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município de planalto
CNPJN" 76.460.526/0001-16

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

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

Planalto-Pr., 24 de junho de 2013

DE: Pedro César Paradzinski - Secretaria de Esportes

PARA: Marlon Fernando Kuhn - Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

Pelo presente solicitamos a Vossa Excelência a competente
autorização objetivando a contratação de empresa visando a aquisição de troféus e
medalhas, destinados a Secretaria de Esportes Município de Planalto. Conforme

Item Nome do produto Quant. Unid. Preço

unitário

Preço

total

01 Troféu de 69cm de altura, base preta de
polímero, com 26 cm de largura, 10 cm de
altura, um estágio com 4 tubos dourados,
uma base com águias nas laterais, luna taça
dourada com alças de cor cinza, medindo 32
cm de largura á partir das alças, componente
cinza dentro da taça, confeccionado em
plástico injetado poliestireno.

02 UN 180,00 360,00

02 Troféu 63cm, de altura, base preta de
polímero, com 26 cm de largura, 10 cm de
altura, um estágio com 4 tubos dourados,
uma base com águias nas laterais, uma taça
dourada com alças de cor cinza, medindo 32
cm de largura á partir das alças, componente
cinza dentro da taça, confeccionado em
plástico injetado poliestireno.

02 UN 175,00 350,00

03 Troféu de altura 117cm, com base preta de
madeira com uma taxa pequena, com
estatueta sobre a base, 4 colunas com tubo

dourado e prata acima 4 águias nas laterais
da base, com taça dourada com tampa e alças
com 48cm a partir das alças, confeccionado
em plástico injetado poliestireno.

02 UN 472,00 944,00

04 Troféu 29cm de altura, com base preta 04 UN 23,00 92,00
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I
sextavada, acima componente dourado,
estatueta intercambiável, confeccionado em

plástico injetado poliestireno.

Troféu 24cm de altura, com base preta
sextavada, acima componente dourado,
estatueta intercambiável, confeccionado em

_ plástico injetado poliestireno.
Troféu 53cm, de altura, base redonda, 17 cm
de largura, 11 cm de altura, vermelha em
polímero, cone dourado, anel vermelho, taça
dourada com tampa e alças dourada com 27
cm de largura á partir das alças, acima da taça
um anel vermelho, estatueta intercambiável.

Troféu 50cm de altura, base redonda, 17 cm
de largura, 11 cm de altura, vermelha em
polímero, cone dourado, anel vermelho, taça
dourada com tampa e alças dourada com 27
cm de largura á partir das alças, acima da taça

_ um anel vermelho, estatueta intercambiável.
Troféu 47cm de altura, base redonda, 17 cm
de largura, 11 cm de altura, vermelha em
polímero, cone dourado, anel vermelho, taça
dourada com tampa e alças dourada com 27
cm de largura á partir das alças, acima da taça
um anel vermelho, estatueta intercambiável.

Troféu 81cm, de altura, base quadrada preta
em polímero, com 16 cm de largura, 9,5 cm de
altura, acima componentes dourado com anel
azul no meio, tubo de cor azul bola lisa

dourada com aro azul no meio com 17 cm,
estatueta intercambiável.
Troféu 77cm de altura, base quadrada preta
em polímero, com 16 cm de largura, 9,5 cm de
altura, acima componentes dourado com anel
azul no meio, tubo de cor azul bola lisa
dourada com aro azul no meio com 17 cm,
estatueta intercambiável.

Troféu 73 cm de altura, base quadrada preta
em polímero, com 16 cm de largura, 9,5 cm de
altura, acima componentes dourado com anel
azul no meio, tubo de cor azul bola lisa

dourada com aro azul no meio com 17 cm,
estatueta intercambiável.

Troféu 81cm de altura, base quadrada preta
em polímero, com 16 cm de largura, 9,5 cm de
altura, acima componentes dourado com anel

14,00

63,00

60,00 1

60,00 6

85,00

84,00

84,00

86,00
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vermelho no meio, tubo de cor vermelho,
bola Hsa dourada com aro dourado no meio

com 17 cm, estatueta intercambiável.

13 Troféu 77cm de altura, base quadrada preta
em polímero, com 16 cm de largura, 9,5 cm de
altura, acima componentes dourado com anel
vermelho no meio, tubo de cor vermelho,
bola lisa dourada com aro dourado no meio

com 17 cm, estatueta intercambiável.

01 UN 85,00 85,00

14 Troféu 73 cm de altura, base quadrada preta
em polímero, com 16 cm de largura, 9,5 cm de
altura, acima componentes dourado com anel
vermelho no meio, tubo de coi

vermelho, bola lisa dourada com aro dourado

no meio com 17 cm, estatueta intercambiável.

01 UN 83,00 83,00

15 Troféu 52cm de altura, base quadrada preta
em polímero, com 16 cm de largura, 9,5 cm de
altura, cone dourado anel vermelho, e taça
com alças e tampa dourada, com 27 cm de
largura á partir das alças, acima desta um
anel vermelho, estatueta intercambiável.

02 UN 60,00 120,00

16 Troféu 50cm de altura, base quadrada preta
em polímero, com 16 cm de largura, 9,5 cm de
altura, cone dourado anel vermelho, e taça
com alças e tampa dourada, com 27 cm de
largura á partir das alças, acima desta um
anel vermelho, estatueta intercambiável.

02 UN 57,00 114,00

17 Troféu 47cm de altura, base quadrada preta
em polímero, com 16 cm de largura, 9,5 cm de
altura, cone dourado anel vermelho, e taça
com alças e tampa dourada, com 27 cm de
largura á partir das alças, acima desta um
anel vermelho, estatueta intercambiável.

02 UN 55,00 110,00

18 Troféul28cm de altura, base em polímero
preta, com 10 cm de altura, 25 cm de largura,
acima desta uma estatueta, cones dourados

intercalados por anéis vermelhos, uma base
fina com bolinhas douradas nos cantos, um

cone dourado com taça vermelha com alças e
tampa dourada, medindo 27 cm á partir das
alças, estatueta gigante intercambiável.

01 UN 285,00 285,00

19 Medalha com 70mm em plástico ABS nas
cores ouro, prata e bronze, fita na cor azul
com 20mm de largura.

150 UN 3,50 525,00

20 Medalha de latão gedeval com fita e timbre,
60mm.

500 UN 6,00 3.000,00
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21 Troféu56cin de altura, confeccionado em
plástico injetado poliestireno, base redonda
preta, com 31 cm de circunferência, 7 cm de
altura, cone dourado, acima uma taça preta
com alças , com 18 cm de largura a partir das
alças, estatueta intercambíável.

05 UN 45,00 225,00

22 Troféu 52cm de altura, confeccionado em

plástico injetado poliestireno, base redonda
preta, com 31 cm de circunferência, 7 cm de

altura, cone dourado, acima mna taça preta
com alças , com 18 cm de largura a partir das
alças, estatueta intercambíável.

05 UN 41,00 205,00

23 Troféu 81cm de altura, base quadrada preta
em polímero, com 16 cm de largura, 9,5 cm de
altura, acima componentes dourado com anel
dourado no meio, tubo de dourado, bola lisa
dourada com aro dourado no meio com 17

cm, estatueta intercambíável.

01 UN 85,00 85,00

24 Troféu 77cm de altura, base quadrada preta
em polímero, com 16 cm de largura, 9,5 cm de
altura, acima componentes dourado com anel
dourado no meio, tubo de dourado, bola lisa

dourada com aro dourado no meio com 17

cm, estatueta intercambíável.

01 UN 84,00 84,00

25 Troféu 73 cm de altura, base quadrada preta
em polímero, com 16 cm de largura, 9,5 cm de
altura, acima componentes dourado com anel
dourado no meio, tubo de dourado, bola lisa
dourada com aro dourado no meio com 17

cm, estatueta intercambíável.

01 UN 83,00 83,00

TOTAL 7.605,00

O custo total estimado dos objetos, importa no valor
aproximado de R$ 7.605,00 (sete mil e seiscentos.e-cnteõTeais).

mente

[Q CÉSAR PARADZINSKI

Secretário de Esportes
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Planalto-Pr., 25 de junho de 2013

DE: Marlon Fernando Kuhn - Prefeito Municipal

Preliminarmente para à autorização solicitada para
contratação de empresa visando a aquisição de troféus e medalhas, destinados a
Secretaria de Esportes Município de Planalto, encaminhamos:

PARA:

PARA:

PARA:

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

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

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

Cordialmente,

MARtóN FERNANDO KUHN
Prefeito Municipal.
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Planalto-Pr., 26 de junho de 2013

DE:

PARA:

Secretaria de Finanças

Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

Em atenção à solicitação para a contratação de empresa visando a
aquisição de troféus e medalhas, destinados a Secretaria de Esportes Município de
Planalto, expedido por Vossa Excelência na data de 25/06/2013, informamos a
existência de previsão de recursos orçamentários para assegurar o pagamento das
obrigações decorrentes da solicitação supra, sendo que o pagamento será efetuado
através das Dotações Orçamentárias:

DOTAÇÕES
: Conta da despesa Funcional programàtica Destinaçâo de recurso

1310 08.124.27.812.2701-2047 0.1.00.0000000

Cordialmente,

ENSON ELEMAR SCHABO

Secretário de Finanças
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Planalto-Pr., 26 de junho de 2013

Senhor Prefeito,

À apreciação deste Setor Jurídico do processo
administrativo referente a contratação de empresa visando a aquisição de troféus e
medalhas, destinados a Secretaria de Esportes Município de Planalto.

De acordo com a informação contida no ofício, de
24/06/2013, da Secretaria de Esportes e pesquisa de preços feita pelo Departamento
de Compras, o preço máximo dos objetos importa em R$ 7.605,00 (sete mil e
seiscentos e cinco reais).

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

DOTAÇÃO
/ gpnta da despia Funciònal programática Destináção de recursd-

1310 08.124.27.812.2701-20á2_ ,^.00.0000000

critério de julgamento de MENOFP^RlB
8.666/93 e suas alterações,^ííC 123/
disposições legais.

TR 40.209

■^-á sob a modalidadXCONWTE, pelo
POR LOTE, regida pela Lei Federal n°

zembro de E006^e demais
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AUTORIZAÇÃO PARA LICITAÇÃO

Planalto-Pr., 27 de junho de 2013

DE:

PARA:

Marlon Fernando Kuhn

Comissão de Licitações

Considerando as informações e pareceres contidos no presente Processo,
Autorizo a Licitação sob a Modalidade CONVITE, pelo critério de Julgamento de
MENOR PREÇO POR LOTE, que tem por objeto a contratação de empresa visando
a aquisição de troféus e medalhas, destinados a Secretaria de Esportes Município
de Planalto, nos termos da Lei Federal n.° 8.666/93 e suas alterações, LC 123/2006 de
14 de dezembro de 2006, e demais disposições legais.

A Comissão de Licitação nomeada pela Portaria 001/2013.

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

MARLON FERNANDO KUHN
'refeito Municipal
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MINUTA DE CONVITE N^ /2013

1 - PREÂMBULO

1.1-0 MUNICÍPIO DE PLANALTO, ESTADO DO PARANÁ, por intermédio da
Comissão Permanente de Licitação designada pela Portaria 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°

72013, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, na data de / / às
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 visando a aquisição de
troféus e medalhas, destinados a Secretaria de Esportes Município de Planalto.

1.2-0 recebimento dos Envelopes I, contendo a documentação de Habilitação, e
dos Envelopes II, contendo a Proposta de Preço dos interessados, dar-se-á até ás

horas da data de / / , na Sala de Reuniões da Comissão Permanente

de Licitação, localizada á 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 aquisição de troféus e medalhas,
destinados a Secretaria de Esportes Município de Planalto.
LOTE: 1

Item Objeto Quaní. Uníd. Preço
máximo

unitário

Preço
máximo

total

01 Medalha com 70mm em plástico ABS nas
cores ouro, prata e bronze, fita na cor azul
com 20mm de largura.

150 UN 3,50 525,00

02 Medalha de latào gedeval com fita e timbre, 60
mm.

500 UN 6,00 3.000,00

03 Troféu 29 cm de altura, com base preta
sextavada, acima componente dourado,
estatueta intercambiável, confeccionado em

04 UN 23,00 92,00
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plástico injetado poiiestireno.

04 Troféu 47 cm de altura, base quadrada preta
em polímero, com 16 cm de largura, 9,5 cm
de altura, cone dourado anel vermelho, e taça
com alças e tampa dourada, com 27 cm de
largura á partir das alças, acima desta um anel
vermelho, estatueta intercambiável.

02 UN 55,00 110,00

05 Troféu 47 cm de altura, base redonda, 17 cm
de largura, 11 cm de altura, vermelha em
polímero, cone dourado, anel vermelho, taça
dourada com tampa e alças dourada com 27
cm de largura á partir das alças, acima da taça
um anel vermelho, estatueta intercambiável

01 UN 60,00 60,00

06 Troféu 50 cm de altura, base quadrada preta
em polímero, com 16 cm de largura, 9,5 cm
de altura, cone dourado anel vermelho, e taça
com alças e tampa dourada, com 27 cm de
largura á partir das alças, acima desta um anel
vermelho, estatueta intercambiável.

02 UN 57,00 114,00

07 Troféu 50 cm de altura, base redonda, 17 cm

de largura, 11 cm de altura, vermelha em
polímero, cone dourado, anel vermelho, taça
dourada com tampa e alças dourada com 27
cm de largura á partir das alças, acima da taça
um anel vermelho, estatueta intercambiável

02 UN 60,00 120,00

08 Troféu 52 cm de altura, base quadrada preta
em polímero, com 16 cm de largura, 9,5 cm
de altura, cone dourado anel vermelho, e taça
com alças e tampa dourada, com 27 cm de
largura á partir das alças, acima desta um ane
vermelho, estatueta intercambiável.

02 UN 60,00 120,00

09 Troféu 52cm de altura, confeccionado em
plástico injetado poiiestireno base redonda
preta, com 31 cm de circunferência, 7 cm de
altura, cone dourado, acima uma taça preta
com alças , com 18 cm de largura a partir das
alças, estatueta intercambiável.

05 UN 41,00 205,00

10 Troféu 53 cm, de altura, base redonda, 17 cm
de largura, 11 cm de altura, vermelha em
polímero, cone dourado, anel vermelho, taça
dourada com tampa e alças dourada com 27
cm de largura á partir das alças, acima da taça
um anel vermelho, estatueta intercambiável.

02 UN 63,00 126,00

11 Troféu 63 cm, de altura, base preta de
polímero, com 26 cm de largura, 10 cm de
altura, um estágio com 4 tubos dourados, uma
base com águias nas laterais, uma taça
dourada com alças de cor cinza, medindo 32
cm de largura á partir das alças. componente

02 UN 175,00 350,00
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cinza dentro da taça, confeccionado em
plástico injetado poiiestireno.

12 Troféu 73 cm de altura, base quadrada preta
em polímero, com 16 cm de largura, 9,5 cm
de altura, acima componentes dourado com
anel azul no meio, tubo de cor azul bola lisa

dourada com aro azul no meio com 17 cm,

estatueta intercambiável.

01 UN 84,00 84,00

13 Troféu 73 cm de altura, base quadrada preta
em polímero, com 16 cm de largura, 9.5 cm
de altura, acima componentes dourado com
anel dourado no meio, tubo de dourado, bola
lisa dourada com aro dourado no meio com 17

cm, estatueta intercambiável.

01 UN 83,00 83,00

14 Troféu 73 cm de altura, base quadrada preta
em polímero, com 16 cm de largura, 9,5 cm
de altura, acima componentes dourado com
anel vermelho no meio, tubo de cor vermelho,

bola lisa dourada com aro dourado no meio

com 17 cm, estatueta intercambiável.

01 UN 83,00 83,00

15 Troféu 77 cm de altura, base quadrada preta
em polímero, com 16 cm de largura, 9,5 cm
de altura, acima componentes dourado com
anel azul no meio, tubo de cor azul bola lisa
dourada com aro azul no meio com 17 cm,

estatueta intercambiável.

01 UN 84,00 84,00

16 Troféu 77 cm de altura, base quadrada preta
em polímero, com 16 cm de largura, 9,5 cm
de altura, acima componentes dourado com
anel vermelho no meio, tubo de cor vermelho,
bola lisa dourada com aro dourado no meio

com 17 cm, estatueta intercambiável.

01 UN 85,00 85,00

17 Troféu 77cm de altura, base quadrada preta
em polímero, com 16 cm de largura, 9,5 cm
de altura, acima componentes dourado com
anel dourado no meio, tubo de dourado, bola

lisa dourada com aro dourado no meio com 17

cm, estatueta intercambiável

01 UN 84,00 84,00

18 Troféu 81 cm de altura, base quadrada preta
em polímero, com 16 cm de largura, 9,5 cm
de altura, acima componentes dourado com
anel dourado no meio, tubo de dourado, bola

lisa dourada com aro dourado no meio com 17

cm, estatueta intercambiável.

01 UN 85,00 85,00

19 Troféu 81 cm de altura, base quadrada preta
em polímero, com 16 cm de largura, 9,5 cm
de altura, acima componentes dourado com
anel vermelho no meio, tubo de cor vermelho,
bola lisa dourada com aro dourado no meio

01 UN 86,00 86,00
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com 17 cm, estatueta intercambiável.

20 Troféu 81 cm, de altura, base quadrada preta
em polímero, com 16 cm de largura, 9,5 cm
de altura, acima componentes dourado com
anel azul no meio, tubo de cor azul bola lisa

dourada com aro azul no meio com 17 cm,

estatueta intercambiável.

01 UN 85,00 85,00

21 Troféu de 69 cm de altura, base preta de
polímero, com 26 cm de largura, 10 cm de
altura, um estágio com 4 tubos dourados, uma
base com águias nas laterais, uma taça
dourada com alças de cor cinza, medindo 32
cm de largura á partir das alças, componente
cinza dentro da taça, confeccionado em
plástico injetado poliesíireno.

02 UN 180,00 360,00

22 Troféu de altura 117 cm, com base preta de
madeira com uma taxa pequena, com
estatueta sobre a base, 4 colunas com tubo

dourado e prata acima 4 águias nas laterais da
base, com taça dourada com tampa e alças
com 48cm a partir das alças, confeccionado
em plástico injetado poliestireno.

02 UN 472,00 944,00

23 Troféu, 24cm de altura, com base preta
sextavada, acima componente dourado,
estatueta intercambiável, confeccionado em

plástico injetado poliestireno.

15 UN 14,00 210,00

24 Troféu128 cm de altura, base em polímero
preta, com 10 cm de altura, 25 cm de largura,
acima desta uma estatueta, cones dourados
intercalados por anéis vermelhos, uma base
fina com bolinhas douradas nos cantos, um

cone dourado com taça vermelha com alças e
tampa dourada, medindo 27 cm á partir das
alças, estatueta gigante intercambiável

01 UN 285,00 285,00

25 Troféu56cm de altura, confeccionado em

plástico injetado poliestireno, base redonda
preta, com 31 cm de circunferência, 7 cm de
altura, cone dourado, acima uma taça preta
com alças , com 18 cm de largura a partir das
alças, estatueta intercambiável.

05 UN 45,00 225,00

TOTAL 7.605,00

3 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3.1- Para cobertura das despesas decorrentes desta licitação serão utilizados
recursos próprios do Município de Planalto. Proveniente da seguinte DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA:

Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso
1310 08.124.27.812.2701-2047 0.1.00.0000000
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4 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1 - Poderão participar, além das empresas convidadas pelo Município de Planalto,
os demais interessados do ramo correspondente ao objeto do presente certame, que
manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 horas da apresentação das
propostas.
4.2 - Não poderão participar da presente licitação os interessados que estejam
cumprindo as sanções previstas nos incisos III e IV, do art. 87, da Lei n° 8.666/93.
4.3 - As empresas beneficiadas da LC 123/2006 deverão apresentar declaração
de enquadramento em regime de tributação para fazer valer o direito de
prioridade, conforme modelo constante no anexo V.

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

5.1 - Os Envelopes I e II, contendo respectivamente a documentação referente à
habilitação e à proposta de preço, deverão ser entregues na data, horário e local
indicados no preâmbulo deste Edital, devidamente fechados, constando das faces
os seguintes dizeres:

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

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

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

6 - DA HABILITAÇÃO
6.1- As empresas deverão apresentar no ENVELOPE 1, 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);

o) 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
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e)

f)

g)
h)

i)

j)

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;
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;
Prova de regularidade para com a Justiça do Trabalho, mediante
apresentação de Certidão de Negativa de Débitos Trabalhistas;
Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e última alteração;
Prova de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CNPJ);
Declaração de Idoneidade, conforme o modelo do Anexo III deste Edital,
assinada pelo representante legal da licitante;
Declaração de Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do Artigo 7° da
Constituição Federal, conforme o modelo do Anexo IV deste Edital,
assinada pelo representante legal da licitante.

7 - DA PROPOSTA

7.1- A proposta de preços - envelope II, devidamente assinada pelo proponente ou
seu representante legal, deverá ser redigida em português, datilografada ou digitada,
de forma ciara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas nos campos que envolverem
valores, quantidades e prazos, com indicação do número deste Edital. Deverá ser
elaborada considerando as condições estabelecidas neste edital e seus anexos,
discriminando-se minuciosamente os objetos cotados, observando-se os
quantitativos de cotação de quantidades e os preços máximos unitários e totais,
constando ainda à marca dos objetos ofertados e validade da proposta mínima 60
(sessenta) dias, conforme descrito no Anexo I do presente Edital, facilitando assim o
julgamento. Não deverão ser cotados objetos que não atendam às
especificações mínimas prevista no Anexo I, sob pena de desclassificação.

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

b) O prazo de validade da proposta mínima 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 dos objetos do presente certame, deverá respeitar os preços máximos
fixados 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 á habilitação
dos proponentes e procedida a sua apreciação.
8.3- Serão considerados inabilitados os proponentes que não apresentarem os
documentos exigidos no item 6 (da habilitação) deste edital.
8.4- Os envelopes II, contendo proposta de preços, serão devolvidos fechados aos
proponentes inabilitados.
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8.5- Será verificada a conformidade de cada proposta com os requisitos exigidos no
item 7 (da proposta) deste edital, promovendo-se a desclassificação das propostas
desconformes ou incompatíveis.
8.6- Julgamento e classificação das propostas de acordo com o estabelecido no item
9 (do critério de julgamento) deste edital.
8.7 - Os licitantes logo após a abertura dos Envelopes "2" contendo a proposta
de preço, serão classificados pela ordem inversa dos valores oferecidos, e
nesta oportunidade os LICITANTES que se apresentaram como beneficiários
da LC 123/2006, tem a oportunidade de cotejar seus preços com os demais
licitantes não beneficiários da mesma lei, para reformularem suas ofertas para
a situação de menor preço, e, assim, ser classificado em primeiro lugar.
8.8 - Os beneficiários da Lei 123/2006, caso sua proposta se situe no intervalo
até 10% (dez por cento) de menor preço de licitante não beneficiário da mesma
LC 123/2006, podem reformular no ato a sua proposta de preço para outro de
menor valor caracterizando desempate legal. O empate do valor da proposta Já
decide a classificação a favor da empresa beneficiária da LC 123/2006.

9- DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO
9.1- Dentre as propostas dos proponentes considerados habilitados, serão
classificadas as propostas pela ordem crescente dos preços apresentados,
considerando-se vencedor o proponente que apresentar o MENOR PREÇO POR
LOTE, respeitando o critério de aceitabilidade dos preços, fixados no item 2 (do
objeto) deste edital.
9.2- Será desclassificada a proposta de preços que ultrapassar os valores máximos
estipulado no item 2 (do objeto) deste edital.
9.3- Não serão consideradas vantagens não previstas neste ato convocatório ou
qualquer oferta sobre propostas de outros concorrentes.
9.4 - Havendo empate entre duas ou mais propostas, a classificação se fará por
sua situação jurídica de empresa beneficiária da LC 123/2006, diversa das
demais e por sorteio, caso forem da mesma categoria jurídica e fiscal, no
mesmo ato público de abertura das propostas no qual os proponentes devem
estar presentes.
9.5 - Os classificados com o menor preço, ou o classificado que se enquadre
na condição de beneficiário da LC 123/2006.

10- DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO
10.1- A entrega correspondentes aos objetos acima mencionados será efetuada em
parcelas, ou seja, conforme a necessidade, deste Município de Planalto.
10.2- A entrega dos objetos da presente licitação deverá ser efetuada pela
proponente na Secretaria de Esportes, em até 05 (cinco) dias úteis após o
recebimento da solicitação de entrega.
10.3- O prazo de vigência do Contrato será até 31/12/2013.

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

12- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
12.1- Pela inexecução total ou parcial a proponente ficará suspensa
temporariamente de participar em licitação e de contratar com a administração pelo
prazo de até 02 (dois) anos.
12.2- Pela inexecução total ou parcial do contrato, poderá, garantida a prévia defesa,
será aplicada multa corresponde a 10% (dez por cento) sobre o valor total do
contrato.

13- DOS TERMOS ADITIVOS

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

14- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS
14.1- O pagamento será efetuado após a entrega do(s) objeto(s), e em até 15
(quinze) dias após o recebimento da respectiva nota fiscal.

15- DOS ANEXOS DO EDITAL

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

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

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

16- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1- O Prefeito Municipal poderá até a data da celebração do contrato ou
homologação, desclassificar por despacho fundamentado a Empresa vencedora, se
houver prova de qualquer fato ou circunstância anterior ou posterior ao julgamento
da licitação que desabone a sua idoneidade, capacidade técnica, administrativa e
financeira, sem que caiba à empresa vencedora nenhuma indenização ou
ressarcimento.
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16.2 - Reserva-se ao Prefeito Municipai o direito de revogar ou anular a presente
licitação em seu todo ou parcialmente, sem que assista aos licitantes o direito de
reembolso desde que haja razões de conveniência administrativa ou interesse
público.
16.3 - Os interessados que tiverem dúvidas na interpretação deste Edital, serão
atendidos pelo Departamento de Licitações em horário de expediente.

Planalto-Pr., de de

ffii^
MARLOM FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal
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MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° ...../2013
CONVITE N^ ....72013

W

Contrato administrativo que entre si fazem o Mimicípio 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 Mimicípio de Planalto,
Estado do Paraná, portador da Cédula de Identidade RG n" 3.031.944-3 e do CPF/MF
sob h'643.844.469-34.

CONTRATADA: devidamente

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

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

domiciliado(a), na Cidade de
CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO DO CONTRATO
O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa visando a

aquisição de troféus e medalhas, destinados a Secretaria de Esportes Município de

ITEM QUANT UNID DISCRIMINAÇÃO MARCA VALOR

UND.

VALOR

TOTAL

01 150 UN Medalha com 70mm em

plástico ABS nas cores ouro,
prata e bronze, fita na cor
azul com 20mm de lar^tra.

02 500 UN Medallia de latão gedeval
com fita e timbre, 60 mm.

03 04 UN Troféu 29 cm de altura, com

base preta sextavada, acima
componente dourado,
estatueta intercambiável,

confeccionado em plástico
injetado poliestireno.

04 02 UN Troféu 47 cm de altura, base

quadrada preta em polímero,
com 16 cm de largura, 9,5
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cm de altura, cone dourado

anel vermelho, e taça com

alças e tampa dourada, com
27 cm de largura á partir das
alças, acima desta um anel
vermellio, estatueta

intercambiável.

05 01 UN Troféu 47 cm de altura, base

redonda, 17 cm de largura,
11 cm de altura, vermelha em

polímero, cone dourado, anel
vermellio, taça dourada com
tampa e alças dourada com
27 cm de largura á partir das
alças, acima da taça um anel
vermelho, estatueta

intercambiável

06 02 UN Troféu 50 cm de altura, base

quadrada preta em polímero,
com 16 cm de largura, 9,5
cm de altura, cone doiuado

anel vermellio, e taça com

alças e tampa dourada, com
27 cm de largura á partir das
alças, acima desta um anel
vermelho, estatueta

intercambiável.

07 02 UN Troféu 50 cm de altura, base

redonda, 17 cm de largura,
11 cm de altura, vermelha em

polímero, cone dourado, anel
vermelho, taça dourada com
tampa e alças dourada com
27 cm de largura á partir das
alças, acima da taça um anel

vermelho, estatueta

intercambiável

08 02 UN Troféu 52 cm de altura, base

quadrada preta em polímero,
com 16 cm de largura, 9,5
cm de altura, cone dourado

anel vermelho, e taça com

alças e tampa dourada, com
27 cm de largura á partir das
alças, acima desta um anel
vermeUio, estatueta

iiitercambiável.

09 05 UN Troféu 52cni de altura.
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coiifeccionado em plástico
injetado poliestireno base
redonda preta, com 31 cm de
circunferência, 7 cm de

altura, cone dourado, acima

uma taça preta com alças ,
com 18 cm de largura a partir
das alças, estatueta

intercambiável.

10 02 UN Troféu 53 cm, de altura, base

redonda, 17 cm de largura,
11 cm de altura, vermelha em

polímero, cone dourado, anel
vermelho, taça dourada com
tampa e alças dourada com
27 cm de largura á partir das
alças, acima da taça um anel
vermellio, estatueta

intercambiável.

11 02 UN Troféu 63 cm, de altura, base

preta de polímero, com 26 cm
de largura, 10 cm de altura,
um estágio com 4 tubos
dourados, uma base com

águias nas laterais, uma taça
dourada com alças de cor

cinza, medindo 32 cm de

largura á partir das alças,
componente cinza dentro da
taça, confeccionado em

plástico injetado poliestireno.

12 01 UN Troféu 73 cm de altura, base

quadrada preta em polímero,
com 16 cm de largura, 9,5
cm de altura, acinra

componentes dourado com
anel azul no meio, tubo de

cor azul bola lisa dourada

com aro azul no meio com 17

cm, estatueta intercambiável.

13 01 UN Troféu 73 cm de altura, base

quadrada preta em polímero,
com 16 cm de largura, 9,5
cm de altura, acima

componentes dourado com
anel dourado no meio, tubo

de dourado, bola lisa

dourada com aro dourado no
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meio com 17 cm, estatueta

intercambiável.

14 01 UN Troféu 73 cm de altura, base

quadrada preta em polímero,
com 16 cm de largura, 9,5
cm de altura, acima

componentes dourado com
anel vermellio no meio, tubo

de cor vermelho, bola lisa

dourada com aro dourado no

meio com 17 cm, estatueta

intercambiável.

15 01 UN Troféu 77 cm de altura, base

quadrada preta em polímero,
com 16 cm de largura, 9,5
cm de altura, acima

componentes dourado com
anel azul no meio, tubo de

cor azul bola lisa dourada

com aro azul no meio com 17

cm, estatueta intercambiável.

16 01 UN Troféu 77 cm de altura, base

quadrada preta em polínmro,
com 16 cm de largura, 9,5
cm de altura, acima

componentes dourado com
anel vermelho no meio, tubo

de cor vermellio, bola Hsa

dourada com aro dourado no

meio com 17 cm, estatueta

intercambiável.

17 01 UN Troféu 77cm de altura, base

quadrada preta em polímero,
com 16 cm de largura, 9,5
cm de altura, acima

componentes dourado com
anel dourado no meio, tubo

de dourado, bola lisa

dourada com aro dourado no

meio com 17 cm, estatueta

intercambiável

18 01 UN Troféu 81 cm de altura, base
quadrada preta em polímero,
com 16 cm de largura, 9,5
cm de altura, acima

componentes dourado com
anel dourado no meio, tubo

de dourado, bola lisa
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dourada com aro dourado no

meio com 17 cm, estatueta

iiitercambiável.

19 01 UN Troféu 81 cm de altura, base

quadrada preta em polímero,
com 16 cm de largura, 9,5
cm de altura, acima

componentes domado com
aiiel vermelho no meio, tubo

de cor vermelho, bola lisa

dourada com aro dourado no

meio com 17 cm, estatueta

intercambiável.

20 01 UN Troféu 81 cm, de altura, base

quadrada preta em polímero,
com 16 cm de largura, 9,5
cm de altura, acima

componentes dourado com
anel azul no meio, tubo de

cor azul bola lisa dourada

com aro azul no meio com 17

cm, estatueta intercambiável.

21 02 UN Troféu de 69 cm de altura,

base preta de polímero, com
26 cm de largura, 10 cm de
altura, um estágio com 4
tubos dourados, uma base

com águias nas laterais, uma
taça dourada com alças de

cor cinza, medindo 32 cm de

largura á partir das alças,
componente cinza dentro da
taça, confeccionado em

plástico injetado poliestireno.

22 02 UN Troféu de altura 117 cm, com

base preta de madeira com
uma taxa pequena, com
estatueta sobre a base, 4

coltmas com tubo dourado e

prata acima 4 águias nas
laterais da base, com taça
dourada com tampa e alças
com 48cm a partir das alças,
confeccionado em plástico
injetado poliestireno.

23 15 UN Troféu, 24cm de altura, com
base preta sextavada, acima
componente dourado.
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estatueta intercainbiável,

confeccionado em plástico
injetado poliestireno.

24 01 UN Troféul28 cm de altura, base

em polímero preta, com 10
cm de altura, 25 cm de

largura, acima desta uma
estatueta, cones dourados

intercalados por anéis
vermelhos, uma base fina

com bolinhas douradas nos

cantos, um cone dourado

com taça vermelha com alças
e tampa dourada, medindo
27 cm á partir das alças,
estatueta gigai^te
intercambiável

25 05 UN TroféuSócm de altura,

confeccionado em plástico
injetado poliestireno, base
redonda preta, com 31 cm de
circunferência, 7 cm de
altura, cone dourado, acima

uma taça preta com alças ,
com 18 cm de largura a partir
das alças, estatueta
intercambiável.

VALOR TOTAL

Parágrafo Único - Integram e completam o presente termo Contratual,
para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as
condições expressas no edital CONVITE N° /2013, juntamente com seus anexos e
a proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA

DO VALOR

Pelo fornecimento dos objetos ora contratado, a CONTRATANTE
pagará à CONTRATADA o valor total de R$ ( ),
daqui a diante denominado VALOR CONTRATUAL.

CLÁUSULA TERCEIRA
DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA
Parágrafo Primeiro - A entrega correspondente aos objetos acima

mencionado será efetuada em parcelas, ou seja, conforme a necessidade deste
Município de Planalto.

Parágrafo Segundo - Os Objetos deverão ser entregues na Secretaria de
Esportes, em até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da Solicitação de Entrega.

CLÁUSULA QUARTA
DA FORMA DE PAGAMENTO
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Parágrafo Primeiro - Os pagamentos serão efetuados de acordo com a
entrega dos objetos, e em até 15 (quinze) dias, após o recebimento da(s) respeciiva(s)
nota(s) fiscal(is).

Parágrafo Segundo - Os pagamentos decorrentes da aquisição dos
objetos correrão por conta dos recursos próprios do Município de Planalto, através

Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso

1310 08.124.27.812.2701-2047 0.1.00.0000000

CLAUSULA QUINTA

DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

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

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

do Contrato.

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

comerciais decorrentes.

c) A CONTRATADA é obrigada a substituir as suas expensas, o(s)
objeto(s) do contrato em que se verificarem, defeitos ou incorreções.

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

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

CLÁUSULA SEXTA
DA CESSÃO DO CONTRATO

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

CLÁUSULA SÉTIMA
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA serão aplicadas multas pela
CONTRATANTE a serem apuradas na forma a saber: pela inexecução total ou
parcial do contr ato 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
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empresa contratada as sanções previstas no art. 87 da Lei n" 8.666/ 93, sendo que em
caso de multa esta corresponderá a 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato.

Parágrafo Segundo - Pelo retardamento da execução do contrato,
quando não mantiver a proposta, falhar ou fraudar no fornecimento do objeto
adquirido, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude
fiscal, garantindo o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de
licitar e contratar com a administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante o Município de Planalto.

CLÁUSULA OITAVA

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

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

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

CLÁUSULA NONA

DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência será até 31/12/2013.
CLÁUSULA DÉCIMA
DOS CASOS OMISSOS

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
DO FORO

As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento
deste termo, perante o Foro da Comarca de Capanema-Pr. Não obstante qualquer
mudança de domicüio 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:.



uSÃúrÇ

município de planalto
CNP/N^ 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

PARECER:

Planalto-Pr., 28 de junho de 2013

DE: Assessoria Jurídica

PARA: Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

À apreciação deste Setor Jurídico do processo
administrativo referente a contratação de empresa visando a aquisição de troféus e
medalhas, destinados a Secretaria de Esportes 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, L(^ 123/2006 de 14 de dezembro de 2006 e
demais legislação aplicável.

PAI RI

OAB/lR 40.20
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CONVITE 025/2013

1 - PREÂMBULO

1.1 - O município de planalto, estado do PARANÁ, por intermédio da
Comissão Permanente de Licitação designada pela Portaria n° 001/2013, de
03/01/2013, de conformidade com o disposto na Lei n° 8.666, de 21 de junho de
1993, LC 123/2006 de 14 de dezembro de 2006 e demais legislação aplicável, torna
público a realização de procedimento de licitação, na modalidade CONVITE, sob n°
025/2013, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, na data de 10/07/2013, às 14:00
horas, na Sala de Reuniões da Comissão Permanente de Licitação, localizada na
Praça São Francisco de Assis, n° 1583, Centro, na Cidade de Planalto, no Estado do
Paraná, tendo como objeto a contratação de empresa visando a aquisição de
troféus e medalhas, destinados a Secretaria de Esportes Município de Planalto.

1.2-0 recebimento dos Envelopes I, contendo a documentação de Habilitação, e
dos Envelopes II, contendo a Proposta de Preço dos interessados, dar-se-á até às
14:00 horas da data de 10/07/2013, na Sala de Reuniões da Comissão Permanente
de Licitação, localizada à Praça São Francisco de Assis, n° 1583, Centro, na Cidade
de Planalto, no Estado do Paraná.

1.3 - A abertura dos Envelopes I, contendo a documentação de Habilitação, dar-se-á
no endereço indicado no item 1.1. deste Edital, a partir das 14:00 horas do dia
10/07/2013. Havendo a concordância formalmente expressa de todos os
proponentes em renunciar à interposição de recurso da fase de habilitação,
proceder-se-á, na mesma ocasião, a abertura dos Envelopes II, contendo a Proposta
de Preço dos licitantes habilitados.

2 - DO OBJETO

2.1 - A presente licitação tem por objeto a aquisição de troféus e medalhas,
destinados a Secretaria de Esportes Município de Planalto, Conforme abaixo segue:
LOTE: 1

Uníd. Preço
máximo

unitário

01 Medalha com 70mm em plástico ABS nas
cores ouro, prata e bronze, fita na cor azul
com 20mm de largura.

150 UN 3,50 525.00

02 Medalha de latão gedeval com fita e timbre, 60
mm.

500 1 UN 6,00 3.000,00

03 Troféu 29 cm de altura, com base preta
sextavada, acima componente dourado,
estatueta intercamblável, confeccionado em

04 1 UN 23,00 92,00
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plástico injetado poliestireno.

Troféu 47 cm de altura, base quadrada preta
em polímero, com 16 cm de largura, 9,5 cm
de altura, cone dourado anel vermelho, e taça
com alças e tampa dourada, com 27 cm de
largura á partir das alças, acima desta um anel
vermelho, estatueta intercambiável.

Troféu 47 cm de altura, base redonda, 17 cm

de largura, 11 cm de altura, vermelha em
polímero, cone dourado, anel vermelho, taça
dourada com tampa e alças dourada com 27
cm de largura á partir das alças, acima da taça
um anel vermelho, estatueta intercambiável

Troféu 50 cm de altura, base quadrada preta
em polímero, com 16 cm de largura, 9,5 cm
de altura, cone dourado anel vermelho, e taça
com alças e tampa dourada, com 27 cm de
largura á partir das alças, acima desta um anel
vermelho, estatueta intercambiável.

Troféu 50 cm de altura, base redonda, 17 cm

de largura, 11 cm de altura, vermelha em
polímero, cone dourado, anel vermelho, taça
dourada com tampa e alças dourada com 27
cm de largura á partir das alças, acima da taça
um anel vermelho, estatueta intercambiável

Troféu 52 cm de altura, base quadrada preta
em polímero, com 16 cm de largura, 9,5 cm
de altura, cone dourado anel vermelho, e taça
com alças e tampa dourada, com 27 cm de
largura á partir das alças, acima desta um anel
vermelho, estatueta intercambiável.

Troféu 52cm de altura, confeccionado em
plástico injetado poliestireno base redonda
preta, com 31 cm de circunferência, 7 cm de
altura, cone dourado, acima uma taça preta
com alças , com 18 cm de largura a partir das
alças, estatueta intercambiável.

Troféu 53 cm, de altura, base redonda, 17 cm
de largura, 11 cm de altura, vermelha em
polímero, cone dourado, anel vermelho, taça
dourada com tampa e alças dourada com 27
cm de largura á partir das alças, acima da taça
um anel vermelho, estatueta intercambiável.

Troféu 63 cm, de altura, base preta de
polímero, com 26 cm de largura, 10 cm de
altura, um estágio com 4 tubos dourados, uma
base com águias nas laterais, uma taça
dourada com alças de cor cinza, medindo 32
cm de largura á partir das alças, componente

55,00 110,00

60,00 60,00

57,00| 114,00

60,00 120,00

60,00| 120,00

41,00 205,00

63,00 126,00

175,00 350,00
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cinza dentro da taça, confeccionado em
plástico injetado poliestireno.

12 Troféu 73 cm de altura, base quadrada preta
em polímero, com 16 cm de largura, 9,5 cm
de altura, acima componentes dourado com
anel azul no meio, tubo de cor azul bola lisa

dourada com aro azul no meio com 17 cm,

estatueta intercambíável.

01 UN 84,00 84,00

13 Troféu 73 cm de altura, base quadrada preta
em polímero, com 16 cm de largura, 9,5 cm
de altura, acima componentes dourado com
anel dourado no meio, tubo de dourado, bola

isa dourada com aro dourado no meio com 17

cm, estatueta intercambiável.

01 UN 83,00 83,00

14 Troféu 73 cm de altura, base quadrada preta
em polímero, com 16 cm de largura, 9,5 cm
de altura, acima componentes dourado com
anel vermelho no meio, tubo de cor vermelho,
bola lisa dourada com aro dourado no meio

com 17 cm, estatueta intercambiável.

01 UN 83,00 83,00

15 Troféu 77 cm de altura, base quadrada preta
em polímero, com 16 cm de largura, 9,5 cm
de altura, acima componentes dourado com
anel azul no meio, tubo de cor azul bola lisa
dourada com aro azul no meio com 17 cm,

estatueta intercambiável.

01 UN 84,00 84,00

16 Troféu 77 cm de altura, base quadrada preta
em polímero, com 16 cm de largura, 9,5 cm
de altura, acima componentes dourado com
anel vermelho no meio, tubo de cor vermelho,
bola lisa dourada com aro dourado no meio
com 17 cm, estatueta intercambiável.

01 UN 85,00 85,00

17 Troféu 77cm de altura, base quadrada preta
em polímero, com 16 cm de largura, 9,5 cm
de altura, acima componentes dourado com
anel dourado no meio, tubo de dourado, bola
lisa dourada com aro dourado no meio com 17

cm, estatueta intercambiável

01 UN 84,00 84,00

18 Troféu 81 cm de altura, base quadrada preta
em polímero, com 16 cm de largura,. 9,5 cm
de altura, acima componentes dourado com
anel dourado no meio, tubo de dourado, bola

lisa dourada com aro dourado no meio com 17

cm, estatueta intercambiável.

01 UN 85,00 85,00

19 Troféu 81 cm de altura, base quadrada preta
em polímero, com 16 cm de largura, 9,5 cm
de altura, acima componentes dourado com
anel vermelho no meio, tubo de cor vermelho
bola lisa dourada com aro dourado no meio

01 UN 86,00 86,00
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com 17 cm, estatueta intercambiável.

20 Troféu 81 cm, de altura, base quadrada preta
em polímero, com 16 cm de largura, 9,5 cm
de altura, acima componentes dourado com
anel azul no meio, tubo de cor azul bola lisa
dourada com aro azul no meio com 17 cm,

estatueta intercambiável.

01 UN 85,00 85,00

21 Troféu de 69 cm de altura, base preta de
polímero, com 26 cm de largura, 10 cm de
altura, um estágio com 4 tubos dourados, uma
base com águias nas laterais, uma taça
dourada com alças de cor cinza, medindo 32
cm de largura á partir das alças, componente
cinza dentro da taça, confeccionado em
plástico injetado poliestireno.

02 UN 180,00 360,00

22 Troféu de altura 117 cm, com base preta de
madeira com uma taxa pequena, com
estatueta sobre a base, 4 colunas com tubo

dourado e prata acima 4 águias nas laterais da
base, com taça dourada com tampa e alças
com 48cm a partir das alças, confeccionado
em plástico injetado poliestireno.

02 UN 472,00 944,00

23 Troféu, 24cm de altura, com base preta
sextavada, acima componente dourado,
estatueta intercambiável, confeccionado em
plástico injetado poliestireno.

15 UN 14,00 210,00

24 Troféu128 cm de altura, base em polímero
preta, com 10 cm de altura, 25 cm de largura,
acima desta uma estatueta, cones dourados
intercalados por anéis vermelhos, uma base
fina com bolinhas douradas nos cantos, um

cone dourado com taça vermelha com alças e
tampa dourada, medindo 27 cm á partir das
alças, estatueta gigante intercambiável

01 UN 285,00 285,00

25 Troféu56cm de altura, confeccionado em
plástico injetado poliestireno, base redonda
preta, com 31 cm de circunferência, 7 cm de
altura, cone dourado, acima uma taça preta
com alças , com 18 cm de largura a partir das
alças, estatueta intercambiável.

05 UN 45,00 225,00

TOTAL 7.605,00

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

Conta da despesa Funcional programáticav Destinação de recürSb;
1310 08.124.27.812.2701-2047 0.1.00.0000000
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4- DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1 - Poderão participar, além das empresas convidadas pelo Município de Planalto,
os demais interessados do ramo correspondente ao objeto do presente certame, que
manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 horas da apresentação das
propostas.
4.2 - Não poderão participar da presente licitação os interessados que estejam
cumprindo as sanções previstas nos incisos III e IV, do art. 87, da Lei n° 8.666/93.
4.3 - As empresas beneficiadas da LC 123/2006 deverão apresentar declaração
de enquadramento em regime de tributação para fazer valer o direito de
prioridade, conforme modelo constante no anexo V.

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

5.1 - Os Envelopes I e II, contendo respectivamente a documentação referente à
habilitação e à proposta de preço, deverão ser entregues na data, horário e local
indicados no preâmbulo deste Edital, devidamente fechados, constando das faces
os seguintes dizeres:

a) CONVITE 025/2013
ENVELOPE I - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PROPONENTE:

b) CONVITE N° 025/2013
ENVELOPE II - PROPOSTA DE PREÇO
PROPONENTE:
5.2 - A Comissão Permanente de Licitação não acolherá documentação ou
propostas apresentadas em desacordo com o horário, data e local especificados
neste Edital.

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

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

a) Prova de regularidade, perante o Instituto Nacional de Seguro Social -
INSS;

b) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS);

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

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

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

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

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

assinada pelo representante legal da licitante;
j) Declaração de Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do Artigo 7° da

Constituição Federal, conforme o modelo do Anexo IV deste Edital,
assinada pelo representante legal da licitante.

7 - DA PROPOSTA

7.1- A proposta de preços - envelope II, devidamente assinada pelo proponente ou
seu representante legal, deverá ser redigida em português, datilografada ou digitada,
de forma clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas nos campos que envolverem
valores, quantidades e prazos, com indicação do número deste Edital. Deverá ser
elaborada considerando as condições estabelecidas neste edital e seus anexos,
discriminando-se minuciosamente os objetos cotados, observando-se os
quantitativos de cotação de quantidades e os preços máximos unitários e totais,
constando ainda à marca dos objetos ofertados e validade da proposta mínima 60
(sessenta) dias, conforme descrito no Anexo I do presente Edital, facilitando assim o
julgamento. Não deverão ser cotados objetos que não atendam às
especificações mínimas prevista no Anexo I, sob pena de desclassificação.

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

b) O prazo de validade da proposta mínima 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 dos objetos do presente certame, deverá respeitar os preços máximos
fixados 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 6 (da habilitação) deste edital.
8.4- Os envelopes II, contendo proposta de preços, serão devolvidos fechados aos
proponentes inabilitados.
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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 lícitante não beneficiário da mesma
LC 123/2006, podem reformular no ato a sua proposta de preço para outro de
menor valor caracterizando desempate legal. O empate do valor da proposta já
decide a classificação a favor da empresa beneficiária da LC 123/2006.

9- DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO
9.1- Dentre as propostas dos proponentes considerados habilitados, serão
classificadas as propostas pela ordem crescente dos preços apresentados,
considerando-se vencedor o proponente que apresentar o MENOR PREÇO POR
LOTE, respeitando o critério de aceitabilidade dos preços, fixados no item 2 (do
objeto) deste edital.
9.2- Será desclassificada a proposta de preços que ultrapassar os valores máximos
estipulado no item 2 (do objeto) deste edital.
9.3- Não serão consideradas vantagens não previstas neste ato convocatório ou
qualquer oferta sobre propostas de outros concorrentes.
9.4 - Havendo empate entre duas ou mais propostas, a classificação se fará por
sua situação jurídica de empresa beneficiária da LC 123/2006, diversa das
demais e por sorteio, caso forem da mesma categoria jurídica e fiscal, no
mesmo ato público de abertura das propostas no qual os proponentes devem
estar presentes.
9.5 - Os classificados com o menor preço, ou o classificado que se enquadre
na condição de beneficiário da LC 123/2006.

10- DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO
10.1- A entrega correspondentes aos objetos acima mencionados será efetuada em
parcelas, ou seja, conforme a necessidade, deste Município de Planalto.
10.2- A entrega dos objetos da presente licitação deverá ser efetuada pela
proponente na Secretaria de Esportes, em até 05 (cinco) dias úteis após o
recebimento da solicitação de entrega.
10.3- O prazo de vigência do Contrato será até 31/12/2013.

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

12- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
12.1- Pela inexecuçáo total ou parcial a proponente ficará suspensa
temporariamente de participar em licitação e de contratar com a administração pelo
prazo de até 02 (dois) anos.
12.2- Pela inexecução total ou parcial do contrato, poderá, garantida a prévia defesa,
será aplicada multa corresponde a 10% (dez por cento) sobre o valor total do
contrato.

13- DOS TERMOS ADITIVOS

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

14- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS
14.1- O pagamento será efetuado após a entrega do(s) ob]eto(s), e em até 15
(quinze) dias após o recebimento da respectiva nota fiscal.

15- DOS ANEXOS DO EDITAL

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

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

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

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

8
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16.2 - Reserva-se ao Prefeito Municipal o direito de revogar ou anular a presente
licitação em seu todo ou parcialmente, sem que assista aos licitantes o direito de
reembolso desde que haja razões de conveniência administrativa ou interesse
público.
16.3 - Os interessados que tiverem dúvidas na interpretação deste Edital, serão
atendidos pelo Departamento de Licitações em horário de expediente.

Planalto-Pr., 01 de julho de 2013

/w-
MARLC^ FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal
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CONVITE N° 025/2013

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°

025/2013, instaurado pelo Município de Planalto, na qualidade de

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

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

praticar todos os demais atos que se fizerem necessários.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente

Local e data

NOME:

RG/CPF

CARGO
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CONVITE N° 025/2013

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ N"

ENDEREÇO FONE:

MUNICIPIO:^ EST.

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de

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

025/2013, 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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ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO
DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7° DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL

PROPONENTE:

CNPJ N°

ENDEREÇO.

MUNICÍPIO:

FONE:_

EST.

A proponente abaixo assinada, participante da licitação

modalidade de CONVITE N° 025/2013, 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° 025/2013

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

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ N°

ENDEREÇO.

MUNICÍPIO;

_FONE:_

EST.

O representante legal da empresa.

na qualidade de Proponente do
procedimento licitatório sob a modalidade de CONVITE N° 025/2013,
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® 025/2013

ANEXO VI - TERMO DE RENÚNCIA

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° 025/2013,
instaurado pelo Município de Planalto, declara na forma e sob as penas
impostas pela Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, obrigando a
empresa que representa, que não pretende recorrer da decisão da Comissão
de Licitação, que julgou os documentos de habilitação, renunciando, assim,
expressamente, ao direito de recurso da fase habilitatória e ao prazo
respectivo, e concordando, em conseqüência, com o curso do procedimento
licitatório, passando-se à abertura dos envelopes de proposta de preço dos
proponentes habilitados.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e data

NOME:

RG/CPF

CARGO
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EMPRESA:

CNPJ N°

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO
EDITAL CONVITE N° 025/2013

INSCRIÇÃO ESTADUAL N°

ENDEREÇO:

CIDADE: ESTADO:

Declara o recebimento do edital CONVITE N° 025/2013 e anexos

I,II,III,IV,V,VI e Minuta de Contrato, pertinente a contratação de
empresa visando a aquisição de troféus e medalhas, destinados a
Secretaria de Esportes Município de Planalto.

Planalto-Pr. de de

NOME:

RG N"

ASSINATURA:
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MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° ..../2013
CONVITE N° ...../2013

Contrato administrativo que entre si fazem o Município de Planalto e a
empresa na forma abaixo.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PLANALTO, pessoa jurídica de direito Público
Interno, com sede à Praça São Francisco de Assis, rf 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 nf com sede à
N° na Cidade de

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

domiciliado(a), na Cidade de
CLÁUSULA PRIMEIRA

DO OBJETO DO CONTRATO
O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa visando a

aquisição de troféus e medalhas, destinados a Secretaria de Esportes Município de
Planalto, tudo conforme a seguin
ITEM QUANT UNID DISCRIMINAÇÃO

Medalha com 70mm em

plástico ABS nas cores ouro,
prata e bronze, fita na cor
azul com 20mm de largura.

Medalha de latão gedeval
com fita e timbre, 60 mm.

Troféu 29 cm de altura, com

base preta sextavada, acima
componente dourado,
estatueta intercambiável,

confeccionado em plástico
injetado poliestireno.

Troféu 47 cm de altura, base

quadrada preta em polímero,
com 16 cm de largura, 9,5

MARCA VALOR

UNIT.

VALOR

TOTAL
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cm de altura, cone dourado

anel vermelho, e taça com

alças e tampa dourada, com
27 cm de largura á partir das
alças, acima desta um anel
vermelho, estatueta

intercambiável.

Troféu 47 cm de altura, base

redonda, 17 cm de largura,
11 cm de altura, vermelha em

polímero, cone dourado, anel
vermelho, taça dourada com

tampa e alças dourada com
27 cm de largura á partir das
alças,- acima da taça um anel
vermelho, estatueta

intercambiável

Troféu 50 cm de altura, base

quadrada preta em polímero,
com 16 cm de largura, 9,5
cm de altura, cone dourado

anel vermelho, e taça com

alças e tampa dourada, com
27 cm de largura á partir das
alças, acima desta um anel
vermelho, estatueta

intercambiável.

Troféu 50 cm de altura, base

redonda, 17 cm de largura,
11 cm de altura, vermelha em

polímero, cone dourado, anel
vermelho, taça dourada com
tampa e alças dourada com
27 cm de largura á partir das
alças, acima da taça um anel
vermelho, estatueta

intercambiável

Troféu 52 cm de altura, base

quadrada preta em polímero,
com 16 cm de largura, 9,5
cm de altura, cone dourado

anel vermelho, e taça com

alças e tampa dourada, com
27 cm de largura á partir das
alças, acima desta um anel
vermelho, estatueta

intercambiável.

Troféu 52cm de altura,
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confeccionado em plástico
injetado poliestireno base
redonda preta, com 31 cm de
circunferência, 7 cm de

altura, cone dourado, acima

uma taça preta com alças ,
com 18 cm de largura a partir
das alças, estatueta

intercambiável.

Troféu 53 cm, de altura, base

redonda, 17 cm de largura,
11 cm de altura, vermelha em

polímero, cone dourado, anel
vermelho, taça dourada com
tampa e alças dourada com
27 cm de largura á partir das
alças, acima da taça um anel
vermelho, estatueta

intercambiável.

Troféu 63 cm, de altura, base

preta de polímero, com 26 cm
de largura, 10 cm de altura,
um estágio com 4 tubos
dourados, uma base com

águias nas laterais, uma taça
dourada com alças de cor

cinza, medindo 32 cm de

largura á partir das alças,
componente cinza dentro da
taça, confeccionado em

plástico injetado poliestireno.

Troféu 73 cm de altura, base

quadrada preta em polímero,
com 16 cm de largura, 9,5
cm de altura, acima

componentes dourado com
anel azul no meio, tubo de

cor azul bola lisa dourada

com aro azul no meio com 17

cm, estatueta intercambiável.

Troféu 73 cm de altura, base

quadrada preta em polímero,
com 16 cm de largura, 9,5
cm de altura, acima

componentes dourado com
anel dourado no meio, tubo

de dourado, bola lisa

dourada com aro dourado no
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meio com 17 cm, estatueta

intercambiável.

Troféu 73 cm de altura, base

quadrada preta em polímero,
com 16 cm de largura, 9,5
cm de altura, acima

componentes dourado com
anel vermelho no meio, tubo

de cor vermelho, bola lisa

dourada com aro dourado no

meio com 17 cm, estatueta

intercambiável.

Troféu 77 cm de altura, base

quadrada preta em polímero,
com 16 cm de largura, 9,5
cm de altura, acima

componentes dourado com
anel azul no meio, tubo de

cor azul bola lisa dourada

com aro azul no meio com 17

cm, estatueta intercambiável.

Troféu 77 cm de altura, base

quadrada preta em polímero,
com 16 cm de largura, 9,5
cm de altura, acima

componentes dourado com
anel vermelho no meio, tubo

de cor vermelho, bola lisa

dourada com aro dourado no

meio com 17 cm, estatueta

intercambiável.

Troféu 77cm de altura, base

quadrada preta em polímero,
com 16 cm de largura, 9,5
cm de altura, acima

componentes dourado com
anel dourado no meio, tubo

de dourado, bola lisa

dourada com aro dourado no

meio com 17 cm, estatueta

intercambiável

Troféu 81 cm de altura, base

quadrada preta em polímero,
com 16 cm de largura, 9,5
cm de altura, acima

componentes dourado com
anel dourado no meio, tubo

de dourado, bola lisa
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dourada com aro dourado no

meio com 17 cm, estatueta

intercambiável.

Troféu 81 cm de altura, base

quadrada preta em polímero,
com 16 cm de largura, 9,5
cm de altura, acima

componentes dourado com
anel vermelho no meio, tubo

de cor vermelho, bola lisa

dourada com aro dourado no

meio com 17 cm, estatueta

intercambiável.

Troféu 81 cm, de altura, base

quadrada preta em polímero,
com 16 cm de largura, 9,5
cm de altura, acima

componentes dourado com
anel azul no meio, tubo de

cor azul bola lisa dourada

com aro azul no meio com 17

cm, estatueta intercambiável.
Troféu de 69 cm de altura,

base preta de polímero, com
26 cm de largura, 10 cm de
altura, um estágio com 4
tubos dourados, uma base

com águias nas laterais, uma
taça dourada com alças de
cor cinza, medindo 32 cm de

largura á partir das alças,
componente cinza dentro da
taça, confeccionado em

plástico injetado poliestireno.

Troféu de altura 117 cm, com

base preta de madeira com
uma taxa pequena, com

estatueta sobre a base, 4

colunas com tubo dourado e

prata acima 4 águias nas
laterais da base, com taça

dourada com tampa e alças
com 48cm a partir das alças,
confeccionado em plástico
injetado poliestireno.

Troféu, 24cm de altura, com

base preta sextavada, acima
componente dourado,
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estatueta intercambiável,

confeccionado em plástico
injetado poliestireno.

24 01 UN Troféul28 cm de altura, base

em polímero preta, com 10
cm de altura, 25 cm de

largura, acima desta uma
estatueta, cones dourados

intercalados por anéis
vermelhos, uma base fina

com bolinhas douradas nos

cantos, um cone dourado

com taça vermelha com alças
e tampa dourada, medindo
27 cm á partir das alças,
estatueta gigante
intercambiável

25 05 UN Troféu56cm de altura,

confeccionado em plástico
injetado poliestireno, base
redonda preta, com 31 cm de
circunferência, 7 cm de

altura, cone dourado, acima

uma taça preta com alças ,
com 18 cm de largura a partir
das alças, estatueta
intercambiável.

VALOR TOTAL

Parágrafo Único - Integram e completam o presente termo Contratual,
para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as
condições expressas no edital CONVITE N° /2013, juntamente com seus anexos e
a proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA
DO VALOR

Pelo fornecimento dos objetos ora contratado, a CONTRATANTE
pagará à CONTRATADA o valor total de R$ ( ),
daqui a diante denominado VALOR CONTRATUAL.

CLÁUSULA TERCEIRA
DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA
Parágrafo Primeiro - A entrega correspondente aos objetos acima

mencionado será efetuada em parcelas, ou seja, conforme a necessidade deste
Município de Planalto.

Parágrafo Segundo - Os Objetos deverão ser entregues na Secretaria de
Esportes, em até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da Solicitação de Entrega.

CLÁUSULA QUARTA
DA FORMA DE PAGAMENTO
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Parágrafo Primeiro - Os pagamentos serão efetuados de acordo com a
entrega dos objetos, e em até 15 (quinze) dias, após o recebimento da(s) respectiva(s)
nota(s) fiscal(is).

Parágrafo Segundo - Os pagamentos decorrentes da aquisição dos
objetos correrão por conta dos recursos próprios do Município de Planalto, através

Conta da despesa Funcional programática ^ .Qgsfjnação de recrusq

1310 08.124.27.812.2701-2047 0.1.00.0000000

CLAUSULA QUINTA

DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES
Parágrafo Primeiro - Constituem direitos da CONTRATANTE receber

os objetos deste Contrato nas condições avençadas e da CONTRATADA perceber o
valor ajustado na forma e prazo convencionados.

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

do Contrato.

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

comerciais decorrentes.

c) A CONTRATADA é obrigada a substituir as suas expensas, o(s)
objeto(s) do contrato em que se verificarem, defeitos ou incorreções.

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

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

CLÁUSULA SEXTA
DA CESSÃO DO CONTRATO

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

CLÁUSULA SÉTIMA

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL

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

Parágrafo Segundo - Pelo retardamento da execução do contrato,
quando não mantiver a proposta, falhar ou fraudar no fornecimento do objeto
adquirido, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude
fiscal, garantindo o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de
licitar e contratar com a administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante o Município de Planalto.

CLÁUSULA OITAVA
DA RESCISÃO

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

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

CLÁUSULA NONA
DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência será até 31/12/2013.
CLÁUSULA DÉCIMA

DOS CASOS OMISSOS

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

DO FORO

As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento
deste termo, perante o Foro da Comarca de Capanema-Pr. Não obstante qualquer
mudança de domicüio 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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citacao

e: "licitacao" <licitacao@planalto. pr.gov. br>
ata: segunda-feira, 1 de julho de 2013 16:22
ara: <betoalianca@hotmail.com>
nexar: EDITAL.docx; MINUTA DE CONTRATO.doc: RECEBiMENTO.doc; ANEXO ll.doc; ANEXO lll.doc; ANEXO

IV.doc; ANEXO V.doc; ANEXO Vl.doc
ssunto: CONVITE N" 025/2013

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

MINUTA DE CONTRATO

RECEBIMENTO

ANEXO II

ANEXO III

ANEXO IV

ANEXO V

ANEXO VI

01/07/2013
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citacao

e: "licitacao" <licitacao@planalto. pr.gov. br>
ata: segunda-feira, 1 de julho de 2013 16:21
ara: <colussltictac@brturbo.com.br>
nexar: MINUTA DE CONTRATO.doc: PropostaCOLUSSI.esI; RECEBIMENTO.doc: ANEXO ILdoc; ANEXO lll.doc;

ANEXO IV.doc; ANEXO V.doc; ANEXO Vl.doc; EDITAL.docx
ssunto: CONVITE N® 025/2013

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

PropostaCOLUSSI.esI
RECEBIMENTO

ANEXO II

ANEXO III

ANEXO IV

ANEXO V

ANEXO VI

EDITAL

01/07/2013
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citacao

e: "licitacao" <licitacao@planalto.pr.gov.br>
ata: segunda-feira, 1 de julho de 2013 16:21
ara: <sandrar.rambo@hotmall.com>
nexar: PropostaSANDRA.esl: RECEBIMENTO.doc: ANEXO ll.doc; ANEXO lILdoc; ANEXO IV.doc; ANEXO V.doc;

ANEXO Vl.doc: EDITAL.docx; MINUTA DE CONTRATO.doc
ssunto: CONVITE N® 025/2013

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

ANEXO II

ANEXO III

ANEXO IV

ANEXO V

ANEXO VI

EDITAL

MINUTA DE CONTRATO

01/07/2013



fliSiiTO

município de planalto
CNFIN"" 76,460.526/0001-16

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

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

PLANALTO - PARANÁ

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO
EDITAL CONVITE N° 025/2013

EMPRESA: Colussí & Colussi Ltda.

CNPJ N°: 76.768.381/0001-62

INSCRIÇÃO ESTADUAL A/^; 33500803-08

ENDEREÇO: Av. Brasil. 303 - Edifício Colussi.

CIDADE: Capanema. ESTADO: Paraná.

Declara o recebimento do edital CONVITE A/° 025/2013 e anexos
UIJII,IV,V,VI e Minuta de Contrato, pertinente a contratação de empresa
visando a aquisição de troféus e medalhas, destinados a Secretaria de
Esportes Município de Planalto.

Planalto-Pr,.03 de julho de 2013.

NOME: ALDEMIR COLUSSI

RG N"": 2.004.536-1

ASSINATURA:



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

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO
EDITAL CONVITE N° 025/2013

EMPRESA: SANTO CONTE & CIA LTDA.

CNPJ N°: 81.486.886/0001-02

INSCRIÇÃO ESTADUAL N°: 33200880-37

ENDEREÇO: Av. Bruno Zuttion, 3209, Centro.

CIDADE: Realeza. ESTADO: Paraná.

Declara o recebimento do edital CONVITE N° 025/2013 e anexos

I,II,III,IV,V,VI e Minuta de Contrato, pertinente a contratação de
empresa visando a aquisição de troféus e medalhas, destinados a
Secretaria de Esportes Município de Planalto.

Planalto-Pr,.03 de julho de 2013.

NOME; Floriberto Conte

RG N°: 1.791.556-8 SSP-PR

ASSINATURA:



fAÀÍÁÚt?

município de planalto

CNP/JV" 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

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO
EDITAL CONVITE N° 025/2013

RAZÃO SOCIAL: SANDRA ROSA DEPARIS RAMBO

CNPJ N°.: 06.103.562/0001-47

ENDEREÇO: AV. RIO GRANDE DO SUL, 1147 FONE: (46) 3555-2231

INSCRIÇÃO ESTADUAL N°: 90298155-15

MUNICÍPIO: PLANALTO EST.: PARANÁ

Declara o recebimento do edital CONVITE N° 025/2013 e anexos

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

empresa visando a aquisição de troféus e medalhas, destinados a

Secretaria de Esportes Município de Planalto.

Planalto-PR. 03 de Julho de 2013.

NOME: SANDRA ROSA DEPARIS RAMBO

RG N°: 8.140.716-9 SSP/PR

ASSINATURA:



CONVITE N° 025/2013

ANEXO II - CARTA DE CREDENCIAMENTO

RAZÃO SOCIAL; SANTO CONTE & CIA LTDA

CNPJ N° 81.468.886/0001-02

ENDEREÇO Av. Bruno Zuttion, 3209, Centro, FONE: 46 35431295

MUNICÍPIO: Realeza EST.: Paraná

Credenciamos o Sr. Floriberto Conte, portador da

cédula de identidade sob n° 1,791.556-8 SSP-PR e CPF sob n°

750.333.809-15, a participar do procedimento licitatório, sob a

modalidade de CONVITE N° 025/2013, 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

Realeza PR 08 de Julho de 2013.

SANTO CIA LTDA

FLORIBERTO CONTE

Sócio Administrador

RG 1.791.556-8 SSP-PR CPF 750.333.809-15

.468.886/0001- ojl

SAHTOCõ^SUÁCIA. LTÜA. ME

A:j 3rimc Zíitlicn, 3209 - Centro

í 05770-000 - REALEZA -



UnãiT?

município de planalto

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

e-niai l: pia na l to @rline. co m. br
Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO - PARANÁ

CONVITE N° 025/2013

ANEXO II - CARTA DE CREDENCIAMENTO

RAZÃO SOCIAL: SANDRA ROSA DEPARIS RAMBO

CNPJ N°.: 06.103.562/0001-47

ENDEREÇO: AV. RIO GRANDE DO SUL, 1147 FONE: (46) 3555-2231

^  MUNICÍPIO: PLANALTO EST.: PARANÁ

Credenciamos a Sr.^ SANDRA ROSA DEPARIS RAMBO,

portadora da cédula de identidade sob n°. 8.140.716-9 SSP/PR e CPF sob

n°. 007.403.649-10, A participar do procedimento licitatório, sob a

modalidade de CONVITE N° 025/2013, 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

^  A fVÃ yo Planalto-PR. 10 de Julho de 2013.

'  NOME: SANDRA ROSA DEPARIS RAMBO

W  RG: 8.140.716-9 SSP/PR CPF: 007.403.649-10

CARGO: EMPRESÁRIA



município de planalto

CNP/AT" 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° 025/2013

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: SANDRA ROSA DEPARIS RAMBO

CNPJ N°.: 06.103.562/0001-47

ENDEREÇO: AV. RIO GRANDE DO SUL, 1147 FONE: (46) 3555-2231

MUNICÍPIO: PLANALTO EST.: PARANÁ

O representante legal da empresa SANDRA ROSA

DEPARIS RAMBO, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório

sob a modalidade de CONVITE N° 025/2013, 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. 10 de Julho de 2013.

NOME: SANDRA ROSA DEPARIS RAMBO
j<Q

RG: 8.140.716-9 SSP/PR CPF: 007.403.649-10

sffi CARGO: EMPRESARIA



CONVITE 025/2013

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: SANTO CONTE & CIA LTDA

CNPJ N° 81.468.886/0001-02

ENDEREÇO Av. Bruno Zuttion, 3209, Centro, FONE: 46 35431295

MUNICÍPIO: Realeza EST.: Paraná

O representante legal da empresa SANTO CONTE & CIA

LTDA, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório sob a

modalidade de CONVITE N° 025/2013, instaurado pelo Município de

Planalto, declara para todos os fins de direito que estoamos 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.

Realeza PR 08 de Julho de 2013.

SANTO CIA LTDA

FLORIBERTO CONTE

Sócio Administrador

RG 1.791.556-8 SSP-PR CPF 750.333.809-15

\

81.468.886/0001-0?
5Af^lOCO;::ííC-A. LíDA.

Av. Bruno ZuUÍ'.">. 3205 -
I 8 6770-000 - REALcIA - i-ri
I



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° 025/2013

DATA: 11/07/2013

EMPRESA= SANTO CONTE & CIA LTDA - EPP

DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

- Certidão Negativa de Débitos CND - Validade 25/07/2013;

- Certidão de Regularidade de Situação CRS-FGTS - 06/08/2013;

- Certidão Positiva de Tributos Federais - Validade até; 04/01/2014;

- Certidão Negativa de Tributos Estaduais - Validade até: 05/11/2013;

- Certidão Negativa de Tributos Municipais - até: 07/09/2013;

- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - Validade até 03/012014;

-Contrato Social da Empresa;

- CNPJ da empresa;

- Declaração de Idoneidade (anexo III);



Certidão Negativa de Debito

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE

TERCEIROS

N° 000122013-14021886

Nome: SANTO CONTE & CIA LTDA - EPP

CNPJ: 81.468.886/0001-02

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. =) terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos
ac^iistrados 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
á  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
d{^}10.

Emitida em 26/01/2013.

Válida até 25/07/2013.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

http://www010.dataprev.gov.br/CWS/BIN/cws_mv2.asp?COMS_BIN/SIW_Contexto=CND/SIW__Tran... 09/07/2013
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 81468886/0001-02
Razão Social: sto conte e cia lida

Endereço: av bruno zuttion 3209 / centro / realeza / pr / 85770-000

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: 08/07/2013 a 06/08/2013

Certificação Número: 2013070810091790765630

Informação obtida em 08/07/2013, às 10:09:17.

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

W

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crfi'CrfiT'geCFSImprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=53915... 08/07/2013



Certidão Internet

Receita Federai
•7'T#

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Procuradoria-Geraí 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: SANTO CONTE & CIA LTDA - EPP

CNPJ: 81.468.886/0001-02

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

Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB n^ 3, de 02/05/2007.
Emitida às 10:08:41 do dia 08/07/2013 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/01/2014.

Código de controle da certidão: B05C.E9AA.CD51.8161

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta I
^ Pr^Ar^r p49ind
0 pM'4 Impressio

http;//www.receita.fazenda.gov.br/apIicacoes/ATSPO/certidao/CndconjimtaInter/EmiteCertidaoIntemet... 08/07/2013



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

paranA
GOVfftNOOOESTAOO

Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

10623489-63

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 81.468.886/0001-02

Nome: SANTO CONTE & CIA LTDA

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

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

Finalidade: Licitação

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

Esta Certidão tem validade até 05/11/2013 - Fornecimento Gratuito

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

Certidão N° 10623489-63

Emitida Eletronicamente via Intemet
08/07/2013 -10:24:51

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

https://www.arintemet.pr.gov.br/outros/_d_negativa2.asp?eUser=&eCPF=&eCNPJ=81.468.886/00... 8/7/2013



município DE REALEZA ;

. . . . ESTADO DO PARANA

•  76'.205.673/0001-40 '

RUA BARAO.DORIO BRANCO, 3507 -CENTRO - REALEZA- PR.

ALVARA N» 18741

alvará de licença;para Locaiização..á:.-

o município de realeza, conforme protoc

Nome

SANTO CONTE E CIA LTDA

CNPJ/CPF : 81;. 468..886/00,01-^,P:2

Localização

BRUNO ZUTTION^AV 3209

O  . . . .

.85:770-000 realeza: - PR'

CNAE/At1vidades

COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE JÒALHERIA:'
REPARACAO E MANUTENÇÃO. DE OUTROS. OBJETOS E. EQUIPAMENTOS' PESSOAIS. .E.'.D:0ME

Horário de funcionamento

>> Sem horário definido <<

Emitido em

09/07/201:3

válido até

09/07/2014

1-- o presente alvará só tem efeito:para o período especificado, ficando; su jeito a':renovaçâo ;anuai;. : y ; ;

2 —.Sera exigida renovação da licença sempre que ocorrer mudanças., de. ramo de atividade, modificações nas

.• .características do; estabelecimento ou ;tcah5ferência de Local;

razão 5.o;cial, ramo de atividade,3 - Nos casos de alterações tais como: encerramento, mudanças de Endereço,

:  : : :etc ò: coritribuinté: será obrigado a: comunicar a : Pre:feitura dentro do ;pràz'o :máxÍm'o':de: 30 (trinta) ;.dias..

IMPORTANTE

Evite muitas,.auditorias, fiscalização especial e outros aborrecimentos mantEndo era dia. sua :situação

perante; o fisco. Futuramente, voçe: precisará de ÇeçCidõès para fins de

Zele pelo seu futuro.

aposéhtadpria, auxíliosj; pensão>, etc.

Equiplanò Sistemas S/C Ltda'

Sfcínif TÊÍfjVo Costo
DIIETOÍ WTO. TBIB. EFfJCAUZáÇÃO:

PORT.N«4.JÍ)/T3



município de realeza

ESTADO DO PARANA

Certidão Negativa

-Certidão —Requerente

12950 GERENTE

-Validade

:p7/0?/20l3

-Finalidade —

diversas

-Controle

;pi874i

-CNPJ/CPF

-Razão S

-Protocolo

ocial

SANTO:CONTE

81.468.886/0001-02

-Endereço da empresa

BRUNO ZUTTION,AV 3209

-CNAE/Atividades

CIA^ l/TDA'::

Inscrição Estadual Alvara

3320088037 18741

COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE JOALHERIA REPARACAO E MANUTENÇÃO DE OUTROS OBJETOS E EQU

Certificamos que até a presente data não existe débito tributário vencido

relativo a empresa com a Localização descrita acima.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar débitos constatados

posteriormente mesmo referente a) periodo compreendido nesta Certidão.

REALEZA, 09 de JULHO de 2013

SECRETARIO DE FINANÇAS Je Pi
niRÊTOR WTO. TRIB.EFlSCALl.
1  PORT.NM.Kl/l.l

Emitido por : SIDNEI
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SANTO CONTE & CIA LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 81.468.886/0001-02

Certidão n": 32421627/2013

Expedição: 08/07/2013, às 10:16:07
Validade: 03/01/2014 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

^  Certifica-se que SANTO CONTE & CIA LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS) ,
inscrito (a) no CNPJ sob o n® 81.468.886/0001-02, NÃO CONSTA do Banco

Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação dás 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 2 011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

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

anteriores à data da sua expedição.

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

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst, jus.br.



DO PARANA
SANTO CONTE & CIA LTDA - EPP

CNPJ 81.468.886/0001-02

SEXTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

SANTO CONTE, brasileiro, nascido na cidade de Joaçaba,
Catarina, casado sob o regime de comunhão universal de bens, em^
do CPF 125.492.749-20 e da Cédula de Identidade 594.068 SSÍP'
domiciliado na Rua Espanha 2817, Centro, Realeza, Estado do Paraná,^
000; e MARIA CONTE, brasileira, nascida na cidade de Treviso, Estado de Santa
Catarina, casada sob o regime de comunhão universal de bens, empresária, portadora
do CPF 771.868.779-15 e da Cédula de Identidade 1.506.314 SSP-PR, residente e
domiciliada na Rua Espanha 2817, Centro, Realeza, Estado do Paraná, CEP 85.770-
000, e FT.ORTRERTO CONTE, brasileiro, nascido na cidade de Realeza estado do
Paraná, em 03/01/1972, solteiro, empresário, portador do CPF 750.333,809-15 e da
Cédula de Identidade 1.791.556-8 SSP-PR, residente e domiciliado na Rua Espanha
2817, Centro, Realeza, Estado do Paraná, CEP 85.770-000; sócios componentes da
sociedade mercantil que gira sob o nome comercial de SANTO CONTE & CIA
LTDA - EPP. com sede e foro na cidade de Realeza, Estado do Paraná, na Avenida
Bruno Zuttion n° 3209, Centro, CEP 85.770-000, e com contrato social arquivado na
Junta Comercial do Estado do Paraná sob n° 4120221695-4 por despacho em sessão
de 17 de Agosto de 1989, e o Quinto e ultimo Ato registradq^nesta Junta sob n°
20043522408, por despacho em sessão de 05 de Outubro de 2004, resolvem por este
instrumento particular de alteração de contrato modificar seu contrato primitivo
como segue:

CLAUSULA PRIMEIRA - Fica criada a filial de n° 1, na cidade de Santa Izabel do Oeste, Estado do Paraná, à Rua
Guabirobeira, 875, Centro, CEP 85650-000, com inicio das atividades em 17 de Julho de 2006.
CLAUSULA SEGUNDA - DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO: A vista da modificação ora ajustada e em
consonância com o que determina o artigo 2° do inciso I da lei n° 9.841 de 05/10/99, os sócios RESOLVEM, por este
instrumento, atiialiyjir e consolidar o contrato social, tomando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e
condições contidas no contrato primitivo que, adequado às disposições da ref«ida lei n° 10.406/2002 aplicáveis a
este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:
CLAUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial SANTO CONTE & CIA LTDA EPP.
CLAUSULA SEGUNDA; A sede da sociedade é na Avenida Bruno Zuttion, 3209, Centro, Realeza, Estado do
Paraná, CEP 85770-000.
CLAUSULA TERCEIRA: O ramo e atividade da empresa é: COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE
RELOJOARIA E JOALHERIA, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE UTILIDADE DOMESTICA,
COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS
DE USOS DOMÉSTICO E PESSOAL, REPARAÇÃO DE JOiÃS E RELÓGIOS E O COMERCIO VAREJISTA
DE APARELHOS DE TELEFONE CELULAR.

CLAUSULA OUARTA; O Capital Social no valor de R$ 98.000,00 (noventa e oito mil reais) divididos em 98.000
(noventa e oito mil) quotas de R$ 1,00 (um real) cada uma, já integralizados, em moeda corrente do país, fica assim
distribuídos entre os sócios;

SOCIOS QUOTAS CAPITAL R$ PARTIC

SANTO CONTE 39.200 39.200,00 40%

MARIA CONTE 29.400 29.400,00 30%

FLORIBERTO CONTE 29.400 29.400,00 30%

TOTAL 98.000 98.000,00 100%

CLAUSULA QUINTA; A sociedade iniciou suas atividades em 01 de Setembro de 1989 e o seu prazo de duração é
Indeterminado.

CLAUSULA SEXTA; As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou tiansferidas a terceiros sem o
consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, 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 à FT.ORTBERTO CONTE com poderes e
atribuições de Administrador 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.



DO PARANÁ
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SANTO CONTE & CIA LTPA - EPP

CNPJ 81.468.886/0001>02

SEXTA ALTERAÇÃO PE CONTRATO SOCIAL

CLAUSULA NONA: Ao téraiino da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrad
justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial^
resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados,
CLAUSULA DEClMAr Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberare
contas e designarão administrador(es) quando for o caso.
CLAUSULA DÉCIMA PREViElRA: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de
"pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedfdo de
exercer a administração da sociedade, por lei e^ecial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob
os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por arime falimentar, de
prevaricação, peita ou subomo, 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 DÉCIMA TERCEERA; Falecendo ou int^ditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas
atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s)
sócio(s) remanescente(s), o valor de 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 erq^que q sociedade se resolva em relação a
seu sócio.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - Fica criada a filial de n® 1, na cidadç de Santa Izabel do Oeste, Estado do
Paraná, á Rua Guabirobeira, 875, Centro, CEP 85650-000.
CLAUSULA DÉCIMA QUINTA; DECLARAM todos os sócios que a presente empresa se enquadra no disposto
do artigo 4° da Lei n® 9.841/99, e que o volume de sua receita bruta não excederá o limite fixado no artigo 2°, inciso
II da Lei 9.841, não se enquadrando igualmente em nenhuma das exclusões de que trata o artigo 3° da referida Lei.
CLAUSULA DÉCIMA SEXTA; Fica eleito o Fórum da Comarca de Realeza, Paraná, para o exercício e o
cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem justo e contratados, lavram, datam, e assinam, juntamente com duas
testemunhas co-assinadas, o presente instrumento, em três vias de igual forma e teor,
obrigando-se fielmente por seus herdeiros e sucessores a cum]
tennos.

Reale^PR 27 de Junho de 2006.

Testemunhas

VALDIR

RG. 1.625.5

MARIA C

todos os seus

FLORIBEfflfrO CONTE

PAVANELO

PR

ZELIO

RG 3.789.812-0 SSP-PR
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
81.468.886/0001-02

MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL 17/08/1989

NOME EMPRESARIAL

SANTO CONTE & CIA LTDA - EPP

título do estabelecimento (NOME DE FANTASIA)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.83-1-01 - Comércio varejista de artigos de joalheria

"l9»e(G0 E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS
47.83-1-02 - Comércio varejista de artigos de relojoaria

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

LOGRADOURO

AV BRUNO ZUTTION

NUMERO

3209

COMPLEMENTO

CEP

85.770-000

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

MUNICÍPIO

REALEZA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SlTUAÇAO ESPECIAL
********

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

Er " do no dia 08/07/2013 às 10:06:32 fdata e hora de Brasílial.

I Voltar
Páaina; 1/1

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp 08/07/2013



Emissão do CICAD

PARANÁ
CnvíPtO DO Htftro

Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS 1 Inscrição CNPJ Inicio das Atividades

33200880-37 1 81.468.886/0001-02 10/1989

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial SANTO CONTE & CIA LTDA

Título do Estabelecimento RELOJOARIA ALIANÇA

Endereço do Estabelecimento AV BRUNO ZUTTION, 3209 - CENTRO - CEP 85770-000
FONE: (46) 3543-1295

Município de instalação REALEZA • PR, DESDE 10/1989

(Estabelecimento Matriz)

Qualificação

O'., ^ A. , ATIVO-SIMPLES NACIONAL/SIMPLES NACIONAL-PRAZO NAO APLICÁVEL.Situaçao Atual ^^^2007

Natureza Jurídica 206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA

Atividade Econômica Principal do 47S9-8/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO
Estabelecimento NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Atívidade(s) Econõmica(s)
Secundária(s) do Estabelecimento

Quadro Societário

Nome Completo / Nome Empresarial

MARIA CONTE

Quaimcaçao

SÓCIO

SÓCIO

SÓCIO-ADMINISTRADOR

Inscnçao

771.868.779-15

SANTO CONTE125.492.749-20

750.333.809-15 FLOR BERTO CONTE

Este CICAD tem validade até 07/08/2013.

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via
Internet wvvw.fazenda.or.gov.br

t  Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

CAD/ICMS NO 33200880-37

Emitido Eletronicamente via Internet

08/07/2013 10:07:21

# Dados transmitidos de foima segura
Tecnologia CELEPAR

https://www.armtemet.pr.gov.br/cadicms/_ce_CIFSl lD.asp?eIncludeLinkFaciI=S&eCadicms=332008... 08/07/2013



CONVITE N'' 025/2013

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

RAZÃO SOCIAL: SANTO CONTE 6b CIA LTDA

CNPJ N° 81.468.886/0001-02

ENDEREÇO Av. Bruno Zuttion, 3209, Centro, FONE: 46 35431295

MUNICÍPIO: Realeza EST.: Paraná

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de

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

025/2013, instaurado pelo Município de Planalto, que não fomos

declarados inidõneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em

qualquer de suas esferas.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Realeza PR 08 de Julho de 2013.

SAN|eCG<^TE ÔB CIA LTDA
FLORIBERTO CONTE

Sócio Administrador

RG 1.791.556-8 SSP-PRCPF 750.333.809-15

r81.468.886/0C01- 02^
SA^rrCo:aí:(:,OÁ. iroÁ. ̂áe

Av. Gnmo Zuttion^ - Confo
^c5;*.'íJ-0£/C - realb:za -



CONVITE N° 025/2013

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

RAZÃO SOCIAL: SANTO CONTE CIA LTDA

CNPJ N° 81.468.886/0001-02

ENDEREÇO Av, Bruno Zuttion, 3209, Centro, FONE: 46 35431295

MUNICÍPIO: Realeza EST.: Paraná

A proponente abaixo assinada, participante da licitação

modalidade de CONVITE N° 025/2013, por seu representante, declara, na

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

1993 e demais legislação pertinente, que, nos termos do § 6° do artigo 27

da Lei n° 6.544, de 22 de novembro de 1989, encontra-se em situação

regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere á observância

do disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Realeza PR 08 de Julho de 2013.

SANTO C9ip^& CIA LTDA

FLORIBERTO CONTE

Sócio Administrador

RG 1.791.556-8 SSP-PRCPF 750.333.809-15

^81.468.886/0001-071

SANTO CIA. LrOA.MI

Av. BrtJno Zttüioi,, 3200 - Cr.-lro^05770-000 ' fít ALB/.A - '"'-J
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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" 025/2013

DATA: 11/07/2013

EMPRESA= SANDRA ROSA DEPARIS RAMBO - ME

DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

- Certidão Negativa de Débitos CND - Validade 22/10/2013;

- Certidão de Regularidade de Situação CRS-FGTS - 16/07/2013;

- Certidão Positiva de Tributos Federais - Validade até: 29/12/2013;

- Certidão Negativa de Tributos Estaduais - Validade até: 30/10/2013;

- Certidão Negativa de Tributos Municipais - até: 02/09/2013;

- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - Validade até 28/12/2013;

"Contrato Social da Empresa;

- CNPJ da empresa;

- Declaração de Idoneidade (anexo III);
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MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federai do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES

PREVIDENCIÁRIAS E AS DE TERCEIROS

N° 000682013-14021562
Nome: SANDRA ROSA DEPARIS RAMBO - ME

CNPJ: 06.103.562/0001-47

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever

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

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

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

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

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

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

Emitida em 25/04/2013.

Válida até 22/10/2013.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

http://www010.dataprev.gov.br/cws/contexto/cnd/cnd.html 02/07/2013
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CAIXA ECONOMiCA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 06103562/0001-47
Razão Social:SANDRA rosa deparis rambo epp

Endereço: av rio grande do sul ii47 / centro / planalto / pr /
85750-000

A Caixa Econômica Federai, no uso da atribuição que ihe 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: 17/06/2013 a 16/07/2013

Certificação Número: 2013061714005709742979

Informação obtida em 02/07/2013, às 09:22:09.

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

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp7VARPes... 02/07/2013
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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: SANDRA ROSA DEPARIS RAMBO - ME

CNPJ: 06.103.562/0001-47

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

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

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

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB n- 3, de 02/05/2007.
Emitida às 09:23:46 do dia 02/07/2013 <hora e data de Brasíiia>.

Válida até 29/12/2013.

Código de controle da certidão: B397.4E1D.E770.5650

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

http://www.receila.fazenda.gov.br/aplicacoes/ATSPO/certidao/CndconjuntaInter/Emit... 02/07/2013
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Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda

PARANÁ Coordenação da Receita do Estado
GOVÇRNOnO ÍVAnO

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

N°10601779-47

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 06.103.562/0001-47

Nome: SANDRA ROSA DEPARIS RAMBO

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

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

Finalidade: Licitação

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

Esta Certidão tem validade até 30/10/2013 - Fornecimento Gratuito

f  Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

Certidão N° 10601779-47

Emitida Eletronicamente via Internet

02/07/2013 - 09:24:22

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

https://www.arinternet.pr.gov.br/outros/_d_negativa2.asp?eUser=&eCPF=&eCNPJ=0... 02/07/2013



Certidãohttp://192.168.0. l:7474/slm/slmcertidao.view.logic?modelView.tpC..
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

NEGATIVA

N° 6715/2013

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 02/09/2013, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

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

Planalto, 04 de Julho de 2013

REQUERENTE: A mesmaCÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:
C2HHF2QEMCT44Z2ERT

FINALIDADE: CONCORRÊNCIA / LICITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: SANDRA ROSA DEPARIS RAMBO - ME

INSCRIÇÃO EMPRESACNPJ/CPFINSCRIÇÃO ESTADUALALVARÁ

544406.103.562/0001-4790298155515783

ENDEREÇO

AV RIO GRANDE DO SUL, 1147, SALA - CENTRO

Comércio varejista de artigos de relojoaria

Prefeitura Municipal

PLANALTO-PARANÁ

liráuido por: IVO »A0G!0

AuxiliartFinanceiro

3

04/07/2013 16:20
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SANDRA ROSA DEPARIS RAMBO - ME (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 06.103.562/0001-47

Certidão n°: 32178797/2013

Expedição: 02/07/2013, às 09:25:05
Validade: 28/12/2013 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

w  Certifica-se que SANDRA ROSA DEPARIS RAMBO - ME (MATRIZ E FILIAIS) ,
inscrito (a) no CNPJ sob o n° 06.103.562/0001-47, NÃO CONSTA do Banco

Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

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

anteriores á 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.

[lúviuds c: àuçfesCòes: cndt "t s t. j us . br
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REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO
Ministério do Desenvolvii snto, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria do Desenvolvimento da Produção
Departamento Nacional de Registro do Comérdo INSTRUÇÕES DE preenchimento no verso

NÚMERO DE IDENTFICAÇAO DO REGISTRO DE EMPRESA • NIRE DA SEIffi

NOME DO empresário (complelo sem abrsviatuiBS)

SANDRA ROSA DEPARIS RAMBO

NIRE DA FlUAl. (preencher somente se sto referente a fflal)

OO PARANÁ

NATURAL DE (ddade e sigla do estado)

PLANALTO PR

NACIONAUOAOE

BRASILEIRA

MD FE]
REGIME OE BENS (se casado)

Comunhão universal
RLHODE(pa])

OLIVIO LUIZ DEPARIS

NASCIDO EM (data de nascbnenio)

10.04.1979

IDENTIDADE número

8.140.716-9

(mSe)

ORAIDES DEPARIS

órgão emissor

SSP

CPF (númeròT

PR 007403649-10
EMANCIPADO POR (fomia de «mandpacfio - somente no caso de menor)

I <. »

( ̂  ''

w.
tv f

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua. 8V, etc.)

RUA BALDUINO MENEGAZZI SN
COMPLEMBfrO BAIRRO/DISTRITO

CENTRO 85750-000

CtoGOpOMUNlClPtOj '

MUNICÍPIO

OLANALTO PR

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de
empresário e requer à Junta Comercial do Estado do Paraná:
CÓDIGO 00 ATO

080

DESCRIÇÃO DO ATO

inscrição
CÓDIGO DO EVENTO descrição do evento

CÓDIGO DO EVENTO descrição DO EVENTO CÓDIGO 00 EVENTO OESCRIÇAO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL

SANDRA ROSA DEPARIS RAMBO

LOGRADOURO (rua, ov. etc.)

AV. RIO GRANDE DO SUL

NÚMERO

1147
COMPLEMENTO

mUnicIpio

Flanalto

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CH» MtMGO 00: MUMOiPtO C ^

85750-000

PR

CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)

VALOR DO CAPITAL-RS

10.000,00

VALOR DO CAPITAL (por extenso)

DEZ MIL REAIS

DESCRIÇÃO 00 OBJETO ^
COMÉRCIO VAREJISTA DE JÓIAS. RELOGIOS E ARTIGOS PARA PRESENTES

• A
CÓDIGO C£ ATIVIDADE
E<>bNÓMICA

(CNAE Fiscal)
'•tMdade principal

Allvidadss secundirias

DATA OE INiLoDaIs ̂ t^J^ES

20.02.2004

NÚMERO DE inscrição NO CNPJ TRANSFERÊNCIA DE SErc OU DE FIUAL DE OUTRA JF
NIRE anterior '

UF

egsj-.
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (Ou pelo represenlantiV asslstenle/gerente/procuradot)

.^frrhn ̂ "396^ ^lílnrnOjO
data DA ASSINATURA

04.02.2004

D A eÁ iisn Bvni'1 ieiwí^^ nÀ

ASSINATURA DOÍÊMPRESARIO

SOínrl^lQ ^QíTTTfihS ..i5==~7j5b...
DEFERI

pubuiqOe-seearq "JONTA~ÜDMERCKL DO PARANA^
IfCRIT^IO REGIONAL DE FRANCISCO BEL
CERT FICO o REGISTRO EM: 12/02/2004
SOB NUMERO: 41105634305
Protocolo: 04/054146-0

MARIA THEREZA LOPES SAÍ

SECRETARIA GERAL

SANDRA ROSA DEPARIS RAMBO
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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.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
06.103.562/0001-47

MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇAO ?2/02^/|oor^'^''''
CADASTRAL

NOME EMPRESARIAL

SANDRA ROSA DEPARIS RAMBO - ME

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA}

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.83-1-01 - Comércio varejista de artiqos de ioalheria

CÓDIGO É DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.83-1-02 - Comércio varejista de artigos de relojoaria

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

LOGRADOURO

AV RIO GRANDE DO SUL

CEP

85.750-000 I
BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

MOTIVO DE SITUAÇAO CADASTRAL

SITUAÇAO ESPECIAL

NÚMERO

1147

MUNICÍPIO

PLANALTO

COMPLEMENTO

I

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
23/10/2004

DATA DA SITUAÇAO ESPECIAL

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

Emitido no dia 02/07/2013 às 09:24:35 (data e hora de Brasília).

í Voltar I

Copyright Receita Federal do Brasil - 02/07/2013

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



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

CONVITE 025/2013

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

RAZÃO SOCIAL: SANDRA ROSA DEPARIS RAMBO

CNPJ N°.: 06.103.562/0001-47

ENDEREÇO: AV. RIO GRANDE DO SUL, 1147 FONE: (46) 3555-2231

MUNICÍPIO: PLANALTO EST.: PARANÁ

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de

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

025/2013, instaurado pelo Município de Planalto, que não fomos declarados

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

suas esferas.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Planalto-PR. 10 de Julho de 2013.

v^-rQrO
NOME: SANDRA ROSA DEPARIS RAMBO

RG: 8.140.716-9 SSP/PR CPF: 007.403.649-10

CARGO: EMPRESÁRIA

06.103.562/0001-47^
SANDRA ROSA DEPARtS

RAMBO-

AV. RIO GRANDE DO SUL. 1147
CENTRO

b6í'50-000 - PLANALTO - PR |
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município de planalto

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

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

PLANALTO - PARANÁ

CONVITE N° 025/2013

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

RAZÃO SOCIAL: SANDRA ROSA DEPARIS RAMBO

CNPJ N°.: 06.103.562/0001-47

^  ENDEREÇO: AV. RIO GRANDE DO SUL, 1147 FONE: (46) 3555-2231

MUNICÍPIO: PLANALTO EST.: PARANÁ

A proponente abaixo assinada, participante da licitação

modalidade de CONVITE N° 025/2013, 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.

_f\\ Planalto-PR. 10 de Julho de 2013.

^  NOME: SANDRA ROSA DEPARIS RAMBO
^  RG: 8.140.716-9 SSP/PR CPF: 007.403.649-10

CARGO: EMPRESÁRIA
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município de planalto

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

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

PLANALTO - PARANÁ

CONVITE N° 025/2013

ANEXO VI - TERMO DE RENUNCIA

RAZÃO SOCIAL: SANDRA ROSA DEPARIS RAMBO

CNPJ N°.: 06.103.562/0001-47

ENDEREÇO: AV. RIO GRANDE DO SUL, 1147

MUNICÍPIO: PLANALTO

FONE: {46) 3555-2231

EST.: PARANÁ

O representante legal da empresa SANDRA ROSA

DEPARIS RAMBO, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório

sob a modalidade de CONVITE N° 025/2013, 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. 10 de Julho de 2013.

^  NOME: SANDRA ROSA DEPARIS RAMBO

RG: 8.140.716-9 SSP/PR CPF: 007.403.649-10

CARGO: EMPRESÁRIA



CONVITE N° 025/2013

ANEXO VI - TERMO DE RENÚNCIA

RAZÃO SOCIAL: SANTO CONTE fie CIA LTDA

CNPJ N° 81.468.886/0001-02

ENDEREÇO Av. Bruno Zuttion, 3209, Centro, FONE: 46 35431295

MUNICÍPIO: Realeza EST.: Paraná

O representante legal da empresa SANTO CONTE & CIA

LTDA, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório sob a

modalidade de CONVITE N° 025/2013, 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.

Realeza PR 08 de Julho de 2013.

SANTO COlSÍTE^ CIA LTDA

FLORIBERTO CONTE

Sócio Administrador

RG 1.791.556-8 SSP-PR CPF 750.333.809-15

i 81.468.086/0001-02 '

SÃnrocotm»axLraiM£

Av. £runo Zuítion, 3209 - Coníro ^
; L 57/0-0 00 ' A LcZA - j



( (Município de Planalto

Convite 25/2013

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

C^aPJ: 81.468.886/0001-02 Fornecedor: SANÍTO CONTE & CIA. LTDA.

Endereço : AV. BRUNO ZUTTION 3209 - CENTRO - REALEZA/PR

Inscrição Estadual:

E-mall:

Telefone:

Contador:

Fax: Celular:

Telefone contador:

Rágina: 1

Representante: FLORiBERTO CONTE CPF: . . - RG:

Endereço representante: AV BRUNO ZljnON3209 - REALEZA/PR- CEP85770-000 Telefone representante:

E-mail representante:

Banco; Agência: Conta: Data de abertura:

Lote: 001 Lote 001

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

001 Medalha com 70mm em plástico A6S nas cores ouro, prata e bronze,

fita na cor azul com 20mm de largura.

150,00 UN 3,50 GEDEVAL 3.47 520,50

002 Medalha de latão gedeval com fita e timbre, 60 mm. 500,00 UN 6,00 GEDEVAL 5,97 2.985,00

003 Troféu 29 cm de altura, com base preta sextavada, acima componente

dourado, estatueta intercambiável, confeccionado em plástico injetado poliestíreno.

4,00 UN 23,00 JEBS 22,98 91,92

004 Troféu 47 cm de altura, base quadrada preta em polímero, com 16 cm de

largura, 9,5 cm de altura, cone dourado anel vermelho, e taça com alças e tampa dourada, com
27 cm de largura á partir das alças, acima desta um anel vermelho, estatueta intercambiável.

2,00 UN 55,00 JEBS 54,93 109,86

005 Troféu 47 cm de altura, base redonda, 17 cm de largura,

11 cm de altura, vermelha em polímero, cone doia'ado. anel vermelho, taça dourada com tampa
e alças dourada com 27 cm de largura á partir das alças, acima da taça um anel vermelho,
estatueta intercambiável

1,00 UN 60,00 JEBS 57,10 57,10

006 Troféu 50 cm de altura, base quadrada preta em polímero, com 16 cm de

largura, 9,5 cm de altura, cone dourado anel vermelho, e taça com alças e tampa dourada, com
27 cm de largura á partir das alças, acima desta um anel vermelho, estatueta intercambiável.

2,00 UN 57,00 JEBS 56,30 112,60

007 Troféu 50 cm de altura, base redonda, 17 cm de largura,

11 cm de altura, vermelha em polímero, cone dourado, anel vermelho, taça dourada com tampa
e alças dourada com 27 cm de largura á partir das alças, acima da taça um anel vermelho,

estatueta intercambiável

2,00 UN 60,00 JEBS 59,98 119,96

008 Troféu 52 cm de altura, base quadrada preta em polímero, com 16 cm de

largura, 9,5 cm de altura, cone dourado anel vermelho, e taça com alças e tampa dourada, com
27 cm de largura á partir das alças, acima desta um anel vermelho, estatueta intercambiável.

2,00 UN 60,00 JEBS 59,98 119,96

009 Troféu 52cm de altura, confeccionado em plástico injetado poliestireno

base redonda preta, com 31 cm de circunferência, 7 cm de altura, cone dourado, acima uma

taça preta com alças , com 18 cm de largura a partir das alças, estatueta irttercambíável.

5,00 UN 41,00 JEBS 40,50 202,50

010 Troféu 53 cm, de altura, base redonda, 17 cm de largura,

11 cm de altura, vermelha em polímero, cone dourado, anel vermelho, taça dourada com tampa
e alças dourada com 27 cm de largura á partir das alças, acima da taça um anel vermelho,

estatueta intercambiável.

2,00 UN 63,00 JEBS 62,70 125,40

011 Troféu 63 cm, de altura, base preta de polímero, com 26 cm de largura,

10 cm de altura, um estágio com 4 tubos dourados, uma base com águias nas laterais, uma
taça dourada com alças de cor cinza, medindo 32 cm de largura á partir das alças, componente
cinza dentro da taça, confeccionado em plástico injetado poliestireno.

2,00 UN 175,00 JEBS 174,80 349,60

012 Troféu 73 cm de altura, base quadrada preta em polímero, com 16 cm de 1,00 UN 84,00 JEBS 83,99 83,99

esProposta- Vefsâo; 1.1.1.7 11/07/201308:46:18



( (Município de Pianaito

Convite 25/2013

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 81.468.886/0001-02 Fornecedor: SANTO CONTE & CIA. LTDA.

Endereço : AV. BRUNO ZUTTION 3209 - CENTRO - REALEZA/PR

Inscrição Estadual:

E-mail:

Telefone:

Contador:

Fax: Celular:

Telefone contador:

Página: 2

Representante: FLORBERTO CONTE CPF: . . - RG:

Endereço representante: AV BRUNO ZUTION 3209 - REALEZA/PR- CEP85770-000 Telefone representante:

E-mail representante:

Banco: Agência: Conta: Data de abertura:

Lòte : ÍX)1 Lote 001

N** Item Descrição do Produto / Serviço Qtde. Uníd. Preço Máximo Marca Preço Unitário Preço Total

largura, 9,5 cm de altura, acima compoiientes dourado com anel azul no meio, tut>o de cor azul

bola lisa dourada com aro azul no meio com 17 cm, estatueta intercambiável.

013 Troféu 73 cm de altura, base quadrada preta em polímero, com 16 cm de

largura, 9,5 cm de altura, acima componentes dourado com anel dourado no meio, tubo de
dourado, bola lisa dourada com aro dourado no meio com 17 cm, estatueta irrtercambiável.

1,00 UN 83,00 JEBS 82,20 82,20

014 Troféu 73 cm de altura, base quadrada preta em polímero, com 16 cm de

largura, 9,5 cm de altura, acima componentes dourado com anel vermelho no meio, tubo de cor
vermelhio, bola lisa dourada com aro dourado no meio com 17 cm, estatueta intercambiável.

1,00 UN 83,00 JEBS 82,20 82,20

015 Troféu 77 cm de altura, base quadrada preta em polímero, com 16 cm de

largura, 9,5 cm de altura, acima componentes dourado com anel azul no meio, tubo de cor azul
bola lisa dourada com aro azul no meio com 17 cm, estatueta intercambiável.

1,00 UN 84,00 JEBS 83,70 83,70

016 Troféu 77 cm de altura, base quadrada preta em polímero, com 16 cm de

largura, 9,5 cm de altura, acima componentes dourado com anel vermelho no meio, tubo de cor
vermelho, traia lisa dourada com aro dourado no meio com 17 cm, estatueta intercambiável.

1,00 UN 85,00 JEBS 84,90 84,90

017 Troféu 77cm de altura, base quadrada preta em polímero, com 16 cm de

largura, 9,5 cm de altura, acima componentes dourado com anel dourado no meio, tubo de
dourado, bola lisa dourada com aro dourado no meio com 17 cm, estatueta intercambiável

1,00 UN 84,00 JEBS 83,95 83,95

018 Troféu 81 cm de altura, base quadrada preta em polímero, com 16 cm de

largura, 9,5 cm de altura, acima componentes dourado com anel dourado no meio, tubo de
dourado, bola lisa dourada com aro dourado no meio com 17 cm, estatueta intercambiável.

1,00 UN 85,00 JEBS 84,93 84,93

019 Troféu 81 cm de altura, base quadrada preta em polímero, com 16 cm de

largura, 9,5 cm de altura, acima componentes dourado com anel vermelho no meio, tubo de cor
vermelho, bola lisa dourada com aro dourado no meio com 17 cm, estatueta intercambiável.

1,00 UN 86,00 JEBS 85,97 85,97

020 Troféu 81 cm, de altura, base quadrada preta em polímero, com 16 cm

de largura, 9,5 cm de altura, acima componentes dourado com anel azul no meto, tubo de cor
azul bola lisa dourada com aro azul no meio com 17 cm, estatueta intercambiável.

1,00 UN 85,00 JEBS 84,80 84,80

021 Troféu de 69 cm de altura, base preta de polímero, com 26 cm

de largura, 10 cm de altura, um estágio com 4 tubos dourados, uma base com águias nas

laterais, uma taça dourada com alças de cor cinza, medindo 32 cm de largura á partir das alças,
comporrente cinza dentro da taça, confeccionado em plástico injetado poliestireno.

2,00 UN 180,00 JEBS 179,95 359,90

022 Troféu de altura 117 cm, com base preta de madeira com uma taxa

pequena, com estatueta sobre a base, 4 colinas com tubo dourado e prata acima 4 águias nas
laterais da base, com taça dourada com tampa e alças com 48cm a partir das alças,
confeccionado em plástico írijetado poliestireno.

2,00 UN 472,00 JEBS 471,60 943,20

esProposta- Versão: 1.1.1.7 11«7/20130a46:16
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CNPJ: 81.468.886/0001-02 Fornecedor: SANÍTO CONTE & OA. LTDA,

Endereço: AV. BRUNO ZUmON 3209 - CENTRO - REALEZA/PR

Inscrição Estadual:

E-mail:

Telefone:

Contador:

Fax: Celular:

Telefone contador:

Representante: FLORIBERTOCONTE CPF:

Endereço representante: AV BRUNO ZUTION 3209 - REALEZA/PR - 00=85770-000

E-mail representante:

Banco: Agência:

Lote ; 001 Lote 001

Item Descrição do Produto I Serviço Qtde. Unid.

RG:

Conta:

Preço Máximo Marca

Telefone representante:

Data de abertura:

Preço Unitário Preço Total

023 Troféu, 24cm de altura.

com base preta sextavada. acima componente dourado, estatueta intercambiáveí,

confeccionado em plástico injetado poliestireno.

024 Troféu128cm de altura, base em potimero preta, com 10 cm de altura,

25 cm de largura, acima desta uma estatueta, cones dourados intercalados por anéis
vermelhos, uma base fina com bolinhas douradas nos cantos, um cone dourado com taça
vermelha com alças e tampa dourada, medindo 27 cm á partir das alças, estatueta gigante
intercambiáveí

025 Troféu5€cm de altura, confeccionado em plástico injetado poliestireno,

base redonda preta, com 31 cm de circunferência. 7 cm de altura, cone dourado, acima uma

taça preta com alças . com 16 cm de largura a partir das alças, estatueta intercambiáveí.

VaEdade da proposta: 60 dias

Prazo de entrega: 5 dias

15,00 UN

1,M UN

5,00 UN

14.00 JEBS

285,00 JEBS

45.00 JEBS

13.65

284,15

44,88

PREÇO TOTAL DO LOTE

TOTA. DA PROPOSTA:

204,75

284,15

224,40

7.567,44

7.667,44

SA1^C0MT^& CIA. LTDA.
CNPJ: 81.460.886/0001-02

esProposta - Versáo: 1,1.1.7 11/07/201306:46:16



( cMunicípio de Planalto

Convite 25/2013

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 06.103.562/0001-47 Fornecedor: SANDRA ROSA DEPARiS RAMBO - ME

Bidereço : AV RIO GRANDE DO SUL 1147 SALA - CENTRO - Planalto/BA - 85750-000

Inscrição Estadual: 90298155515 Contador:

E-mall:

Telefone: 3555-2231 Fax: Celular:

Telefone contador:

Página 1

Representante: SANDRA R D. RAMBO CPF: 007.403.649-10

Endereço representante: RUA BALDUINO MENEGAZZI S/N - CENTRO- PLANALTO/PR- CEP85750-000

E-mall representante:

Banco: Agência:

Lote": 001 " Lote 001 I _
N° Item Descrição do Produto / Serviço Qtde. Unid.

RG: 8140716-9

Conta:

Preço A/láximo Marca

Telefone representante:

Data de abertura:

Preço Unitário Preço Total

001 Medalha com 70mm em plástico ABS nas cores ouro, prata e bronze,

fita na cor azul com 20mm de largura.

150,00 UN 3,50 GEDEVAL 3,45 517,50

002 Medalha de latão gedeva! com fita e timbre, 60 mm. 500,00 UN 6,00 GEDEVAL 5,95 2.975,00

003 Troféu 29 cm de altura, com base preta sextavada, acima componente

dourado, estatueta intercambiável, confeccionado em plástico injetado poliestireno.

4,00 UN 23,00 JEBS 22,95 91,80

004 Troféu 47 cm de altura, base quadrada preta em polímero, com 16 cm de

largura, 9,5 cm de altura, cone dourado anel vermelho, e taça com alças e tampa dourada, com

27 cm de largura á partir das alças, acima desta um anel vermelho, estatueta intercambiável.

2,00 UN 55,00 JEBS 54,90 109,80

005 Troféu 47 cm de altura, base redonda, 17 cm de largura,

11 cm de altura, vermelha em polímero, cone dourado, anel vermelho, taça dourada com tampa
e alças dourada com 27 cm de largura á partir das alças, acima da taça um anel vermelho,

estatueta intercambiável

1,00 UN 60,00 JEBS 57,00 57,00

006 Troféu 50 cm de altura, base quadrada preta em polímero, com 16 cm de

largura, 9,5 cm de altura, cone dourado anel vermelho, e taça com alças e tampa dourada, com

27 cm de largura á partir das alças, acima desta um anel vermelho, estatueta intercambiável.

2,00 UN 57,00 JEBS 56,00 112,00

007 Troféu 50 cm de altura, base redonda, 17 cm de largura,

11 cm de altura, vermelha em polímero, cone dourado, anel vermelho, taça dourada com tampa
e alças dourada com 27 cm de largura á partir das alças, acima da taça um anel vermelho,

estatueta intercambiável

2,00 UN 60,00 JEBS 59,85 119,70

008 Troféu 52 cm de altura, base quadrada preta em polímero, com 16 cm de

largura, 9,5 cm de altura, cone dourado anel vermelho, e taça com alças e tampa dourada, com

27 cm de largura á partir das alças, acima desta um anel vermelho, estatueta intercambiável.

2,00 UN 60,00 JEBS 59,85 119,70

009 Troféu 52cm de altura, confeccionado em plástico injetado poliestireno

base redonda preta, com 31 cm de circunferência, 7 cm de altura, cone dourado, acima uma
taça preta com alças , com 18 cm de largura a partir das alças, estatueta intercambiável.

5,00 UN 41,00 JEBS 40,00 200,00

010 Troféu 53 cm, de altura, base redonda, 17 cm de largura,

11 cm de altura, vermelha em polímero, cone dourado, anel vermelho, taça dourada com tampa
e alças dourada com 27 cm dejargura á partir das alças, acima da taça um anel vermelho,

estatueta intercambiável.

2,00 UN 63,00 JEBS 62,50 125,00

011 Troféu 63 cm, de altura, base preta de polímero, com 26 cm de largura,

10 cm de altura, um estágio com 4 tubos dourados, uma base com águias nas laterais, uma

taça dourada com alças de cor cinza, medindo 32 cm de largura á partir das alças, componente

cinza dentro da taça, confeccionado em plástico injetado poliestireno.

2,00 UN 175,00 JEBS 174,50 349,00

012 Troféu 73 cm de altura, base quadrada preta em polímero, com 16 cm de 1,00 UN 84,00 JEBS 83,95 83,95

esProposta-Va-sáo: 1.1.2.1 10107/201310:44:59
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CNPJ: 06.103.562/0001-47 Fornecedor: SANDRA ROSA DEPA RIS RAMBO - ME

Bidereço : AV RIO GRANDE DO SUL 1147 SALA - CENTRO - Flanalto/BA - CEP 85750-000

Inscrição Estadual: 90298155515 Contador:

E-mail:

Telefone: 3555-2231 Fax: Celular:

Telefone contador:

Representante: SANDRA R D. RAMBO CPF: 007.403.649-10

Bidereço representante: RUA BALDUiNO MENEGAZZI S/N - CENTRO - PLANALTO/PR- CEP85750-000

E-mall representante:

Banco: Agência:

Lote: OOt Lote001 _

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

RG: 8140716-9

Conta:

Preço Máximo Marca

Telefone representante:

Data de abertura:

Preço Unitário Preço Total

largura, 9,5 cm de altura, acima componentes dourado com anel azul no meio, tubo de cor azul

bola lisa dourada com aro azul no meto com 17 cm, estatueta intercambiável.

013 Troféu 73 cm de altura, base quadrada preta em polímero, com 16 cm de

largura, 9,5 cm de altura, acima componentes dourado com anel dourado no meio, tubo de

dourado, bola lisa dourada com aro dourado no meio com 17 cm, estatueta intercambiável.

1,00 UN 83,00 JEBS 82,00 82,00

014 Troféu 73 cm de altura, base quadrada preta em polímero, com 16 cm de

largura, 9,5 cm de altura, acima componentes dourado com anel vermelho no meio, tubo de cor
vermelho, bola lisa dourada com aro dourado no meio com 17 cm, estatueta intercambiável.

1,00 UN 83,00 JEBS 82,00 82,00

015 Troféu 77 cm de altura, base quadrada preta em polímero, com 16 cm de

largura, 9,5 cm de altura, acima componentes dourado com anel azul no meio, tubo de cor azul

bola lisa dourada com aro azul no meio com 17 cm, estatueta intercambiável.

1,00 UN 84,00 JEBS 83,50 83,50

016 Troféu 77 cm de altura, base quadrada preta em polímero, com 16 cm de

largura, 9,5 cm de altura, acima componentes dourado com anel vermelho no meio, tubo de cor

vermelho, bola lisa dourada com aro dourado no meio com 17 cm, estatueta intercambiável.

1,00 UN 85,00 JEBS 84,80 84,80

017 Troféu 77cm de altura, base quadrada preta em polímero, com 16 cm de

largura, 9,5 cm de altura, acima componentes dourado com anel dourado no meio, tubo de

dourado, bola lisa dourada com aro dourado no meio com 17 cm, estatueta intercambiável

1,00 UN 84,00 JEBS 83,90 83,90

018 Troféu 81 cm de altura, base quadrada preta em polímero, com 16 cm de

largura, 9,5 cm de altura, acima componentes dourado com anel dourado no meio, tubo de

dourado, bola lisa dourada com aro dourado no meio com 17 cm, estatueta intercambiável.

1,00 UN 85,00 JEBS 84,80 84,80

019 Troféu 81 cm de altura, base quadrada preta em polímero, com 16 cm de

largura, 9,5 cm de altura, acima componentes dourado com anel vermelho no meio, tubo de cor
vermelho, bola lisa dourada com aro dourado no meio com 17 cm, estatueta intercambiável.

1,00 UN 86,00 JEBS 85,95 85,95

020 Troféu 81 cm, de altura, base quadrada preta em polímero, com 16 cm

de largura, 9,5 cm de altura, acima componentes dourado com anel azul no meio, tubo de cor

azul bola lisa dourada com aro azul no meio com 17 cm, estatueta intercambiável.

1,00 UN 85,00 JEBS 84,75 84,75

021 Troféu de 69 cm de altura, base preta de polímero, com 26 cm

de largura, 10 cm de altura, um estágio com 4 tubos dourados, uma base com águias nas
laterais, uma taça dourada com alças de cor cinza, medindo 32 cm de largura á partir das alças,

componente cinza dentro da taça, confeccionado em plástico injetado poliestireno.

2,00 UN 180,00 JEBS 179,90 359,80

022 Troféu de altura 117 cm, com base preta de madeira com uma taxa

pequena, com estatueta sobre a base, 4 colunas com tubo dourado e prata acima 4 águias nas

laterais da base, com taça dourada com tampa e alças com 48cm a partir das alças,
confeccionado em plástico injetado poliestireno.

2,00 UN 472,00 JEBS 471,50 943,00

esProposta-Versáo: 1.1.21 10(07/201310:44:59
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CNPJ: 06.103.562/0001-47 Fornecedor: SANDRA ROSA DEPARIS RAMBO-ME

Bidereço : AV RKD GRANDE DO SUL 1147 SALA - CEMTRO - Planafto/BA - CEP 85750-000

Inscrição Estadual: 90298155515 Contador:

E-maíl:

Telefone: 3555-2231 Fax: Celular:

Telefone contador:

Representante: SANDRA R D. RAMBO CPF: 007.403.649-10

Endereço representante; RUA BALDUINO MENEGAZZIS/N - CEhíTRO- PLANALTO/PR-CEP85750-000

E-mail representante:

Banco: Agência:

Lote : 001 Lote 001

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

RG: 8140716-9

Conta:

Preço Máximo Marca

Telefone representante:

Data de abertura:

Preço Unitário Preço Total

023 Troféu. 24cm de altura. 15,00 UN

com base preta sextavada, acima componente dourado, estatueta intercambiável,
confeccionado em plástico injetado poliestireno.

024 Troféu128 cm de altura, base em polímero preta, com 10 cm de altura. 1,00 UN

25 cm de largura, acima desta uma estatueta, cones dourados intercalados por anéis

vermelhos, uma base fina com bolinhas douradas nos cantos, um cone dourado com taça

vermelha com alças e tampa dourada, medindo 27 cm á partir das alças, estatueta gigante

intercambiáv el

025 TroféuSõcm de altura, confeccionado em plástico injetado poliestireno, 5.00 UN

base redonda preta, com 31 cm de circunferência. 7 cm de altura, cone dourado, acima uma

taça preta com alças . com 18 cm de largura a partir das alças, estatueta intercambiável.

14,00 JEBS

285,00 JEBS

45,00 JEBS

13,60

284.10

44.85

PREÇO TOTAL DO LOTE :

TOTAL DA PROPOSTA:

Validade da proposta: 60 dias

Prazo de entrega: 5 dias

SANDRA ROSA DEPARIS RAMBO - ME

CNPJ: 06.103.562/0001-47

47

204,00

284,10

224,25

7.547,30

7.547,30

esProposta • Versáo 1 1 2.1 1007/201310.44:59
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Município de Planalto - 2013

Classificação por Fornecedor

Convite 25/2013

Páginail

Itefn Produto/Serviço UN. Quwitidade Status Mtfca Preço Unitário Preço Total Sei

Fornecedor: 2214-4 SANDRA ROSA OEPARISRAMBO-ME CNPJ: Oe.103.662/0001-47 Telefone- 3S66-2231 Status: H^ilitado 7.547.30

Lote 001 - Lote 001 7.547,30

0O1 7275 Medalha com TOrrm em plástico A6S nas cores ou UN 150,00 Habilitado GEDEVAL 3.45 51750 *

002 6687 Medalha de latão gede\el com fita e timbre, 6 UN 500,00 Habilitado GEDEVAL 5.98 2.9re,oo *

003 8683 Troféu 29 cm de altura, com t»se preta se>tav UN 4,00 Habilitado JEBS 22,95 91,80 *

004 6695 Troféu 47 em de altura, base quadrada preta e UN 2,00 Habilitado JEBS 54,90 109,80 *

COS 6886 Troféu 47 cm de altva, base redonda, 17 cm d UN 1,00 Habilitado JEBS 57,00 57,00 *

006 6694 Troféu 50 cm dealtua, base quadrada preta a UN 2.00 Habilitado JEBS 56,00 112,00 •

007 6685 Tro^ 50 cm de altura, base recbnda, ITcmd UN 2,00 H^lltado JEBS 50,85 119,70 *

008 6683 Troféu 52 cm da altura, base quadrada prata e UN 2,00 Habilitado JEBS 58.85 119,70 *

009 8699 Troféu SScm de altura, confeccionado em plést UN 5,00 Habilitado JEBS 40,00 200,00 •

010 8684 Troféu 53 cm, de attira. base redonda. 17cm UN 2,00 H^lltado JEBS 6S,S0 125,00 •

011 8681 Troféu 63 cm, de altura, base preta de pol Ime UN 2,00 Habilitado JEBS 174,50 349,00 •

012 6689 Troféu 73 cm de aitua, bese q uac^ada preta e UN 1,00 Habilitado JEBS 83.95 83,96 *

013 6702 Troféu 73 cm de altura, base q uadrada prela e UN 1.00 Habilitado JEBS 82,00 82,00 •

014 eese Troféu 73 cm de ̂tura, base quadrada preta e UN 1.00 Habilitado JEBS 82,00 82,00 *

•>5 6888 Trcféu 77 cm de altua, base quadrada preta e UN 1,00 Habilitado JEBS 83,50 83,50 *

8681 Troféu 77 cm de altura, bese q uadrada preta e UN 1.00 Habilitado JEBS 84,80 84,80 •

017 8701 Troféu 77cm de aitira, base quadrada preta em UN 1.00 Habilitado JEBS 83,90 83,00 •

018 8700 Troféu 81 cmdealtura, bese quadrada pr^e UN 1.00 Habilitado JEBS 84,80 84,80 •

019 8680 Troféu81 cm de altua, tasc quadrada preta e UN 1.00 Habilitado JEBS 85,95 85,96 *

020 8687 Troféu 61 cm, de altua, base quadrada preta UN 1,00 Habilitado JEBS 84, 84,75 -

rai 8660 Troféu de 69cm de altua. bese preta de poli UN 2,00 Habilitado JEBS 179,90 359,80 •

022 8682 Troféu de altua 117 cm, com bese preta de me UN 2.00 Habilitado JEBS 471,50 943,00 •

023 7256 Troféu. 24cm de altua, UN 15,00 Habilitado JEBS 13,60 204,00 *

024 8696 Tr^éu128 cm de altua, base em pd Imero pret UN 1,00 Habilitado JEBS 284,10 284,10 •

025 8698 TroféuSScm de dtua, corfeccionado em plésti UN 5,C0 Habilitado JEBS 44,85 22455 •

VALOR TOTAL: 7547.30

Emíbdo por: CARLA, na vQfsão: SCOa 11/07/201308:57:35



Município de Planalto - 2013
Mapa da Licitação

Convite 25/2013

)

Data abertura: 10/07/2013 Data julgamento: 10/07/2013 Data homologação:

Reduto UN. Quaitidade

CNPJ: 06.103.562/0001-47

Preço Marca

CNPJ: 81.468.8800101-

Preço Marca

Lote 001 Lote 001

C01 Medalha com TOmm em piãstico ABS m UN 150,00 3,45* GEDEVAL 3.47 GEDEVAL

002 Medalha de latão g edeval com fita e UN 500,00 5.95* GB3EVAL 5,97 GEDEVAL

C03 Troféu 29cm de altura, com base pr UN 4,00 22,95* JEBS 22.98 JEBS

004 Troféu 47 cm de ̂tura. base quadra UN 2.00 54,90* JEBS 54,93 JEBS

oce Troféu 47cmde aitira, baseredond UN 1.00 57,00* JEBS 57,10 JEBS

006 Troféu SDcm de altura, base quadra UN 2,00 56,00* JEBS 56.30 JEBS

007 Troféu SOcmde altura, baseredond UN 2,00 99,85* JEBS 5998 JEBS

006 Troféu 52 cm de attira. besequadra UN 2,00 59,85* JEBS 59.98 JEBS

009 Troféu 52cmdealtira, corfécclonad UN 5,00 40,00* JEBS 4050 JEBS

010 Troféu 53 cm, de altura, base redon UN 2,00 62,50* JEBS 62.70 JEBS

011 Troféu 63 cm, de altura, base preta UN 2,00 174,50* JEBS 174,80 JEBS

012 Troféu 73 cm de altura, base quadra UN 1.00 83,96* JEBS 83.99 JEBS

013 Troféu 73 cm de altiaa, base quadra UN 1.00 8Z00* JEBS 8220 JEBS

014 Tr/^ 73cm de altura, base qiadra UN 1,00 82,00* JEBS 8220 JEBS

015 Troféu TTcmdealtia^a, base quadra UN 1,00 63.50* JEBS 83,70 JEBS

016 Troféu 77 cm de atbjra, base quadra UN 1.00 84.80* JEBS 84,90 JEBS

017 Troféu 77cm de altua, base qua(ked UN 1.00 83,90* JEBS 83,95 JEBS

018 Troféu 61 cm de altiaa, base quadra UN 1,00 84,80* JEBS 84,93 JEBS

019 Troféu 81 cm de altura, base quadra UN 1.00 85.95* JEBS 85,97 JEBS

020 Troféu 81 cm. de altura, base quadr UN 1.00 84,75* JEBS 84,80 JEBS

021 Troféu da 69 cm de altura, base pre UN 2.00 179,90* JEBS 179,95 JEBS

022 Troféu de altura 117cm, com base p UN 2,00 471.50* JEBS 471,60 JEBS

023 Troféu, 24cm de altiaa, UN 15,00 13.60* JEBS 13.66 JEBS

024 Trcféu126cmdealtifa. beseempol UN 1,00 284,10* JEBS 284,15 JEBS

025 TrofèuSSemde attifa, confeccionado UN 5,00 44,85* JEBS 44.68 JEBS

TOTAL DO LOTE 7.647,30 * 7JSB7M

TOTAL GERAL DO FORNECEDOR

TOTAL GANHO PELO FORNECEDOR 7.647,30

0,00 0,00

CNPJ:06.103562/0001-47 • SANDRA ROSA OEPARIS RAMBO-ME CNPJ:ei.460586fOCD1-O2 - SANTO CONTE 4 CIA. LTDA.

FRU • Frustrado DES-Deserto EMP-Empate EME-EirpeteME

Emitido por: CARLA na «fsSo: 5503 a 11/07/20130657:20



EDITAL CONVITE 025/2013

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

Aos dez dias de julho de 2013 ás quatorze horas, na sala de reuniões, desta

Prefeitura Municipal de Planalto, os membros integrantes da Licitação

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

recebimento, abertura e Julgamento das propostas de habilitação e preços

referente a CONVITE A/® 025/2013, que trata da seleção de proposta para a

contratação de empresa visando a aquisição de troféus e medalhas,

destinados a Secretaria de Esportes Município de Planalto. Tendo como valor

máximo a importância de R$ 7.605,00 (sete mil e seiscentos e cinco reais).

Iniciada a reunião constatou-se que 03 (três) empresas receberam convite,

sendo elas: COLUSSi & COLUSSI LTDA., SANDRA ROSA DEPARIS

RAMBO E SANTO CONTE & CIA. LTDA. Sendo que a empresa COLUSSi &

COLUSSI 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, SANDRA ROSA DEPARIS

RAMBO E SANTO CONTE & CIA. LTDA. Na sequencia, após as proponentes

recusarem expressamente quanto ao direito de interpor com recursos,

pertinente a fase de habilitação, procedeu-se abertura dos envelopes n° 02

contendo propostas, onde constatou-se que consagrou-se vencedora e

posteriormente será fornecedora dos seguintes itens a empresa subsequente:

SANDRA ROSA DEPARIS RAMBO

Lote Item Objeto Marca Unid. Quant. Preço
unit.

Preço
total

1 01 Medalha com 70 mm em plástico
ABS nas cores ouro, prata e
bronze, fita na cor azul com 20
mm de largura.

GEDEVAL UN 150 3,45

/]

j

517,50

1 02 Medalha de latâo gedeval com GEDEVAL UN 500 / 5,95 2.975,00



fita e timbre, 60 mm.

1 03 Troféu 29 cm de altura, com

base preta sextavada, acima
componente dourado, estatueta
intercambiável, confeccionado
em plástico injetado poliestireno.

JEBS UN 04 22,95 91,80

1 04 Troféu 47 cm de altura, base

quadrada preta em polímero,
com 16 cm de largura, 9,5 cm de
altura, cone dourado anel

vermelho, e taça com algas e
tampa dourada, com 27 cm de
largura á partir das algas, acima
desta um anel vermelho,

estatueta intercambiável.

JEBS UN 02 54,90 109,80

1 05 Troféu 47 cm de altura, base

redonda. 17 cm de largura, 11
cm de altura, vermelha em

polímero, cone dourado, anel
vermelho, taça dourada com
tampa e algas dourada com 27
cm de largura á partir das algas,
acima da taça um anel
vermelho, estatueta
intercambiável.

JEBS UN 01 57,00 57,00

1 06 Troféu 50 cm de altura, base

quadrada preta em polímero,
com 16 cm de largura, 9,5 cm de
altura, cone dourado anel

vermelho, e taça com algas e
tampa dourada, com 27 cm de
largura á partir das algas, acima
desta um anel vermelho,
estatueta intercambiável.

JEBS UN 02 56,00 112,00

1 07 Troféu 50 cm de altura, base
redonda, 17 cm de largura, 11
cm de altura, vermelha em

polímero, cone dourado, anel
vermelho, taça dourada com
tampa e algas dourada com 27
cm de largura á partir das algas,
acima da taça um anel
vermelho, estatueta
intercambiável.

JEBS UN 02 59,85 119,70

1 08 Troféu 52 cm de altura, base
quadrada preta em polímero,
com 16 cm de íargura, 9,5 cm de
altura, cone dourado anel

vermelho, e taça com algas e
tampa dourada, com 27 cm de
largura á partir das algas, acima
desta um anel vermelho,
estatueta intercambiável.

JEBS UN 02 59,85 119,70

1 09 Troféu 52 cm de altura,
confeccionado em plástico
injetado poliestireno base
redonda preta, com 31 cm de
circunferência, 7 cm de altura,

JEBS UN 05 40,00 200,00



cone dourado, acima uma taça
preta com algas , com 18 cm de
largura a partir das algas,
estatueta intercambiável.

1 10 Troféu 53 cm, de altura, base
redonda, 17 cm de largura, 11
cm de altura, venvelha em
polímero, cone dourado, anel
vermelho, taga dourada com
tampa e algas dourada com 27
cm de largura á partir das algas,
acima da taga um anel
vermelho, estatueta
intercambiável.

JEBS UN 02 62,50 125,00

1 11 Troféu 63 cm, de altura, base
preta de polímero, com 26 cm de
largura, 10 cm de altura, um
estágio com 4 tubos dourados,
uma base com águias nas
laterais, uma taga dourada com
algas de cor cinza, medindo 32
cm de largura á partir das algas,
componente cinza dentro da
taça, confeccionado em plástico
injetado poliestireno.

JEBS UN 02 174,50 349,00

1 12 Troféu 73 cm de altura, base
quadrada preta em polímero,
com 16 cm de largura, 9,5 cm de
altura, acima componentes
dourado com anel azul no meio,

tubo de cor azul bola lisa

dourada com aro azul no meio

com 17 cm, estatueta

intercambiável.

JEBS UN 01 83,95 83,95

1 13 Troféu 73 cm de altura, base
quadrada preta em polímero,
com 16 cm de largura, 9,5 cm
de altura, acima componentes
dourado com anel dourado no

meio, tubo de dourado, bola lisa
dourada com aro dourado no

meio com 17 cm, estatueta

intercambiável.

JEBS UN 01 82,00 82,00

1 14 Troféu 73 cm de altura, base
quadrada preta em polímero,
com 16 cm de largura, 9,5 cm
de altura, acima componentes
dourado com anel vermelho no

meio, tubo de cor vermelho, bola

lisa dourada com aro dourado no

meio com 17 cm, estatueta

intercambiável.

JEBS UN 01 82,00 82,00

1 15 Troféu 77 cm de altura, base

quadrada preta em polímero,
com 16 cm de largura, 9,5 cm
de altura, acima componentes
dourado com anel azul no meio,

tubo de cor azul bola lisa

JEBS UN 01 83,50 83,50



dourada com aro azul no meio

com 17 cm, estatueta
intercambiável.

1 16 Troféu 77 cm de altura, base

quadrada preta em polímero,
com 16 cm de largura, 9,5 cm de
altura, acima componentes
dourado com anel vermelho no

meio, tubo de cor vermelho, bola
lisa dourada com aro dourado no

meio com 17 cm, estatueta
intercambiável.

JEBS UN 01 84,80 84,80

1 17 Troféu 77 cm de altura, base

quadrada preta em polímero,
com 16 cm de largura, 9,5 cm de
altura, acima componentes
dourado com anel dourado no

meio, tubo de dourado, bola lisa
dourada com aro dourado no

meio com 17 cm, estatueta

intercambiável

JEBS UN 01 83,90 83,90

1 18 Troféu 81 cm de altura, base
quadrada preta em polímero,
com 16 cm de largura, 9,5 cm de
altura, acima componentes
dourado com anel dourado no

meio, tubo de dourado, bola lisa
dourada com aro dourado no

meio com 17 cm, estatueta
intercambiável.

JEBS UN 01 84,80 84,80

1 19 Troféu 81 cm de altura, base

quadrada preta em polímero,
com 16 cm de largura, 9,5 cm de
altura, acima componentes
dourado com anel vermelho no

meio, tubo de cor vermelho, bola

lisa dourada com aro dourado no

meio com 17 cm, estatueta

intercambiável.

JEBS UN 01 85,95 85,95

1 20 Troféu 81 cm, de altura, base

quadrada preta em polímero,
com 16 cm de largura, 9,5 cm de
altura, acima componentes
dourado com anel azul no meio,
tubo de cor azul bola lisa

dourada com aro azul no meio

com 17 cm, estatueta

intercambiável.

JEBS UN 01 84,75 84,75

1 21 Troféu de 69 cm de altura, base

preta de polímero, com 26 cm de
largura, 10 cm de altura, um
estágio com 04 tubos dourados,
uma base com águias nas
laterais, uma taça dourada com
alças de cor cinza, medindo 32
cm de largura á partir das alças,
componente cinza dentro da
taça, confeccionado em plástico

JEBS UN 02 179,90 359,80



injetado poliestireno.

1 22 Troféu de altura 117 cm, com

base preta de madeira com uma
taxa pequena, com estatueta
sobre a base, 04 colunas com
tubo dourado e prata acima 4
águias nas laterais da base, com
taça dourada com tampa e algas
com 48cm a partir das algas,
confeccionado em plástico
Injetado poliestireno.

JEBS UN 02 471,50 943,00

1 23 Troféu, 24 cm de altura, com
base preta sextavada, acima
componente dourado, estatueta
Intercamblável, confeccionado
em plástico injetado poliestireno.

JEBS UN 15 13,60 204.00

1 24 Troféu128 cm de altura, base
em polímero preta, com 10 cm
de altura, 25 cm de largura,
acima desta uma estatueta,

cones dourados Intercalados por
anéis vemielhos, uma base fina
com bolinhas douradas nos

cantos, um cone dourado com
taga vermelha com algas e
tampa dourada, medindo 27 cm
á partir das algas, estatueta
gigante Intercamblável.

JEBS UN 01 284,10 284,10

1 25 TroféuSôcm de altura,
confeccionado em plástico
Injetado poliestireno, base
redonda preta, com 31 cm de
circunferência, 07 cm de altura,
cone dourado, acima uma taça
preta com algas , com 18 cm de
largura a partir das algas,
estatueta Intercamblável.

JEBS UN 05 44,85 224,25

TOTAL 7.547,30

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

correspondente aos objetos acima mencionado será efetuada em parcelas, ou

seja, conforme a necessidade, deste Município de Planalto, A entrega dos

objetos da presente licitação deverá ser efetuada pela proponente na

Secretaria de Esportes, em até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da

solicitação de entrega. O pagamento será efetuado após a entrega dos

objetos, e em até 15 (quinze) dias após o recebimento da respectiva nota

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

convocará o adjudicatárío 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 sefá até o dia



31/12/2013. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a presente em única via

que depois de assinada será remetida ao executivo para homologação.

LUIZ CARLOS BONI

Presidente

747.491.029-20

SANDRA ROSA DEPARIS

RAMBO

Sandra Rosa Deparis Rambo.

MARIS/^UGER
lembro

310.216.890-68

ROBERTO ALOYSIO

GOERGEI
Membrc

040.368.461 -22

FLORIBERTp CONTE
Santo Conte/& Cia. Ltda.
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EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO
LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE N° 025/2013

OBJETO: Contratação de empresa visando a aquisição de troféus e medalhas,

SANDRA ROSA DEPARIS RAMBO

Classificação Lote Item Objeto Valor do item

1 1 01 Medalha com 70mm em plástico ABS
nas cores ouro, prata e bronze, fita na
cor azul com 20mm de largura.

517,50

1 1 02 Medalha de latâo gedeval com fita e
timbre, 60 mm.

2.975,00

1 1 03 Troféu 29 cm de altura, com base preta
sextavada, acima componente dourado,
estatueta intercambiável, confeccionado
em plástico injetado poliestireno.

91,80

1 1 04 Troféu 47 cm de altura, base quadrada
preta em polímero, com 16 cm de
largura, 9,5 cm de altura, cone dourado
anel vermelho, e taça com alças e tampa
dourada, com 27 cm de largura á partir
das alças, acima desta um anel
vermelho, estatueta intercambiável.

109,80

1 1 05 Troféu 47 cm de altura, base redonda, 17
cm de largura, 11 cm de altura, vermelha
em polímero, cone dourado, anel
vermelho, taça dourada com tampa e
alças dourada com 27 cm de largura á
partir das alças, acima da taça um anel
vermelho, estatueta intercambiável

57,00

1 1 06 Troféu 50 cm de altura, base quadrada
preta em polímero, com 16 cm de
largura, 9,5 cm de altura, cone dourado
anel vermelho, e taça com alças e tampa
dourada, com 27 cm de largura á partir
das alças, acima desta um anel
vermelho, estatueta intercambiável.

112,00

1 1 07 Troféu 50 cm de altura, base redonda, 17
cm de largura, 11 cm de altura,
vermelha em polímero, cone dourado,
anel vermelho, taça dourada com tampa
e alças dourada com 27 cm de largura á
partir das alças, acima da taça um anel
vermelho, estatueta intercambiável

119,70
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1 1 08 Troféu 52 cm de altura, base quadrada
preta em polímero, com 16 cm de
largura, 9,5 cm de altura, cone dourado
anel vermelho, e taça com alças e tampa
dourada, com 27 cm de largura á partir
das alças, acima desta um ane
vermelho, estatueta íntercambiável.

119,70

1 1 09 Troféu 52cm de altura, confeccionado em
plástico injetado poliestireno base
redonda preta, com 31 cm de
circunferência, 7 cm de altura, cone

dourado, acima uma taça preta com
alças , com 18 cm de largura a partir das
alças, estatueta Íntercambiável.

200,00

1 1 10 Troféu 53 cm, de altura, base redonda

17 cm de largura, 11 cm de altura,
vermelha em polímero, cone dourado
anel vermelho, taça dourada com tampa
e alças dourada com 27 cm de largura á
partir das alças, acima da taça um ane
vermelho, estatueta íntercambiável.

125,00

1 1 11 Troféu 63 cm, de altura, base preta de
polímero, com 26 cm de largura, 10 cm
de altura, um estágio com 4 tubos
dourados, uma base com águias nas
laterais, uma taça dourada com alças de
cor cinza, medindo 32 cm de largura á
partir das alças, componente cinza
dentro da taça, confeccionado em
plástico injetado poliestireno.

349,00

1 1 12 Troféu 73 cm de altura, base quadrada
preta em polímero, com 16 cm de
largura, 9,5 cm de altura, acima
componentes dourado com anel azul no
meio, tubo de cor azul bola lisa dourada

com aro azul no meio com 17 cm,

estatueta íntercambiável.

83,95

1 1 13 Troféu 73 cm de altura, base quadrada
preta em polímero, com 16 cm de
largura, 9,5 cm de altura, acima
componentes dourado com anel dourado
no meio, tubo de dourado, bola lisa
dourada com aro dourado no meio com

17 cm, estatueta íntercambiável.

82,00

1 1 14 Troféu 73 cm de altura, base quadrada
preta em polímero, com 16 cm de
largura, 9,5 cm de altura, acima
componentes dourado com anel
vermelho no meio, tubo de cor vermelho,
bola lisa dourada com aro dourado no

82,00
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meio com 17 cm, estatueta
intercambiável.

1 1 15 Troféu 77 cm de altura, base quadrada
preta em polímero, com 16 cm de
largura, 9,5 cm de altura, acima
componentes dourado com anel azul no
meio, tubo de cor azul bola lisa dourada

com aro azul no meio com 17 cm,

estatueta intercambiável.

83,50

1 1 16 Troféu 77 cm de altura, base quadrada
preta em polímero, com 16 cm de
largura, 9.5 cm de altura, acima
componentes dourado com ane
vermelho no meio, tubo de cor vermelho,
bola lisa dourada com aro dourado no

meio com 17 cm, estatueta

intercambiável.

84,80

1 1 17 Troféu 77cm de altura, base quadrada
preta em polímero, com 16 cm de
largura, 9,5 cm de altura, acima
componentes dourado com anel dourado
no meio, tubo de dourado, bola lisa
dourada com aro dourado no meio com

17 cm, estatueta intercambiável

83,90

1 1 18 Troféu 81 cm de altura, base quadrada
preta em polímero, com 16 cm de
largura, 9,5 cm de altura, acima
componentes dourado com anel dourado
no meio, tubo de dourado, bola lisa
dourada com aro dourado no meio com

17 cm, estatueta intercambiável.

84,80

1 1 19 Troféu 81 cm de altura, base quadrada
preta em polímero, com 16 cm de
largura, 9,5 cm de altura, acima
componentes dourado com anel
vermelho no meio, tubo de cor vermelho,
bola lisa dourada com aro dourado no

meio com 17 cm, estatueta
intercambiável.

85,95

1 1 20 Troféu 81 cm, de altura, base quadrada
preta em polímero, com 16 cm de
largura, 9,5 cm de altura, acima
componentes dourado com anel azul no
meto, tubo de cor azul bola lisa dourada

com aro azul no meio com 17 cm,
estatueta intercambiável.

84,75

1 1 21 Troféu de 69 cm de altura, base preta de
polímero, com 26 cm de largura, 10 cm
de altura, um estágio com 4 tubos
dourados, uma base com/águias nas

359,80
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laterais, uma taça dourada com alças de
cor cinza, medindo 32 cm de largura á
partir das alças, componente cinza
dentro da taça. confeccionado em
plástico injetado poliestireno.

1 1 22 Troféu de altura 117 cm, com base preta
de madeira com uma taxa pequena,
com estatueta sobre a base, 4 colunas

com tubo dourado e prata acima 4 águias
nas laterais da base, com taça dourada
com tampa e alças com 48cm a partir
das alças, confeccionado em plástico
injetado poliestireno.

943,00

1 1 23 Troféu, 24cm de altura, com base preta
sextavada, acima componente dourado,
estatueta intercambiável, confeccionado

em plástico injetado poliestireno.

204,00

1 1 24 Troféu128 cm de altura, base em
polímero preta, com 10 cm de altura, 25
cm de largura, acima desta uma
estatueta, cones dourados intercalados

por anéis vermelhos, uma base fina com
bolinhas douradas nos cantos, um cone

dourado com taça vermelha com alças e
tampa dourada, medindo 27 cm á partir
das alças, estatueta gigante
intercambiável

284,10

1 1 25 Troféu56cm de altura, confeccionado em
plástico injetado poliestireno, base
redonda preta, com 31 cm de
circunferência, 7 cm de altura, cone
dourado, acima uma taça preta com
alças , com 18 cm de largura a partir das
alças, estatueta intercambiável.

224,25

SANTO com"E&CIA. _TDA.

Classificação Lote Item Objeto Valor do item

2 1 1 Medalha com 70mm em plástico ABS
nas cores ouro, prata e bronze, fita na
cor azul com 20mm de largura.

520,50

2 1 2 Medalha de latâo gedevai com frta e
timbre, 60 mm.

2.985,00

2 1 3 Troféu 29 cm de altura, com base preta
sextavada, acima componente dourado,
estatueta intercambiável, confeccionado

em plástico injetado poliestireno.

91,92

2 1 4 Troféu 47 cm de altura, base quadrada
preta em polímero, com 16 cm de
largura, 9,5 cm de altura, cone dourado
anel vermelho, e taça com alças e tampa

109,86
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dourada, com 27 cm de largura á partir
das alças, acima desta um ane
vermelho, estatueta intercambiável.

2 1 5 Troféu 47 cm de altura, base redonda, 17
cm de largura, 11 cm de altura, vermelha
em polímero, cone dourado, ane
vermelho, taça dourada com tampa e
alças dourada com 27 cm de largura á
partir das alças, acima da taça um ane
vermelho, estatueta intercambiável

57,10

2 1 6 Troféu 50 cm de altura, base quadrada
preta em polímero, com 16 cm de
largura, 9,5 cm de altura, cone dourado
anel vermelho, e taça com alças e tampa
dourada, com 27 cm de largura á partir
das alças, acima desta um ane
vermelho, estatueta intercambiável.

112,60

2 1 7 Troféu 50 cm de altura, base redonda, 17
cm de largura, 11 cm de altura,
vermelha em polímero, cone dourado,
anel vermelho, taça dourada com tampa
e alças dourada com 27 cm de largura á
partir das alças, acima da taça um ane
vermelho, estatueta intercambiável

119,96

2 1 8 Troféu 52 cm de altura, base quadrada
preta em polímero, com 16 cm de
largura, 9,5 cm de altura, cone dourado
anel vermelho, e taça com alças e tampa
dourada, com 27 cm de largura á partir
das alças, acima desta um anel
vermelho, estatueta intercambiável.

119,96

2 1 9 Troféu 52cm de altura, confeccionado em
plástico injetado potiestireno base
redonda preta, com 31 cm de
circunferência, 7 cm de altura, cone
dourado, acima uma taça preta com
alças , com 18 cm de largura a partir das
alças, estatueta intercambiável.

202,50

2 1 10 Troféu 53 cm, de altura, base redonda,
17 cm de largura, 11 cm de altura,
vermelha em polímero, cone dourado,
anel vermelho, taça dourada com tampa
e alças dourada com 27 cm de largura á
partir das alças, acima da taça um anel
vermelho, estatueta intercambiável.

125.40

2 1 11 Troféu 63 cm, de altura, base preta de
polímero, com 26 cm de largura, 10 cm
de altura, um estágio com 4 tubos
dourados, uma base com águias nas
laterais, uma taça dourada com alças dç

349,60
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cor cinza, medindo 32 cm de largura á
partir das alças, componente cinza
dentro da taça, confeccionado em
plástico injetado poliestireno.

2 1 12 Troféu 73 cm de altura, base quadrada
preta em polímero, com 16 cm de
largura, 9,5 cm de altura, acima
componentes dourado com anel azul no
meio, tubo de cor azul bola lisa dourada

com aro azul no meio com 17 cm

estatueta intercambiável.

83,99

2 1 13 Troféu 73 cm de altura, base quadrada
preta em polímero, com 16 cm de
largura, 9,5 cm de altura, acima
componentes dourado com anel dourado
no meio, tubo de dourado, bola lisa
dourada com aro dourado no meio com

17 cm, estatueta intercambiável.

82,20

2 1 14 Troféu 73 cm de altura, base quadrada
preta em polímero, com 16 cm de
largura, 9,5 cm de altura, acima
componentes dourado com ane
vermelho no meio, tubo de cor vermelho,

bola lisa dourada com aro dourado no

meio com 17 cm, estatueta
intercambiável.

82,20

2 1 15 Troféu 77 cm de altura, base quadrada
preta em polímero, com 16 cm de
largura, 9,5 cm de altura, acima
componentes dourado com anel azul no
meio, tubo de cor azul bola lisa dourada

com aro azul no meio com 17 cm,

estatueta intercambiável.

83,70

2 1 16 Troféu 77 cm de altura, base quadrada
preta em polímero, com 16 cm de
largura, 9,5 cm de altura, acima
componentes dourado com anel
vermelho no meio, tubo de cor vermelho,
bola lisa dourada com aro dourado no

meio com 17 cm, estatueta
intercambiável.

84,90

2 1 17 Troféu 77cm de altura, base quadrada
preta em polímero, com 16 cm de
largura, 9,5 cm de altura, acima
componentes dourado com anel dourado
no meio, tubo de dourado, bola lisa
dourada com aro dourado no meio com

17 cm, estatueta intercambiável

83,95

2 1 18 Troféu 81 cm de altura, base quadrada
preta em polímero, com 16 cm de

o A no
ot.oo

/

%
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largura, 9,5 cm de altura, acima
componentes dourado com anel dourado
no meio, tubo de dourado, bola lisa
dourada com aro dourado no meio com

17 cm, estatueta intercambiável.

2 1 19 Troféu 81 cm de altura, base quadrada
preta em polímero, com 16 cm de
largura, 9.5 cm de altura, acima
componentes dourado com ane
vermelho no meio, tubo de cor vermelho,
bola lisa dourada com aro dourado no

melo com 17 cm, estatueta

intercambiável.

85,97

2 1 20 Troféu 81 cm, de altura, base quadrada
preta em polímero, com 16 cm de
largura, 9,5 cm de altura, acima
componentes dourado com anel azul no
meio, tubo de cor azul bola lisa dourada

com aro azul no meio com 17 cm,

estatueta intercambiável.

84,80

2 1 21 Troféu de 69 cm de altura, base preta de
polímero, com 26 cm de largura, 10 cm
de altura, um estágio com 4 tubos
dourados, uma base com águias nas
laterais, uma taça dourada com alças de
cor cinza, medindo 32 cm de largura á
partir das alças, componente cinza
dentro da taça, confeccionado em
plástico injetado poliestireno.

359,90

2 1 22 Troféu de altura 117 cm, com base preta
de madeira com uma taxa pequena,
com estatueta sobre a base, 4 colunas

com tubo dourado e prata acima 4 águias
nas laterais da base, com taça dourada
com tampa e alças com 48cm a partir
das alças, confeccionado em plástico
injetado poliestireno.

943,20

2 1 23 Troféu, 24cm de altura, com base preta
sextavada, acima componente dourado,
estatueta intercambiável, confeccionado

em plástico injetado poliestireno.

204,75

2 1 24 Troféu128 cm de altura, base em
polímero preta, com 10 cm de altura, 25
cm de largura, acima desta uma
estatueta, cones dourados intercalados

por anéis vermelhos, uma base fina com
bolinhas douradas nos cantos, um cone

dourado com taça vermelha com alças e
tampa dourada, medindo 27 cm á partir
das alças, estatueta gigante

284,15
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intercambiável

2 1 25 Troféu56cm de altura, confeccionado em
plástico injetado poliestireno, base
redonda preta, com 31 cm de
circunferência, 7 cm de altura, cone

dourado, acima uma taça preta com
alças , com 18 cm de largura a partir das
alças, estatueta intercambiável.

224,40

Planalto-Pr., 10 de julho de 2013

LUIZ CARL0S

Presidente

747.491 .C29-20

KRUGER

Membro

310.216.890-68

ROB OYSIO

GpERGEN
Membro

040.368.469-22
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PARECER jurídico

REFERENTE AO PROCESSO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE CONVITE N° 025/2013

O presente Processo de Licitação n° 025/2013, na modalidade de

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

visando a aquisição de troféus e medalhas, destinados a Secretaria de Esportes

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

empresa vencedora os respectivos objetos.

ASSESSQRI
OAB/P

ulho de 2013
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

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

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

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

legislação pertinente, HOMOLOGA o resultado da licitação na modalidade de

Convite n° 025/2013, cujo objeto é a contratação de empresa visando a aquisição de

troféus e medalhas, destinados a Secretaria de Esportes Município de Planalto, em

favor da empresa SANDRA ROSA DEPARIS RAMBO, e em conseqüência

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

Planalto-Pr., 17 de julho de 2013

MARLON FERNANDO KUHN

PREFEITO MUNICIPAL
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CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 149/2013
CONVITE N° 025/2013

Contrato administrativo que entre si fazem o Município de Planalto e a
empresa Sandra Rosa Deparis Rambo, na forma abaixo.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PLANALTO, pessoa jurídica de direito Púbüco
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: SANDRA ROSA DEPARIS RAMBO, pessoa jurídica,
devidamente inscrita no CNPJ sob n.06.103.562/0001-47, com sede à Av. Rio Grande
do Sul, n" 1147, Centro, Município de Planalto, Estado do Paraná, neste ato
representada por sua Administradora Sra. SANDRA ROSA DEPARIS RAMBO,
brasileira, casada, empresária, portadora do RG n." 8.140.716-9 SSP/PR e do CPF sob
n." 007.403.649-10, residente e domiciliada à Rua Beilduino Menagazzi, s/n^\ Centro,
Município de Planalto, Estado do Paraná.

CLÁUSULA PRIMEIRA

DO OBJETO DO CONTRATO
O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa visando a

aquisição de troféus e medalhas, destinados a Secretaria de Esportes Município de

ITEM QUANT UNID DISCRIMINAÇÃO MARCA VALOR

UNIT.

VALOR

TOTAL

01 150 UN Medalha com 70mm em

plástico ABS nas cores ouro,
prata e bronze, fita na cor
azul com 20mm de lar^cura.

GEDEVAL 3,45 517,50

02 500 UN Medallia de latão gedeval
com fita e timbre, 60 mm.

GEDEVAL 5,95 2.975,00

03 04 UN Troféu 29 cm de altura, com

base preta sextavada, acima
componente dourado,
estatueta intercambiável,

confeccionado em plástico
injetado poliestireno.

JEBS 22,95 91,80

04 02 UN Troféu 47 cm de altura, base

quadrada preta em
poHmero, com 16 cm de

JEBS 54,90 109,80
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largura, 9,5 cm de altura,
cone dourado anel vermelho,

e taça com alças e tampa
dourada, com 27 cm de
largura á partir das alças,
acima desta um anel

vermelho, estatueta

intercamblável.

05 01 UN Troféu 47 cm de altura, base

redonda, 17 cm de largura,
11 cm de altura, vermelha

em polímero, cone dourado,
anel vermelho, taça dourada
com tampa e alças dourada
com 27 cm de largura á
partir das alças, acima da
taça um anel vermelho,
estatueta intercambiável

JEBS 57,00 57,00

06 02 UN Troféu 50 cm de altura, base

quadrada preta em
polímero, com 16 cm de
largura, 9,5 cm de altura,
cone dourado anel vermelho,

e taça com alças e tampa
dourada, com 27 cm de

largiua á partir das alças,
acima desta um anel

vermelho, estatueta

intercambiável.

JEBS 56,00 112,00

07 02 UN Troféu 50 cm de altura, base

redonda, 17 cm de largura,
11 cm de altura, vermelha

em polímero, cone dourado,
anel vermelho, taça dourada
com tampa e alças dourada
com 27 cm de largura á
partir das alças, acima da
taça um anel vermelho,

estatueta intercambiável

JEBS 59,85 119,70

08 02 UN Troféu 52 cm de altura, base

quadrada preta em
polímero, com 16 cm de
largura, 9,5 cm de altura,
cone dourado anel vermelho,

e taça com alças e tampa
dourada, com 27 cm de

largura á partir das alças,
acima desta um anel

JEBS 59,85 119,70
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vermelho, estatueta

intercambiável.

09 05 UN Troféu 52cm de altura,

confeccionado em plástico
injetado poliestireno base
redonda preta, com 31 cm de
circunferência, 7 cm de

altura, cone dourado, acima

uma taça preta com alças ,
com 18 cm de largura a
partir das alças, estatueta
intercanibiável.

JEBS 40,00 200,00

10 02 UN Troféu 53 cm, de altura, base

redonda, 17 cm de largura,
11 cm de altura, vermelha

em polímero, cone dourado,
anel vem\eiho, taça dourada

com tampa e alças dourada
com 27 cm de largura á
partir das alças, acima da
taça um anel vermelho,

estatueta iiitercambiável.

JEBS 62,50 125,00

11 02 UN Troféu 63 cm, de altura, base

preta de polímero, com 26
cm de largura, 10 cm de
altura, um estágio com 4
tubos dourados, imia base

com águias nas laterais, uma
taça dourada com alças de
cor ciiiza, medindo 32 cm de

largura á partir das alças,
componente cinza dentro da
taça, confeccionado em
plástico injetado
poliestireno.

JEBS 174,50 349,00

12 01 UN Troféu 73 cm de altura, base

quadrada preta em
polímero, com 16 cm de
largura, 9,5 cm de altura,
acima componentes dourado
com anel azul no meio, tubo

de cor azul bola lisa dourada

com aro azul no meio com 17

cm, estatueta intercambiável.

JEBS 83,95 83,95

13 01 UN Troféu 73 cm de altura, base

quadrada preta em
polímero, com 16 cm de
largura, 9,5 cm de altura.

JEBS 82,00 82,00
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acima componentes dourado
com anel dourado no meio,

tubo de dourado, bola lisa

dourada com aro dourado

no meio com 17 cm,

estatueta intercambiável.

14 01 UN Troféu 73 cm de altura, base

quadrada preta em
polímero, com 16 cm de
largura, 9,5 cm de altura,
acima componentes dourado
com anel vermelho no meio,

tubo de cor vermeUio, bola

lisa dourada com aro

dourado no meio com 17 cm,

estatueta intercambiável.

JEBS 82,00 82,00

15 01 UN Troféu 77 cm de altura, base

quadrada preta em
polímero, com 16 cm de
largura, 9,5 cm de altura,
acima componentes dourado
com anel azul no meio, tubo

de cor azul bola hsa dourada

com aro azul no meio com 17

cm, estatueta intercambiável.

JEBS 83,50 83,50

16 01 UN Troféu 77 cm de altura, base

quadrada preta em
polímero, com 16 cm de
largura, 9,5 cm de altura,
acima componentes dourado
com anel vermelho no meio,

tubo de cor vermelho, bola

lisa dourada com aro

dourado no meio com 17 cm,

estatueta intercambiável. j

JEBS 84,80 84,80

17 01 UN Troféu 77cm de altura, base

quadrada preta em
polímero, com 16 cm de
largura, 9,5 cm de altura,
acima componentes dourado
com anel dourado no meio,

tubo de dourado, bola lisa

dourada com aro dourado

no meio com 17 cm,

estatueta intercambiável

JEBS 83,90 83,90

18 01 UN Troféu 81 cm de altura, base

quadrada preta em
polímero, com 16 cm de

JEBS 84,80 84,80
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largura, 9,5 cm de altura,
acima componentes dourado
com anel dourado no meio,

tubo de dourado, bola lisa

dourada com aro dourado

no meio com 17 cm,

estatueta intercambiável.

Troféu 81 cm de altura, base

quadrada preta em
polímero, com 16 cm de
largura, 9,5 cm de altura,
acima componentes dourado
com anel vermelho no meio,

tubo de cor vermelho, bola

lisa dourada com aro

dourado no meio com 17 cm,

estatueta intercambiável.

Troféu 81 cm, de altura, base

quadrada preta em
polímero, com 16 cm de
largura, 9,5 cm de altura,
acima componentes dourado
com anel azul no meio, tubo

de cor azul bola lisa dourada

com aro azul no meio com 17

cm, estatueta intercambiável.

Troféu de 69 cm de altura,

base preta de polínmro, com
26 cm de largura, 10 cm de
altura, um estágio com 4
tubos dourados, uma base

com águias nas laterais, luna
taça dourada com alças de
cor cinza, medindo 32 cm de

largura á partir das alças,
componente cinza dentro da
taça, confeccionado em
plástico injetado
poliestireno.
Troféu de altura 117 cm, com

base preta de madeira com
uma taxa pequena, com

estatueta sobre a base, 4

colunas com tubo dourado e

prata acima 4 águias nas
laterais da base, com taça

dourada com tampa e alças
com 48cm a partir das alças.

JEBS

JEBS

JEBS

JEBS

85,95

84,75

179,90

471,50

85,95

84,75

359,80

943,00
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confeccionado em plástico
injetado poliestireno.

23 05 UN Troféu, 24cm de altura, com

base preta sextavada, acima
componente dourado,
estatueta intercambiável,

confeccionado em plástico
injetado poliestireno.

JEBS 13,60 204,00

24 01 UN Troféul28 cm de altura, base

em polímero preta, com 10
cm de altxira, 25 cm de

largura, acima desta uma
estatueta, cones dourados

intercalados por anéis
vermelhos, uma base fina

com bolinlias douradas nos

cantos, um cone dourado

com taça vermelha com alças
e tampa dourada, mediiido
27 cm á partir das alças,
estatueta gigante
intercambiável

JEBS 284,10 284,10

25 05 UN TroféuSócm de altura,

confeccionado em plástico
injetado poliestireno, base
redonda preta, com 31 cm de
circmrferência, 7 cm de

altura, cone dourado, acima

uma taça preta com alças ,
com 18 cm de largura a
partir das alças, estatueta
intercambiável.

JEBS 44,85 224,25

VALOR TOTAL 7.547,30

Parágrafo Único - Integram e completam o presente termo Contratual,
para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as
condições expressas no edital CONVITE N" 025/2013, juntamente com seus anexos e
a proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA
DO VALOR

Pelo fornecimento dos objetos ora contratado, a CONTRATANTE
pagará à CONTRATADA o valor total de R$ 7.547,30 (sete mil, quinhentos e
quarenta e sete reais e trinta centavos), daqui a diante denominado VALOR
CONTRATUAL.

CLÁUSULA TERCEIRA
DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA
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Parágrafo Primeiro - A entrega correspondente aos objetos acima
mencionado será efetuada em parcelas, ou seja, conforme a necessidade deste
Mtinicípio de Planalto.

Parágrafo Segundo - Os Objetos deverão ser entregues na Secretaria de
Esportes, em até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da Solicitação de Entrega.

CLÁUSULA QUARTA
DA FORMA DE PAGAMENTO

Parágrafo Primeiro - Os pagamentos serão efetuados de acordo com a
entrega dos objetos, e em até 15 (quinze) dias, após o recebimento da(s) respectiva(s)
nota(s) fiscal(is).

Parágrafo Segundo - Os pagamentos decorrentes da aquisição dos
objetos correrão por conta dos recursos próprios do Município de Planalto, através

Conta da despesa Fimcional programática Destinação de recurso

1310 08.124.27.812.2701-2047 0.1.00.0000000

CLAUSULA QUINTA
DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

Parágrafo Primeiro - Constituem direitos da CONTRATANTE receber
os objetos deste Contiato 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 regulai* execução

do Contrato.

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

comerciais decorrentes.

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

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

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

CLÁUSULA SEXTA
DA CESSÃO DO CONTRATO

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

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

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

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

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

CLÁUSULA NONA
DA VIGÊNCIA
O prazo de vigência será até 31/12/2013.
CLÁUSULA DÉCIMA
DOS CASOS OMISSOS

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
DO FORO

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

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

Planalto-Pr. 17 de julho de 2013.
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EDIIAL DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N* 042/2013 DE 02 DE JULHO DE 2013

LUIZ CARLOS BONI, na qualioade de Pregoeiro do Município de Planalto, Estado do
Paraná, nomeado pela Portaria n" 002/2013. de 03 de janeiro de 2013. em cumprimento
à Lei Federal de n^ 10.520 de 17 de julho 2002, Decreto Municipal de n® 2727/2007
de 26/0&2007 e subsidiariamente pela Le n® 8666 de 21 de Junho de 1993 e suas
posteriores alterações e legislação correlata. TORf-lA PÚBLICO, o resultado Público de
Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO, relerente
EDITAL DE LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N® 042/2013
1.Objeto da Licitação
Contratação de empresa visando a aquisição de 1 000 cartilhas da família, destinadas a
Secretana de Educação do Município de Planalto.
2 Empresa Participante
2.1 EDITORA UMA LUZ NO FIM DO TÚNEL LIDA
Situação. Classiticada
3.Empresa Vencedora
3 1 EDITORA UMA LUZ NO RM DO TÚNEL LTDA.. pessoa jurídica, com inscrição no
CNPJ N® 04 357 719/0001-35 situada na Rua Rodolfo Uirich. n" 1425, Centro, Muncipio
de Planalto. Estado do Paraná, classificada em 1® lugar, tobiiundo o Importe de RS
23 000,00 (vinte e três mil reais)
4 Data da Abertura

4.1 A Licitação Pregão Presencia n® 042/2013 de 02 de julho de 2013. teve sua abertura
em reunião realizada pelo Pregoeiro no dia 12 de julho de 2013 às 09:00 horas, na sala de
reuniões da Prefeitura Municipal de Planalto. Estado do Paraná, na Praça São Fraiclsco
de Assis, 1583. Centro.

Planalto, Estado do Paraná em I2deiulhode20l3
^^IZ CARLOS BONI

egoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
"EDITAL LEILÃO N®" 002/2013"

O município de PLANALTO, ESTADO DO PARANÁ Faz Saber aos Interessados que
com base na Lei Federai 8 666/93 e compiementares, em sua sede sito a Praça São
Francisco deAssis. 1583. (ará realizar Licitação na Modalidade LEILÃO sob n® 002/2013,
conforme descnto abaixo

OBJETO

LOTE 01 Venda de 01 (um) veículo ÔNIBUS MARCA M BENZ 1313, 145 CV, ano de
fabricação 1984. modelo 1984 capacidade 40(quarenta) passageiros, combustível desei.
cor branca, chassi n' 34505011650604, placas BXC^288. no estado de conservação em
que o mesmo se encontra

VALOR MÍNIMO RS 20 000,00 (vinte mil reais),
LOTE 02 Veículo, MARCA RAT. MODELO UNO MILLE FIRE. potência 55CV. aio de
fabncação 2004, modelo 2005, Chassi n® 9BD15822554646357. placas AMI-9928.
combustível gasolina, cor branca no estado de conservação em que a mesma se
encontra (reparos na lataria - batido).
VALOR MÍNIMO' RS 4 000,00 (qualiD ml! reais).
LOTE 03. Venda de 01 (uma) máquina TRATOR, MARCA JOHN DEERE MODELO 7500-
4X4, ano de fabricação 2000, equipado com lâmina e ccncha marca Tatu. no estado de
conservação em que a mesma se encontra.
VALOR MÍNIMO RS 26.000.00 (vinte eolto mit reais)
DATA DA/^ERTURA: 06 deagoslo de 2013-às 09 00 horas
Maiores informações junto ao Departamento de Licitações em horário de expediente
MARLON FERNANDO KUHN

^^EFEITO MUNICIPAL

RESULTADO DE DISPENSA

DISPENSA N® 024/2013

O MUNICÍPIO DE PLANALTO ccm base no art 24 inciso II da Lei 8.866/93. e suas
alterações postenores. dispensa de licitação a despesa abaixo especificada
OBJETO Contratação de empresa visando à aquisição de equipamentos (imobilizador,
cinto prancha, bolsa tração de fémur, colete, oximetro e colar cen/ical). destinados ao
desenvolvimento de ações executadas pela Secretaria da Saúde deste Município de
Planalto.

EMPRESA Ideal Seg Com de Equip e Serviços de Segurança Lida.
VALOR. RS 2 796,00 (dois mii e seteceríos e noventa e oito reais).
DATA. 16de julho de 2013
MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipá

EXTRATO DE CONTRATO N» 146/2013

PREGÃO PRESENCIAL N* 041/2013

DATADA/ASSINATURA. 16 de Julho de 2013
CONTRATANTE Município de Planalto.
CONTRATADA Icavel Voculos Ltda.

OBJETO Contratação de empresa visando a aquisição de caminhão tipo leve,
(Wolkswagen Modelo 8 160 Ddlvery). destinado a Secretana de Obras e Sen/iços
Urbanos deste Municípo de Planalto.
VALOR TOTAL RS 124 000,00 (cento e Vinte 6 quatro mil reais) VIGÊNCIA 31/10/2013
MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal
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EXTRATO DE CONTRATO N® 147/2013

PREGÃO PRESENCIAL N® 042/2013
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DATADAASSINATURA l6dejulhode 2013
CONTRATANTE: MurtcíplodePianalto
CON TRATADA. Editora Uma Luz no Fim do Túnel Ltda.

OBJETO: Contratação de empresa visando a aquisição de 1 OÚO cartilhas da família,
destinadas a Secretaria de Educação do Município de Planalto
VALOR TOTAL RS 23.000.00 (vinte e três mil reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA- 31/12/2013
MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO N® 148/2013

CCmVITE N® 024/2013

DATADAASSINATURA 17de jülhode 2013
COfJ TRATANTE. Municipio de Planalto
COfJTRATADA RBL Publicidade e Marketing Ltda.
OBJETO. Contratação de empresa visaido a prestação de senriços de publicações
em jorna úe atos oficias do executivo/legislativo municipal, publicações de decretos,
porta-las. leis. resumo de contratos, editais e demais publicações e informações de
interesse do Município de Planalto
QUANTIDADE 140.000 CM®

VALOR TOTAL RS 64.400.00 (sessenla e quatro mil e quatrocentos reas).
PRAZO DE VIGÊNCIA 31/12/2014
MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal

EX1TUTO DE CONTRATO N* 148/2013

C(X4VITE N® 025/2013

DATADAASSINATURA: 17 de julho de 2013
COfJTRATANTE' Muracipio de Planalto
CONTRATADA. Sandra Rosa Deparis Rambo
OBJETO. Aquisição de troféus e medalhas, destinados a Secretaria de Esportes Município
de Planalto

ITENS 01.02,03,04,05,06.07.08.09,10.11,12.13.14.15,15.17,18,419.20.21,2223.24,25.
VALOR TOTAL: RS 7,547,30 (sete mil, quinhentos e quarenta e sete reais e trinta
centavos)
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2013.
MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO N® 160/2013

CONVITE N® 026/2013

DATADAASSINATURA. 17 de JülhOde 2013
CONTRATANTE. Município de Planalto
CONTRATADA: Construtora Roger Ltoa.
OBJETO: Contratação de empresa visando a construção de muro/grade a ser executado
na Escola Municipal, Terreno Urbano n® 02,03 e 04, da Gleba 01. Bairro João Zacco.
Municípode Planalto.
VALOR TOTAL RS 130.980,55 (cento e trinta mil, novecentos e oitenta reais e cinqüenta
e cinco centavos).

PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 (sessenta) dias.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2013.

MARLON FERNANDO KUHN

Preferto Municipal

EXTRATO DE CONTRATO N" 151/2013

TOfMDA DE PREÇOS N® 007/2013

DATA DA ASSINATU RA: 18 de julho de 2013
COfJTRATANTE Município de Planalto
CONTRATADA Cav Serviços deTerraplenagem S/C Ltda
OBJETO Contratação de empresa visando a execução de recapeamento asiático sobre
pedras Irregulares com revestimento em CBUQ (concreto t/etuminoso usinado à quente),
com área total de 8 432,13 m2. tendo como local à Travessa Abércio Foilmann entre
a Rua Soledade e Rua Brasil. Rua Curitiba eníre as Ruas Rodoito Uirich e Balduino

Menegazzl. Rua Elcina Budke entre as Ruas Balduino Menegaizi e Rodolfo Uirich. Rua
Júlio Skrzypczak entre as Ruas Balduino Menegazzl e Rodolfo Uirich, Rua Balduino
Menegazzl entre as Ruas Rodolfo uirich e Travessa Irai, Município de Planalto.
VALOR TOTAL RS 307.720.02 (trezentos e sete reais, trezentos e vinte reais e dois
centavos)

PRAZO DE EXECUÇÃO 60 (sessenta) dias
PRAZO DE VIGÊNCIA- 31/12/2013.
MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal
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PINHAL DE SÃO BÊNtO

PbE FEITURA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

LICITAÇÃO 18/2013-MODAUDADE - CARTA CONVITE
OBJETO Contratação de empresa especializada na reforma e confecção de placas de trânsito
para ser uDlizadas em rodovia do Munidpio de Anhal de São Bento-PR.

Emcumpnmenio ao disposto no art 109, parágrafo 1 da Let 8 666. de 2l dejunnode1993,
torna-se puDiico o resultado da licitação em epígrafe, afxesertando o(s) vencedor(es)
pelo critério menor preço global

lt«n Outtiaua» PrtQO LlnoiroBS Prcntsai 35

r/SeiAilALANOO SlEaDL 1 1<6 72.50 10 512.50

SAfilANA LAUDO O^ECSOt 2 33 72Í0 2S37.KI

SABlA/iA LAUDO SSEOOL S OS 1C7.» 1.338.30

FABlAIiA LAUDO G3EODL * 02 7s.oa 150.00

FABIANA LAUDO GREOOL í 01 75,00 7500

Valor total desgastos com a licitação n" 18/2013-Carta Convite- RS U.903.00 (Quatorze
Mil Novecentos e Três Reâs)
Homologo e adjudico a presente licitação.
Pinhal de São Bento, I9de julho de 2013.
ARGEUANTONIOGEITTENES
PREFEITO MUNICIPAL

PLANALTO

Prefeitura

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL H' 041/2013

O Prefeito do Município de Planalto, Estado do Paraná, considerando o parecer do
Pregoelro e equipe de apoio de contomiidade com a ATA de Sessão Pública de Pregão
Presencial n= 041/2013 lavrada em 11 de Julho de 2013, HOMOLOGO o resKtado final
do Processo Ucitatóno, na modalidade Pregão Presencial, Tipo Menor Preço de acordo
com o abaixo descrito

OBJETO: Contfaiação de empresa visando a aquisição de caninhâo, tipo leve,
(Wolkswagen Modelo 8 160 Deltvery). destinado a Secretana de Obras e Serviços
Urbanos deste Município de Planalto,
EMPRESA Icavei Vacuios Ltda.

VALOR TOTAL RS 124.000,00 (cento e Vinte e quatro mil reais).
DATA, I6de julho de 2013
MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal

TERMO DE HOr^LOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N* 042/2013

O Prefeito do Município de Planalto. Estado do Paraná, considerando o parecer do
e equipe de apoio, de conformidade com a ATA de Sessão Pública de Pregão

sencial n® 042/2013, lavrada em 12 de julho de 2013, HOMOLOGO o resultado final
uo Processo Ucltaóno, na modalidade Pregão Presencial, Tipo Menor Preço de acordo
com oabaixodescrilo.

OBJETO: Contratação de empresa visando a aquisição de 1,000 cartilhas da família,
destinadas a Secretariada Educação do Município de Planalto,
EMPRESA: Editora Uma Luz no Fim do Túnel Ltda.

VALOR TOTAL: RS 23.000.00 (vinte e três mil reais)
DATA. 16 de julho de 2013
MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal

HOMOLOGAÇÃO E ATO ADJUDICATÓRiO
CONVITE N® 024/2013

O MUr^ilCIPIO DE PLAt-JALTO. com base na Lei Federal 8.666/93, faz satjer aos

interessados que realizou abertura de documentos e propostas de preços referente edital
CONVITE N® 024/2013 de acordo com o abaxo descnto:

OBJETO. Contratação de empresa vlsêtfido a prestação de serviços de publicações
em jornal de atos oficiais do execulivo/legislaftvo municipal, publicações de decretos,
portarias, leis, resumo de contratos, editais e demais publicações e infoimações de
interesse do Município de Planalto
EMPRESA. RBL Pitolicidade e Marketing Ltda
QUANTIDADE. 140 000CM®

VALOR TOTAL: RS 64.400 00 (sessenta equatro mil e quatrocentos reais)
DATA 17de Julho de 2013,
MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal
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HCfUIOLOGAÇÃO E ATO ADJUDICATÓRIO
CONVITE N' 025/2013
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O MUNICÍPIO DE PLANALTO, com base na Lei Federal 8.666/93, faz saber aos

interessados que realizou abertura de documentos e propostas de preços r^erente edital
CONVITE N' 025/2013 de acordo com o abaixo descnto

OBJETO: Aquisição de troféus e medalhas, destinados a Secretaria de Esportes Município
de Planalto

EMPRESA Sandra Rosa Depans Rambo
ITENS 01.0203 04,05,06.07,08.09 10,11,12,13,14,15,16,17,18,419.2021,2223,24 25

VALOR TOTAL. RS 7 547.30 (sâe mil. quinhentos e quarenta e sete reais e trinta
centavos).
DATA. 17 dejulho de2013.
MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal

HOMOLOGAÇÃO E ATO ADJUDICATÓRIO
CONVITE N' 026/2013

município de PLANALTO, com base na Lei Federal 8,666/93. faz saber aos Interessados
que realizou abertura de documentos e propostas de preços referente edital CONVITE N®
026/2013 de acordo com o abaixo descntc

OBJETO Contratação de empresa visando a construção de muro/grade a ser executado
na Escola Municipal, Terreno Urbano n® 02.03 e 04, da Gleba 01, Baiiro João Zacco,
Município de Planalto.
Empresa. Construtora RogerLtda.
VALOR TOTAL RS 130.980.55 (cento e trinta mil. novecentos e oitenta reais e cinqüenta
e cinco centavos).
DATA. 17dejiJho de 2013
MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal

HOMOLOGAÇÃO E ATO ADJUDICATÓRIO
TOMADA DE PREÇOS N® 007/2013

O município DE PLANALTO, com base na Ld Federal 8.666/93. faz saber aos

Interessados que realizou abertura de documentos e propostas de preços reíerertte edital
TOMADA DE PREÇOS N®007/2013de acordo com o abaixo descrito.
OBJETO. Contratação de empresa visando a execução de recapeamento asfáltico sobre
pedras irregulares com revesfimentoem CBUQ (concreto betiminoso usinadoà quente),
com área total de 8 432,13 m2, tendo como local à Travessa Abércio Follmann entre
a Rua Soledade e Rua Brasil. Rua Curitiba entre as Ruas Rodoito Uinch e Baiduino

Menegazzl. Rua Elcina Budke entre as Ruas Balduino Menegazzi e Rodolfo Uirich. Rua
Jullo Skrzypczak entre as Ruas Balduino Menegazzi e Rodolfo uirich. Rua Baiduino
Menegazzl entre as Ruas Rodolfo Uiriche Travessa Irai, Município de Planalto.
Empresa Caw Sen/iços de Terrapienagem SiC Ltda
VALOR TOTAL RS 307.720.02 (trezentos e sete reais, trezentos e vinte reais e dois
centavos)

DATA 18 de julho de 2013
MARLOF-i FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal

EDtTAL DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N® 041/2013 DE 28 DE JUNHO DE 2013

LUIZ CARLOS BONi, na qualidade de Pregoelro do Município de Planalto. Estado do
Paraná, nomeado pela Portaria n® 002/2013. de 03 de janeiro de 2013, em cumprimento
à Lei Federal den» 10.520 de 17 dejulho de 2002, Decreto Municipal den® 2727/2007
de 26/0612007 e subsidariamenfe pela Lei n®, 9666 de 21 de junho de 1993 e suas
posteriores alterações e legislação correlata, TORNA PÚBLICO, o resultado Público de
Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, fipo MENOR PREÇO, referente.
EDITAL DE LICITAÇÃO - MODAUDADE PREGÃO PRESENCIAL N® 041/2013
i.Objetoda Licitação
Contratação de empresa visando a aquisição de caminhão, tipo leve, (Wolkswagen
Modelo 8.160 Defivery), destinado a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste
Município de PlanaHo
2.Empresa Participante:
2.1 ICAVELVEICULOS LTDA.

Situação Classificada
3.Empresa Vencedora.
3,1 ICAVEL VEÍCULOS LTDA pessoa Jurídica, com inscrição no CNPJ N®
84.938 430/0001-49, situada na Pr 483, n« 1771, Bairro Agua Branca, Município de
Francisco Beltrão. Estado do Paraná classificada em 1® lugar, totalizando o importe de
RS 124.000.00 (cento e vinte e quatro mil reas).
4.Data daAbertura:
4 IA Licitação Pregão Presencial n® 041/2013 de 28 dejiíiho de 2013, teve sua abertura
em reirião reaizada pelo Pregoaro no dia 11 de julho de 2013 às 14 .00 horas, na saa de
reuraões da Prefeitura Municipa de Planalto. Estado do Paraná, na Praça São Francisco
de Assis, 1583, Centro.

Planalto. Estado do Paraná, em 11 de julho de 2013
LUIZ CARLOS BONI

Pregoeiro
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