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INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUDST TRIb "

DE ACESSO
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PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

CNPJ

04.357.719/0001-35
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t

MUNICÍPIO DE PLANJai m
endereço

ggAg^AOFKANCsco DE ASSIS l.aa
Planalto

fatura

t^QAMENTO À VISTA

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO
FONE/TA.X

4635558100

I CNPJ/CPF

185750-000
DD estadual"
.prJisento

í'ataoae.MJ55AO
01/11/2013
Data de entrada/saída

/ —

MpCULO DO iMPom n

p DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO SEGURO
LHj rKt:Tt

-je 0,00 I
desconto

o 00 I
0^0

OUTRA^ r^CCi>e:<> . ̂ í

VALOR DO ICMS ST
Valor total dos produtos

S. 100.00
Valor total da nota

5.100^00
frete por conta

o - Emitente
código antt

placa do veículo F.>»EBFC0t.\PJ/CPF

município

quantidade
inscrição ESTADUAL

marca

numeração
PADOS DO PRQDUTO/SERViro

CODIGO
P^SCRIÇÃO DO

PESO BRUTOPESO LÍQUIDO

 PRODUTO/SERVIÇO ■ sfLi/su I I I ̂ I NCM/SH I CST IcFOP
Ladernos pedagógicos tamanho 20x30. min 18 folha* í L
orniaio honaonial. capa com papel colch» i sn | •19029000 | 0300 ] 5102

UNID I OTDVLR UNIT I VLR. TOTAL
BC ICMS I \XR.ICMS I VLR IPI I -M-ÍQ | ALÍQ
■ R— ■ ■ ICMS I ipi UN I 600.0000

5 100.W
8 600.0000.5000

Ao

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPALVALOR TOTAL DOS SERVIÇOSbase de CÁLCULO DO ISSQNVALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTRATO ADMINISTRATIVO: 018/2013 - PREGÃO PRESENCIAL: 0

06/2013

RESERVADO AO FISCO
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NATUREZA DA OPERACAO

VENDA

COmnCLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

4113 0904 3577 1900 0135 5500 1000 0007 4113 8696 0194

Consulta de autenticidade no poital nacional da
NF-e w\vw.nfe.fazenda.gov.br/pot1al ou no site
da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORÍZACAO DE USO

141130133742918 • 16/09/2013 08:47
inscrição estadual

9039125614
inscrição ESTADUAL DO SUBST TRIB CNPJ

04.357.719/0001-35

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOMEfllAZÀO SOCIAL

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPI/CPF

76.460.526/0001-16
DATA DA EMISSÀO

16/09/2013
ENDEREÇO

PRAÇA SÃO FRANCISCO DE ASSIS, 1583 -
BAIRRO/DISTRITO

CENTRO
CEP

85750-000
DATA DE ENTRADA«a1DA

MUNÍCIPIO

Planalto
FONEfl^AX UF

4635558100 PR
inscrição ESTADUAL

ISENTO
HORA DE ENTRADA«AÍDA

fatura

yiAGAMENTO À VISTA
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00
VALOR DO ICMS

0,00
BASE DE CÁLCULO DO IC.MS ST

0,00
VALOR DO ICMS ST

0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

5.100,00
VALOR DO FRETE

0,00
VALOR DO SEGURO

0,00
DESCONTO

0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00
VALOR DO IPI

0,00
valor total da nota

5.100,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÀO SOCIAL FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF inscrição estadual

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NC.VVSH I CST CFOP UNID QTD VLR UNIT VLR TOTAL BC ICMS VLR ICMS VLR IPI
ALiQ
ICMS

ALÍQ
IPI

002 CADERNOS PEDAGÓGICOS 49029000 0300 5102 UN

0

600.0000

600,0000

8.5000

8,5000
5 100,00

^  r Proçop o

( ) Aditivo n.°

/ ) Dispea^

do Opto

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇteS COMPLEMENTARES

CONTRATO ADMINISTRATIVO NR 018/2013 PREGÃO NR 005/2013

EDUCAÇÃO

reservado ao fisco
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f iMvi D! xrrsso

4113 07(14 3577 1900 0135 5500 1000 0006 8718 6120 0060

( ixiMilia dc aiitciiticidailc no portal nacional da
NI -c www.nlc fa/cnda.gov.br ponal ou no site
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NAUREZA DA OPERACAO

VENDA

M niRI/.\(,-M) DF. I Ml

14113Ü0959I6227- 08/07,'20l3 11:24

I 04.357.
INSCRICAOESTADI AL

9039125614

INSt RO, VO FSr-MX Al jRíMMSI IRIH

719 0001-35

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMBUAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CSPLCPF

76.460.526/0001-16

DATA DA EVISSÀO

08/07 2013

ENDEREÇO

PRAÇA SÀO FRANCISCO DE ASSIS, 1583 -
BMHRt» DISTRIIo

CENTRO 85750-000

DATA DF ENTRADA SAIDA

MLNiCIPIO

Planalto

FO\Fr\\ LT

4635558100 PR

INSCRIÇÃO ESrADLAL

ISENTO

HORA DE E.NTRADA SAIDA

FATURA

PAGAMENTO A VISTA

r Á.i ..a no IMPOSTO

BASEDECALCLI.ODOICMS

0.00

\ Al OR IK' R

0.00

i:\^t [>( K Mi ' iíiD<' ( Ms sl

0.00

V  < IR R Mn <1

0.00

\M(Mí riTÍAl DOSPktXílTOS

7.650.00

\ ALOR DO FRFTí

0,00
VAIUR [Kl Sí i.l Ri»

0.00

Dí s. ONUi

0.00

' 1' : i || SIM . \i ! V., IH) AN

0.00

\1.1)K ;x • !!'.

0,00
\ Al (IR ml Al DA NOT A

7.650.00

TRANSPORTADORyVOl.lMES TRANSPOR IAÜOS

RAZÃO SOCIAL FRI ir POR ( OM \

0 - 1 milcnlc

( iH>K=i) AM I Pl.A(. A [>(> \L!( LLO IF CSPECPF

f-SDEREÇO Mt NU IPIO LE fNSCHKÀOESTADLAl

01 ASTIDADE ESPEt lE \I\R( A M \1í RAC '\0 PESO BRi ro PESO UOl KX)

DADOS DO PRODl TO/SER\ K O

CODKiO DESCRIÇÃÍ» DO PRODL TO SF.RVIÇi > j
""

.M. OTD VI.R LNIT 1 \ LR TOT AL j BC ICMS 1 VLR ICMS 1 VI R IPI j ALIO

ICMS

ALIQ
IPI

002 C ADERNOS PEDAGOGÍCOS 4')n20ocio 03(.4i mo; l'N

(f

OOO.dOIX)

OOn.ODIKI

8.5000

85000
' b50.00

PROCESSO DE LICITAÇAO
{  ; Convite n.
(  ) T PrBÇO n." - —
(  ) Concorrência n."

pmgão Prese^i
^ Contrato n.® JLJ.

Aditivo n.

í  » inegibitidade
I  0/sè.e^ •—y ̂
O fita fTTTTTj;

Chúfe do Opto

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO Ml NICTPAl SALOR TCH AL1X)5 SFKMCOS RASE DL ( ALC LLC) DO ISSON valor DOISSON

DADOS ADIC iONAIS

l.SFOR.M^CÒES GOMPl EMFNTARES RFSERA ADo \()f !NC(
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RUA RODOLFO ULRICH, 1425 - - centro, Planalto, PR - CEP:
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OONiaOLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

4113 0504 35771900 0135 55001000 0006 5610 6420 7334

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fâzenda.gov.br/poital ou no site
da Setez Autorizadora

NATUREZA DA OFERAÇAO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAD DE uso

141130067124599 .13/05/2013 09:56

INSaUÇAO ESTADUAL 1 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIa 1 CNPJ

9039125614 I I 04.357.719/0001-35
DESTINATÁRIO/REMETENTE
ngmeoiazAdsocial

município de planalto

CNPiCPF

76.460.526/0001-16
DATADAEMISSXO

13/05/2013
EraSRECO

PRAÇA SAO FRANCISCO DE ASSIS, 1583 -
BAIRRaiDISnUTO

CENTRO
CEP

85750-000
DATA DE ENIRADA/SAÍDA

MUNiaPK)

Planalto

PONErtíAX UF

4635558100 PR
WSCRIÇAO ESTADUAL

ISENTO
HORA DE ENTOADA/SAÍDA

«^ATURA

"y^GAMENTO À VISTA
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00
VALOR DO ICUS

0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00
VALOR DO ICMS ST

0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

7.650,00
VALOR DO FRETE

0,00
VALOR DO SEGURO

0,00
DESCWTO

0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00
VALOR DO IFI

0,00
VALOR TOTAL DA NOTA

7.650,00

TRANSPORTADORArOLUMES TRANSPORTADOS

RAZXO SOCIALFRETE POR COJÍTA

O - Emitente

CéfMOOAKTTPLACADO veículo

EMDEREÇOMUNlCiHOINSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANITOADEnumeraçAoPESO BRUTOPESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

OÓDIOODESCRIÇÁO DO PROOUTCWSERVIÇONCM/SHCSTCFOPUNID.QTD.VLR-UNTT.VIR. TOTALBCICMSVLR.ICMSVLR n>iALlQ.
ICMS

AÜQ.
nt

002CADERNOS PEDAGÓGICOS4902900003005102UN

0

900,0000
,900.0000

8,5000
8,5000

7.650.00

PROCESSO DE LICITAÇAO
( ) Convite n.^.
( ) r. Preço n.®

AAdflfw)n.®
( ) tneglbifídade

Date « 11^ •*'

do Opto.

cAlculodoissqn
INSCRIÇÁO MUNICIPALVALOR TOTAL DOS SERVIÇOSBASE DE calculo DO ISSQNVALOR DO ISSQN

DADOS AOiaONAlS

DUORMAÇOES COMPUEMENTARESRESERVADO AO FISCO

CONTRATO M1IN1STRATIV0 NÚMERO 018/2013 PREGAO PRESENCIAL NÚ

MERO 005/2013
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município de planalto
CNPJN" 76.460.526/0001-16

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

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

PLANALTO - PARANÁ

Planalto-Pr., 05 de março de 2013

DE: Cleusa Maria Dessanti - Secretaria de Educação

PARA: Marlon Fernando Kuhn - Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

Pelo presente solicitamos a Vossa Excelência a competente
autorização objetivando a contratação de empresa visando a aquisição de cadernos
pedagógicos, para atendimento específico ao Programa de Incentivo a Leitura e
Pesquisa Escolar, dos alunos das series iniciais do Ensino Fimdamentai,
desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação do Município de Planalto,

Item Nome do produto Quant. Unid. Preço

xmitário

Preço

total

1 Cadernos pedagógicos, tamanho mínimo
20x30cm, mínimo 18 folhas, formato horizontal

ou vertical, capa c/ papel colchet 150 colorida,
páginas internas em papel sulfite, com edições
mensais, com o seguinte conteúdo: Textos
informativos e instrucionais, parábolas e
metáforas, caça palavras, curiosidades,
cruzadinhas, adivinhas/charadas e demais
atividades afins.

3.000 UN 8,50 25.500,00

TOTAL 25.500,00

O custo total estimado da aquisição solicitada, importa no
valor aproximado de R$ 25.500,00 (vinte e cinco mil e quinhentos reais).

Cordialmente,

(ÍIÜSÃMARIA DESSANTI
Secretária de Educação
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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.hr

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

PLANALTO - PARANÁ

Planalto-Pr., 06 de março de 2013

DE: Marlon Fernando Kuhn - Prefeito Municipal

Preliminarmente para a autorização solicitada para a
contratação de empresa visando a aquisição de cadernos pedagógicos^ para
atendimento específico ao Programa de Incentivo a Leitura e Pesquisa Escolar, dos
alunos das series iniciais do Ensino Fundamental, desenvolvido pela Secretaria
Municipal de Educação do Município de Planalto, encaminhamos;

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;

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

Cordialmente,

MARLJZ)N FERNANDO KUHN
^refeito Municipal.



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., 07 de março de 2013

DE:

PARA:

Secretaria de Finanças

Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

Em atenção à solicitação visando à contratação de empresa visando a
aquisição de cadernos pedagógicos, para atendimento específico ao Programa de
Incentivo a Leitura e Pesquisa Escolar, dos alunos das series iniciais do Ensino
Fundamental, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação do Município de
Planalto, expedido por Vossa Excelência na data de 06/03/2013, informamos a
existência de previsão de recursos orçamentários para assegurar o pagamento das
obrigações decorrentes da solicitação supra, sendo que o pagamento será efetuado

DOTAÇOES

Conta da despesa Funcional programática Destinaçao de recurso

720 07.121.12.361.1201-2032 0.1.00.0000000

790 07.121.1Z361.1201-2033 0.1.00.0000000

Cordialmente,

ENSON ELEMAR SCHABO

Secretário de Finanças



<CaííãutÇ

município de planalto

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

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

PLANALTO - PARANÁ

PARECER:

Pianalto-Pr., 08 de março de 2013

DE:

PARA:

Assessoria Jurídica

Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

À apreciação deste Setor Jurídico do processo
administrativo referente à contratação de empresa visando a aquisição de cadernos
pedagógicos, para atendimento específico ao Programa de Incentivo a Leitura e
Pesquisa Escolar, dos alunos das series iniciais do Ensino Fundamental,
desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação do Município de Planalto.

De acordo com a informação contida no oficio, de

05/03/2013, da Secretaria de Educação e pesquisa de preços feita pelo
Departamento de Compras, o preço máximo do objeto importa em R$ 25.500,00
(vinte e cinco mil e quinhentos reais).

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

DOTAÇÕES
Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso

720 07.121.12.361.1201-2032 0.1.00.0000000

790 07.121.12.361.1201-2033 0.1.00.0000000

A Licitação dar-se-á sob a modalidade PREGÃO, na
forma PRESENCIAL, pelo critério de julgamento de MENOR PREÇO, regido pela
Lei Federal n.° 10.520 de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente a Lei n." 8.666/93 e
suas alterações, LC 123/2006 de 14 de dezembro de 2006 e o Decreto Municipal n.°
2727/2007 de 26/06/2007, e demais disposJçãss4egai5r

arecer.

50:209OAB



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

AUTORIZAÇÃO PARA LICITAÇÃO

Planalto-Pr., 11 de março de 2013

DE: Marlon Fernando Kuhn

PARA: Pregoeiro/Comissão de Licitações

Considerando as informações e pareceres contidos no presente Processo,
Autorizo a Licitação sob a Modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, pelo
critério de julgamento de MENOR PREÇO, que tem por objeto à contratação de
empresa visando a aquisição de cadernos pedagógicos, para atendimento
específico ao Programa de Incentivo a Leitura e Pesquisa Escolar, dos alunos das
series iniciais do Ensino Fundamental, desenvolvido pela Secretaria Municipal de
Educação do Município de Planalto, nos termos da Lei Federal n. ° 10.520 de 17 de
julho de 2002 e subsidiariamente a Lei n. ° 8.666/93 e suas alterações, LC 123/2006 de
14 de dezembro de 2006 e o Decreto Municipal n° 2727/2007 de 26/06/2007, e
demais disposições legais.

O Pregoeiro e a Equipe de Apoio nomeada pela Portaria 002/2013.

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

y

MARLON FERNANDO KUHN

Pi^feito Municipal



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

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

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

PLANALTO - PARANÁ

MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° .„V2013
TOMADA DE PREÇOS N° ..../2013

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

CONTRATADA: , devidamente

inscrita no CNPJ sob n.° com sede à

N° , na Cidade de

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

,  e do CPF sob n.° , residente e
domiciliado(a), na Cidade de

CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO DO CONTRATO

O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa visando a
aquisição de cadernos pedagógicos, para atendimento específico ao Programa de
Incentivo a Leitura e Pesquisa Escolar, dos alunos das series iniciais do Ensino
Fundamental, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação do Município de
Planalto, tudo conforme a seguir:
ITEM QUANT UNID

3.000

DISCRIMINAÇÃO

Cademos pedagógicos, tamanho mínimo
20x30cm, mínimo 18 folhas, formato

horizontal ou vertical, capa c/ papel
colchet 150 colorida, páginas intemas em
papel sulfite, com edições mensais, com o
seguinte conteúdo: Textos informativos e
instrucionais, parábolas e metáforas, caça
palavras, curiosidades, cruzadinhas,
adivinhas/charadas e demais atividades
afins.

VALOR

UNIT.

VALOR

TOTAL



V»LAÍÍÍLt.??

município de planalto
CNPJN'' 76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000
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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 TOMADA DE PREÇOS N° /2013, juntamente com
seus anexos e a proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA
DO VALOR

Pelo fornecimento do objeto 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 ao objeto acima

mencionado será efetuada parcial, ou seja, conforme a necessidade de consumo da
Secretaria de Educação deste Município de Planalto.

Parágrafo Segundo - O Objeto deverá ser entregue na Secretaria de
Educação, em até 10 (dez) 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 do objeto, e em até 15 (quinze) dias, após o recebimento da(s) respectiva(s)
nota(s) fiscal(is).

Parágrafo Segundo - Os pagamentos decorrentes da aquisição do
objeto correrão por conta dos recursos próprios do Município de Planalto, através
das seguintes dotações orçamentárias:

gji fepfiSã V Funcionai programática Qestinação de recurso
720 07.121.12.361.1201-2032 0.1.00.0000000
790 I 07.121.12.361.1201-2033 | 0.1.00.0000000
CLÁUSULA QUINTA
DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

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

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

do Contrato;

c) O Município de Planalto reserva-se, ainda, no direito de recusar o
objeto que não atenda ás especificações exigidas, ou que seja
considerado inadequado.

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

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

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

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

CLÁUSULA SEXTA
DA CESSÃO DO CONTRATO

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

CLÁUSULA SÉTIMA
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL

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

Parágrafo Segundo - Pelo retardamento da execução do contrato,
quando não mantiver a proposta, falhar ou fraudar no fornecimento do objeto
adquirido, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude
fiscal, garantindo o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de
licitar e contratar com a administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos, çnquanto
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
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Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes,
com base na legislação em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
DO FORO

«

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

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

Planaito-Pr.... de de

CONTRATANTE CONTRATADA

TESTEMUNHAS:



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

MINUTA DE UCITAÇÃO ...../2013

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL

TIPO: MENOR PREÇO

o Município de Planalto, Estado do Paraná, inscrita no Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica - CNPJ, sob o n° 76.460.526/0001-16, com sede na Praça
São Francisco de Assis, n° 1583, por seu Prefeito Municipal, Senhor Marlon
Fernando Kuhn, e o Senhor Luiz Carlos Boni Pregoeiro, nomeado pela
Portaria de n° 002/2013 de 03/01/2013, tornam público a realização de
licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PRE^O,
objetivando a contratação de empresa visando a aquisição de cadernos
pedagógicos, para atendimento especifíco ao Programa de Incentivo a
Leitura e Pesquisa Escolar, dos alunos das series iniciais do Ensino
Fundamental, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação do
Município de Planalto, que será regida pela Lei Federal de n° 10.520 de 17
de julho de 2002; Decreto Municipal de n"^ 2727/2007 de 26/06/2007 sua
alterações, e subsidiariamente à Lei Federal n° 8.666/93, suas alterações,
LC 123/2006 de 14 de dezembro de 2006 e demais legislações aplicáveis, a
ser executado pela Comissão designada pela Portaria n° 002/2013 de
03/01/2013, e nas condições fixadas neste edital e seus anexos.

ABERTURA

A abertura da presente licitação se dará em sessão pública, a ser realizada
no dia / / , às horas, na sala de reuniões da Comissão de
Licitação da Prefeitura Municipal de Planalto, com endereço na Praça São
Francisco de Assis, n° 1583 - Centro, Planalto-Pr.

1- DO OBJETO

1.1- A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta para a
contratação de empresa visando a aquisição de cadernos pedagógicos, para
atendimento específico ao Programa de Incentivo a Leitura e Pesquisa
Escolar, dos alunos das series iniciais do Ensino Fundamental, desenvolvido
pela Secretaria Municipal de Educação do Município de Planalto, conforme
condições, especificações, valores e qusintidades, constante no Anexo I e nos
termos deste edital.

LOTE: 1

Item Objeto Quant. Unid. í¥eço

máximo

Preço

máximo
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unitário total

01 Cadernos pedagógicos, tamanho
mínimo 20x30cm, mínimo 18 folhas,
formato horizontal ou vertical, capa o/
papel colchet 150 colorida, páginas
internas em papel sulfite, com edições
mensais, com o seguinte conteúdo:
Textos informativos e instrucionais,

parábolas e metáforas, caça palavras,
curiosidades, cruzadinhas,
adivinhas/charadas e demais atividades
afins.

3.000 UN 8,50 25.500,00

TOTAL 25.500,00

2- DA DOTAÇÃO
2.1- Para cobertura da despesa decorrente desta licitação serão utilizados
recursos financeiros recursos próprios do Município de Planalto. Proveniente

Conta da despesa Funcional programática Destinação de
recurso

720 07.121.12.361.1201-2032 0.1.00.0000000

790 07.121.12.361.1201-2033 0.1.00.0000000

3- DA PARTICIPAÇÃO
3.1- Poderão participar desta licitação todos os interessados e as empresas
com o ramo pertinente ao seu objeto, legalmente constituída e que
satisfaçam as condições estabelecidas neste Edital.
3.2- Os interessados deverão entregar até o dia 25/03/2013 às 09:00
horas no Departamento de Licitações desta Prefeitura 02 envelopes lacrados;
envelope I contendo proposta de preços. Envelope II contendo documentos
para habilitação, com as seguintes identificações na parte externa:

PREGÃO PRESENCIAL N° /2013
ENVELOPE I - PROPOSTA DE PREÇOS
PROPONENTE: (nome da empresa)

PREGÃO PRESENCIAL N° /20I3
ENVELOPE II - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
PROPONENTE: (nome da empresa)

3.3- É vedada a participação direta ou indireta nesta licitação:
a) pessoa física;
b) empresa em regime de subcontratação, ou ainda, em consórcio;
c) empresa que estiver sob falência, concurso de credores, dissolução,

liquidação;
d) empresa que tenha sido declarada inidônea para contratar com a

2
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Administração Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal;
e) Tenham em seu quadro, empregados menores de 18 (dezoito anos

efetuando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou, ainda, empregados
com idade inferior a 16 (dezesseis) anos, efetuando qualquer trabalho, salvo
na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. Conforme
Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do Artigo 7° da Constituição
Federal (anexo V).
3.4 - 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 VI.

4- DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
4.1- Só poderá deliberar em nome do licitante, formulando ofertas/lances de
preços e praticar os demais atos pertinentes ao certame, um dos seus
dirigentes contratuais ou estatutários, legalmente identificado, ou pessoa
física ou jurídica, habilitada por meio de Procuração, ou Carta de
Credenciamento, conforme modelo do anexo II, ou documento equivalente,
outorgando poderes necessários à formulação de propostas e à prática de
todos os demais atos inerentes ao certame. Caso seja sócio ou titular da
empresa, deverá apresentar documentos que comprovem sua capacidade de
representar a mesma, com poderes para formular ofertas e lances de preços
e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, que deverá ser
entregue ao Pregoeiro no início ou durante a reunião de abertura, ou enviada
dentro de um terceiro envelope.
4.2- Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único
admitido a intervir nas fases do procedimento licitatório e a responder por
todos os atos e efeitos previsto neste edital, por sua representada.
4.3- A nào apresentação do credenciamento, a incorreção do documento
credencial ou ausência do representante, implicará na exclusão da proposta
no certame.

5- DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
5.1- Decairá do direito de solicitar esclarecimento ou providencia e de
impugnar o Edital, aquele que não o fizer até 02 (dois) dias úteis antes da
data de abertura da sessão do Pregão.

6- DA PRÉ-HABILITAÇÃO
6.1- Os licitantes deverão apresentar Declaração dando ciência de que
cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme modelo no
Anexo IV, diretamente ao Pregoeiro, no início da sessão. Poderá também ser
enviada ainda em um terceiro envelope.

7- DA PROPOSTA DE PREÇOS
7.1- A proposta de preços - envelope I, devidamente assinada pelo
proponente ou seu representante legal, deverá ser redigida em português,
datilografada ou digitada, de forma clara, sem emendas, rasuras ou
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entrelinhas nos campos que envolverem valores, quantidades e prazos, com
indicação do número deste Edital. Deverá ser elaborada considerando as
condições estabelecidas neste edital e seus anexos, discriminando-se
minuciosamente o objeto cotado, observando-se o quantitativo de cotação de
quantidade e o preço máximo unitário e total, conforme descrito no Anexo I
do presente Edital, facilitando assim o julgamento. Não deverão ser cotados
objetos que não atendam às especifícações mínimas prevista no Anexo
I, sob pena de desclassifícação.
7.2- Ao assinar a Proposta de Preços - Anexo I, o proponente estará
assumindo automaticamente o cumprimento de todas as condições
estabelecidas na mesma.

7.3- Os preços deverão ser cotados em moeda nacional (não se admitindo
cotação em moeda estrangeira), limitada a 02 (duas) casas após a vírgula,
sendo que os dígitos excedentes serão excluídos pelo Pregoeiro e pela Equipe
de Apoio sem arredondamento, sendo que o preço máximo unitário e total
encontra-se indicado no Anexo I do presente Edital.
7.4- No preço deverá estar incluídas todas as despesas e encargos
necessários ao fornecimento do objeto licitado.
7.5- Forma de entrega: O objeto será entregue parcial, ou seja, conforme a
necessidade de consumo da Secretaria de Educação deste Município de
Planalto.

8- DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOS LANCES

8.1- O Pregoeiro declarará aberta a sessão iniciando-se com a fase de
credenciamento dos interessados em participar do certame.
8.2- Estando de posse da relação das Licitantes Credenciadas o Pregoeiro
fará divulgação verbal dos interessados, sendo que, as proponentes
credenciadas poderão ofertar lances durante a sessão do Pregão, dando-se
início ao recebimento dos envelopes "proposta de Preços" e "Documentos de
Habilitação".
8.3- Abertos os envelopes contendo as propostas de preços, será realizada
sua conferência, análise de sua conformidade com as exigências do Edital.
8.4- O Pregoeiro procederá ã classificação da proposta de menor preço, e
aquelas que tenham valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por
cento), relativamente ã de menor preço, para participarem dos lances
verbais.

8.5- Caso não haja pelo menos três propostas nas condições definidas no
item 8.4, serão classificadas as propostas subsequentes que apresentarem
os menores preços, subsequentes, atê o máximo de três.
8.6- Cumprindo o item 8.3, serão desclassificadas as propostas de preços
que:

a) forem elaboradas em desacordo com as exigências do Edital e seus
anexos;

b) apresentem valores cotados acima do máximo estipulado no anexo
I;

c) apresentarem preços unitários ou totais simbólicos, irrisórios ou de
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valor zero, ou manifestamente inexequíveis, havido assim como aquele
incompatível com os preços praticados no mercado, conforme a Lei 8.666/93
e suas alterações;

d) considerar qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital e
seus anexos.

8.7- Na ocorrência de empate dentre as classificadas para participarem dos
lances verbais, a ordem para esses lances será definida através de sorteio,
onde terá preferência para o lance a licitante sorteada. Às licitantes
proclamadas classificadas, será dada oportunidade para nova disputa, por
meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, em
relação à de menor preço, iniciando-se pelo autor da proposta de maior
valor.

8.8- A cada nova rodada será efetivada a classificação momentânea das
propostas, o que definirá a seqüência dos lances seguintes.
8.9- O lance sempre deverá ser inferior ao anterior ou da proposta de menor
preço.

8.10- A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo
Pregoeiro, implicará a exclusão da Licitante da etapa de lances verbais e na
manutenção do último preço por ela apresentado, para efeito de ordenação
das propostas.
8.11- O pregoeiro poderá negociar com a licitante excluída da participação
dos lances verbais, na forma do item 8.13, caso a Proponente vencedora seja
inabilitada, observada a ordem de classificação.
8.12- Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o
proponente desistente às penalidades cabíveis.
8.13- Caso não se realize lances verbais, serão verificados a conformidade
entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para contratação,
hipótese em que o Pregoeiro poderá negociar diretamente com a proponente
para que seja obtido melhor preço.
8.14- Após este ato, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas as
ofertas.

8.15- O Pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor
apresentado pela primeira classificada, conforme definido neste Edital e seus
anexos.

8.16- Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o
Pregoeiro examinará o atendimento das condições habilitatórias da licitante
classificada em primeiro lugar.
8.17- Constatado o atendimento pleno às exigências editatícias, será
declarada a proponente vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto deste
Edital pelo Pregoeiro.
8.18- Se a proponente não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro
negociará diretamente com a Licitante melhor classificada e posteriormente
examinará os seus documentos de habilitação, sendo declarada vencedora e
a ela será adjudicado o objeto deste Pregão.
8.19- Para fins de julgamento das propostas de preços, o Pregoeiro e sua
Equipe de Apoio levarão em consideração o critério MENOR PREÇO.
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8.20 - Os beneficiários da Lei Complemntar n° 123/2006, caso sua
proposta se situe no intervalo até 5% (cinco por cento) de menor preço
de Ucitante não benefíciário 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.
8.21- Os licitantes logo após a abertura dos Envelopes **1" contendo a
proposta de preço, 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.

9- DA HABILITAÇÃO
9.1- As empresas deverão apresentar no ENVELOPE II, os seguintes
documentos originais ou cópia autenticada em Cartório Público, e deverão
estar dentro dos respectivos prazos de validade, os quais serão examinados
pelo Pregoeiro e pela Equipe de Apoio:

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

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

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

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

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

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

g) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e última alteração;
h) Prova de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CNPJ);
i) Declaração de Idoneidade (anexo III);
j) Declaração de Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do Artigo

7° da Constituição Federal (anexo V).
9.2- Em nenhum caso será concedido prazo para a apresentação de
documentos de habilitação que tiverem sido entregues na própria sessão,
sendo que a falta de quaisquer documentos implicará na inabilitação do
licitante.
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9.3- Os envelopes com documentos relativos a habilitação das licitantes não
declaradas vencedoras, permanecerão em poder do Pregoeiro, devidamente
lacrados, até que seja formalizada a assinatura do contrato ou homologada a
licitação. Após este fato, ficarão por 20 (vinte) dias correntes à disposição das
licitantes interessadas. Findo este prazo, sem que sejam retirados, serão
destruídos.

10- CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
10.1- A forma de entrega do objeto será parcial, ou seja, conforme a
necessidade de consumo da Secretaria de Educação deste Município de
Planalto.

10.2- A entrega do objeto da presente licitação deverá ser efetuada pela
proponente na Secretaria de Educação, em até 10 (dez) dias úteis após o
recebimento da solicitação de entrega.
10.3- A empresa vencedora ficará obrigada a substituir, a suas expensas, o
objeto que vier a ser recusado, sendo que o ato do recebimento não
importará na aceitação.
10.4- Independentemente da aceitação, o adjudicatário garantirá a
qualidade do objeto, obrigando-se a substituir aquele que apresentar defeito.
10.5- O contrato a ser firmado, na forma da minuta anexa a este Edital, terá
vigência até 31/12/2013, podendo ser prorrogado de acordo com a lei
8.666/93, desde que haja interesse da Administração.

11- DO VALOR MÁXIMO
11.1- O valor máximo correspondente ao total do objeto, é de R$ 25.500,00
(vinte e cinco mil e quinhentos reais), conforme demonstrado no Anexo I,
do presente ato convocatório.

12- DAS PENALIDADES

12.1- O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, 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 5
(cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou
até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade.
12.2- 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 ou
instrumento equivalente, a Prefeitura do 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.
12.3- A aplicação das sanções administrativas não exclui a
responsabilização do licitante por eventuais perdas e danos causados ao
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Município de Planalto.

13- DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

13.1- Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões
do Pregoeiro, poderá faze-lo, manifestando sua intenção com registro da
síntese das suas razões, sendo-lhe facultado juntar memoriais no prazo de
03 (trés) dias. Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar por
escrito, contra-razões em igual número de dias, que começarão a contar do
término do prazo do recorrente.
13.2- A falta de manifestação imediata e motivada do licitante em interpor
recursos, ao final da sessão, importará a preclusão do direito de recursos e
adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor.
13.3- Os recursos contra decisões do Pregoeiro não terão efeitos
suspensivos.
13.4- O acolhimento de recursos importará a invalidação dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.

14- DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
14.1- Inexistindo manifestação recursal, caberá ao Pregoeiro a adjudicação
do objeto da licitação ao licitamte vencedor, com a posterior homologação do
resultado pelo Prefeito do Município de Planalto, publicando-se a decisão em
jornal oficial do Município
14.2- Ocorrendo recursos, após sua resolução, caberá ao Prefeito do
Município de Planalto a adjudicação do resultado, com publicação da
decisão em jornal oficial do Município.
14.3- Adjudicado o objeto ao vencedor do certame, poderá o Pregoeiro
negociar diretamente com o adjudicatário, buscando obter um melhor preço.

15-DO PAGAMENTO

15.1- Os pagamentos pertinentes a presente licitação serão efetuado em até
15 (quinze) dias após a entrega do objeto e com apresentação da(s)
respectiva(s) nota(s) íisca(is).

16- DOS ANEXOS DO EDITAL

16.1- É facultada a apresentação dos Anexos em modelos próprios do
proponente, desde que não descaracterizem suas finalidades.
16.2- Compõem esta Convocação Geral, além das condições especificas,
constantes do corpo do Edital, os seguintes documentos:

a) Anexo I - Descrição do objeto a ser adquirido e demais informações;
b) Anexo II - Modelo de Carta de Credenciamento;
c) Anexo III - Modelo de Declaração de Idoneidade;
d) Anexo IV - Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos

de Habilitação;
e) Anexo V - Modelo de Declaração de Observância ao Disposto do

Inciso XXXIII do Artigo 7° da Constituição Federal;
f) Anexo VI - Modelo de declaração de enquadramento de ME ou EPP;

/T
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g) Minuta de Contrato.

17- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
17.1- Esta licitação poderá ser revogada por interesse público e anulada por
ilegalidade de oficio ou mediante provocação de terceiros, mediante parecer
por escrito e devidamente fundamentado, aplicando-se os procedimentos
inerentes aos recursos quanto à concessão de prazo para contraditório.
17.2- O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, no interesse público, poderão
relevar omissões puramente formais, desde que não reste infringido o
principio da vinculação ao instrumento convocatório.
17.3- será(ão) lavrada(s) ata(s) do(s) trabalho(s) desenvolvido(s) em ato
público de abertura dos envelopes, a(s) qualps) será(ão) assinada(s) pelo
Pregoeiro, pela equipe de apoio e representantes credenciados presentes.
17.4- A licitação não implica da obrigatoriedade de compra por parte do
Município de Planalto. Até a entrega do empenho, poderá o licitante vencedor
ser excluído da licitação, sem direito a indenização ou ressarcimento e sem
prejuízo de outras sanções cabíveis, se a contratante tiver conhecimento de
qualquer fato ou circunstância superveniente, anterior ou posterior ao
julgamento desta licitação, que desabone sua idoneidade ou capacidade
financeira, técnica ou administrativa.
17.5- Os pedidos de esclarecimentos, impugnações e a apresentação escrita
dos recursos deverão ser protocolizados junto a Prefeitura do Município de
Planalto, na Praça São Francisco de Assis, n° 1583, Centro - CEP
85.750.000 - Planalto, Estado do Paraná, no horário das 8:00 às 11:30 e das
13:30 às 17:30 horas.

17.6- 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.

Planalto-Pr., de de 2013

MARLON EERNANDO KUHN
Prefeito Municipal
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PARECER:

Planalto-Pr., 12 de março de 2013

DE; Assessoria Jurídica

PARA: Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

À apreciação deste Setor Jurídico do processo
administrativo referente à contratação de empresa visando a aquisição de cadernos
pedagógicos, para atendimento específico ao Programa de Incentivo a Leitura e
Pesquisa Escolar, dos alunos das series iniciais do Ensino Fundamental,
desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação do Município de Planalto.

As minutas do Edital de Licitação Pregão Presencial e do Contrato
Administrativo anexos ao Processo Administrativo encontram-se em consonância

com a Lei Federal n. ° 10.520 de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente a Lei n. °
8.666/93 e suas alterações, LC 123/2006 de 14 de dezembro de 2006 e o Decreto
Municipal n.° 2727/2007 de 26/06/2007, e demais disposições legais.
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EDITAL DE UCITAÇÃO JST 005/2013

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL

TIPO: MENOR PREÇO

O Município de Planalto, Estado do Paraná, inscrita no Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica - CNPJ, sob o n° 76.460.526/0001-16, com sede na Praça
São Francisco de Assis, n° 1583, por seu Prefeito Municipal, Senhor Marlon
Fernando Kuhn, e o Senhor Luiz Carlos Boni Pregoeiro, nomeado pela
Portaria de n° 002/2013 de 03/01/2013, tomam público a realização de
licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO,
objetivando a contratação de empresa visando a aquisição de cadernos
pedagógicos, para atendimento especifico ao Programa de Incentivo a
Leitura e Pesquisa Escolar, dos alunos das series iniciais do Ensino
Fundamental, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação do
Município de Planalto, que será regida pela Lei Federal de n° 10.520 de 17
de julho de 2002; Decreto Municipal de n° 2727/2007 de 26/06/2007 sua
alterações, e subsidiariamente à Lei Federal n° 8.666/93, suas alterações,
LC 123/2006 de 14 de dezembro de 2006 e demais legislações aplicáveis, a
ser executado pela Comissão designada pela Portaria n° 002/2013 de
03/01/2013, e nas condições fixadas neste edital e seus anexos.

ABERTURA

A abertura da presente licitação se dará em sessão pública, a ser realizada
no dia 25/03/2013, às 09:00 horas, na sala de reuniões da Comissão de
Licitação da Prefeitura Municipal de Planalto, com endereço na Praça São
Francisco de Assis, n° 1583 - Centro, Planalto-Pr.

1- DO OBJETO

1.1- A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta para a
contratação de empresa visando a aquisição de cadernos pedagógicos, para
atendimento específico ao Programa de Incentivo a Leitura e Pesquisa
Escolar, dos alunos das series iniciais do Ensino Fundamental, desenvolvido
pela Secretaria Municipal de Educação do Município de Planalto, conforme
condições, especificações, valores e quantidades, constante no Anexo I e nos
termos deste edital.

LOTE: 1

Item Objeto Quant. Unid, Preço
máximo

Preço
máximo
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unitário total

01 Cadernos pedagógicos, tamanho
mínimo 20x30cm, mínimo 18 folhas,
formato horizontal ou vertical, capa o/
papei colchet 150 colorida, páginas
internas em papel sulfite, com edições
mensais, com o seguinte conteúdo:
Textos informativos e instrucionais,
parábolas e metáforas, caça palavras,
curiosidades, cruzadinhas,
adivinhas/charadas e demais atividades
afins.

3.000 UN 8,50 25.500,00

TOTAL 25.500,00

2- DA DOTAÇÃO
2.1- Para cobertura da despesa decorrente desta licitação serão utilizados
recursos financeiros recursos próprios do Município de Planalto. Proveniente

Conta da despesa Funcional programática Destinação de
recurso

720 07.121.12.361.1201-2032 0.1.00.0000000

790 07.121.12.361.1201-2033 0.1.00.0000000

3- DA PARTICIPAÇÃO
3.1- Poderão participar desta licitação todos os interessados e as empresas
com o ramo pertinente ao seu objeto, legalmente constituída e que
satisfaçam as condições estabelecidas neste Edital.
3.2- Os interessados deverão entregar até o dia 25/03/2013 às 09:00
horas no Departamento de Licitações desta Prefeitura 02 envelopes lacrados;
envelope I contendo proposta de preços. Envelope II contendo documentos
para habilitação, com as seguintes identificações na parte externa:

PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013
ENVELOPE I - PROPOSTA DE PREÇOS
PROPONENTE: (nome da empresa)

PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013
ENVELOPE II - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
PROPONENTE: (nome da empresa)

3.3- É vedada a participação direta ou indireta nesta licitação:
a) pessoa física;
b) empresa em regime de subcontratação, ou ainda, em consórcio;
c) empresa que estiver sob falência, concurso de credores, dissolução,

liquidação;
d) empresa que tenha sido declarada inidônea para contratar com a
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Administração Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal;
e) Tenham em seu quadro, empregados menores de 18 (dezoito anos

efetuando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou, ainda, empregados
com idade inferior a 16 (dezesseis) anos, efetuando qualquer trabalho, salvo
na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. Conforme
Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do Artigo 7° da Constituição
Federal (anexo V).
3.4 - 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 VI.

4- DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
4.1- Só poderá deliberar em nome do licitante, formulando ofertas/lances de
preços e praticar os demais atos pertinentes ao certame, um dos seus
dirigentes contratuais ou estatutários, legalmente identificado, ou pessoa
física ou jurídica, habilitada por meio de Procuração, ou Carta de
Credenciamento, conforme modelo do anexo II, ou documento equivalente,
outorgando poderes necessários á formulação de propostas e à prática de
todos os demais atos inerentes ao certame. Caso seja sócio ou titular da
empresa, deverá apresentar documentos que comprovem sua capacidade de
representar a mesma, com poderes para formular ofertas e lances de preços
e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, que deverá ser
entregue ao Pregoeiro no início ou durante a reunião de abertura, ou enviada
dentro de um terceiro envelope.
4.2- Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único
admitido a intervir nas fases do procedimento licitatório e a responder por
todos os atos e efeitos previsto neste edital, por sua representada.
4.3- A não apresentação do credenciamento, a incorreção do documento
credencial ou ausência do representante, implicará na exclusão da proposta
no certame.

5- DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
5.1- Decairá do direito de solicitar esclarecimento ou providencia e de
impugnar o Edital, aquele que não o fizer até 02 (dois) dias úteis antes da
data de abertura da sessão do Pregão.

6- DA PRÉ-HABILITAÇÃO
6.1- Os licitantes deverão apresentar Declaração dando ciência de que
cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme modelo no
Anexo IV, diretamente ao Pregoeiro, no início da sessão. Poderá também ser
enviada ainda em um terceiro envelope.

7- DA PROPOSTA DE PREÇOS
7.1- A proposta de preços - envelope I, devidamente assinada pelo
proponente ou seu representante legal, deverá ser redigida em português,
datilografada ou digitada, de forma clara, sem emendas, rasuras ou
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entrelinhas nos campos que envolverem valores, quantidades e prazos, com
indicação do número deste Edital. Deverá ser elaborada considerando as
condições estabelecidas neste edital e seus anexos, discriminando-se
minuciosamente o objeto cotado, observando-se o quantitativo de cotação de
quantidade e o preço máximo unitário e total, 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.
7.2- Ao assinar a Proposta de Preços - Anexo I, o proponente estará
assumindo automaticamente o cumprimento de todas as condições
estabelecidas na mesma.

7.3- Os preços deverão ser cotados em moeda nacional (não se admitindo
cotação em moeda estrangeira), limitada a 02 (duas) casas após a vírgula,
sendo que os dígitos excedentes serão excluídos pelo Pregoeiro e pela Equipe
de Apoio sem arredondamento, sendo que o preço máximo unitário e total
encontra-se indicado no Anexo I do presente Edital,
7.4- No preço deverá estar incluídas todas as despesas e encargos
necessários ao fornecimento do objeto licitado.
7.5- Forma de entrega: O objeto será entregue parcial, ou seja, conforme a
necessidade de consumo da Secretaria de Educação deste Município de
Planalto.

8- DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOS LANCES

8.1- O Pregoeiro declarará aberta a sessão iniciando-se com a fase de
credenciamento dos interessados em participar do certame.
8.2- Estando de posse da relação das Licitantes Credenciadas o Pregoeiro
fará divulgação verbal dos interessados, sendo que, as proponentes
credenciadas poderão ofertar lances durante a sessão do Pregão, dando-se
início ao recebimento dos envelopes "proposta de Preços" e "Documentos de
Habilitação".
8.3- Abertos os envelopes contendo as propostas de preços, será realizada
sua conferência, análise de sua conformidade com as exigências do Edital.
8.4- O Pregoeiro procederá ã classificação da proposta de menor preço, e
aquelas que tenham valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por
cento), relativamente à de menor preço, para participarem dos lances
verbais.

8.5- Caso não haja pelo menos três propostas nas condições definidas no
item 8.4, serão classificadas as propostas subsequentes que apresentarem
os menores preços, subsequentes, até o máximo de três.
8.6- Cumprindo o item 8.3, serão desclassificadas as propostas de preços
que:

a) forem elaboradas em desacordo com as exigências do Edital e seus
anexos;

b) apresentem valores cotados acima do máximo estipulado no anexo
I;

c) apresentarem preços unitários ou totais simbólicos, irrisórios ou de
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valor zero, ou manifestamente inexequíveis, havido assim como aquele
incompatível com os preços praticados no mercado, conforme a Lei 8.666/93
e suas alterações;

d) considerar qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital e
seus anexos.

8.7- Na ocorrência de empate dentre as classificadas para participarem dos
lances verbais, a ordem para esses lances será definida através de sorteio,
onde terá preferência para o lance a licitante sorteada. Às licitantes
proclamadas classificadas, será dada oportunidade para nova disputa, por
meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, em
relação á de menor preço, iniciando-se pelo autor da proposta de maior
valor.

8.8- A cada nova rodada será efetivada a classificação momentânea das
propostas, o que definirá a seqüência dos lances seguintes.
8.9- O lance sempre deverá ser inferior ao anterior ou da proposta de menor
preço.

8.10- A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo
Pregoeiro, implicará a exclusão da Licitante da etapa de lances verbais e na
manutenção do último preço por ela apresentado, para efeito de ordenação
das propostas.
8.11- O pregoeiro poderá negociar com a licitante excluída da participação
dos lances verbais, na forma do item 8.13, caso a Proponente vencedora seja
inabilitada, observada a ordem de classificação.
8.12- Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o
proponente desistente às penalidades cabíveis.
8.13- Caso não se realize lances verbais, serão verificados a conformidade
entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para contratação,
hipótese em que o Pregoeiro poderá negociar diretamente com a proponente
para que seja obtido melhor preço.
8.14- Após este ato, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas as
ofertas.

8.15- O f^regoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor
apresentado pela primeira classificada, conforme definido neste Edital e seus
anexos.

8.16- Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o
Pregoeiro examinará o atendimento das condições habilitatórias da licitante
classificada em primeiro lugar.
8.17- Constatado o atendimento pleno ás exigências editatícias, será
declarada a proponente vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto deste
Edital pelo Pregoeiro.
8.18- Se a proponente não atender ás exigências habilitatórias, o Pregoeiro
negociará diretamente com a Licitante melhor classificada e posteriormente
examinará os seus documentos de habilitação, sendo declarada vencedora e
a ela será adjudicado o objeto deste Pregão.
8.19- Para fins de julgamento das propostas de preços, o Pregoeiro e sua
Equipe de Apoio levarão em consideração o critério MENOR PREiÇO.
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8.20 • Os beneficiários da Lei Complemntar 123/2006, caso sua
proposta se situe no intervalo até 5% (cinco 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.
8.21- Os licitantes logo após a abertura dos Envelopes **1** contendo a
proposta de preço, 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.

9- DA HABILITAÇÃO
9.1- As empresas deverão apresentar no ENVELOPE II, os seguintes
documentos originais ou cópia autenticada em Cartório Público, e deverão
estar dentro dos respectivos prazos de validade, os quais serão examinados
pelo Pregoeiro e pela Equipe de Apoio:

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

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

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

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

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

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

g) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e última alteração;
h) Prova de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CNPJ);
i) Declaração de Idoneidade (anexo III);
j) Declaração de Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do Artigo

7° da Constituição Federal (anexo V).
9.2- Em nenhum caso será concedido prazo para a apresentação de
documentos de habilitação que tiverem sido entregues na própria sessão,
sendo que a falta de quaisquer documentos implicará na inabilitação do
licitante.
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9.3- Os envelopes com documentos relativos a habilitação das licitantes não
declaradas vencedoras, permanecerão em poder do Pregoeiro, devidamente
lacrados, até que seja formalizada a assinatura do contrato ou homologada a
licitação. Após este fato, ficarão por 20 (vinte) dias correntes ã disposição das
licitantes interessadas. Findo este prazo, sem que sejam retirados, serão
destruídos.

10- CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
10.1- A forma de entrega do objeto será parcial, ou seja, conforme a
necessidade de consumo da Secretaria de Educação deste Município de
Planalto.

10.2- A entrega do objeto da presente licitação deverá ser efetuada pela
proponente na Secretaria de Educação, em até 10 (dez) dias úteis após o
recebimento da solicitação de entrega.
10.3- A empresa vencedora ficará obrigada a substituir, a suas expensas, o
objeto que vier a ser recusado, sendo que o ato do recebimento não
importará na aceitação.
10.4- Independentemente da aceitação, o adjudicatário garantirá a
qualidade do objeto, obrigando-se a substituir aquele que apresentar defeito.
10.5- O contrato a ser firmado, na forma da minuta anexa a este Edital, terá
vigência até 31/12/2013, podendo ser prorrogado de acordo com a lei
8.666/93, desde que haja interesse da Administração.

11- DO VALOR MÁXIMO
11,1- O valor máximo correspondente ao total do objeto, é de R$ 25.500,00
(vinte e cinco mil e quinhentos reais), conforme demonstrado no Anexo I,
do presente ato convocatório.

12- DAS PENALIDADES

12.1- O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar no fornecimento do objeto adquirido,
comportar-se de modo inidòneo, 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 5
(cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou
até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade.
12.2- 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 ou
instrumento equivalente, a Prefeitura do Município de Planalto, poderá,
ainda, garantida a prévia defesa, aplicar á 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.
12.3- A aplicação das sanções administrativas não exclui a
responsabilização do licitante por eventuais perdas e danos causados ao



município de planalto

CNP/N" 76,460,52^0001-16
Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

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

•  PLANALTO - PARANÁ

Município de Planalto.

13- DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

13.1- Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões
do Pregoeiro, poderá faze-lo, manifestando sua intenção com registro da
síntese das suas razões, sendo-lhe facultado juntar memoriais no prazo de
03 (três) dias. Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar por
escrito, contra-razões em igual número de dias, que começarão a contar do
término do prazo do recorrente.
13.2- A falta de manifestação imediata e motivada do licitante em interpor
recursos, ao final da sessão, importará a preclusão do direito de recursos e
adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor.
13.3- Os recursos contra decisões do Pregoeiro não terão efeitos
suspensivos.
13.4- O acolhimento de recursos importará a invalidação dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.

14- DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
14.1- Inexistindo manifestação recursal, caberá ao Pregoeiro a adjudicação
do objeto da licitação ao licitante vencedor, com a posterior homologação do
resultado pelo Prefeito do Município de Planalto, publicando-se a decisão em
jornal oficial do Município
14.2- Ocorrendo recursos, após sua resolução, caberá ao Prefeito do
Município de Planalto a adjudicação do resultado, com publicação da
decisão em jornal oficial do Município.
14.3- Adjudicado o objeto ao vencedor do certame, poderá o Pregoeiro
negociar diretamente com o adjudicatário, buscando obter um melhor preço.

15-DO PAGAMENTO

15.1- Os pagamentos pertinentes a presente licitação serão efetuado em até
15 (quinze) dias após a entrega do objeto e com apresentação da(s)
respectiva(s) nota(s) fisca(is).

16- DOS ANEXOS DO EDITAL

16.1- É facultada a apresentação dos Anexos em modelos próprios do
proponente, desde que não descaracterizem suas finalidades.
16.2- Compõem esta Convocação Geral, além das condições especificas,
constantes do corpo do Edital, os seguintes documentos:

a) Anexo I - Descrição do objeto a ser adquirido e demais informações;
b) Anexo II - Modelo de Carta de Credenciamento;
c) Anexo III - Modelo de Declaração de Idoneidade;
d) Anexo IV - Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos

de Habilitação;
e) Anexo V - Modelo de Declaração de Observância ao Disposto do

Inciso XXXIII do Artigo 7° da Constituição Federal;
f) Anexo VI - Modelo de declaração de enquadramento de ME ou EPP;

8
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g) Minuta de Contrato.

17- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
17.1- Esta licitação poderá ser revogada por interesse público e anulada por
ilegalidade de oficio ou mediante provocação de terceiros, mediante parecer
por escrito e devidamente fundamentado, aplicando-se os procedimentos
inerentes aos recursos quanto à concessão de prazo para contraditório.
17.2- O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, no interesse público, poderão
relevar omissões puramente formais, desde que não reste infringido o
principio da vinculação ao instrumento convocatório.
17.3- será(ão) lavrada(s) ata(s) do(s) trabalho(s) desenvolvido(s) em ato
público de abertura dos envelopes, a(s) qual(is) será(ão) assinada(s) pelo
Pregoeiro, pela equipe de apoio e representantes credenciados presentes.
17.4- A licitação não implica da obrigatoriedade de compra por parte do
Município de Planalto. Até a entrega do empenho, poderá o licitante vencedor
ser excluído da licitação, sem direito a indenização ou ressarcimento e sem
prejuízo de outras sanções cabíveis, se a contratante tiver conhecimento de
qualquer fato ou circunstância superveniente, anterior ou posterior ao
julgamento desta licitação, que desabone sua idoneidade ou capacidade
financeira, técnica ou administrativa.
17.5- Os pedidos de esclarecimentos, impugnações e a apresentação escrita
dos recursos deverão ser protocolizados junto a Prefeitura do Município de
Planalto, na Praça São Francisco de Assis, n° 1583, Centro - CEP
85.750.000 - Planalto, Estado do Paraná, no horário das 8:00 às 11:30 e das
13:30 às 17:30 horas.

17.6- 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.

Planalto-Pr., 12 de março de 2013

MA >N FERNANDO KÜHN

refeito Municipal
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PREGÃO PRESENCIAL N'' 005/2013

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 PREGÃO

PRESENCIAL N° 005/2013, 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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PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ N"

ENDEREÇO FONE:

MUNICÍPIO:^ EST.

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de

proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO

PRESENCIAL N° 005/2013, instaurado pelo Município de Planalto, que não

fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público,

em qualquer de suas esferas.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e data / /

NOME:

RG/CPF

CARGO
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PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

(documento obrigatório)

RAZÃO SOCIAL:.

CNPJ N°

ENDEREÇO FONE:.

MUNICÍPIO: EST..

O representante legal da empresa

na qualidade de Proponente do

procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N°

005/2013, instaurado pelo Município de Planalto, declara para fins de

direito que a referida empresa cumpre plenamente os requisitos de

habilitação exigidos no respectivo edital de licitação.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e data / /

NOME:

RG/CPF

CARGO
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PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013

ANEXO V - 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 PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013, 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.

Local e data

NOME:

RG/CPF

CARGO
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PREGÃO PRESENCIAL N"" 005/2013

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

R.^ÃO SOCIAL:

CNPJ N'

ENDEREÇO.

MUNICÍPIO:

.FONE:_

EST.

O representante legal da empresa.

,  na qualidade de Proponente do
procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N°
005/2013, 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.

W Local e data

NOME:

RG/CPF

CARGO
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EMPRESA:

CNPJ N°

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO
PREGÃO PRESENCIAL N® 005/2013

INSCRIÇÃO ESTADUAL N'

ENDEREÇO:

CIDADE: ESTADO:

declara o recebimento do Edital PREGÃO PRESENCIAL N°

005/2013 anexos I,II,III,IV,V,VI, Minuta de Contrato, referente a

contratação de empresa visando a aquisição de cadernos pedagógicos,

para atendimento específico ao Programa de Incentivo a Leitura e

Pesquisa Escolar, dos alunos das series iniciais do Ensino

Fundamental, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação do

Município de Planalto.

Planalto-Pr. de de

NOME:_

RGN°

ASSINATURA:
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MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° ..../2013
TOMADA DE PREÇOS N° ....y2013

Contrato administrativo que entre si fazem o Município de Planalto e a
empresa na forma abaixo.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PLANALTO, pessoa jurídica de direito Público
Interno, com sede à Praça São Francisco de Assis, n° 1583, inscrito no CNPJ rf
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 if 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).
brasÜeiro(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 cadernos pedagógicos, para atendimento específico ao Programa de
Incentivo a Leitura e Pesquisa Escolar, dos alunos das series iniciais do Ensino
Fundamental, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação do Município de

ITEM QUANT UNID DISCRIMINAÇÃO VALOR

UNIT,

VALOR

TOTAL

1 3.000 UN Cadernos pedagógicos, tamanho mínimo
20x30cm, mínimo 18 folhas, formato

horizontal ou vertical, capa c/ papel
colchet 150 colorida, páginas intemas em
papel sulfite, com edições mensais, com o
seguinte conteúdo: Textos informativos e
instrucionais, parábolas e metáforas, caça
palavras, curiosidades, cruzadinhas,
adivinhas/charadas e demais atividades
afins.
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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 TOMADA DE PREÇOS NP /2013, juntamente com
seus anexos e a proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA
DO VALOR

Pelo fornecimento do objeto 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 ao objeto acima

mencionado será efetuada parcial, ou seja, conforme a necessidade de consumo da
Secretaria de Educação deste Município de Planalto.

Parágrafo Segundo - O Objeto deverá ser entregue na Secretaria de
Educação, em até 10 (dez) 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 do objeto, e em até 15 (quinze) dias, após o recebimento da(s) respectiva(s)
nota(s) fiscal(is).

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

Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso

720 07.121.12.361.1201-2032 0.1.00.0000000

790 07.121.12.361.1201-2033 0.1.00.0000000

CLAUSULAl3UINTA

DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

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

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

do Contrato;

c) O Mimicípio de Planalto reserva-se, ainda, no direito de recusar o
objeto que não atenda às especificações exigidas, ou que seja
considerado inadequado.

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

comerciais decorrentes.
2
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PLANALTO PARANÁ

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

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

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

CLÁUSULA SEXTA
DA CESSÃO DO CONTRATO

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

CLÁUSULA SÉTIMA
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL

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

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

CLÁUSULA OITAVA

DA RESCISÃO

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 rf
8.666/93.

CLÁUSULA NONA

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

DOS CASOS OMISSOS
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Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes,
com base na legislação em viçor.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

DO FORO

As partes contratantes fícam 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 instnunento 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

NTRATANTE CONTRATADA

TESTEMUNHAS:



Diárib Oficial dos Municípios
do

Quata-f«ra. 13 ae Mate cs 2013 instttuloo pett

EStBiO PraMto tio Mitftidpio d* Pinhal d* dio B«niD.
LtiFdâaral 8.666/93 «(«gitla/Uo con>p<«in*ntar. toma

PARTES Municípo de Pinhal de São Bento-PR e a empresa TOMAZONl & MENin
LTDA-tvie.

ESPÉCIE- contraton« 2S/2013-Pregâo n® 09/2013.
OBJETO: AquísÁâo de matéria de limpeza e higiene
manutenModas undades da municipalidade
PRAZO 12 (doze) meses.
VALOR TOTAL RS 32 012.20 (Tnnia e DOis Mil e DOZe R
FORMA DE PAGAMENTO 30 dias após aemissâoda
RECURSOS C«ÇAMENTÂRlOS-

e matena de consumo para

rais e Vinte Centavos),
a fiscal.

Ccru ' ^^CL^c*a* 1 Fu-.cicm crogta/rátca ! SwncnB a 0MM44 1  S*ideft8

WS) 05;C-2 l210SI»ia3t 1 2290300») 000 90 000 00

«0 03MI 04122^012008 1 22903DOQ0 eoo 90 000.00

)ft«3 oesoz 10201100)2041 j 339030000 000 1 23.sie.00

DATADAASSINATURA 13/03/2013

FORO: Comarca de Ampére-PR.

0 Prefeito 00 Município Oe Pinhal Oe $ão Bento, E>t
Lei Federal 6.666/93 e legislaAao com piementar. toma

PARTES Município de Pinhai oe São Berno-PR e a empr
ME.

ESPÉCIE: Contrato n® 26/2013-Pregâo n® 09/2013.
OBJÉTO AquísiÁâo de matenai de iimpffia e higiene
manutenÃâo das unidades da municipalidade.

\Z0 12 (doze) meses.
TOTAL RS 30.693.00 (Tiwta Mil, Seiscentos eN(

FORMA DE PAGAMENTO 30 dias após a emissão da nc
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

Ido do Paraná, con oase na
público extrato de Contrato:

saVALCI ISIDORO BARBIERI

e materta de consumo, para

venta e Trés Reais)
a fiscal

1 Ctfita * rjãcUntfaca Fw^ocnM profftrréica Bamanlca dfttptsa Fen* Salde 43

1  10)0 atca2 123ae;2012SS< 239030000 000 90 000.00

25«1 0412204012C08 329030000 000 soooo.eo

1S*) aesas 1020110012041 329030000 000 22516.00

DATADAASSINATURA.

FORO: Comarcade/Vmpére-PR
Argeu Amorno Geitienes - Prefeito Municipal

0 Prefeito do Munidplo de Pinhal de São Bento, Eat
Lei Fecteral 8.666/93 eieglslaÃão compiemeniar, toma

PARTES Município de Pinhal de São Bento-PR e i
AGRlfilOLAS LTDA

ESPÉCIE Contraton® 27/2013 -Carta Convite n® 09/201
OBJETO Aquisi/iáo de 02 (duas) colhedoras as íorragei
agrícola do Município de Pinhal de Sâo Bento-PR
PRAZC 30(irinia)0ias
VALOR TOTAL RS 27 900.00 (Vinie e Seie Mil e Novecer
FORMA DE PAGAf.lENTO: 30 dias após a emissio da nc
RECURSOS ORÇAr.tEtJTÁRiOS

Kfo do Paraná, com base na
aúMicoaxtrato da Contrato:

empresa SILVA MÁQUINAS

1

5 para ser utilizado pelo seta

tos Reais)
a fiscal

CUIU 1 • rsItUMtSi FkfiMíi*! rrcorsiVrca EicmviisM Fty>t« ã«a>(ts

Ü70 I 3002 aOAXQOClXTS 449082000 roo 2800000

»^ATADAASSINATURA: 13/03/2013
Comarca de Ampére-PR.

^flÇeu AntortoGeitienes - Prefeito Municipal

Sudoeste do Paraná - DIOEMS -
ResduAão 001 ce 04 de Outucro oe 2011 Ano II - EdiMo N* 0301

AVISO DELICIIAÇAOdo do ParanS, ccni base na

Pà9lfB70/171

púuico extrato de Contrato:

Prefeitura

AVISO OE UCITAÇAo

-PREGÃO PRESENCIAL- N» 005/2013
O município de PLANALTO, faz saber aos interessado

de n° 10 520 de 17 de julho de 2002: Decreto Municipal c
e suas siteraÁ es. suosidiariamente à Lei Federal n®
123/2006 de 14 de dezembro de 2X16 e demais legislaÁ
a PraÃa São Francisco de Assis. 1583. fará reanza" Licii
PRESENCIAL SOO n» 005/2013. coníorme descrito abaxo

OBJETO Aquisição de cadernos pedagógicos, paraaientí
de incentivo a Lertura e Pescjuisa Escolar, dcs alunos
Fundam^tai oesenvavit» pela Secretaria Municipal c
Planalto

DATA DA ABE.RTURA 25 de maiÂJ de 2013- às 0900 h
Maiores informaÁ es junto ao Departamento de ücitaÁ es
MARLON FERNANDO KUMN
Prefeito Municipal

70 de 171

ICP
Brasil

PH((slCP'Braia hfMSOf
oe S«; HMki* ao o* ot'
Mcunwiu. aHda4i*vliu*

que com base na Lei Federal
te n® 2727/2007 de 26/06/2007
S^/93. suas alteraA es. LC
s aplicáveis, em sua setfe sito
lAão na Modalidade PREGÃO

menioespecífico ao Programa
das series iniciais do Ensino

s EducaMo do Município de

ras

em horário de expediente.

"PREGÃO PRESENCIAL" N® 006/2013
O MUNICÍPIO DE PLANALTO, faz sat>er aos Interessados que con base na Lei Federal
de n» 10.520 de 17 de julho de 2002. Decreto Municipal de n® 2727/2007 de 26/Ô6/2007
e suas aiterzÃ es. subsidiariamente à Lei Federal n® 8.666/93. suas aiteraA es. LC
123/21^ de 14 de d^embio de 2006 e demais legisiaÁ es aplicáveis, em sua sede sito
a PraÁa São Francisco de Assis 1583. fará realizar LicitaÁâo na Modalidade PREGÃO
PRESENCI/U. sco n® 006/2013 conforme descntó abaixo:

OBJETO: ContrataÃão de empresa especializada visando a prestaAão de servÃos de
assesson a técnica para a viabiiizaAão e captaMo de Recursos Federas a Fundo Perdido
ou por meio oe financiamentos e Gestão de Convênios da administração municipal com
05 diversos ministérios, secrâanas e órgãos do Governo Fede-ai. onentaÁão. conferência
e acompanhamento 00 Plano de AÁes Arttciíadas - PAR do FNDE e seivites de
Prestação de Contas nos sistemas específicos
DATA DA ABERTURA. 25 demarÂJ de 2013 -âs 14 00 horas.
Maiores informaA es Junto ao Departamento de LicitaÃ es em horáno de expediente.
MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO

MUNICl&lO DE PLANALTO/PR
PREGÃO PRESENCIAL N® 007/2013
O município de PLANALTO-PR. faz saber aos Interessados que com base na Lei
Federai de n® 10.520 de 17 de juiho de 2002, Decreto Municipal de n® 2727/2007 de
2&/0&20Q7. ê subsidíariam^teà Lei Federal n® B.&S&OS. LC 123/2006de 14 oe dezembro
de 2006 e demais le^siaÁ es apticãveis em sua sede sito a Pra4a São Francisco de
Assis, 1583. Pianato-Pr.. fará realizar LicitaÃaD na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL
sob n® 007/2013. conforme descnto abaixo

OBJETO: AquislÃâo de piantadeira traÃáo animai e segadeira. destinadas a Secretaria de
Agricultura deste Município de Planalto.
DATA DA ABERTURA: 26 demarÁ) de 2)13-às 0900 horas.
Maiores informaÃ es junto ao Departamento de LicrtaÁ es em horáno de expediente.
MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO

-CONVITE- N® 005/2013

O município de PLANALTO, faz saber ao% interessados que ccm oase na Lei n®

8.66&93. LC I23í006tíe 14 de dezembro de 2006 e demais legisiaáâo aplicável em sua
sede Silo a PraÃa São Francisco de Assis. 1583 fará r^izar LicitaÃáo na Modalidade
CONVITE sob n® 005/2013. conformedescnto abaixo

OBJETO: Aquisição de óleo lubrificante para motor, caixa de câmbio sistema hidráulico
e sistema de transmissão. desQnados exclusivamer^e ao funcionamento regular de
máquinas. veícUos e motores, deste Município de Planalto.
DATA DA ABERTURA: 22 demarÁ) de 2013 -às 09.00 horas.
Maiores iniormaÁ es junto ao Depaiamento de LiciiaÁ es em horáno de expediente
MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal

TERMO OE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRE$ENCIAL N® 001/2013

O Prefeito do Município de Planalto. Estado do Paraná, considerando o parecer do
Pregoeiro e equipe de apoio, de conformidade com a ATA de Sessão Pública de Pregão
Presencial n® 001/2013. lavrada em 06 de fevereiro de 2013 HOMOLOGO o resultado

final do Processo ücitatório. na modalidade Pre^o Presencial Tipo Menor Preço por
Lote de acordo com o ateizo descnto

OBJETO: ConirataÁío de empresa especializada para execuÁo do serviA) de transporte
escolar, com o objetn/o de atender exclusivamente as necessidades de transporte dos
alunos que freqüentam o ensino fundamental regular e educado de jovens e adultos do
ensino fundamental presenciai, residentes no Município de Pianailo
EMPRESA. Hemely Frey & Cia. Ltúa
VALOR TOTAL RS 84.135.0) (Oitenta € quatro mti e cento e irtnlae cmco reais).
DATA I5defevef9rode20l3
MARLON FERNANDO KUHN

Prafeno Municipal

QM J« O/fe/«(*TMW0
S^c ce^ Eao^ie«intm ccm CanCcMa ^ n^innnn lét i noeuoM-mniomeef eiàoat» neneutu

-«locBÇÉcaMMuniapio» •
Pêr»conmuHar»titaitlefiUd»ào

uoa «nv* 3c*«* ctrimbo d» nmpo, hthm» o
cótf/gD ao lado no slle. 1617950476

12/03/2013 14:09



município de planalto
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PLANALTO - PAFtANÁ

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO
PREGÃO PRESENCIAL N" 005/2013

EMPRESA: EDITORA UMA LUZ NO FIM DO TÚNEL LTDA

CNPJ N" 04.357.719/0001-35

INSCRIÇÃO ESTADUAL N° 9039125614

ENDEREÇO: RUA RODOLFO ULRICH, 1425

CIDADE: PLANALTO ESTADO: PARANÁ

declara o recebimento do Edital PREGÃO PRESENCIAL N°

005/2013 anexos LILin,IV,V,VL Minuta de Contrato, referente a

contratação de empresa visando a aquisição de cadernos

pedagógicos, para atendimento específico ao Programa de

Incentivo a Leitura e Pesquisa Escolar, dos alunos das series

iniciais do Ensino Fundamental, desenvolvido pela Secretaria

Municipal de Educação do Município de Planalto.

Planalto-Pr.l3 de março de 2013

NOME:

RGN°3.â

ENE SPONCHIADO SKIBA
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PLANALTO - PARANÁ

PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013

ANEXO II - CARTA DE CREDENCIAMENTO

RAZÃO SOCIAL; EDITORA UMA LUZ NO FIM DO TÚNEL LTDA

CNPJ N° 04.357.719/0001-35

ENDEREÇO RUA RODOLFO ULRICH, 1425 FONE: 46.35551535

MUNICÍPIO: PLANALTO EST. PARANÁ

Credenciamos o(a) Sr. ALVARO SKIBA, portador da

cédula de identidade sob n° 821.494-8 e CPF sob n° 055.665.259-20,

A participar do procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO

PRESENCIAL N° 005/2013, instaurado pelo Município de Planalto, na

qualidade de representante legal da empresa, com poderes para

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

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

necessários.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente

Planalto - Pr 25 / MARÇO/2013

NOME: MARILENE^ONCHIADO SKIBA

RG: 3.631.503-2/CPF 581.046.829-20

CARGO: PROPRIETÁRIA



MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJN" 76.460.526/0001-16

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

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

PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: EDITORA UMA LUZ NO FIM DO TÚNEL LTDA

CNPJ N° 04.357.719/0001-35

ENDEREÇO RUA RODOLFO ULRICH, 1425 FONE:045.35551535

MUNICÍPIO: PLANALTO EST. PARANÁ

O  representante legal da empresa MARILENE

SPONCHIADO SKIBA, na qualidade de Proponente do procedimento

licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013,

instaurado pelo Município de Planalto, declara para fins de direito que a

referida empresa cumpre plenamente os requisitos de habilitação

exigidos no respectivo edital de licitação.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Planalto Pr.25/março /2013

NOIVffi: MARILENE SPONCHIADO SKIBA
\  R-ecoiiiicço poi

RG; 3.631.503za/CPF^1.046.829-2Q^.| rüTria(s) .
CARGO: PROPRIETÁRIA, ■ - - - ' -

: fH? d

ISTINADRESC verdade
'i 'SNÒl

■' \>ui:iu\na ■ Tííé. Desl^ada
uh.irti- Bsa. Siiíistinna



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

PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013

ANEXO VI - Declaração de enquadramento em regime de
tributação de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno
Porte

RAZÃO SOCIAL: EDITORA UMA LUZ NO FIM DO TÚNEL LTDA

CNPJ N° 04.357.719/0001-35

ENDEREÇO RUA RODOLFO ULRICH, 1425 FONE:046.35551535

MUNICÍPIO: PLANALTO EST. PARANÁ

O representante legal da empresa Sra. MARILENE

SPONCHIADO SKIBA, na qualidade de Proponente do procedimento

licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013,

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.

lanalto Pr. 25/ março/2013

NOM^ MARILENE SPONcTSÃDO SKIBA
U./ j r^.econii(iÇG

RG: 3.631.503-2/CPF 581.046.829^2g| firmais)

CARGO: PROPRLEXÁRIA--.-—
r LUlZCA^.t.OSj-.

CPF 768..
deonilci

TA

CPF 462.?

ISABEL CFl:
escii

CPF 04'.L >ian,
COV-*'

DRESCH

19 M

■i:.

AR

I verdade

- Taf. Desi^miiía
C; : :.i. Or.-jdi LiíinnU - Bcr. íiifolímra
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Município de Planalto

Pregão Presencial 5/2013

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

Página 1

CNPJ: 04.357.719/0001-35 Fornecedor: EDÍTORA UMA LUZ NO RM DO TÚNEL

Bidereço : RODOLFO ULRICH 1425 SALA • ESPERANÇA - PLANALTO/PR- CB'85750-000

Inscrição Estadual: 00000000000000000000 Contador:

E-maíi:

Telefone: 3555-1535 Fax: Celular:

Telefone contador:

Representante: MARILBvIESPONCHADO SKÍBA CPF: 581.046.829-20

Bidereço representante: RUA RODOLFO ULRICH 1425 CASA - CBÍTRO - PLANALTO/PR

E-mail representante:

Banco: Agência:

ipOte : 001 Lote 001 -

Item Descrição do Produto I Serviço Qtde. Unld

RG: 3.631.503-2

Conta:

Preço Máximo Marca

Telefone representante:

Data de abertura:

Preço Unitário Preço Total

001 Cadernos pedagógicos, tamanho mínimo 20x30cm, mínimo 18 folhas

formato horizontal ou vertical, capa c/ papel colchet 150 colorida, páginas internas em papel
sulfite, com edições mensais, com o seguinte conteúdo: Textos Informativos e instruclonais,
parábolas e metáforas, caça palavras, curiosidades, cruzadinhas, adivinhas/charadas e demais
atividades afins.

Validade da proposta: 60 dias

Prazo de entrega; 270 dias

3.000,00 UN 8,50 Fonte do Saber 8,50

PREÇO TOTAL DO LOTC :

TOTAL DA PROPOSTA:

25,500,00

25.600,00

26.500,00

EDITORA UMA LUZ NO FIM

CNPJ: 04.357.719/0001-

TÚNEL

•^4.357.719/0001-35^
EDITORA UMA LUZ NO FIM

DO TÚNEL LIDA.

RUA RODOLFO ULRICH, 1425
,  CENTRO
I  85750-000 - PLANALTO - pR j

esProposta-Versão: 1.1.1.7 16/03/2013 15:22:08



Município de Planalto -2013

Relatório de Lances dos Fornecedores

Pregão 5/2013

Página 1

Objeta Aquisiçãodecadernospedagiigíccs

lota 0CD1 Item 0001 Caderncs pedagógicos, tarrBnhomír)imc>2QOOcm, rrinimolSiolhas Matcsc FoitBdoSetoei

Fornecedor

Rodada

Lartce Iniciai

1

1577 aOITORAUMA LUZ NO FIM OOTUNEL

Vala

8,S0

6,S0

Qianbdade: 3.000,00

Vencedor

LUIZ CARLOS BONl H)rro

MA

UMA LU2d«D RM DO TUNa

NCHIADO SKIBA

Emitido pw: OLDECIR CAMPOS, na versão: 5101 x 2900/2013033553



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

PREGÃO PRESENCIAL N" 005/2013

DATA: 28/03/2013

EMPRESA: EDITORA UMA LUZ NO FIM DO TÚNEL,

DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA

DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRÍAS
EÀS DE TERCEIROS

N° 000252013-14021719
Nome: EDITORA UMA LUZ NO FIM DO TÚNEL LTDA - ME
CNPJ: 04.357.719/0001-35

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 tem a finalidade de registro ou arquivamento, em órgão
próprio, de ato relativo à redução de capital social, transferência de
controle de cotas de sociedade limitada, à cisão total ou parcial, à
fusão, incorporação, ou à transformação de entidade ou de sociedade
empresária simples.

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

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

Emitida em 26/02/2013.
Válida até 25/08/2013.

Certidão emitida gratuitamente.

Atençâo:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

http://www010.dataprev.gov.br/CWS/BlN/cws_mv2.asp7COMS_BIN/SIW_Contexto... 18-03-2013
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04357719/0001-35, 04357719/0001-35
Razão Social: editora uma luz no rm do túnel ltda

Nome Fantasia:FONTE do saber

Endereço: RUA rodolfo urüch 1425 / centro / planalto / pr / 85750-
000

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

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

Validade: 20/03/2013 a 18/04/2013

Certificação Número: 2013032011261511236282

Informação obtida em 20/03/2013, às 11:26:15.

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.asp7VARPessoaM... 20/03/2013
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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: EDITORA UMA LUZ NO FIM DO TÚNEL LTDA - ME

CNPJ: 04.357.719/0001-35

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscre\«r quaisquer dívidas de responsabilidade do
sujeito passiw acima identificado que Verem a ser apuradas, é certificado que nâo constam
pendências em seu nome, relativas a tributos administrados peia Secretaria da Receita Federai 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 passiw 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 Ati\« do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão especifica.

A aceitação desta certidão está condicionada à \erificação 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 ás 13:53:52 do dia 28/12/2012 <hora e data de Brasilia>.

Válida até 26/06/2013.

Código de controle da certidão: 53B0.A6A5.D95D.F904

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1/1



Certidão Negativa de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual Página 1 de 1
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PARANA
GOVtR.NODOfWI>0

Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

N°10075768-80

Certidão fornecida para o CNPJ/IVtF: 04.357.719/0001-35

Nome; EDITORA UMA LUZ NO FIM DO TÚNEL 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
vwvw.fazenda.pr.qov.br

Esta Certidão tem validade até 14/06/2013 - Fornecimento Gratuito

t  Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

Certidão N° 10075768-80

Emitida Eletronicamente via Internet

14/02/2013-16:26:03

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia GELEPAR

https://www.arinternet.pr.gov.br/outros/_d_negativa2.asp?eUser=&eCPF=&eCNPJ=0... 14-02-2013
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

NEGATIVA

N° 6387 / 2013

IMPORTANTE:

1. nCA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA

MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS
POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO

PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.
2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE
ATÉ 17/05/2013, SEM RASURASE NO ORIGINAL.

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

Planalto, 18 de Março de 2013

REQUERENTE: A MESMA
CODIGO DE AUTENTICAÇÃO:

9ZTM4JPUFFH3JXX28E2US

FINALIDADE: CONCORRÊNCIA / LICITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: EDITORA UMA LUZ NO FIM DO TÚNEL

INSCRIÇÃO EMPRESA

1562

CNPJ/CPF

04.357.719/0001-35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

00000000000000000000

ALVARA

1145

ENDEREÇO

RODOLFO ULRICH, 1425, SALA - ESPERANÇA

CNAE/ATIVIDADES

Comércio varejista de jornais e revistas

linilido por; IVO li^G(:lü

n^refeitura Municipal

PLANALTO-PARANÁ

Idel

IVO B
Auxiliar
Decreto

cem

39ô/20(í

18/03/2013 14:48
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EDITORA UMA LUZ NO FIM DO TÚNEL LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.357.719/0001-35

Certidão n®: 26062092/2013

Expedição: 18/03/2013, às 12:57:34
Validade: 13/09/2013 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que editora uma luz NO FIM DO TÚNEL LTDA - ME (MATRIZ E
FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 04.357.719/0001-35, NÃO CONSTA
do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

Trabalho, acrescentado pela Lei n" 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.

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

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

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

Dúvidas o sugestões; CP.d!.'vt3t. j as .br
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PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA 8001^^?^'^"=^''^-
EDITORA UMA LUZ NO FIM DO TÚNEL LTDA /mE

CNPJ: 04.357.719/0001 -35 \
NIRE: 41204527621 \

Os abaixo identificados e qualificados:

1. MARILENE SPONCHIADO SKIBA, brasileira, casada, bancária, natural de
Sta. Isabel Oeste-Pr, CPF: 581.046.829-20 e Identidade civil n®: 3.631.503-2 SSP-
ll-Pr em 20/04/1982, residente e domiciliado na Rua Rodolfo UIrich, n®: 1425,
centro, cidade de Planalto-Pr. CEP: 85750-000. e
2.ALVANI LEITE SKIBA MESQUITA, brasileira, casada, natural de Wencesiau
Braz- Pr, comerciante, CPF: 021.640.509-24 e identidade civil n®: 1.007.106-2
SSP-ll-Pr, em 10/02/1995, residente e domiciliada a Rua Batista Pessíne n®: 464,
Bairro: Vista Alegre das Mercês, cidade de Curitiba, estado do Paraná, CEP:
80820-000. Únicos sócios componentes da sociedade empresarial limitada, que
gira nesta praça sob o nome de EDITORA UMA LUZ NO FIM DO TÚNEL LTDA-
ME, com sede e foro na Rua Rodolfo UIrích, n®: 1425, centro, cidade de
Planalto-Pr. CEP: 85750-000. CNPJ: 04.357.719/0001-35 Contrato Social
arquivado na Junta comercial do estado do Paraná sob n®: NIRE: 41204527621
em 20/03/2001, RESOLVEM CONSOLIDAR o seu contrato social mediante as
condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL: a vista
da modificação ora ajustada e em consonância com o que determina o art.
2.031 da lei n®: 10406/2002, os sócios RESOLVEM, por este instrumento
atualizar e consolidar o contrato social, tomando assim sem efeito, a partir
desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo que
adequado às disposições da referida lei n®: 10.406/2002 aplicáveis a este tipo
societário, passa a ter a seguinte redação:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

EDITORA UMA LUZ NO FIM DO TÚNEL LTDA-ME

CLÁUSULA PRIMEIRA: NOME EMPRESARIAL, SEDE, DOMICILIO: A sociedade
gira sob o nome empresarial de EDITORA UMA LUZ NO FIM DO TÚNEL LTDA-
ME, e tem sua sede e domicilio na Rua Rodolfo UIrich, n®: 1425, centro, cidade
de Planalto, estado do Paraná, CEP: 85750-000.
CLÁUSULA SEGUNDA: FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS: A sociedade
poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou dependência, no País ou no
exterior, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.
CLÁUSULA TERCEIRA: INICIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA
SOCIEDADE: A sociedade iniciou suas atividades em 15/03/2001, e seu prazo
de duração é por tempo indeterminado.
CLÁUSULA QUARTÁ: OBJETO SOCIAL: A sociedade tem por objeto a
exploração no ramo de Edição, Impressão e Distribuição de Jornais, Revistas e
Livros. (CNAE: 2211-0/00).
CLÁUSULA QUINTA: CAPITAL SOCIAL: O capital social é de R$ 10.000,00 (dez
mil reais), divididos em 10.000 (dez mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00
(hum real) cada uma, subscritas e já integralizadas em moeda corrente do país,
pelos sócios da seguinte forma:
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PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIED^^''
EDITORA UMA LUZ NO FIM DO TÚNEL LTDA -ME^^

CNPJ: 04.357.719/0001-35

NIRE: 41204527621

SOCIOS % QUOTAS VALO^Tiííf-
MARILENE SPONCHIADO SKIBA 85.0 8.500 8.500,00
ALVANI LEITE SKIBA MESQUITA 15.0 1.500 1.500,00
TOTAL 100.00 10.000 10.000.00

CLAUSULA SEXTA: RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS: A responsabilidade
de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, más todos respondem
soíidariamente pela íntegralização do capital social, conforme dispõe o artigo
1.052 da lei 10.406/2002.

CLÁUSULA SÉTIMA: CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS: As quotas
são indivisíveis, não podendo ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o
consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de
condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição se posta a
venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual
pertinente.
Parágrafo Único: O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de
suas quotas deverá notificar por escrito aos outros sócios, descriminando a
quantidade de quotas postas à venda, o preço, forma e prazo de pagamento,
para que estes exerçam ou renunciam ao direito de preferência, o que deverão
fazer dentro de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da notificação ou
prazo maior a critério do sócio alienante. Se todos os sócios manifestarem seu
direito de preferência, a cessão das quotas se fará na proporção das quotas
que então possuírem. Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de
preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas.
CLÁUSULA OITAVA - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME
EMPRESARIAL: A administração da sociedade cabe a sócia MARILENE
SPONCHIADO SKIBA, com poderes e atribuições de gerir e administrar os
negócios da sociedade representa-la ativa e passivamente, judicial e extra
judicial, perante órgãos públicos, instituições, entidades privadas e terceiros
em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários á consecução
dos objetos ou á defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o
uso do nome empresarial isoladamente.

§1°. Faculta-se ao administrador, nos limites de seus poderes, constituir
mandatários da sociedade, especificados no instrumento os atos e operações
que poderão praticar.

§2°. É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao
interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos
quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da
sociedade, sem autorização do outro sócio.
CLÁUSULA NONA: RETIRADA PRÔ-LABORE: os sócios poderão de comum
acordo, fixar uma retira mensal, a titulo de "pró-iabore", observadas as
disposições regulamentares pertinentes.
CLAUSULA DÉCIMA: EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E
PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS NOS RESULTADOS: Ao término de cada
exercício social, em 31 de dezembro o administrador prestará contas
justificadas de sua administração, procedendo à elaboração d^nventárío, da
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PRIMEJRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADH^^^f^A
EDITORA UMA LUZ NO FIM DO TÚNEL LTDA -ME

CNPJ: 04.357.719/0001-35

NIRE: 41204527621

balanço patrímonlal e do balanço de resultados econômicos, caTOo)
sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: JULGAMENTO DAS CONTAS; nos qlí
meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre
as contas e designarão administrador{es) quando for o caso.
Parágrafo único: Até 30 (trinta) dias da data marcada para a reunião, o balanço
patrimonial e o de resultados econômico devem ser postos, por escrito, e com
a prova do respectivo recebimento, á disposição dos sócios que não exerçam
a administração.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIO:
falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas
atividades com herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou
inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, 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 outro caso em que
a sociedade se resolva a seu sócio.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: O
administrador declara sob as penas da Lei, de que não está impedido de
exercer a administração da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de
condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede,
ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra
a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de
defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a
propriedade.
CLAUSULA DÉCIMA QUARTA: DECLARAÇÃO DE ME: declara, para os fins do
art. 4- da Lei n® 9.841/99, que: se enquadra na situação de microempresa; o
valor da receita bruta anual da empresa, no exercício anterior, não excedeu o
limite fixado no inciso I do art. 2® da Lei n® 9.841/99; não se enquadra em
qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3® da mesma Lei
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: FORO: fica eleito o foro da cidade de Capanema-
Pr, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes
deste contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial ou
privilegiado que seja ou venha a ser.

E, por assim terem justos e contratados, lavram, datam e
assinam juntamente com 2 (duas) testemunhas, a presente alteração, em 3
(três) vias de igual t^r e forma, devidamente rubricadas pelos sócios em
todas suas folh^sj', obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e
suces^res, legais a (jumpri-lo em todos os seus termos.

!

Plabaito-Pr. 08 de Dezembrq d^ 2003.
i7

MARILENE SPONC>IIA.DÒv,SKIBA ALyÂhH LEITE/ 8KIBA MESQUITA
/
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PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDA
EDITORA UMA LUZ NO FIM DO TÚNEL LTDA -ME

CNPJ: 04.357.719/0001-35
NIRE: 41204527621

TESTEMUNHAS:

DfLCEU WILDGRU

RG:46666313-1I-PR

f , jLÍU^y V ̂
MARISA KRU<|ER TO
RG: 6068754966 SSP-RS.

h-üí^i^ vpe,

1^ Protocolo: 03/409185-8 /2'7/í'
Empresaitl 2 0452762 1 Ç f'
editora uma luz no fim do túnel MARIA THEREZA LOPES SALOMAO
LTDA SECRETARIA GERAL
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TERCEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
EDITORA UMA LUZ NO FIM DO TÚNEL LTDA- ME
CNPJ: 04.357.719/0001-35 NIRE: 41204527624^

1 .MARILENE SPONCHIADO SKIBA, brasileira, casada com comunhão unlyê^
de bens, empresária, natural de Santa Izabel do Oeste-Pr, CPF: 581.046.è2;9Í2-0
identidade civil n°: 3.631.503-2 SSP-Pr, em 20/04/1982, residente e domicilia
Rua Rodolfo Ulrich n°: 1425, centro, cidade de Planalto, estado do Paraná, CEP-
85750-000, e,

2. ALVARO SKIBA JÚNIOR, brasileiro, empresário, solteiro, maior, residente e
domiciliado na Rua Rodolfo Ulrich, n° 1425, centro, cidade de Planalto, estado do
Paraná, CEP 85750-000, portador do CPF n° 066.677.479-02 e Identidade Civil n'^
9.063.195-0 SESP-II-PR.em 29/06/2000. Únicos sócios componentes da sociedade
empresarial limitada, que gira nesta praça sob o nome de EDITORA UMA LUZ NO
FIM DO TÚNEL LTDA- ME, com sede e foro á Rua Rodolfo Ulrich, n° 1425, centro,
cidade de Planalto, estado do Paraná, CEP 85750-000, CNPJ 04.357.719/0001-35,
Contrato social arquivado na Junta comercial do estado do Paraná sob NIRE
41204527621 em 20/03/2001.Primeira alteração contratual em 17/02/2004 sob
niimero-20034091858, e Segunda Alteração registro em 20/02/2008 sob n°:
20080591957 Resolvem alterar, mediante as cláusulas e condições seguintes.

CLAÜSULA PRIMEIRA - Altera-se o objeto social, que era exploração no ramo de
Edição, Impressão e Distribuição de Jornais, Revistas e Livros, passa a ser Edição de
Livros e Cadernos pedagógicos e Edição de apostilas.

CLÁUSULA SEGUNDA - Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato
social consolidado.

E, por assim terem justos e contratados, lavram, datam e
assinam juntamente com 2(duas) testemunhas, a presente alteração, em 3 (três) vias de
igual forma e teor, devidamente rubricadas pelos sócios em todas as suas folhas,
obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos
os seus termos.

Planalto-Pr, 18 de Fevereiro de 2009.

MARIL NCHIA^O SKIBA

Testemunhas 1 /)

eKcEU WILDGiraBE
RG. 46666313 n-PR

ALVARO SKIBA JÚNIOR

'MARISA lálU(|ER TOEPfaE
RG. 6068754966 SSP-RS
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e. se houwr qualquer di\«rgêncla, providencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.

NÚ M ERO D E IN SCRIÇAO

04.357.719/0001-35

MATRIZ

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

20/03/2001

NOME EMPRESARIAL

EDITORA UMA LUZ NO FIM DO TUNB. LTDA - ME

título do estabelecimento (NOME de FANTASIA)

FONTE DO SABER

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
58.11-5-00 - Edição de livros

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 ■ SOCIEDADE EM PRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO

R RODOLFO ULRICH

CEP

85.750-000

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTR/U.

SITUAÇÃO ESPECIAL

BAIRRO/DISTRITO

CEhíTRO

NÚMERO

1425

município

PLANALTO

complemento

UF

PR

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

03/09/2005

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

Emitido no dia 18/03/2013 às 14:33:34 (data e hora de Brasília).

Voltar

Página: 1/1

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



município de planalto
CNFIN" 76.460.526/0001-16

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

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

W

PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

RAZÃO SOCIAL: EDITORA UMA LUZ NO FIM DO TÚNEL LTDA

CNPJ N° 04.357.719/0001-35

ENDEREÇORUA RODOLFO ULRICH, 1425 FONE:046.35551535

MUNICÍPIO: PLANALTO EST. PARANÁ

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de

proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO
PRESENCIAL N° 005/2013, 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. 25/MARÇO/2013

Í-Oi •

NOME: MARILENE Sf^NCHIADO SKIBA
3.631.503r27ÜPF 581.046.829-20

"Recor heço püívt-tA^ , a(s)
CARGO: ..

cpr"?!
OEOMíLj

verdaa-j

• br.



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

PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013

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

PROPONENTE::EDITORA UMA LUZ NO FIM DO TÚNEL LTDA

CNPJ N° 04.357.719/0001-35

ENDEREÇO RUA RODOLFO ULRICH, 1425 FONE:046.35551535

MUNICÍPIO; PLANALTO EST. PARANÁ

A proponente abaixo assinada, participante da

licitação modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N" 005/2013, 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.

Reconheço por/^^ ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

^NALTO PR 25/ MARÇO/2013

CF '

SUBST'
200.73 - RG 8.'

CPF

EPJS0573

nom:^ marilene spqnchiado skiba
Rg'^631.503-2/CPF^
CARGO: PROPRIETÁRIA



EPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO
Av.Rio Grande do Sul, 938 - Fone/Fax:(46)3555-1134
Município de Planalto, Comarca de Capanema - PR.

Livro:031 Daindo Bueno Quintana - Deonilce Casaril Quintana

FIs: 129 Oficial designado Escrevente Substituta

PROCURAÇÃO, BASTANTE QUE FAZ: EDITORA UMA LUZ NQ
FIM DO TÚNEL LTDA - na forma abaixo:

SAIBAM, os que este público instrumento de procuração bastante virem

que, aos vinte e cinco dias do mês de Março do ano de dois mil e oito
(25/08/2008), nesta cidade de Planalto, Comarca de Capanema, Estado do
Paraná, nesta Serventia, perante mim, Escrevente Substituta, compareceu como
outorgante a empresa: EDITORA UMA LUZ NO FIM DO TÚNEL LTDA -
pessoa jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ n° 04.357.719/0001-35,
estabelecida à Rua Rodolfo Ulrich n° 1425, na cidade de Planalto, Estado do

Paraná, com Contrato Social registrado junto a Junta Comercial do Paraná, sob n°
41 2 0452762-1; com cópia do Contrato Social e da Certidão Simplificada
arquivada nesta serventia, no livro n° 01, fls. 84 a 87; neste ato representada por

^  sua sócia gerente Sra: Marílene Snonchiado Skiba - brasileira, casada, capaz,
empresária, portadora da Cl RG 3.631.503-2 - PR, e CPF 581.046.829-20,
residente e domiciliada na Rua Rodolfo Ulrich n° 1425, na cidade de Planalto -

Pr; pessoa reconhecida como a própria, pelos documentos apresentados e acima
mencionados, e que, por este público instrumento nomeia e constituí seu bastante
procurador: Sr: ALVARO SKIBA: brasileiro, casado, capaz, empresário,
portador da Cl RG 821.494-8 - (SSP/PR), e do CPF n° 055.665.259-20,
residente e'domiciliado na Rua Rodolfo Ulrich n° 1425, na cidade de Planalto -
Pr; e também pessoa devidamente reconhecida por mim, pela própria, do que
trato e dou fé, para o fim especial de reger, gerir e administrar os bens e
negócios da referida empresa; podendo para tanto dito procurador, representar
em todos e quaisquer estabelecimentos bancários em que a empresa possua
conta corrente, assinando e endossando cheques; movimentar contas correntes
com cartão, com cheques e por meio eletrônico; verificar e extrair talonários de
cheques; autorizar débitos e autorizar protestos de títulos, assinar e endossar
duplicatas e descontá-las, solicitar senhas, depositar e sacar valores, assinar
contratos de empréstimos e financiamentos, endossar documentos, assinar
borderôs, contratos de aberturas de contas corrente, abertura de créditos,

operações de descontos e de empréstimos, emitir notas de créditos comerciais e
industriais, utilizar crédito aberto e saldos bancário para pagamento de títulos,
duplicatas, tudo da maneira como foram ajustados; admitir e demitir
funcionários, fixando-lhes ordenados e comissões; representar em qualquer
Repartição pública; representar no Ministério do Trabalho; desistir; firmar
compromissos; receber créditos, passar recibos, e dar quitação; transigir, recorrer,
interpor recursos; acordar e discordar; participar de concorrências públicas;
estipular cláusulas contratuais; proceder alterações de contrato; constituir
procuradores com poderes da Cláusula. Ad-Judida payas^^or^em Geral; Enfim

■  í-



praticar, requerer e assinar todos os demais atos precisos, e que se fizerem
necessários ao bom, fiel e cabal desempenho do presente mandato, respondeno
a firma outorgante pelos atos praticados pelo outorgado dentro dos limites aqui
estabelecidos, podendo inclusive substabelecer. Assim o disseram do que dou fé,
lavrei o presente instrumento, que lhes sendo lido, aceitam, outorgam e assinam,
dispensando as testemunhas instrumentárias de conformidade com o item
11.2.18, da Corregedoria Geral da Justiça do Paraná, juntamente comigo (a)
Deonilce Casaril Quintana - Escrevente Substituta, que digitei conferi, achei
conforme, subscrevi e assino em público e raso. Dou fé. Distribuído sob n°
122/08, neste oficio. Planalto,Pr, 25 de Março de 2008.

ponchi^^ Skiba, por Editora uma Luz no Fim do Túnel Ltda.

auirAünií. \
Em Tes

eoni^ce vasBni wtrit
revente Substituta
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Município de Planalto - 2013

Classificação por Fornecedor

Pregão 5/2013

Página 1

Item Produto/Serviço UN. Qualidade Status Marca Preço Unitário Prego Total Sd

Fornecedor: 1577-6 SITORAUMALUZNORMDOTUNEL

Lote 001-LoteOOl

001 6169 Cadernos pedagógicos, tamanho rrlnlrrDSCbtSOcm,

CNPJ: 04,357.71910001-35 Telefone: 3599-1535

UN 3.000,00 Hadlltado Fonte dsâiber

Status: Habilitado 255CD,00

25500,00

6,50 25.500,00

VALOR TOTAL; 26.500,00

Emitidüpor: QLDECIR CAMPOS, na\ersão; 5101 x 25«33Q013 09:37:05



Município de Planalto - 2013
Mapa da Licitação

Pregão 5/2013

Págínari

Data abertura: 25/03/2013 Data julgamento: 25/03/2013 Data homologação:

Produto UN. Quantidade

CNPJ: 04.357.71SWX01-35

Preço Marca

Lote 001 - Lotem

001 Cadernos pedagógicos, tamanho trinim

TOTAL GERAL OO FORNKEDOR

TOTAL GANHO PELO FORNECEDOR

UN 3.000,00 8,50-

29.900,00

Fonte do Satxr

CNPJ: 04.357.7190001-35 ■ EDITORA UMA LUZ NO FIM DO TUNB.

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

EmHIdopor: OLDECIR CAMPOS, na versão: 5101 x



ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO, NA FORMA
PRESENCIAL, TIPO MENOR PREÇO

PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013

Aos vinte e cinco dias do mês de março do ano de dois mil e treze, às 09:00, na

sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Planalto, Estado do Paraná,
reuniram-se em sessão pública o Pregoeiro Senhor LUIZ CARLOS BONI e
equipe de apoio: MARISA KRUGER E ROBERTO ALOYSIO GOERGEN,
designados conforme Portaria n° 002/2013, de 03 de janeiro de 2013, para a
realização dos atos pertinentes ao PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013, DO
TIPO MENOR PREÇO, que tem por objeto a seleção de proposta visando a
aquisição de cadernos pedagógicos, para atendimento específico ao Programa
de Incentivo a Leitura e Pesquisa Escolar, dos alunos das series iniciais do
Ensino Fundamental, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação do
Município de Planalto, tendo como valor máximo a importância de R$
25.500,00 (vinte e cinco mil e quirLicn tos reais). Abertos os trabalhos, foi
credenciado o representante da empresa: EDITORA UMA LUZ NO FIM DO
TÚNEL LTDA. SR. ALVARC SICILA. O P.egceire ressaltcu que ̂
quando da lavratura da ata, ao final da sessão pública, implicaria na preclusão
do direito a recurso e na subimssao ao disposto na nresma. Ato ccntinuo, foi
aberto o envelope contendo a proposta e, com a colaboração dos membros da
equipe de apoio, foi devidamentc examinada, com a análise da
c ompa tibil idade do objeto, prazos e condições de fornecimento. Prosseguindo
os trabalhos, fez-se a leitura do preço ofertado. Em seguida foi realizada a
classificação da proposta, onde constatou-se que consagrou-se vencedora e
posteriormente será fomccedorà a empresa subscquenle:

\ LUZ NO FIM DO TÚNEL LTDA.

L"*C ^*"vTT1 Objeto Marca Unid. Quant Preço
unit.

Preço
total

Cadernos pedagógicos,
tamanho mínimo 20":?0r:

mínimo 18 folhas formato

zrizzr.t?.\ ou vertical, capa
c/ papel colchet 150
colorida, páginas mtern
em papel sulfite, com
edições mensais, com o

seguinte ccr.teáde: Tc:;t:e
informativos e

instrucionaís, parábolas e
metáforas, caça pal?\n-?.r.
curiosidades, cruzadinhas,

Fonte do

S?b:r

UN 3.000 8,50 25.500,00

ob



adivinhas/charadas e
demais atividades afins.

TOTAL 25.500,00

Conforme histórico do Pregão em anexo, e negociação direta com a licitante
obteve-se o resultado acima descrito. Dando-se continuidade ao certame

hcitatório foi solicitado à empresa participante e considerada vencedora:
EDITORA UMA LUZ NO FIM DO TÚNEL LTDA., em conformidade com o
constante acima, conforme critérios estabelecidos no Edital para apresentar o
envelope de n"^ 02 (dois) - contendo os documentos de Habilitação. Que após
terem sido rubricados pelo pregoeiro, equipe de apoio e licitante participante,
foi constatado que os mesmos estavam em consonância com o estabelecido no
Edital deste procedimento Hcitatório e por conseqüência, a referida empresa
foi considerada HABILITADA. No curso do Presente procedimento Hcitatório
não foi apresentado nenhuma impugnação ou recurso quanto a resultado,
havendo renúncia expressa de prazo por parte do licitante participante. O
pregoeiro em decorrência do resultado, ADJUDICA o objeto deste
procedimento Hcitatório, em favor da empresa EDITORA UMA LUZ NO FIM
DO TÚNEL LTDA., pessoa jurídica, com inscrição no CNPJ n°
04.357.719/0001-35, com sua sede social na Rua Rodolfo Ulrich, n° 1425,
Centro, Município de Planalto, Estado do Paraná, classificada em 1° lugar para
o fornecimento do objeto em sua totalidade, pertinente a aquisição de
cadernos pedagógicos, para atendimento específico ao Programa de Incentivo
a Leitura e Pesquisa Escolar, dos alunos das series iniciais do Ensino
Fundamental, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação do
Município de Planalto, conforme edital de licitação e proposta de preço da
licitante. Pelo pregoeiro foi informado aos interessados que o presente
processo será encaminhado ao Senhor Prefeito Municipal para
HOMOLOGAÇÃO, e demais atos inerentes a esta licitação.
Nada mais havendo a tratar, foi encerada a sessão, cuja ata vai assinada pelo
Pregoeiro, pelos membros da Equipe de Apoio e representante do licitante.

LUIZ CARLOS B

Pregoeffo
747^1.029-20

ALVAR

no FimEditor

MA UGER

embro

210.216.890-68

ROBERTO ALO)

GOEROTN

Membro

040.368.469-22
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município de planalto
CNP/N" 76.460.526/0001-16

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

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

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO
LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013

OBJETO: Contratação de empresa visando a aquisição de cadernos
pedagógicos, para atendimento específico ao Programa de Incentivo a Leitura e
Pesquisa Escolar, dos alunos das series iniciais do Ensino Fundamental,
desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação do Município de Planalto, a

EDITORA UMA LUZ NO FIM DO TÚNEL LTDA.
Classificação Lote Item Nome do produto Valor do item

1 1 1 Cedemos pedagógicos, tamanho mínimo
20x30cm, mínimo 18 folhas formato
horizontal ou vertical, capa d papel colchel
150 colorida, páginas internas em papel
sulfite, com edições mensais, com o seguinte
conteúdo: Textos informativos e instrucionais,
parábolas e metáforas, caça palavras,
curiosidades, cruzadinhas,
adivinhas/charadas e demais atividades afins.

25.500,00

Planalto-Pr., 25 de março de 2013

LUIZ CARLOS
Pregieiro

747.49ll029-20

SoV JISAXRÜGER
Membro

310.216.890-68

ROBERTO A
GOERG

Membro
040.368.469-22
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município de planalto

CNP/N" 76,460.526/0001-16
Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85,750-000

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

PLANALTO - PARANÁ

PARECER JURÍDICO

REFERENTE AO PROCESSO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N® 005/2013

W

O presente Processo de Licitação n° 005/2013, na modalidade de

Pregão Presencial, pelo critério menor preço, referente à contratação de empresa

visando a aquisição de cadernos pedagógicos, para atendimento específico ao

Programa de Incentivo a Leitura e Pesquisa Escolar, dos alunos das series iniciais

do Ensino Fundamental, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação do

Município de Planalto, encontra-se conforme os ditames da lei e do ato convocatório,

que recebeu adequada tramitação e execução, nos termos da Lei Federal n° 10.520

de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal de n° 2727/2007 de 26/06/2007, Lei

Federal rf 8.666/93 e LG 123/2006 de 14 de dezembro de 2006, podendo o Sr.

Prefeito, após efetivar o juízo de conveniência, homologar o resultado, ratificando a

adjudicação do objeto a empresa vencedora do certame.

Planaltq-Pr., 27^ março de 2013

PATRtQÜETiaATTOS DREY

ASSESSORIA JURÍDICA
OABYPR lU"* 40209
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município de planalto

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

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

PLANALTO - PARANÁ

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

Pregão Presencial n° 005/2013, cujo objeto é a contratação de empresa visando a

aquisição de cadernos pedagógicos, para atendimento específico ao Programa de

Incentivo a Leitura e Pesquisa Escolar, dos alunos das series iniciais do Ensino

Fundamental, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação do Município de

Planalto, em favor da empresa EDITORA UMA LUZ NO FIM DO TÚNEL LTDA., e

em conseqüência ADJUDICA, ratificando o objeto em favor da mesma para que

produza seus efeitos legais.

Planalto-Pr, 28 de março de 2013

MARLON FERNANDO KUHN

PREFEITO MUNICIPAL
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município de planalto

CNPJN° 76M0.52^0001-16
Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85,750-000

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

PLANALTO - PARANÁ

CONTRATO ADMINISTRATIVO N" 018/2013
PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013

Contrato administrativo que entre si fazem o Município de Planalto e a
empresa Editora Uma Luz no Fim do Túnel Ltda., na forma abaixo.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PLANALTO, pessoa jurídica de direito Público
Interno, com sede à Praça São Francisco de Assis, Tf 1583, inscrito no CNPJ rf
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 rf 3.031.944-3 e do CPF/MF
sob n^ 643.844.469-34.

CONTRATADA: EDITORA UMA LUZ NO FIM DO TÚNEL LTDA., inscrita no
CNPJ sob rf 04.357.719/0001-35, com sede na Rua Rodolfo UIrich, rf 1425, Centro,
Município de Planalto, Estado do Paraná, neste ato representada por sua
Administradora Sr®. MARILENE SPONCHIADO SKIBA, brasileira, casada,

empresária, portadora do RG n" 3.631.503-2 SSP/PR e do CPF rf 581.046.829-20,
residente e domiciliada na Rua Rodolfo UIrich, n° 1425, 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 cadernos pedagógicos, para atendimento específico ao Programa de
Incentivo a Leitura e Pesquisa Escolar, dos alunos das series iniciais do Ensino
Fundamental, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação do Município de

ITEM QUANT UNID DISCRIMINAÇÃO VALOR

UNIT.

VALOR

TOTAL

1 3.000 UN Cadernos pedagógicos, tamanho mínimo
20x30cm, mínimo 18 folhas, formato

horizontal ou vertical, capa c/ papel
colchet 150 colorida, páginas internas em
papel sulfite, com edições mensais, com o
seguinte conteúdo: Textos informativos e
instrucionais, parábolas e metáforas, caça
palavras, curiosidades, cruzadinhas,
adivinhas/charadas e demais atividades
afíns.

8,50 25.500,00
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TOTAL 25.500,00

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 TOMADA DE PREÇOS N° 005/2013, juntamente com
seus anexos e a proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA

DO VALOR

Pelo fornecimento do objeto ora contratado, a CONTRATANTE pagará
à CONTRATADA o valor total de R$ 25.500,00 (vinte e cinco mil e quinhentos
reais), daqui a diante denominado VALOR CONTRATUAL.

CLÁUSULA TERCEIRA
DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA
Parágrafo Primeiro - A entrega correspondente ao objeto acima

mencionado será efetuada parcial, ou seja, conforme a necessidade de consumo da
Secretaria de Educação deste Município de Planalto.

Parágrafo Segundo - O Objeto deverá ser entregue na Secretaria de
Educação, em até 10 (dez) 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 do objeto, e em até 15 (quinze) dias, após o recebimento da(s) respectiva(s)
nota(s) fiscal(is).

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

Conta da despesa Funcional programática Destinaçao de recurso

720 07.121.12.361.1201-2032 0.1.00.0000000

790 07.121.12.361.1201-2033 0.1.00.0000000

CLAUSULA QUINTA

DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

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

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

do Contrato;

c) O Município de Planalto reserva-se, ainda, no direito de recusar o
objeto que não atenda às especificações exigidas, ou que seja
considerado inadequado.

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

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

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

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

CLÁUSULA SEXTA
DA CESSÃO DO CONTRATO

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

CLÁUSULA SÉTIMA
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL

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

Parágrafo Segundo - Pelo retardamento da execução do contrato,
quando não mantiver a proposta, falhar ou fraudar no fornecimento do objeto
adquirido, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude
fiscal, garantindo o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de
licitar e contratar com a administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante o Mxinicípio 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
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Os casos omissos serão dirimidos de commn acordo entre as partes,
com base na legislação em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
DO FORO

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

Justas e contratadas, firmam as partes este instrumento em 02 (duas)
vias de igual teor, com as testemunhas presentes no ato, a fim de que se produza
efeitos legais.
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Conforme determina o Artigo 2* da Lei 9.452/07, NOIIIICAMOS uos partidos pqlUieo^
aò& sliidifatos ãê TiáKãlhádores e iê"enlidiides empresariais, que o município de Pato Õraoco
recebeu 0(K días2SA)3/20n a28/03.'2OI3, oaReeui»» Federais, abaixo descritos:

CEO - CENTHO DK tSPtCIAUDADES ODOCTOLÒGICAJ? 1MU/2flU I7.6IMUI0

RCDC VIVERSIlM UMITtS- RJ>EP-CeO 2SAU/2eiJ 4.40IL0O

SERVIÇ O i)K riUn EOÃO SOCIAl. RASICA-S AS PAMII.IAS PAIK/CHAS 2S/03/I013 9.0MJM

SERVIÇO específicos DE PROTEÇÃO SOCIAL DASICA PARA
CRIANÇAS EmOSOS

2S/ll3/2ni3 UMjin

SERV. específicos DE PROTEÇÃO E;SPECIAL SOCIAL CRIANCAS 2&V3/2DI3 3.S9S.(a

PUNDKR 26/03/2013 20^62,42

SKRVirOS específicos DK PROT SOCIAL KSPKClAl. IDOSOS 20AI3/2ni3 .1.400,00

1,4I7J£0JWCONVEtVIO PARA AOUISICUÇO DE 06 ÔNIBUS ESCOLARES RURAIS 27/0V2DI3

vrrsDKH 27/03/2013 100.6S0,84

ppbt - Fí.rvbo DE PAuncjPACÃO dos Mirmciwos 20/03/2013 7I&638.I7

IP.M - in EXPORTAÇÃO 2tlAU/2(ll3 5.lAa,£0

.SKRVIÇO ni: piuit sociai. a ctuanças E ADOI-KCEÍSTES
VITIMAS nu VIOI,rJVCIA. ABIBO K EXPI.ORA<,'ÃO • CREAS

2&1I3/20I3 Í0.2U)J)0

niNOKH wvsaols 104,611,27

Pato OratKO, 2á de março dc 2013.

AleiwúlMmuiito,

Vaadeticí Jo&e Crealani
Sccreiâir^unicWl de Administração o Finanças

PÉROLA D'OESTE

PREFErrtJRA

AVISO DE LICIIAÇAO
EDI1AL DE PREGÃO N" 21/^13 - TIPO PRESENCIAL

O MUNICt&IO DE PÉROLA DÍOESTE Estado do Paraná, por saj Prefeito Mufícipal.
Senhor ALCIR VALENTIN P1GOSO, e o Senhor Deiesío Defante, Pregoeiro, designado
pela Portada de n^os/zois de 21/01/Z)13, no uso de suas atribuíÂ es legas, faz sabá'
e TORNA PÚBLICO aos interessados, que encontra.se aberto o presente Edita! de
LicitaÁão. na modalidade PREGÃO PRESENCIAL tipo MENOR PREÇO POR ITEM,
•e será regido pela Lei Federal de n° 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreio Minlcipai
^ n» 65/2007 de 03/07/2007. Lei Complementar rf 123, de 14/02/2006, regulamentada
pela Lei Municipal rF 521/2008, de 26/02/2008 esubsidiarlamente pela La n'>8666de21
de junho de 1993 e suas postenores alterações e legislação correlata, para a finalidade
abaixo especificada
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL DE N' 21/2013.

1. DO OBJETO DA UCITAÇÃO. Contratação de empresa(s) pessoa juidica para o
transporte dos alunos da rede muricípal de ensino do municiplo de Pérola DiOeste.
durante o ano de 2013 e 2014 (somente no período letivo), podendo ser prorrogado,
com revisão de ROTAS e quilometragem em diversas comunidades do Município de
Pérola D Oeste, PR, conforme descrição e/ou enuneração de QUANTIDADE, ROTAS e
UNHAS especificadas no edital e seus anexos
2 PREÇO MÁXIMO: RS2,88 (dois reais e otterfia e oHo centavos). Os valores totais
Indrvidualízados das rotas por da letivo estão discriminados no edial,
3. DATA DE ABERTURA: Nodia 19/04/2013 àS 09 00 horas.

4. LOCAL DA ABERTURA: Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Pérola D'Oeste,
Estado do Paraná, com oPregoeiroe Equipe de Apoio
O Edtai e anexos poderá ser retirado gratuitamente e diretamente com o Pregoeiro na
Preleltura Municipal, localizada à Rua Presidente Costa e Silva, 290. em tioráilo comercial
(8.00 às 11:30 e das 13:30 às 17,30 horas), de segunda a sexta letra ou pelo Telefone-
Fax , (0xx46) 3556-1223, onde também serão prestadas todas as informações a re^io
do certame llcl&tõrlo.

Pérola D'Oeste/PR. 04 de abril de 2013,

ALCIR VALETIN PIGOSO-Preíeito Municipal

DELESiO DEFANTE - Pr^oeiro

PINHAL DE SÃO BENTO

PfiEFEnrilRA

PORTARIA N.M766/2013

O Prefeito Minicipai de Pinhal de São Berfio. Estado do Paraná no uso de suas
atrlbiiÁ es legas,
RESOLVE

Ait, 1® - DESIGN/VR, o servidor público municipal EDSON JOSE DA SILVA porlador da
Cédula de Iderfildade n®. 7102 563-7 SSP/PR e CPF n® 026 198 569-81, ocupante do
Cargo de Provimento Efetivo de Assistente de AdministraÃão, Nível -ii A relerencia A-03,
a fim de prestar serviços administrativos junto ao Contrde Interno, Sendo atribuída ao
servidor, função gratificada deAssessoria Administrativa Símbolo FG-3. como responsável
do Controle interno deste Munlcipio.
Art, 2® - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pubílcaÃão, ccm efeibs retroativos a
partir de 01 de janeiro de 2013.
Gabinete do Prefeito Municipal de Pinhal de São Bento. Estado do Paraná em (32 de
abnl de 2013

Public^je-se
ARGEU ANTONIO GEITTENES Prefeito MutKlpal

PLANALTO

Prefeítura

EDITAL DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N® 005/2)13 DE 12 DE MARÇO DE 2013
LUIZ CARLOS BONI, na qualidade de Pregoeiro do Município de Planalto. Estado do
Paraná, nomeado pela Portaria n®, 002/2013. de 03 dejaieirode 2013. em cumpnmento
à Lei Federal de n° 10.520 de 17 de julho de 2002: Decreto Municipal de n® 2727/2007
de 26/0&2007 e subsidiarlamente pela Lei n°. 8666 de 21 de junho de 1993 e suas
posteriores atteraÁ es e leglslaÃão corretaía, TORNA PÚBLICO, o resultado Público de
UcttaÃâo na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, flpo MENOR PREÇO, referente:
EDITAL DE ÜCITAÇÃO-MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N® 005/2013
1 , Objeto da Licitação
ContrsÉação de empresa vlsandoaaquislçãodecademospedagó^os, para atendimento
específico ao Programa de incentivo a leitura e Pesquisa Escolar, dos alunos das series
iniciais do Ensino Fundamental, desenvolvido pela Secretaria Municipal de EducaÃão do
Município de Planalto.
2 . Empresa Parficlpante:
Z1 EDITORA UMA LU2N0FIM DO TÚNELLTDA.
Situação Classificada
3 Empresa Vencedora
31 EDITORA UMA LUZ NO RM DO TÚNELLTDA.. pessoa jurídica com inscrição no
CNPJ N® 04.357 719/0001-35, situada na Rua Rodolfo Ulrich, n® 1425. Centro, Munlcipio
de Planalto. Estado do Paená classificada em 1® lugar, totalizando o importe de RS
25,500,00 (Vinte e cinco mii equinhentos reais).
4. Data da Abertura:

A LicitaÃão Pregão Presencial n® 005/2Di3de 12 demarÃo de 2013, leve sua abertura em
reunião realizada pelo Pregoeiro no dia 25 de março de 2013 às 09:00 horas, na ̂ la de
reunir es da Prefeitura Municipal de Planalto, Estado do Paraná, na PraÁa São Francisco
de Assis, 1583, Centro

Planalto, Estado do Paraná, em 25 de marÁo de 2013
LUIZ CARLOS BONI

Pregoeiro

EDITAL DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

PF^GÃO PRESENCIAL N' 006/2013 DE 12 DE MARÇO DE 2013
LUIZ CAF^OS BONI. na qualidade de Pregoeiro do Município de Planalto, Estado do
Paraná, nomeado pela Portaria n» 002/2013, de 03 de janeiro de 2013. em cumprimento
à Lei Federal den® 10,520 de 17 de julho de 2002: Decreto Municipal den® 2727/2007
de 26/0&2007 e substdanamente pela lei n®. 8666 de 2i de junho de 1993 e suas
posleriores atteraÁ es e legisiaMo correlata. TORNA PÚBLICO, o resultado Público de
Uclta/^o na modalidade PRECSÀO PRESENCIAL, típo MENOR PREÇO, teferenle:
EDITAL DE ÜCITAÇÃO-MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N® 006/2013
1 . Objeto da ücitação
Contrata/^o de empresa especializada visando a prestarão de serviÃss de assessorta
técnica para a viabilização e captação de Recursos Federais a Fundo Perdido ou por
melo de financiamentos e Gestão de Convênios da administração municipal com os
diversos ministérios, secretarias e órgãos do Governo Federal, orientação, conterenclae
acompanhamento do Plano deAÁ esArticuiadas-PARdo FNDEeserviÃos dePrestaÃâo
de Contas nos sistemas específicos.
2.. Empresa Parfcipante:
21 C, M.ASSESSORIAEPLANEJAMENTOLTDA

Situação. Classificada
3. Empresa Vencedora:
31 C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. pessoa jundica, com inscrtçâo no
CNPJ N®10 528.717/0001-64, com sua sede social à Rua Octavíano Teixeira dos Santos,
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n* 612. CentiD. Município de Francisco Beiirao, Estado do Paraná, ciasstncaoa em 1*
lugar. totaliiandooimponedeR5 77 500.00 (setentae sete mil equniienU» reas).
4. DalaúaADertura:

AUcitaAao PregSo Presencial n*006'2013 de 12 demarA} de 2013. teve sua aoerturaem
reunão realizada pelo Pregoeiroitodia25deinai;ode2013às0d00 horas, na saia ue
reurti es da Prefeitura MuiUclpel de Planalto, Estado do Paraná, na PraAa São Francisco
deAssis. 1583. Centro.
Ptanailo. Estado do Paianá. em 25 de marAo de 2013
LUIZ CARLOS 0ONI

Pr^oeiio

EDIDkL OE RESULTADO OE LtCinçAO

PREGAO WZESENCIAL N' 007V2D13 OE 12 DE MARÇO OE 2013
LUIZ CARLOS BONi. 03 quadoade de Pregoeiro do Município de Planalto. Es&do do
Paraná, nomeado pela Portaria n* 00212013. de 03 de Janeiro de 2013. em cumpnmenlo
à La Federal de n* 10.S20 de I7de Julho de 2Q02:OecreloMunlcl|]al0en* 2727/2007 de
26/06/2007 e subsKtianamerVe peta Lei n* 66^ de 21 deJunho de I993e suas poeterloies
alter^ es e legisia^áo conelata, TORNA PÚBLICO, o resultado Púuico de Ucttaião na
modalidade pregXo PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO POR ITEM, reteieffiei
EDITAL DE UCllAÇÃO-MOOAUOAOE PREG&O PRESENCtALN* 007/2013
1 OEjeto da Licitação
AquisiMo de piantadeira traMo animal e segedeha. desUrados a SecretariadeA^umra
deste Município de Planalto
2. Empresas Pamcipantes:
2.1. COMÉRCIO OE PRODUTOS AGROPECUARIOS MOLON
Situação. Classificada
22 CeFAGRIL COMÊROO OE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTÜA
Situação: ClassiAcada
3 Empresas Vencedoras:
31 COMÉRaO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS MOLON LTOA.. pessoajuridca.
com mscruáonoCNPJ n*Ol 7133 939/0001-65. com sua sede áAv Rio Grande do Sul. n*
960. Centro. Município de Piaiatto.Estadodo Paraná, para o fomecimeiao do Itan: 01.
totaiizanoo a importância de RS 30 000,00 (trlnla mli reais)
32 CEIFAGRIL COMÉRCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA. pessCB
jundica com tnscnçãonoCNPJ n* 79 210 035/0001-OS. com sedenaAvenIda Iguaçu, n*
576. Centro. MumcIpodeSSo Miguel do Igua/lu, Estado do Paaná. para o fomectmerto
do nem. 02. tot^ízanoo a importância de RS s.&oo.oo (cirKo mll e oitocertos reais).
4 DatadaAberlm'

ALlcOatio Pregão PiesefKiain* 007/2Dl3de 12demarAode 2013. teve sua aDerturasn
reunão reaizada pelo Pregoeiro no dia 26 de maiçode20i3às09.t)0 horas, na sala de
reuni es da Prefeitura Murtcipai de Planalto. Estado do Paraná, na Pra/^a São FranciKO
deAssls. 1563. Centro.

Piareilo. Estado do Parartá. em 26detTiar^de20l3
LUIZ CARLOS BONi - Pregoeiro

EDITAL OE RESULTADO DE LICITAÇAO

PREGAO PRESENCIAL N* 008/2013 OE 14 DE MARÇO DE 2013
LUIZ CARLOS BONi. na qualidade de Pregoeiro do Município de PUmallo, Esbdo do
Paraná nomeado pela Portaria n* 002/2013. de 03 dejanelrode 2013, em cumprimeifo
ã Lei Federal de n* 10.520 de 17 ds Julho de 2002; Decreto Municipal de n* 2727/2007
oe 26/0&2007 e sutsidatlamente pela Lei n> 8666 de 21 de Junho de 1933 e siras
postenores allera/^ es e legislaÁão correlata. TORNA PÚBLICO, o resultado PúOlico de
LicitaÁão na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo MENOR F^ÇO, rererente:
EDITAL OE UOTAçA^ODALIDADE PREGÃO PRESENOALN° 00612013
1 OCielodaLicnação
ContraiaAâo de empresa espectefizada visando a prestaAâo de seiviÁo de 9C0
(novecenlas) horas de aulas de Kaiate. estão gc^u-ryu, destinada a alunos com Idades
de06 á 17 anos oOjetnrando a execução do Projeto Tempo de Recomeçar e Fortalecer
vincuk» intraTamiiiares. desemwMdo pela Secretaria de /tsststèfKia Social deste
Município de Planaitd
2. Empresa Participante:
Z1 MARCO AU RÉ UO GAZZONI
Situação Classillcada
3 Empresa vencedora:
3.1 MARCO AURÉLIO GAZZONI. pessoa jiridica, com Inscrição no CNPJ N*
□5 746.38^001-32. Situada na Av. Brasil, n* 805. Certro. Município de Capanema.
Estado do Paraná, classificada em 1' lugar, localizando o Importe de RS 18.000.00
(dezcito mil reais)
4 OalaaaAbertiva
AUcitaAão Pregão Presenclaln*OOB/20l3de 14 de marÃd de 2013. teve sua abertura em
reurtão realizada pelo Pregoeiro no dia 27 de maiço de 2013 às 09.00 horas, na sala de
reuTB es da Prefeitura MuniciFeI de nanaSo. Estado do Paraná, na Pra/ia SáoFraiKtsco
de Assis, 1583. Centro
Planalto, EstadodoParaná, em 27de iTiarÃode20i3
LUIZ CARLOS 50NI - Pregoeiro

EDITAL DE RESULTADO DE LiaiAÇiO

PREGÃO PRESENOALN* 009/2013 C£ 14 OE MARÇO DE 2013
LUIZ CARLOS 80NI. na quaUdade de Pregoeiro do Município de Planalto. Estado do
Paraná, nomeado pela Portaria n*. 002/2013. de 03 de janeiro de 2013. em cumprimento
à La Federal de n> 10 S20 de 17 de julho de 2002; DecretoMunclpal oen° 2727/2007 de
26/062007 e sutsidarlamente pela Lei n". 8666 de 2i de jurno de 1990 e suas postenores
alteraÁ es e leçislaião correlata. TORNA PÚBLICO, o resurtado PúCllco de LicitaÁão na
modalidade PREGÃO PRESENCIAL. tipoMENOR PREÇO POR LOTE. referente
EDITAL DE UCITAÇÃO-AfODAUDADE PREGÃO PRESENOALN* 0092013
1 Objeto da ucilação
Contratação de empresa especializada visando a presbção Oe serviço profissional na
área de psicologa/assistánclasocial/coordenaçáo. visando aexecuçãodo Prqeto Tempo
de Recome/^r e Fortalecer vínculos intrafamiilares. desaivolvido peta Secretaria de
Assistáncia Social desteMunicipo de Plandto
2 Empresa Participante:
2.1 SILMARA CABRAL DE MELLO
SituaçSo' Classificada
3. Empresa Vencedcra:
3 1 SILMARA CABRAL DE MELLO, pessoa Jurtdca COm Irecrtção no CNPJ N*
15.050.688/0001-91. com sua sede social à Rua Rodctlo Ulrich. n* 2321. Bairro
Esperança Município de Planalto, Estadode Paraná, classificada em 1* lugar, totalizando
o imparle de RS 61000.00 {sessenta e um nw reais)
4 DatadaAbertira:
AlJcltaÁãoPfegiDP[esenciain*000/20l3de l4demarÁode20l3, leve sua abertura em
reuiiaoredtzada pelo Pregoeiro no dia 27 de março de 2013 às 14 00 horas na sala de
reurti es da Prelellura Municipal de Planalto, Estado do Paraná, na PraÁa São Francisco
de Assis. 1583. Centro
Ptanano, Estadooo Paraná, em 27 de marÁo oe 20i3
LUIZ CARLOS eONI
Piegoelm

TERMO OE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENOALN* 005/2013
O Prefeao do Municipio de Planalto. Estado do Paraná, consideiando o parecer do
Pregoeiro e equipe de apelo de conlormldade com a ata de Sessão Pública oe Pregão
P/esencial n* 005/2013. lavtadaem 25demarÁode20l3. HOMOLOGO o resultado final
do Prccesso Ucttüóno, na modai^e Pregão PresefKial. Tipo Mencr f^o de acordo
com oabaKodesc^to'
OBJETO:ConlrataçãodaempresavllS[HloBaquaIçãode^.OOO(l^ásmll}ca4efn»$pedag6g)C09.
para atandlmafito especifica ao Programa d« Incanliroa Ledura e Pesquisa Eacolat. dos alunos
das sertes iniciais do Ensino Fundanenid. desenvciviâo pela Secretaria Municipal de
EoaaÁão 00 Minlcipio de PianaSo.
EMPRESA Editora Uma Luz no Ftm do Túnel Uda.
VALOR TOTAL RS 25.500,00 (vintee cincomH eqUnhentos reais)
DATA 28 de marÁo de 2013
MARLON FERNANDO lO/HN
Preieilo Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENOAL N* 006CT13
O Prefeito do Município oe Planalto. Estado do Paraná, considefando o parecer do
Pregoeiro e equipe de apelo, de ccnformtdadecomaATAde Sessão Pública de Pregão
Presencia] n* 006/2013. lavrada em 25 de ma-Áo de 2013. HOMOLOGO o resultado ilnal
do Processo Licitalóno. na modaaoaOe Pregão Presenciai. Tipo Menor Preço de acordo
com oabaixo descrito:
OBJETO: ContrataÁâo de empresa especiaizaúa visando a prestaÁão de serviÁos de
assessofla lécnca para a viabilização e captação de Recursos Federas a Fundo Perdido
ou por meio de flnanciamenlos e (Seslão de Corwãnios da administração mutKipel com
os dversos ministénos. secretanase órgãos do Governo Federal, oneitação. conferência
e acompanhamento do Piano de AA es /Uticuiaaas - PAR do FNOE e seivtÁos de
Prestação de Contas nos sistemas especliicos
EMPRESA C M Assessorta e Pian^erto Ltda
QUANTIDADE 3.100 (íás milecem)Horas
VALOR TOTAL RS 77.500.00 (setenta esete mi e quinhentos reais).
DATA: 28 demarÁoae20l3
MARLON FERNANDO KUHN
Prefeito Municipal
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PREGÃO PRESENOALN» 007/2013
O Prefeflo do Muntcipo de Ptanallo. Estado do Patatí, constoeraido o paiecer do
Piegoero e equipe de apoio, de confoimidade com a ATA de SessSo PúDBca de PregSo
Presenciam'. 007/2013. lavrada em 26 de marÃo de 2013. HOMOLOGO oresii&do final
do Processo Licitatúno. na modaidade PregSo Presencial. Tipo Menor Preçoporitem de
acordo com o aoaxodescriK):
03JET0 AquieASo ds pianUdetia ea/4o aniral • wgadeira. detiinados • Secretaria de
AgrcuKura defie Munidpo da Rartafio.
EMPRESA ConerciodePfodutosAgropecuáitosMolon Ltda
Item. 01
VALOR TOTAL RS RS 30 000.00 (Irintamlt teafs)
EMPRESA Cabgni Comercio de Pe/ies e ImplementosAgrícolas LWa
liem: 02.

VALOR TOTAL: RS S.800.00 (cinco mu e oHKentos reais).
DATA: 28 demar^ de 2013
MARLON FERNANDO KUHN
PreledoMuniclpa

TERMO DE homologação

PREGÃO PRESENOALN* 0(W2D13
O Prefeito do Municlpo de Planalto Estado do Paraná, consideranao o parecer do
Pregoero e equipe de apoio, de contormidade ccmaATAde SessAoPúlWcadePregSo
Presencial rf 008/2013. lavrada em 27dem»Ãode20l3. HOMOLOGO o resultado finai
do Prnesso Ucttdâno, na moddktade Pregão Presencial. Ttpo Menor Preço de acordo
com oaDaixodescnio.
OBJETO: ContrataÃão de empresa especmnada visando a ptesiaw de servito de aulas
de Irarate. estiio goju-ryu. destinada a alunos com idades de 06 à 17 anos. objetivando
a execução do Pro|elo Tempo de Recomeçar e Fortalecer \fincii05 Intrdamtliaies.
desenvolvido pela Secretaiia de Assistência Social deste Município de Ranaito
EMPRESA MaxcoAurélloGazzora
QUANTIDADE 900 (ncvecentas) Hoias
VALOR TOTAL RS 18 000.00 (dezcHio mil reais)
DAIA. 28 de marÃo de 2013
MARLON FERNANDO KUHN
PiefeitoMunicipa

TERMO DE homologação

PREGÃO PRESENCI/M. N' 009/2013
O Prefeito do Municfplo de Planalto. Estado do Paraná, considerando o parecer do
PregoãtD e equ^ie de apdo. de conformidade ccm a ATA de Sessão PúbHca de Pregão
Presenciai n° 009/2013. lavrada em 27 de marÃode20l3. HOMOLOGO o resuiladoflnai
do Processo LKitatêrio. na modaictade Pregão Presencial. Tipo Menor Preço por LcM de
acordo com o abalxodescrlb.
OBJETO ConirataMo de empresa espedallzadavisando a prestação Oe serviço profissional
na área de pscdogtarasslstêrKla salal/coordenação. visartOo a execução do Projeto
Tempo de ReccmeAar e Fcrtaiecer vínculos intratamHiaies, deserwoivido peta Secretaria
de Assistência Social deste Mimiciplo de Planalto.
EMPRESA siimara Cabral de Mello
VALOR TOTAL RS 61000,00 (sessenta e um mil reais).
DATA. 28 de mac^ de 2013
MARLON FERNANDO KUHN
PrefeitoMunicipai

homologação e ato adjudicatórid

CONVITE N'005/2013
O MUNICÍPIO DE PLANALTO, com Dase na Lei Federal e.666/93, tai saber aos
interessados que realizou abertura de documentos e propostas depte^ referente edital
CONVITE N* XS/2013 de acordo com o abaixo descrito
OBJETO: Corlrata^o de empresa visando a aqulsiçio d« dl»o Mbificantt pn motor,
caóe de cimbo. sstsmo htdr&ilco e sistema da trantmIssfiB. destinados exdcsNamante ao
furtcionsmanto regular de máquinas, veículos e motores, dsste Municfpio de Plosalto.
EMPRESA. Marcos VinclasPedroSl
ITENS. 01,0203.0405.06.08.
VALOR RS467X.oa(quarenlaeseismileselecent(>sreals)
EMPRESA TrevoComércIodeCombustiveisLtda
ITEM. 07.
VALOR TOTAL: RS 13200.00 (treze mil e duzentos reais).
DATA: 28 de maiÁo de 2013
MARLON FERNANDO KUHN
PrefeitoMunicipai

AVISO DE LICinçAO

•CONVITE" N' 009/2013
O município de planalto. Taz saoer aos interessados que com base na Lei n*
B.66&93. LC123/2006 de 14 de dezembro de 2006 e demais legisia/ãoapiicávelem sua
sede sito a PraAa São Francisco de Assis. tS83. fará realizar UcitaAão na Modalidade
CONVITE sob n* 009/2013. conforme descrito abaixo'
objeto Contratação de empresa visando a execução de amplação da unidade OásKa
do C^tro de Saíxie Mifuclpai. Rua vereador Jüio SktzypczaK. n* 742. Bairro Nossa

Senhora de Lourdes. FAunicípo de Pianario.
DATADA ABERTURA 12 de aoni de 2013-às 14.00 horas.
Maiores informações juito ao Departamento de Licitações em noáilode expedierte.
MARLON FERNANDO KUHN

PrefeHo Municipal

EXTRATO DE CONTRATO N' Plá/SOt 3

PREGÃO PRESENOAL N* X5O013
OATADAASSINATURA 28 de marA) de2013
CONTRATANTE: Munfcfpiode PianaiiD
CONTRATADA: Eoitoia Uma LUZ no Fim do Túnel Lida.
OBJETO Contratação de empresa visando a aquisição de 3 000 (três mil) cadernos
pedagógicos, para Rendimento especiflcoao Progranadelncertlvo a Leiturae Pesquisa
Escolar, dos alunos das sedes miciais do Ensino Fundamena. desenvolvido peia
Secretaria Municipal de Educa/ão do Municípiode Planalto
VALOR TOTAL: RS 25 500,00 (vinte e Cinco mil e quinhentos reais).
PRAZO DE VIGÉNOA: 31/12/2013
MARLON FERNANDO KUHN
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO N* 018/3013

PREGÃO PRESENCIAL N* 006/2013
OATADAASSINATURA 28 <£ m740 de 2013
CONTRATANTE: Munlclptode Planalto
CONTRATADA C M. Assessoria e Plan^amerto Ltda.
OBJETO CcntrataMo de empresa especlafizada visando a prestai de serviAos de
assessona técnica paia a viabiicaçãoe captação de Recursos Federais a Fundo Perdido
ou permeio de financiamentos e Gestão de Convênios (& artntnlstraçãomuniclpR com
os diversos ministérios, secretaiase úrgãos do Gmemo Federal: ortenbção. conferência
e accxnpanhamento do Plano de aA es Articuladas - RAR do FNOE e servlAs de
Prestação de Contas nos sistemas específicos.
QUANTIDADE' 3.100 (três mil e cem) Horas
VALOR TOTAL RS 77.500,00 (setenta esele mil e quinhentos reais).
PRAZO DEVGéNaA 31/12/2014
MARLON FERNMJDO KUHN
Pr^ito Municipal

EXTRATO OE CONTRATO N* 020/»13

RZEGÃO PRESENOAL N* ro7/2013
DATADA/VSSINATURA :28dem7A>de2013
CONTRATANTE: MunKl|lOde PlanailD
CONTRATADA: Comércio de Produos Agropecuários Molon Ltda
OBJETO AqiisiÁáo de ptantadeUa traAão anfinai. destinada a Secretaria de Agilcuitura
deste Município de Pianatto.
Item: 01.
VALOR TOTAL RS 30 000.00 (tma má reais)
PRAZO DE VIGÉNOA 30060013
MARLON FERNANDO KUHN
Pretelto Municipal

CONTRATO ADMNISTRATTVO N'0Ma013

PREGÃO PRESENOAL N' ro70O13
Contrato Admintstralivo que entie si fazem o Munlcipiode Planalto e a empresa CeifagUI
Comércio de Peças eimplementos Agrícolas Ltda.. na forma abaxo
CONTRATANTE: MUNICIRO DE PLANALTO, pessoa (uridica dé direito PúMcointerno,
com sedeàPraçaSãoFfanciscoOeAssls. rf 1583. inscnenoCNPJn^TBdSOSZEfiXWt-
ie. neste ato devidamente representado pelo Pretelb Municipal, senhor MARLON
FERNANDO KUHN. em pleno exercfcio de seu mandato e funções, brasileiro, casado,
residente e domlciiiado neste Município de Planalto, Estado do Paraná, portador da

de Identidade RG rf 3.031.944-3 e do CPPn^F sob rf 643 844.469-34
CONTRATADA: CEIFAGRIL CCaiÉRCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGWCOLAS
LTD/V.. devtdamerte Inscrila no CNPJ sob n.*79.2i0 035mK)i-05 com sede na Avenida
iguaAi. n' 576. Centro. Municfpio de Sáo Miguel do iguaAi. Estado do Pataní neste
Mo teçtfesentada pelo Administrador o Sr HOMERO SAIS OUTRA, brasileiro, casado,
empiresàno. portador do RG n.' 801.689830-9 SSP/RS, e do CPF sob n.' 483 374.809-
63. resMeNe e domiciliado na Av. iguaÃi. n° 576. Municipio de São Miguel do Iguaçu,
Estado do Paraná.
CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO DO CONTRATO
O presente contato tem por objeto a agiisição de se^deira. destinada a Secretaria de
Agrtciitura deste MunKfpio de Planalto, tudo conforme a s^uir
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PaiágrMo Único - Integram e completam o presente termo CorbatuaL para todos os
fins de direito. oMgando as partes em todos os seus termos, as condçSes expressas no
edfiai PREGÃO PfTESENCiAL N' 007/2013, juntamente com seus anexos e a proposta
<b CONTRATADA.
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