópia confere^■^.=Cfen®«dadeedoufé.
H o O I

NEGATIVA
N" 6492 / 2013

ül<oo
ijflüeíCrijtiiw

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 28/06/2013, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

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

Planalto, 29 de April üc 2013

REQUERENTE: A MESMA
CODIGO DE AUTENTICAÇÃO:

C2HHF2QE55244ZX9QE

FINALIDADE: CADASTRO E/OU CONCORRÊNCIA E/OU LICITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: CAW SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM S/C LTDA

INSCRIÇÃO EMPRESA

8532

CNPJ/CPF

04.726.528/0001-01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9018225896

ALVARA

1059

ENDEREÇO

LINHA KM 48, S/N, - PRQXIMO A CIDADE
CNAE/ATIVIDADES

Construção de rodovias e Icrrovias

Prefeitura Municipal

PLANALTO - PARANÁ

FmiUdo por; IVO IWiCilü

IVO
Auxili
Decrei

remani

2396/2(

1 dc 1 29/04/2013 14:01
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CAW SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM S/C LTDA - ME (MATRIZ E

FILIAIS)

CNPJ: 04.726.528/0001-01

Certidão n°: 29838465/2013

Expedição: 13/05/2013, às 14:31:28

Validade: 08/11/2013 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que CAW SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM S/C LTDA - ME (MATRIZ E

FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o n° 04.726.528/0001-01, 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 juridica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários a identificação das pessoas naturais e juridicas

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.



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.

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
04.726.528/0001-01

MATRIZ

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL 26/09/2001

NOME EMPRESARIAL

CAW SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM S/C LIDA ■ ME

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
43.13-4-00 - Obras de terraplanagem

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
49.30-2-02 • Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e
internacional

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JUl?IDlCA
224-0 - SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA

LOGRADOURO

AV RIO GRANDE DO SUL

CEP

85.750-000 I
BAIRROrt)ISTRÍTO

CENTRO

NÚMERO

SN

município

PLANALTO

complemento

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA I

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
27/08/2005

MOTIVO DE SITUAÇAO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

Emitido no dia 13/05/2013 ás 14:35:12 ídata e hora de Brasíiia)

Voltar

Páaina: 1/1

© Copyright Receita Federal do Brasil -13/05/2013

http://www.receita.fazenda.gov.br/prepararImpressao/lmprimcPagina.asp 13/05/2013



CAW

CONVITE N° 019/2013

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

RAZÃO SOCIAL: CAW SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM S/C LTDA.

CNPJ N°: 04.726.528/0001-01

ENDEREÇO: AVENIDA RIO GRANDE DO SUL(FINAL) FONE:(46) 3555-1549

MUNICIPIO:PLANALTO EST ■ PARANÁ

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de

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

019/2013, instaurado pelo Município de Planalto, que não fomos declarados

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

Poí" ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

^4.726.528/0001-01'
CAW - SERVIÇOS DE

TERRAPLENAGEM 8/0 LTDA. Rlanalto.Pr. 17 de Maio de 2013.
Av. Rk> Grande do Sui, 8/N • Centro

I  CEP: 85.750-000 • Planalto - PR [

SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA

RG: 5.975.116-1 / CPF: 836.693.539-68

SÓCIA - ADMINISTRADORA



CAW

CONVITE N° 019/2013

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

FEDERAL

PROPONENTE: CAW SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM S/C LTDA.

CNPJ N°: 04.726.528/0001-01

ENDEREÇO: AVENIDA RIO GRANDE DO SUL(FINAL) F0NE:(45) 3555-1549

município :PLANALTO EST ■ PAfiANÁ

A proponente abaixo assinada, participante da licitação

modalidade de CONVITE N° 019/2013, por seu representante, declara, na
forma e sob as penas impostas pela Lei 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.

■14.726.528/0001 "01 Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.
CAW - SERVIÇOS DE

TERRAPLENAGEM S/C LTDA.
Aw, Rk) Grande do Sul, 8/N-Centro Planalto,Pr. 17 de Maio de 2013.

j  CEP: bb.TWMWO - Planalto • PB J

SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA

RO: 5.976.116-1 / CPF: 836.693.539-68

SÓCIA - ADMINISTRADORA



CAW

CONVITE N° 019/2013

ANEXO VI - TERMO DE RENÚNCIA

^  RAZÃO SOCIAL: CAW SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM S/C LTDA.

CNPJ N'': 04.726.528/0001-01

ENDEREÇO: AVENIDA RIO GRANDE DO SUL(FINAL) FONE:(46) 3555-1549

MUNICIPIOiPLANALTO EST.: PARANÁ

O representante legal da empresa acima mencionada, na

qualidade de Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade de

CONVITE N° 019/2013, 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.

^04.726.528/0001-01
CAW - SERVIÇOS DE Planalto,Pr. 17 de Maio de 2013.

TERRAPUNAGEM 8/C LTDA.

SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA

RG: 5.976.116-1 / CPF; 836.693.539-68

SÓCIA - ADMINISTRADORA



município de planalto

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

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

PLANALTO - PARANÁ

CONVITE N° 019/2013

ANEXO VI - TERMO DE RENUNCIA

RAZÃO SOCIAL: SPIELMANN & RAMBO LTDA

CNPJ N°: 75.921.205/0001-09

ENDEREÇO: RUA BAHIA, 29

MUNICIPIO:PLANALTO

FONE: (46) 9103-8032

EST: PARANÁ

O representante legal da empresa VALDINO SPIELMANN,

na qualidade de Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade de

CONVITE N° 019/2013, instaurado pelo Município de Planalto, declara na

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

1993, obrigando a empresa que representa, que não pretende recorrer da

decisão da Comissão de Licitação, que julgou os documentos de habilitação,

renunciando, assim, expressamente, ao direito de recurso da fase

habilitatória e ao prazo respectivo, e concordando, em conseqüência, com o

curso do procedimento licitatório, passando-se à abertura dos envelopes de

proposta de preço dos proponentes habilitados.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

PLANALTO-PR, 17/05/2013.

t 75.921.205/0001-09^
fOME: VALDINO SPIELMANN

RG/CPF: 1.123.502 / 059.986.^^^'^^^ ̂  RAM30 LTDA.
CARGO: SÓCIO/ADMINISTRADOR

RUA BAHIA, 29 - CENTRO
55750-000 - Pi.ANALTO - PR
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Município de Planalto

Convite 19/2013

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

Página

CNPJ: 04.726,528/0001-01 Fornecedor: CAW SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM S/C LTDA

Endereço : LINHA KM 48 S/N - PROXIMO A CIDADE ■ Píanalto/PR - CEP 85750-000

Inscrição Estadual: 9018225896 Contador: Eldo Blu

E-mall: caw@win.com.br

Telefone: 3555-1549 Fax:

me

Celular:

Telefone contador: 46 3552-1288

Representante: Silvia Letícia Steffens da Rosa CPF: 836.693.539-68 RG: 59731161

Endereço representante: Rua Porto Alegre 865 - Santo Antonio - Planatto/PR - CEP 85750-00
E-mail representante: caw@wln.com.br

Banco: 341 - ITAU Agência: 3781 - Agência Planalto - Planalto/PR Conta: 11143-4

Telefone representante: 46 3555-1549

Data de abertura: -4

Fornecedor enquadrado como mlcroempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar n" 123/2006).

Ute: 0» UteOOl

N^item Descrição do Produto/Serviço Qtde. Untd. Preço IWáximo Marca Preço Unitário Preço To

001 Limpeza de sarjetas: Os serviços serão executados por equipes composta SO.000,00 M
por 04 <quatro) pessoas, e deverão ser utilizados enxadas, machados, pás. carrinho de mão,
enxadâo, picareta, cones, placas para a sinalização e outros que se fizerem necessários.
50.000

002 Roçada Manual: Os serviços serão executados por equipes compostas 50.000,00
por 04 (quatro) pessoas, e deverão ser utilizadas enxadas, foices, machados, cones, placas
para a sinalização e outros que se fizerem necessários.

003 Roçada Mecanizada: Os serviços serão executados por equipes compostas 200.000,0 M'
por 04 (quatro) pessoas, com utilização de máquinas manuais de roçagem (ceifadeiras manuais
motorizadas dotadas de facas de duas pontas ou fios de nylon), teias de proteção, cones,
placas para a sinalização e outros que se fizerem necessários.

004 Tapa Buracos: Os serviços serão executados com Concreto Betuminoso 960,0000 H
Usinado à Quente - CBUQ. por equipes compostas por 04 (quatro) pessoas, e deverão ser
utilizados enxadas, pás, carrinho de mão, cones, placas para a sinalização e outros que se
fizerem necessários.

0.4000 CAW-Serviços

0,3000 CAW • Serviços

0,1400 CAW-Serviços

15,0000 CAW-Serviços

0.4000

0,3000

0,1400

15,0000

PREÇO TOTAL DO LOTE ;

TOTAL DA PROPOSTA:

20.000.0(

IS.OOO.OC

28.000,0C

14.400,0C

77,4do,e<

77^0(

Validade da proposta; 60 dias

CAW SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM S/C LTDA

CNPJ: 04.726.528/0001-01 n^04.726.528/0001-01
CAW - SERVIÇOS DE

TERRAPLENAGEM 8/C LTDA.
Av. Rk> Gtrande do Sul, 8/N ■ Centro

I  CEP: 85.75(W)00-Planalto-PR |

esProposta - Versío; 1.1.1.1 16A3S/201308:11



( (Município de Planalto

Convite 19/2013

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ; 75.921.205/0001-09 Fornecedor: SPELMANN E RAMBO LTDA

Endereço : BAHIA 29 SALA - NSA SRA DE LOURDES - Flanalto/PR

Lote: 001 Lote 001 '

Página: 1

N" Item Descrição do Produto 1 Serviço Qtde. Unid. Preço Máximo Marca Preço Unitário Preço Total

001 Limpeza de sarjetas: Os serviços serão executados por equipes composta 50.000,00 M 0,4000 0,3800 19.000,0000

002 Roçada Manual: Os serviços serão executados por equipes compostas 50.000,00 M^ 0.3000 0,2800 14.000,0000

003 Roçada Mecanizada: Os serviços serão executados por equipes compostas 200.000,0 0,1400 0,1300 26.000,0000

004 Tapa Buracos; Os serviços serão executados com Concreta Betuminoso 960,0000 H 15.0000 14,2500 13.680,0000

PREÇO TOTAL DO LOTE : 72.680,0000

TOTAL DA PROPOSTA: 72.680,0000

Validade da proposta; 60 dias

SPlá-MANN E RAMBO LTDA
CNPJ: 75.921.205/0001-09 75.921.205/0001-09

SPIELMANN E RAMBO LTDA.

RUA BAHIA. 29-CENTRO
85750-000 - PLANALTO PR

13A35/2013 10:28:18



Município de Planalto -2013

Classificação por Fornecedor

Convite 19/2013

liem Produto/Serviço

>oniKedor 2a21-5 SPIELMANNERAMBOi.TDÁ^:^f^
Lote 001 • Lote 001

001 63S9 üfrpeza de sarjetas: Os serviços serki eaeciJ

002 8360 RoçadaManual: Osseruçosserãoeiecutadoep

003 8361 Roçada Mecanizada' Os seruços serão

004 8362 Tapa Buracos: Os servços serão esecutadcs CO

UN. Quantidade Status

CNPJ; 75.K1.20fi0001-09 TeMone:

Preço Unitário

Status: HabHHado

50.000,00 Habilitado

50.000.00 Habilitado

200.000,00 Habilitado

960.00 Habilitado

Preço Total Sei

72680,00

19.000,00 *

VALOR TOTAL

Emitido por: OLDECIR CAMPOS, na versão: 5502 j 17^^/201309:25:18



Município de Planalto -2013
Mapa da Licitação

Convite 19/2013

Data abertura; 17/05/2013 Data julgamertto: 17/05/2013 Data homologação;

CNPJ: 04.726.52a«101-01

Preço Mvca

CNPJ: 75.921.205/0001-09

Preço MarcaOuaraidadeProduto

Lote 001-Lote 001

001 Umpi

002 Roça

003 Roça

004 Tapa

Limpeza de sarjetas: Os seri^ços se

Roçada Manual: Os ser\iços serão ex

Roçada Mecartízada; Os serviços serã

Tapa Buracos: Os serMços serão e»

50.000.00

50-000,00

200.000.00

960.00

TOTAL 00 LOTE

TOTAL GERAL DO FORNECEDOR

TOTAL GANHO PELO FORNECEDOR

0,40

0.30

0,14

15.00

77.400,00

0,38*

0,28*

0,13*

14.25*

72.680,00 *

CNPJ;04.726.5a«»1-01 • CAW SERVIÇOS DE TERHAPLENAGEM S/C LTDA

EiTilido por- OLOECIR CAMPOS, na versão: 5502 j

CNPJ:75.321.20S/0001-09 - SPIELMANN E RAMBO LTDA

FRU • Frustrado OES-Deserto EMP-Empaie EME-ErrpateME

17A3S/20130925:06



EDITAL CONVITE 019/2013

ATA DA REUNIÃO DE ABERTURA E

JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO E
DAS PROPOSTAS

>Aos dezessete dias de maio de 2013 às nove horas, na saia de reuniões,

desta Prefeitura Municipal de Planalto, os membros integrantes da Licitação

nomeada pela portaria 001/2012, reuniram-se para procederem ao

recebimento, abertura e julgamento das propostas de habilitação e preços

referente a CONVITE N° 019/2013, que trata da seleção de proposta visando

a contratação de empresa especializada, para prestação de serviços gerais,

com fornecimento de mão de obra, equipamentos e materiais necessários

compreendendo: roçada manual, roçada mecanizada, limpeza de sarjetas e

tapa buracos, em vias rurais do Município de Planalto. Tendo como valor

máximo a importância de R$ 77.400,00 (setenta e sete Mil e quatrocentos

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

convite, sendo elas: CAW SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM S/C LTDA.,

CONSTRUTORA CASAGRANDE LTDA. E SPIELMANN E RAMBO LTDA.

Sendo que a empresa CONSTRUTORA CASAGRANDE LTDA., não

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, quais sejam, CAW SERVIÇOS DE

TERRAPLENAGEM S/C LTDA. E SPIELMANN E RAMBO LTDA. Na

seqüência, 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 dos seguintes itens a empresa subsequente:

SPIELMANN E RAMBO LTDA.

Lote Item Objeto Unid. Quant. Preço
unitário

Preço
total

1 1 Limpeza de sarjetas: Os serviços
serão executados por equipes
composta por 04 (quatro) pessoas, e
deverão ser utilizados enxadas^

M 50.000 0,38 19.000,00

y



machados, pás, carrinho de mão,
enxadão, picareta, cones, placas para
a sinalização e outros que se fizerem
necessários. 50.000

1 2 Roçada Manual: Os serviços serão
executados por equipes compostas
por 04 (quatro) pessoas, e deverão
ser utilizadas enxadas, foices,

machados, cones, placas para a
sinalização e outros que se fizerem
necessários.

/W^ 50.000 0,28 14.000,00

1 3 Roçada Mecanizada: Os serviços
serão executados por equipes
compostas por 04 (quatro) pessoas,
com utilização de máquinas manuais
de roçagem (ceifadeiras manuais
motorizadas dotadas de facas de duas

pontas ou fios de nylon), telas de
proteção, cones, placas para a
sinalização e outros que se fizerem
necessários.

M^ 200.000 0,13 26.000,00

1 4 Tapa Buracos: Os serviços serão
executados com Concreto Betuminoso

Usinado à Quente - CBUQ, por
equipes compostas por 04 (quatro)
pessoas, e deverão ser utilizados
enxadas, pás, carrinho de mão, cones,
placas para a sinalização e outros que
se fizerem necessários.

H 960 14,25 13.680,00

TOTAL 72.680,00

o critério de julgamento adotado foi o de menor preço por lote. Os

pagamentos serão efetuados em até 15 (quinze) dias do mês subsequente a

prestação dos serviços, mediante apresentação da respectiva nota fiscal.

Para fins de assinatura do Termo Contratual o Município de Planalto,

convocará o adjudicatàrio 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

31/03/2014. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a presente em única via

que depois de assinada será remetida ao executivo para homologação.

LUIZ CAI LCÍS BÍONI

Prei dente
747.41 1029-20

KRUGER

lembro

310.216.890-68

\LDINO SPIELI^ANN
Sdhlmann & Rambo Ltda.

ROBERTO AqpYSi
GOERGEN

Membro

040.368.469-22

SILVIA LETICIA STEFFENS DA

ROSA

Caw Serviços de Terraplenagem
S/C Ltda.



ICXiíÃÍS

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

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO
LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE N° 019/2013

OBJETO: Contratação de empresa especializada, para prestação de serviços
gerais, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e materiais necessários
compreendendo: roçada manual, roçada mecanizada, limpeza de sarjetas e tapa

CAW SERVIÇOS DETERRAPLENAGEM S/C LTDA.

Classificação We, Itérií:; Objeto '"'"NMlòr'do" itéml;
2 1 1 Limpeza de sarjetas: Os serviços serão

executados por equipes composta por
04 (quatro) pessoas, e deverão ser
utilizados enxadas, machados, pás,
carrinho de mão, enxadão, picareta,
cones, placas para a sinalização e
outros que se fizerem necessários.
50.000

20.000,00

2 1 2 Roçada Manual: Os serviços serão
executados por equipes compostas
por 04 (quatro) pessoas, e deverão ser
utilizadas enxadas, foices, machados,
cones, placas para a sinalização e
outros que se fizerem necessários.

15.000,00

2 1 3 Roçada Mecanizada: Os serviços serão
executados por equipes compostas
por 04 (quatro) pessoas, com utilização
de máquinas manuais de roçagem
(ceifadeiras manuais motorizadas
dotadas de facas de duas pontas ou
fios de nylon), telas de proteção, cones,
placas para a sinalização e outros que
se fizerem necessários.

28.000,00

2 1 4 Tapa Buracos: Os serviços serão
executados com Concreto Betuminoso

Usinado à Quente - CBUQ, por equipes
compostas por 04 (quatro) pessoas, e
deverão ser utilizados enxadas, pás,
carrinho de mão, cones, placas para a
sinalização e outros que se fizerem
necessários.

14.400,00

SPIELMANN ERAMBO LTDA.

Classificação Lote Iterfi,. Objeto Valor do Item
1 1 1 Llmpeza de sarjetas: Os serviços serão

executados por equipes composta por
19.000,00



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

04 (quatro) pessoas, e deverão ser
utilizados enxadas, machados, pás,
carrinho de mão, enxadão, picareta,
cones, placas para a sinalização e
outros que se fizerem necessários.
50.000

1 1 2 Roçada Manual: Os serviços serão
executados por equipes compostas
por 04 (quatro) pessoas, e deverão ser
utilizadas enxadas, foices, machados,
cones, placas para a sinalização e
outros que se fizerem necessários.

14.000,00

1 1 3 Roçada Mecanizada: Os serviços serão
executados por equipes compostas
por 04 (quatro) pessoas, com utilização
de máquinas manuais de roçagem
(ceifadeiras manuais motorizadas
dotadas de facas de duas pontas ou
fios de nylon), telas de proteção, cones,
placas para a sinalização e outros que
se fizerem necessários.

26.000,00

1 1 4 Tapa Buracos: Os serviços serão
executados com Concreto Betuminoso

Usinado à Quente - CBUO, por equipes
compostas por 04 (quatro) pessoas, e
deverão ser utilizados enxadas, pás,
carrinho de mão, cones, placas para a
sinalização e outros que se fizerem
necessários.

13.680,00

Planalto-Pr., 17 de maio de 2013

LUIZ CAf^Oí
Presidente

747.4él .029-20

KRUGER

lembro

310.216.890-68

ROBERTO ALO^SIOf )
GOERGErf \J
Membro

040.368.469-22
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município de planalto

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

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

PLANALTO - PARANÁ

PARECER jurídico

REFERENTE AO PROCESSO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE CONVITE N° 019/2013

O presente Processo de Licitação n° 019/2013, na modalidade de

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

especializada, para prestação de serviços gerais, com fornecimento de mão de obra,

equipamentos e materiais necessários compreendendo: roçada manual, roçada

mecanizada, limpeza de sarjetas e tapa buracos, em vias rurais do 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 a vencedora os

respectivos objetos.

p-Pr., 21 d4 maio de 2013

/■

Planai

ASSESSORIAIJURÍDICA
OAB/PR 40209
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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

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° 019/2013, cujo objeto é a contratação de empresa especializada, para

prestação de serviços gerais, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e

materiais necessários compreendendo: roçada manual, roçada mecanizada, limpeza

de sarjetas e tapa buracos, em vias rurais do Município de Planalto, em favor da

empresa SPIELMANN E RAMBO LTDA., e em conseqüência ADJUDICA os objetos

em favor da mesma para que produza seus efeitos legais.

Planalto-Pr., 22 de maio de 2013

MARLON FERNANDO KUHN

PREFEITO MUNICIPAL
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CNPJN
Praça São Francisco

e-mail: piá
Fone: (046) 3555-

PLANALTO

.526/0001-16

s, 1583 - CEP: 85.750-000
rline.coin.br

- Fax: (46) 3555-8101

PARANÁ

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 086/2013

CONVITE N° 019/2013

Contrato administrativo de prestação de serviços que entre si fazem o
Município de Planalto e a empresa Spielmann e Rambo Ltda., na forma abaixo
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PLANALTO, pessoa jurídica de direito Público
Interno, com sede à Praça Sao 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 if 3.031.944-3 e do CPF/MF sob n°
643.844.469-34.

CONTRATADA: SPIELMANN E RAMBO LTDA., inscrita no CNPJ sob n^
75.921.205/0001-09, com sede na Rua Bahia, n'' 29, Centro, Município de Planalto,
Estado do Paraná, neste ato representado por seu Administrador Sr. VALDINO
SPIELMANN, brasileiro, casado, empresário, portador do RG n°. 1.123.502 SSP/PR e
do CPF n". 059.986.389-72, residente e domiciliado na Rua Bahia, n° 29, Centro
Município de Planalto, Estado do Paraná.

CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO DO CONTRATO
O presente Contrato tem por objeto à contratação de empresa

especializada, para prestação de serviços gerais, com fornecimento de mão de obra
equipamentos e materiais necessários compreendendo: roçada manual, roçada'
mecanizada, limpeza de sarjetas e tapa buracos, em vias rurais do Município de

fn crvnfriT-rYiQ o1-»oí.-v ^

ItemNome do produtoQuantidadeUnidadePreço
unitário

Preço
total

01Limpeza de sarjetas; Os serviços
serão executados por equipes
compostas por 04 (quatro) pessoas,
e deverão ser utilizados enxadas,
machados, pás, carrinho de mão,
enxadão, picareta, cones, placas
?ara a sinalização e outros que se
fizerem necessários.

50.000M0,3819.000,00

02Roçada Manual: Os serviços serão
executados por equipes compostas
por 04 (quatro) pessoas, e deverão
ser utilizadas enxadas, foices.

50.000M20,2814.000,00





ÇlANAl*?

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

machados, cones, placas para a
sinalização e outros que se fizerem
necessários.

03 Roçada Mecanizada: Os serviços

serão executados por equipes
compostas por 04 (quatro) pessoas,
com utilização de máquinas
manuais de roçagem (ceifadeiras
manuais motorizadas dotadas de

facas de duas pontas ou fios de
nylon), telas de proteção, cones,
placas para a sinalização e outros
que se fizerem necessários.

200.000 M2 0,13 26.000,00

04 Tapa Buracos: Os serviços serão
executados com Concreto

Betuminoso Usinado à Quente -

CBUQ, por equipes compostas por
04 (quatro) pessoas, e deverão sei
utilizados enxadas, pás, carrinho
de mão, cones, placas para a
sinalização e outros que se fizerem
necessários.

960 H 14,25 13.680,00

TOTAL 72.680,00

CLAUSULA SEGUNDA

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

recursos próprios do Município de Planalto, Proveniente das seguintes DOTAÇÕES
ORÇAMENTÁRIAS:
DOTAÇÕES
- ' ' ' ^ y^ ^ _

Conta da despesa ^'uncibnarprogramátíca ' ;DèsÍinaçãd de recursòtl
640 06.120.26.782.2601-2026 0.1.00.0000000

2380 11.133.20.606.2001-2083 0.1.00.0000000

2620 13.136.18.541.1801-2096 0.1.00.0000000

CLAUSULA TERCEIRA

DO VALOR

Pela execução dos serviços ora contratado, a CONTRATANTE pagará à
CONTRATADA o valor total de R$ 72.680,00 (setenta e dois mil e seiscentos e oitenta
reais), daqui por diante denominado "VALOR CONTRATUAL".

CLÁUSULA QUARTA
DA FORMA DE PAGAMENTO

Os pagamentos serão efetuados em até 15 (quinze) dias do mês
subseqüente a prestação dos serviços, mediante apresentação da respectiva nota fiscal.

CLÁUSULA QUINTA .
DOS PRAZOS /
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município de planalto

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

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

_  PLANALTO PARANÁ

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) Solicitar a execução dos serviços de forma parcelada, sempre que
houver necessidade, sendo que não há quantidade mínima a ser
solicitada. Assim a empresa Contratada deverá, sempre que solicitado,
prestar os serviços, independentemente da quantidade de serviços
solicitado;

d) Emitir as requisições dos serviços pela Secretaria de Serviços
Rodoviários, quando houver necessidade, com antecedência de 24
(vinte e quatro) horas;

e) Fiscalizar e acompairhar os serviços, através de funcionário
devidamente designado pela Secretaria de Serviços Rodoviários, que
determinará os dias, o tipo de serviço e os locais onde serão realizados
os serviços, expedindo a respectiva Ordem de Serviço;

f) 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.

Parágrafo Terceiro - Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) Prestar a execução dos serviços na forma ajustada;
b) Prestar a execução dos serviços correspondente ao(s) objeto(s) acima

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

c) Prestar a execução dos serviços nos dias e locais informados pela
Secretaria de Serviços Rodoviários;

d) Dispor 01 (um) encarregado geral para a operação dos serviços;
e) A empresa Contratada, além da mão de obra, também será responsável

pelo fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários à
realização dos serviços;

f) Fica obrigada a empregar, na prestação dos serviços, equipamentos e
materiais em condições aceitáveis para a execução dos trabalhos;

g) Fornecer os equipamentos de Proteção Individual - EPI e de Proteção
Coletiva - EPC, aos funcionários que executarão os serviços, de acordo
com a legislação vigente;
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h) Deverá executar sinalização de segurança no local onde os serviços
estarão sendo executados, permitindo total visualização dos pedestres
e veículos, proporcionando a melhor segurança de todos;

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

j) 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;

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

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

Parágrafo Segundo - Pelo retardamento da execução do contrato, quando
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar no fornecimento do objeto adquirido,
comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal,
garantindo o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e
contratar com a administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante o
Município de Planalto.

CLÁUSULA NONA
DA RESCISÃO

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA
DA VIGÊNCIA
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O prazo de vigência do presente contrato será até 31 de março 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., 22 de maio de 2013

CONTRATANTE :ontraTãCa

TESTEMUNHAS:

RCAOtí^-7
CPF990.13S.:

risa Ktu^
cM&moonMdvr
fío ft. mísm
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Segunda-fera. 27 de M aio de 2013

AVISO OE LICITAÇÃO

Instituído pela Resolução 001 de 04 de Oubj&ro de 2011

TOMADA DE PREÇOS' N" 006/2013
O município de PLANALTO-PR,, laz satjer aos interessados que com base na Lei n®
8 66&93. LC 123/2006 de 14 de dezembro de 2006 e demais legislação aplicável em sua
sede sito a Praça São Francisco de Assis. 1583. fará realizar Licitação na Modalidade
TOMADA DE PREÇOS sob n® 006/2013, conforme descnto abaxo.
OBJETO; Contratação de agência de publicidade, assessoria e piano de mídia para
divulgação de campanhas institucionais que venham a ser desenvolvidas pelo Município
e subcontraaçào de veículos de mídia.
DATA DA ABERTURA 11 de junho de 2013 -às 09.00 horas
Maiores inlormações junto ao Departamento de Licitações em hor^o de experiente
MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal

HOMOLOGAÇÃ O E ATO ADJUDICATÕRIO

CONVITE N^OIO.^Oia

município de PLANALTO, com base na Lei Federal 8 666/93, faz saber aos interessados

que realizou abertura de documentos e propostas de preços releienteedital CONVITE N®
019/2013 de acordo com o abaixo descrito

OBJETO. Contrafação de empresa especializada, para prestação de serviços geras, com
fornecimento de mão de ct»ra, equipamentos e materiais necessários compreendendo
roçada manual, roçada mecanizada, limpeza de sarjetas e tapa buracos, em vias rurais
do Município de Planalto
Empresa Spielmann e Rambo Lida.
VALOR TOTAL RS 72680,00 (setenta e dois mil e selscentos e oitenta reais)
HATA 22 de maio de 2013

ÍLON FERNANDO KUHN

"WSfeilo Municipal

HOMOLOGAÇÃO E ATO ADJUDICATÓRiO

CONVITE N® 018/2013

O MUNICÍPIO DE PIAN/y-TG, com base na La Federal 8666«3 faz saber aos

Interessados que realizou alKrtura de documentos e propostas de preços r^erente edital
CONVITE N® 018/2013 deacordo com o abaixo descrito.

OBJETO. Contratação de empresa visando a prestação de serviços de transporte
rodcviáfío municipa e intermunicipai de passageiros, destinado exclusivamente a ações
executadas pela Secretaria de Saúde. Educação. Esporte, Agricultuia e Assistência
Social deste Município de Planalto.
EMPRESA Zecatur Transporte Coleüvode Passageiros Uda.
QUANTIDADE 20.000 (vinte mil)quilômetros
VALOR TOTAL RS 58 800,00 (cinqüenta e orlo mil e oitocentos reais)
PRAZO DE EXECUÇÃO. 31/03/2014
DATA 22 de maio de 2013

MAJRLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal

EXTFÍATO DE CONTRATO N® 085/2013

CONVITE N® 018/2013

DATA DA ASSINATURA: 22 de maio de 2013

CONTFLATANTE: Miíilciplo de Planéflo
CONTRATADA Zecatur Transporte Coletivo de Passageiros Ltda
OBJETO Contratação de empresa visando a prestação de serviços de transporte
"'loviáno municipal e intermunicipai de passageiros, destinado exclusivamente a ações

.eutadas pela Secretaria de Saúde. Educação. Esporte, /^gncultuia e Assistência
B^cia deste Município de Planalto.
QUANTIDADE. 20 000 (vinte mil) quilômetros
VALOR TOTAL RS 58.800.00 (cint^enta e oito mil e oiiocenios reais)
PRAZO DE VIGÊNCIA 31/03/2014
MARLON FERNANDO KUHN

Preferto Municipal

EXTRATO DE CONTRATO N® 0B6/2013

CONVITEN®019/2013

DATADAASSINATURA 22 de maio de 2013

CONTRATANTE Município de Planalto
CONTRATADA Spielmann e Rambo Ltda.
OBJETO Contrataçãodeempresa especializada para prestação de serviços gerás. com
tomecimeng) de mão de obra. equipamentos e materiais necessários compreendendo;
roçada manual, roçada mecanizada. limpeza de sarjetas e tapa bwacos, em vias rurais
do Município de Planalto
VALOR TOTAL RS 72.680.00 (setenta e dois mil e seiscentos e oitenta reais)
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/03C014.

MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal
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REALEZA

Câmara

TERIVIO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

N® 001/2013-C/yíTA CONVITE N ® 001/2013

A Presidente a Câmara Municipal de Realeza no uso das atribuições que lhe são
conferidas, pela legislação em vigor especialmente a La n® 6665/93 e alterações
posteriores, avista do parecer conclusivo exarado pela ComissSode Licitações resolve,
homologar a presente Uciteçâo nestes tamos
1) Modalidade: Menor preço
2) Objeto Contratação de uma Emissora de Rádio, para um Programa semanal todas
as 5*3 (quintas) feiras das 12 40 às 1255 para a divulgação dos atos e trabalhos do
Poder Legsiaivo Municipal, com entrevistador, como também, a sessão de horário para
transmissões das Sessões Ordinánas. que são realizadas todas as segundas-feiras das
20.00 às 22:00 horas

3) Fornecedor: RadioAquarela-CNPJ/li/F n® 02.317.095/0001-05
4) Valor do objeto homoic^do. RS 1.050,00 (um mil e ctnqüeita reais) mensais.
5) Data da homologação 23/OS2013

EXTRATO DE CONTRATO N® 01/2013

OBJETO DA LICITAÇÃO. Corárataçâo de uma Emissora de Rádio, para um Programa
semanal todas as 5*s (quintas) feiras das 12 40 às 12:55 para a divulgação dos atos e
trabalhos do Poder Legislativo Municipal, com entrevistador, como também, a sessão
de horário para transmissões das Sessões Ordinárias, que são realizadas todas as
segundas-taras das20:00 às 22 00 noras
CONTATANTE. Câmara Municipal de Realeza-CNPJ N® 00 452.810/0001-89
CONTATADA RadioAquarela-CNPJ/MF n®02.317 095^)001-05
PRAZO DE EXECUÇÃO. 01/06/2013 até 31/12/2013
VALOR GLOBAL RS 7.350,00 (Sete mil trezentos e cinqüenta reais), mensais referente
à adjudcação da carta convite n® 01/2013.

TERMO DE HOttAOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇO N'01 /13
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - dO MUNICÍPIO DE REALEZA-ESTADO
DO PARANÁ. RESOLVE. HOMOLOGAR o procedimento ilcftalório na modalidade CARTA
CONVITE N® 001/2013, tipo menor preço, destinada a Contratação de uma Emissora
de Rádio, para um Programa semanal todas as 5*s (qtintas) feiras das 12 40 às 12:55
para a divulgação dos atos e trabalhos do Poder Legislativo Municipal, com entrevisiada.
como também, a sessão de horáno para ransmissões das Sessões Ordinárias, que são
realizadas todas as segundas-feiras das 20 00 às 2200 horas, e ADJU DICAR o objeto
licitado em favor de. RADIO AQUARELA, a qual cotou a proposta mais vantajosa
Realeza. 23 de maio de2013

TÂNIA LOTICt RODOY
Presidente

SALGADO FILHO

PfiEFErrURA

DECRETO N® 037/2013

SÚMULA Decieta Ponte FacUtativo nas Repartições Públicas do tiituntcfplo de Salgado
FIlhoRr

ALBERTO ARISI, Prefeito Municipd de Salgado Filho Estado doPaianá no uso de suas
atnbucões legas que lhe são contendas por Lei.
DECRETA.

Aít. 1® - Fica Decretado ponto facutativo nas Rep^ições Púbftas Municipais, no dia 31
de mao de 2013 (sexta-feira), em ausão ao feriado deCorpusChnsll. dia 30 de maio de
20l3(qulnta-feira).
Aít. 2® - Os serviços essências terão ptantão de atendimento, conforme escala a ser
elaborada pelas respectivas secretarias
Aít 3® - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municípa de Salgado Rlho. Estado do Paraná, em 23 de maio de
2013

PUBLIQUE-SE

ALBERTO ARI SI

Prefeito Municípa
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