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MlINICIPIC, DE PLANALTO 
CNPJ Nº 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., 26 de junho de 2018 

DE: Nadiane Carla Schlosser - Secretaria de Saúde 
DE: Zenaide Salete Gallas Werle - Secretaria de Assistência Social 
DE: Erica Tomazoni - Secretaria de Educação 
PARA: Inácio José Werle - Prefeito Municipal 

Senhor Prefeito, 

Pelo presente solicitamos a Vossa Excelência a competente 
autorização objetivando a contratação de empresa especializada visando à aquisição 
de gás liquefeito de petróleo destinado ás necessidades de consumo das Unidades 
Administrativas deste Município, conforme abaixo sezue: 

Gás liquefeito de petróleo, 
doméstico, volume liquido 31,5 
litros, peso liquido 13 kg. 

02 /Gás liquefeito de petróleo, uso 
doméstico e industrial, volume 
liquido 108,0 litros, peso 45 kg 

298,00 1 R$29.800,00 

R$29.600,00 

1 

TOTAL 

100 UN 

R$59.400,00 

O custo total estimado da solicitação acima, importa no 
valor aproximado de R$59.400,00(Cinquenta e nove mil e quatrocentos reais) 

ZENAIDE SALETE GALLAS WERLE 
Secretária de Assistência Social 

.,,17 
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1NÁCIO JOSE= WERLE. 
PREFEITO MUNICIPAL 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

1. ORGÃO INTERESSADO 

1.1. Secretaria Municipal de Educação; Secretaria Municipal de Saúde; Secretaria 
Municipal de Assistência Social. 

2. OBJETO 

2.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A AQUISIÇÃO 
DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO DESTINADO ÁS NECESSIDADES DE 
CONSUMO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO DE 
PLANALTO-PR, para aquisição parcelada conforme necessidades das secretarias 
durante a vigência do contrato, observadas as características e demais condições 
definidas no edital e seus anexos. 

3. RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA 
3.1. Érica Tomazoni, Nadiane Carla Schlosser e Zenaide Salete Gallas Werle. 

4. JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO 

4.1. A aquisição visa atender às necessidades da copa/cozinha das Secretarias de 
Saúde e Assistência Social no que se refere à preparação de chá/café e demais 
alimentos quentes, destinados aos servidores e público em geral. 
4.2.0 objeto também será destinado as escolas municipais e CMEl's onde faz-se 
necessário para propiciar condições para o preparo de refeições servidas 
diariamente aos alunos. 

4.3. Na Secretaria de Assistência Social é necessário devido a realização de 
projetos/cursos que são disponibilizados visando a profissionalização e que 
envolvem a cozinha e preparação de alimentos além dos demais eventos que são 
realizados pela Secretaria. 

5. DEFINIÇÃO E QUANTIDADE DO OBJETO: 

Gás liquefeito de petróleo, 
doméstico, volume liquido 
litros, peso liquido 13 kg. 

1 
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02 Gás liquefeito de petróleo, uso 100 UN 298,00 R$29.800,00 doméstico e industrial, volume 
liquido 108,0 litros, peso 45 kg 

TOTAL R$59.400,00 

O custo total estimado importa no valor aproximado de 
R$59.400,00(Cinquenta e nove mil e quatrocentos reais) 

6.CONDIÇÕES DE AQUISIÇÃO E DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
6.1. Devido a falta de um local adequado para o armazenamento em estoque 
de gás, a empresa contratada deverá fornecer o produto na Secretaria solicitante 
deste Município de Planalto, no prazo de até 60 (sessenta) minutos após o 
recebimento do Pedido de Entrega. 
6.2. O produto deve ser de boa qualidade, livres de defeitos, imperfeições e 
outros vícios que impeçam ou reduzam sua usabilidade, observando 
rigorosamente as características especificadas, devendo ser apresentados em 
embalagens específicas, adequadas para proteger seu conteúdo contra danos 
durante o transporte até o local de entrega. 
6.3. O não cumprimento do disposto neste item enseja a nulidade da contratação 
e responsabilização do ordenador de despesa por improbidade administrativa. 
6.4. O fornecimento dos itens pela empresa vencedora do certame sem a prévia 
elaboração do requerimento configura a concorrência da empresa para a nulidade 
do ato, configurando a má-fé da contratação, possibilitando a anulação de 
eventual nota de empenho emitida e o não pagamento dos produtos, sem prejuízo 
da adoção das medidas cabíveis para aplicação das penalidades previstas na Lei 
12.846/2013. 

6.5. As solicitações deverão ser carimbadas e assinadas pela comissão de 
recebimento, para fins de recebimento definitivo dos produtos. 
6.6. Demais atos pertinentes a execução dos serviços serão exigidas no edital e 
juntamente com o contrato definido pelo setor de compras/licitações, que deverá 
passar por aprovação do setor jurídico desta municipalidade. 

7. GERÊNCIA E FISCALIZAÇÃO CONTRATO 
7 .1. O contrato será acompanhado, controlado, fiscalizado, gerenciado e avaliado 
pela Secretaria de Administração desta municipalidade. 

~ 

\ 
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Planalto - PR, 26 de Junho de 2018. 

' Zenaide Salete Gallas Werle . 
' Secretária Municipal de Assistência Social 

,..:- .. -, I J':..,,,·--: 

.>: Inácio José Werle 

Prefeito Municipal 
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PROPOSTA DE PREÇOS 
EMPRESA: ,) t :) I C-1 > (_ (_ .,t ., 

ENDEREÇO: ll t /1 ,:);::~A.:. '_[ t/ t,1· é. 
CNPJ: r'ít" '//( Y)>1ccY / < .. 5 

- / ·- 

/F ) • /! 1,-, CIDADE: < ,.. ,. ~ (/ A-1..,<.' - t 1 ( 

··:> / ,1, 1 ,. / /-·1· :;, r 
; », , -, .> / L. / ,. 

ESTADO: PR 
OBJETO: Aquisição de gás liquefeito de petróleo, destinado às necessidades de consumo 
das Unidades Administrativas deste Município de Planalto. 
Conforme segue abaixo: 
ITEM QUANT. UNID. OBJETO PREÇO PREÇO 

UNIT. TOTAL 01 400 UN Gás liquefeito de petróleo, R$ R$ 
uso doméstico, volume ·"' .. 

r "·-·· ( / .;( / (r~.'I t/ líquido 31,5 litros, peso / . 

líquido 13kg ! 02 100 UN Gás liquefeito de petróleo, R$ R$ 
1 uso doméstico e industrial, 

·-;c· <,>· / / volume líquido 108,0 litros, ('/((. . --· l - ~ . ~ ~ 

peso 45kg. 
. 

TOTAL R$ r'>" -: _,, e 
~ L • .. ~· ,. 

~· 

VALOR TOTAL: R$ --- 1 - ~ --------· 
l 

VALIDADE DA PROPOSTA: -- . -~..., /~_.:..; _., v / {.) 
.. , / . .. /,.., 

DATA: .._. ·--' '- · ,.:.. 

../" 

ASSINATURA COM CARIMBO r-~ 
! (('1''" ·,- ~ . .· . ~ 

__1(). o 7 ("J 641.!{1(',·i~! ·1, O 7' : 
"',... "' ~ -. •.•• ,- -. .. ..!' .•• ~~-'' ' """ - V 

D!i)fC\:;. 



MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPJ Nº 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 
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PROPOSTA DE PREÇOS 
EMPRESA: {.v; l/i ~ ,0.4 ?dtl 
ENDEREÇO: /l!t:4 Piá.ai '/fe' 
CNPJ: /5;fúJJ3.5.J/ú0Úf-lú 
CIDADE: ê~i'!êz;i,1('1 f?i-i. ESTADO: PR 

OBJETO: Aquisição de gás liquefeito de petróleo, destinado às necessidades de consumo 
das Unidades Administrativas deste Município de Planalto. 
Conforme sezue ab · 
ITEM QUANT. UNID. OBJETO PREÇO PREÇO 

UNIT. TOTAL 01 400 UN Gás liquefeito de petróleo, R$ R$ 
uso doméstico, volume /_S:()C1 3C.é:>o..:~c:v líquido 31,5 litros, peso 
líquido l 3kg 

02 100 UN Gás liquefeito de petróleo, R$ R$ 
uso doméstico e industrial, e 'Y</Oê) ~'1'5- ., volume líquido 108,0 litros, - -. - C~-/(), ("'~t/ 

peso 45kg. 

TOTAL R$ 

VALOR TOTAL: R$ 5g_5fC)tJ.CJ07 

VALIDADE DA PROPOSTA: 2,J. f 0. ,-2. f) /j) 

DATA: J L.«: b ,l..o/J) . - 
( ,,,.--- 

~-- . .,_ _ ... ---- .. - 
r__.---·---· -,- .. :::_~-----=·-=~~==;--;.:-· ~-- - .,,. 

KM DE sx s C:1.A. LTDA. 
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EMPRESA: ,.--/.!·:::-,_; :<~,_-.<:· ,-,/··· ·-.":1( 

PROPOSTA DE PREÇOS 

ENDEREÇO: 1:_ J/.:. .. .: ·-- t· .- , -~/ , 

CNPJ: [/. >êt , • 1 t-'/t < ( ,-,, :: ._ 

'? '·~ CIDADE: /'/ 'i/,-./~l rc - , '-- 

OBJETO: Aquisição de gás liquefeito de petróleo, destinado às necessidades de consumo 
das Unidades Administrativas deste Município de Planalto. 
Conforme se1111r> ~b · 

ESTADO:PR 

~--- _... 

ITEM QUANT. UNJO. OBJETO PREÇO PREÇO 
UNIT. TOTAL 01 400 UN Gás liquefeito de petróleo, R$ R$ uso doméstico, volume l !.. "'::., (.. -~p f-' / •. ..' ( .. 

' ' ' líquido 31,5 litros, peso 
líquido l 3kg 

02 100 UN Gás liquefeito de petróleo, R$ R$ 
uso doméstico e industrial, ,, e- 

l~· j,:('· ,'li volume líquido 108,0 litros, ·- ~ -~ . ·- 
peso 45kg. 

TOTAL R$, H,_;, 

VALORTOTAL:R$ _ 

VALIDADE DA PROPOSTA: .; : - , "' --------- 

'. r • 

ASSINATURA COM CARIMBO 

ÍÕ&.960.078/ 0001·3~ 

FÁBIO SAUER ·GÁS· ME 
Rua Cr1st1ano Freese. 290 
85750-000 • Planalto. PR 

L ..J 



MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPJ Nº 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 
1"-_ 

"",t,:~JJf"'' PLANALTO~-~-~~ - PARANÁ 

Planalto-Pr., 27 de junho de 2018 

DE: Inácio José Werle - Prefeito Municipal 

Preliminarmente para a autorização solicitada para a 
contratação de empresa especializada visando à aquisição de gás liquefeito de 
petróleo destinado ás necessidades de consumo das Unidades Administrativas deste 
Município de Planalto, encaminhamos: 

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

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

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

Cordialmente, 

/ I 
INÁcÍo'josÉ WERLE 
Prefeito Municipal. 

CC,) 
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MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPJ Nº 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 
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Planalto-Pr., 28 de junho de 2018 

DE: Secretaria de Finanças 

PARA: Prefeito Municipal 

Senhor Prefeito, 

Em atenção à solicitação visando à contratação de empresa especializada 
visando a aquisição de gás liquefeito de petróleo destinado ás necessidades de 
consumo das Unidades Administrativas deste Município, deste Município de 
Planalto, expedido por Vossa Excelência na data de 27 /06/2018, informamos a 
existência de previsão de recursos orçamentários para assegurar o pagamento das 
obrigações decorrentes da solicitação supra, sendo que o pagamento será efetuado 
através das Dotações Orçamentárias: 

DOTAÇÕES 
Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso 

02200 10.142.08.244.0801.2024 3.3. 90.30.00.00.00000 
00910 07.121.12.361.1201.2036 3.3. 90.30.00.00.00104 
01200 07.121.12.365.1201.2045 3.3. 90.30.00.00.00104 
01230 07.121.12.365.1201.2046 3.3.90.30.00.00.00104 
01510 09.126.10.301.1001.2027 3.3. 90.30.00.00.00000 
00180 02.103.04122.0402.2007 3.3. 90.30.00.00.00000 

Cordialmente, 

FABIO MICHEL MICHELON 
Secretário de Finanças 

e e é\ 
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AUTORIZAÇÃO PARA LICITAÇÃO 

Planalto-Pr., 29 de junho de 2018 

DE: Inácio José Werle 

PARA: Pregoeira/ 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 POR ITEM, que tem por objeto à 
contratação de empresa especializada visando à aquisição de gás liquefeito de 
petróleo destinado ás necessidades de consumo das Unidades Administrativas 
deste Município de Planalto, nos termos da Lei Federal n. 0 10.520 de 17 de julho de 
2002 e subsidiariamente a Lei n. 0 8.666/93 e suas alterações, LC 123/2006 de 14 de 
dezembro de 2006 e Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014 o Decreto 
Municipal n." 2727 /2007 de 26/06/2007, e demais disposições legais. 

A Pregoeira e a Equipe de Apoio nomeada pela Portaria 019/2018. 

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

I 

INÁCIO JOSÉ WERLE 
Prefeito Municipal 



MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPJ Nº 76.460.526/0001-16 
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MINUTA EDITAL DE LICITAÇÃO Nº .... ./2018 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 

TIPO:MENORPREÇOPORITEM 

"EXCLUSIVO ME-EPP" 

1- PREÂMBULO: 

1.1- O MUNICIPIO DE PLANALTO - ESTADO DO PARANÁ, Setor de Compras e 
Licitações, através do(a) Pregoeiro (a) e respectiva equipe de apoio, designados pela Portaria nº 
019/2018, com a devida autorização expedida pelo Prefeito Municipal Sr. Inácio José Werle, de 
conformidade com a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e suas alterações, Decreto Municipal 
de nº 2727/2007 de 26/06/2007, e subsidiariamente a Lei nº. 8.666 de 21 de junho de 1993, suas 
alterações, Lei Complementar 123/06 e Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014 e 
demais legislações aplicáveis, toma pública a realização de licitação, no dia .... .! .... .! ..... , às 
..... : ..... ( ..... ) horas, no Prédio da Prefeitura Municipal sito a Praça São Francisco de Assis, nº 
1583, Município de Planalto, Estado do Paraná, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL. nos 
termos constante no item 2 do presente instrumento, nas condições fixadas neste Edital e seus 
Anexos, sendo a presente licitação do tipo MENOR PREÇO POR ITEM: 

1.2- Recebimento dos envelopes para protocolo, propostas e documentação de habilitação, 
deverão ser entregues no máximo até às ..... : ..... h ( ..... ) horas do dia .... .! ..... .! ..... 

1.3- O edital completo poderá ser obtido pelos interessados no site do Município de Planalto - 
www.planalto.pr.gov.br. Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone ( 46) 3555-8100 
Ramal 204, e-mail: licitacao@planalto.pr.gov.br ou junto ao Departamento de Licitação do 
Município no endereço acima citado, de segunda a sexta feira, no horário das 08:30 às 11 :30 e 
das 13:30 às 17:30 h. 

2- DO OBJETO 

2.1- É objeto desta licitação a seleção de sociedade empresária visando à aquisição de gás 
liquefeito de petróleo destinado ás necessidades de consumo das Unidades Administrativas deste 
Município, nas condições fixadas neste edital e seus anexos. 

I
Gás liquefeito de petróleo, uso doméstico, 1400 
volume liquido 31,5 litros, peso liquido 
13 kg. 

UN 298,00 R$29.800.00 2 [Gás liquefeito de petróleo, uso doméstico! 100 
e industrial, volume liquido 108,0 litros, 

,.., . ..-,1' 

.. -·- _\. ··-· 
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~so 45 kg 
Total 

2.2- O valor máximo correspondente ao total do objeto é de R$ 59.400,00 (cinquenta e nove mil 
e quatrocentos reais), conforme demonstrado no Anexo I, do presente ato convocatório. 

3 - DA ABERTURA: 

3.1- A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, dirigido pelo(a) Pregoeiro (a), a 
ser realizada conforme indicado abaixo, de acordo com a legislação mencionada no preâmbulo 
deste edital. 

LOCAL: Prefeitura Municipal de Planalto - PR 
Praça São Francisco de Assis, nº 1583 - Centro - CEP: 85.750-000. 
Planalto - PR 
DATA: / /2018. ----- 
HORA: : horas. --- 

4-DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 

4.1- A presente licitação destina-se EXCLUSIVAMENTE à participação de MICROEMPRESA 
- ME e EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP, qualificadas como tais nos termos do art. 3º, 
da Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Complementar nº 147/2014. 

4.2- Não poderão participar da presente licitação, as empresas que: 
a) Estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com o Município de Planalto - PR; 
b) Tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública; 
e) Não poderão participar as interessadas que se encontrarem sob falência, concordata, concurso 
de credores, dissolução, liquidação; empresas estrangeiras que não funcionem no País, nem 
aquelas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, ou punidas com suspensão do direito de licitar e contratar com o Município de Planalto, 
bem como servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada ao órgão promotor da licitação ou 
empresa de que tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico. 
d) pessoa jurídica não enquadrada na Lei Complementar da MICROEMPRESA - ME e 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP, (LC nº 123/2006 e LC nº 147/2014). 

4.3- Poderão participar da presente licitação toda e qualquer pessoa jurídica enquadrada nos 
termos do art. 3º Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Complementar nº 147/2014 e que atenda 
todas as exigências do presente Edital e seus anexos e apresentarem os documentos nele 
exigidos, em original ou por qualquer processo de cópia autenticada em Cartório de Notas e 
Oficio competente, ou por servidor da Administração ou da Equipe de Apoio do Pregão, 
devidamente qualificado, ou publicação em órgão da imprensa oficial. 

5 - DO CREDENCIAMENTO DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
5.1- DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO 

2 
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(documentação que deverá ser apresentada separadamente e fora dos envelopes): 

5.1.1 - A licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao(a) Pregoeiro (a) um 
representante legal que, devidamente identificado e credenciado, será o único admitido a intervir 
no procedimento licitatório no interesse da representada (conforme modelo). 

5.2 - No dia, hora e local designados para recebimento dos envelopes, o credenciamento será 
efetuado da seguinte forma: 

5.2.1 - No caso de sócio ou proprietário: 

5.2.1.1 - Carteira de Identidade ou documento equivalente (com fotografia); 
5.2.1.2 - Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de Sociedades Empresariais; 
5.2.1.3 - Documento de Eleição de seus Administradores, no caso de Sociedades por Ações; 
5.2.1.4 - Inscrição no Registro Público da Junta Comercial pertencente, no caso de Empresário 
Individual; 

5.2.1.5 - Declaração de que atende os requisitos de habilitação, conforme o modelo anexo 
(Anexo III); 

5.2.2 - Caso seja designado OUTRO REPRESENTANTE, este deverá estar devidamente 
credenciado, sendo imprescindível, para que o credenciamento seja aceito, a apresentação dos 
seguintes documentos: 
5.2.2.1 - Carteira de Identidade ou documento equivalente (com fotografia); 
5.2.2.2 - Procuração ou Carta de Credenciamento (Anexo II), firmada pelo representante legal 
da licitante, nos termos do seu Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social; 
5.2.2.3 - Contrato Social, Estatuto ou documento equivalente, visando à comprovação da 
condição do titular para delegar poderes ao representante a ser credenciado; 
5.2.2.4 - Declaração de que atende os requisitos de habilitação, conforme o modelo anexo 
(Anexo III); 

Todas as empresas participantes deverão entregar declaração onde conste (sob as penas da Lei) 
que cumprem plenamente os requisitos de habilitação (modelo anexo). 

5.3- A ausência de credenciamento constituirá motivo de inabilitação do proponente ou 
desclassificação de sua proposta. 

5.4 - Para usufruir do tratamento diferenciado estabelecido na Lei Complementar nº 123/06 e 
147/2014, conforme Anexo VII, as empresas participantes deverão apresentar: 
5.4.1- Declaração de que cumprem os requisitos legais para a qualificação como microempresas 
ou empresa de pequeno porte, conforme Anexo VII. 
5.4.2- Certidão simplificada do seu enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno 
Porte junto a Junta Comercial do Estado onde se localiza a empresa licitante, expedida em no 
máximo 90 (noventa) dias anteriores à data de abertura desta licitação. 

6-DA PROPOSTA DE PREÇO (ENVELOPE Nº 1): 
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6.1- A proposta de preços, a ser entregue através do ENVELOPE Nº 1, deverá preferencialmente 
ser gerada pelo sistema EQUIPLANO auto cotação, (conforme link: 
http://planalto.pr.gov.br/upload/downloads/esProposta.exe), e apresentada na forma eletrônica 
em (CD) para alimentação do sistema de apuração, e ainda ser impressa em 01 (uma) via, 
devidamente assinada pelo representante legal da Licitante, com poderes para tanto, redigida e 
impressa por meio mecânico ou informatizado, preferencialmente em papel de tamanho A4, 
timbrado da empresa, ou na falta deste, em papel branco, de forma clara, sem emendas, rasuras 
ou entrelinhas, deverá ser elaborada considerando as condições estabelecidas neste edital e 
preferencialmente no modelo de proposta de preços (Anexo I) disponibilizada eletronicamente 
pelo Departamento de Licitação: 

a) Dados da Empresa: Indicar a razão social da empresa licitante, número de inscrição do CNPJ 
do estabelecimento da empresa que efetivamente irá fornecer o objeto da licitação, endereço 
completo, telefone, fac-símile e endereço eletrônico ( e-mail), este último, para contato e envio de 
documentos. Obs: O endereço de e-mail, indicado na proposta de preços será considerado como 
endereço válido para o envio de Atas e Contratos firmados, desta forma deverá ser colocado 
endereço da pessoa responsável pelo recebimento e envio destes documentos. 
b) Preço unitário e total, com, no máximo, 2 (duas) casas após a vírgula, devendo o preço incluir 
todas as despesas necessárias para a execução do objeto da presente licitação, no local indicado 
pela licitante; em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e 
na proposta específica, prevalecerão ás da proposta. Ocorrendo divergência entre o valor unitário 
e total para os itens do objeto do edital, será considerado o primeiro. 
e) Prazo de validade da Proposta de Preços, que deverá ser de, no mínimo, 60 (sessenta) dias e 
será contado a partir da data do entrega do invólucro contendo a Proposta de Preços ao Licitador, 
sendo que para a contagem do prazo excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o dia do 
vencimento. O prazo de validade da proposta deverá constar expressamente na proposta de 
preços sob pena de desclassificação. 
d) A Proposta de Preços apresentada deve incluir todas e quaisquer despesas necessárias, 
inclusive taxas e impostos para a execução do objeto, e indispensáveis para a perfeita execução 
das obrigações decorrentes desta licitação e do respectivo termo contratual e deve ser elaborada 
em conformidade com a legislação aplicável e as condições estabelecidas neste instrumento 
convocatório e seus anexos. 

6.2- A apresentação de uma proposta na Licitação será considerada como evidência de que a 
proponente: 

a) Examinou criteriosamente todos os documentos do Edital, que os comparou entre si e obteve 
do Licitador todas as informações sobre qualquer ponto duvidoso; e reconhece que a tarefa de 
reunir os documentos solicitados no edital é de responsabilidade da empresa, apenas poderá tirar 
dúvidas com licitador, e que o mesmo não está obrigado a conferir a documentação antes da 
sessão marcada para a licitação. 
b) Considerou que os elementos desta Licitação permitem a elaboração de uma proposta 
totalmente condizente para o fornecimento do objeto licitado. 
e) Reconhece como irrestrita e irretratável as condições estabelecidas no Edital e que sendo 
vencedor da licitação, assumirá integral responsabilidade pelo perfeito e completo fornecimento 
do objeto licitado de acordo com as especificações propostas. 

6.3- A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer 
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alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste edital. 

6.4- DESCLASSIFICAÇÃO DAS LICITANTES 

6.4.1- Será desclassificada a licitante que deixe de cumprir quaisquer exigências deste Edital. 

6.4.1.1- Será desclassificada a Proposta de Preços que se oponha a qualquer dispositivo legal 
vigente ou a que consigne preços excessivos ou manifestamente inexequíveis. 

6.4.1.2- Não serão consideradas as vantagens não previstas neste edital, nem preços ou vantagens 
baseadas em ofertas das demais licitantes, preço unitário simbólico, preços irrisórios ou com 
cotação equivalente a zero. 

6.4.1.3- Que não constar expressamente o prazo de validade na proposta de preços, que deverá 
ser de no mínimo 60 (sessenta) dias conforme especificado no item 6.1 letra "e". 

6.4.1.4- Deixar de apresentar quaisquer documentos de habilitação solicitados no item 8 deste 
edital de licitação. 

6.4.1.5- Apresentem valores cotados acima do máximo estipulado no item 02 (do objeto) e no 
anexo I (proposta de preços). 

7 - FORMAS DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

7.1- No local, dia e hora indicados no preâmbulo deste edital, os representantes credenciados das 
Proponentes deverão entregar, simultaneamente, ao(a) Pregoeiro (a) ou equipe de apoio, os 
documentos e as propostas, exigidos no presente edital, em 02 (dois) envelopes fechados, 
distintos e numerados de I e II na forma dos subitens abaixo: 

ENVELOPE I - PROPOSTA DE PREÇOS 
MUNICIPIO DE PLANALTO 
(NOME COMPLETO DO LICITANTE) 
(CNPJ DA LICITANTE) 
PREGÃO PRESENCIAL Nº ..... ./2018 

ENVELOPE II - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
MUNICIPIO DE PLANALTO 
(NOME COMPLETO DO LICITANTE) 
(CNPJ DA LICITANTE) 
PREGÃO PRESENCIAL Nº ./2018 

8 - DA HABILITAÇÃO. 

8.1 -- DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº II): 

8.2 - A documentação deverá ser apresentada de acordo com o disposto neste edital e conter, 
obrigatoriamente, todos os requisitos abaixo, sob pena de inabilitação: 

.) 
\. ...• ,.,..._ ( 
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8.2.1- Da Regularidade Fiscal 

8.2.1.1 - Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ, com data de 
emissão não superior a 60(sessenta) dias; 

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

8.2.1.3 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação de Certidão 
Negativa De Débitos Relativos Aos Tributos Federais E À Dívida Ativa Da União, expedida 
pelo Ministério Da Fazenda/Secretaria da Receita Federal do Brasil; 

8.2.1.4 - 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; 

8.2.1.5 - 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; 

8.2.2- Da Qualificação Econômica Financeira 

8.2.2.1- Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica. Não constando o prazo de validade, o Pregoeiro (a) aceitará apenas a certidão 
expedida até 60 (sessenta) dias antes da abertura das propostas. 

8.2.3- Da Prova de Inexistência de Débitos Trabalhistas, de acordo com a Lei nº 12.440 de 7 de 
julho de 2011. 

8.2.4 - Documentos Complementares: 

8.2.4.1 - Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual (com situação ativa) ou 
Municipal (Alvará de Funcionamento), relativo ao domicílio ou sede da proponente, pertinente 
ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame; 

8.2.4.2 -_Registro na Agência Nacional de Petróleo (ANP). 

8.2.4.3 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e última alteração; 

8.2.4.4 - Declaração de Idoneidade (anexo IV) 

8.2.4.5 - Declaração de Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do Artigo 7º da Constituição 
Federal (anexo V); 

8.3- Das Disposições Gerais dos Documentos de habilitação e credenciamento: 

8.3.1- Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original, por 

•• ---·f 

~ -o--'": 
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qualquer processo de cópia autenticada, publicação em órgão da imprensa oficial ou ainda em 
cópia simples, a ser autenticada pelo (a) Pregoeiro (a)/Equipe de Apoio, mediante conferência 
com os originais, não sendo aceito qualquer documento em papel termo- sensível (Fac - simile). 

a) serão aceitas apenas cópias legíveis; 
b) não serão aceitos documentos cujas datas estejam esmaecidas, inelegíveis ou rasuradas; 
e) Os documentos de habilitação deverão estar em plena vigência e, na hipótese de inexistência 
de prazo de validade expresso no documento, deverão ter sido emitidos há menos de 60(sessenta) 
dias da data estabelecida para o recebimento das propostas. 

8.3.2- O(a) Pregoeiro (a) poderá desclassificar a proposta ou mesmo desqualificar a empresa, a 
qualquer tempo, no caso de conhecimento de fato superveniente ou circunstância desabonadora 
da empresa ou de seus sócios, nos termos do artigo 43, § 5º, da Lei nº 8.666/93. 

8.3.3- As licitantes ficam obrigadas, sob as penas da lei, a declarar quando de sua ocorrência, 
fatos supervenientes impeditivos da habilitação, na forma do art. 32, parágrafo 2º, da Lei 
8.666/93 e alterações posteriores; 

8.3.4- As Certidões quanto à regularidade fiscal, poderão ser emitidas via Internet, e deverão ser 
apresentados em via original de impressão, desde que haja possibilidade, terão suas 
autenticidades confirmadas pela Comissão de Licitação, através de conferência no respectivo 
"site" de emissão. 

8.3.5- A Comissão de Licitação inabilitará a Licitante que venha a incorrer em fatos que 
desabone sua idoneidade, que comprove a falsidade das informações prestadas ou qualquer outro 
que contrarie as disposições contidas neste Edital. 

8.3.6- Todos os documentos deverão estar dentro dos respectivos prazos de validade e poderão 
ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia, desde que autenticada por 
cartório ou por membros da comissão de licitação. 

8.3.7- Os documentos que serão autenticados por membros da comissão de Pregão deverão ser 
apresentados em até 01 (um) dia útil anterior à data prevista para a abertura dos envelopes, 
evitando assim, situações que atrasem o procedimento do certame. A autenticação, quando feita 
pelos membros da comissão de licitação do Município de Planalto - PR, poderá ser efetuada, em 
horário de expediente, na sala de licitações do prédio sede da Prefeitura Municipal de Planalto - 
PR, situada na Praça São Francisco de Assis, nº 1583 - Centro, no horário das 08:30 às 11 :30 e 
das 13:30 às 17:30 h., sem custo algum para a empresa interessada em participar do certame, 
desde que acompanhados dos originais para que sejam realizadas as conferencias necessárias. 

8.3.8- O CNPJ/MF a ser indicado nos documentos da proposta de preço e da habilitação, deverá 
ser o mesmo estabelecimento da empresa que efetivamente faturará e fornecerá o objeto da 
presente licitação. 

8.3.9- Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fac-símile, admitindo-se fotos, 
gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos, apenas como forma de ilustração das propostas de 
preço. 
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9 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 

9.1- No dia, hora e local designado neste Edital, na presença dos representantes de todas as 
licitantes, devidamente credenciadas, o(a) Pregoeiro (a), que dirigirá a sessão, após abertura da 
mesma, receberá os documentos para credenciamento exigidos no item 5 deste edital, de cada 
licitante, não admitindo-se, contudo, a entrega por pessoas não previamente credenciadas. 

9.2- Tão logo tenham sido recebidos os documentos e envelopes, o(a) Pregoeiro (a) comunicará 
aos presentes que a partir daquele momento não mais serão admitidas novas licitantes ao 
certame. 

9.3- Encerrada fase de recepção dos documentos exigidos na licitação, o(a) Pregoeiro (a) 
concluirá, se ainda não o tiver feito, o exame dos documentos de credenciamento dos 
representantes das licitantes, tal como previsto no item 5 do edital, exame este iniciado antes da 
abertura da sessão. 

9.4- Concluída a fase de recepção dos documentos exigidos na licitação e de credenciamento dos 
representantes das licitantes, o Pregoeiro (a) promoverá a abertura dos envelopes contendo as 
propostas de preços, conferindo-as e rubricando todas as suas folhas. 

9.5- Após a entrega dos envelopes não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de 
fato superveniente e aceito pelo(a) Pregoeiro (a). 

1 O - DO JULGAMENTO: 

10.1- O julgamento da licitação será dividido em duas etapas (Classificação das propostas e 
Habilitação) e obedecerá, quanto à classificação das propostas, ao critério do MENOR PREÇO 
POR ITEM. 

10.1.1- A etapa de classificação de preços, que compreenderá a ordenação das propostas de todas 
as licitantes, classificação das propostas passíveis de ofertas de lances verbais, das licitantes 
proclamadas para tal, classificação final das propostas e exame da aceitabilidade da proposta da 
primeira classificada, quanto ao valor. 

10.1.2- Durante a etapa de lances não será permitido o uso de celulares para a consulta de preços. 
Quando convocado pelo(a) Pregoeiro (a), o licitante desejar efetuar ligações para consulta de 
preços, ou estiver ausente da sala de licitações seja qual for o motivo, o mesmo perderá o direito 
ao lance e será excluído da etapa de lances para aquele item. 

10.1.3- A etapa de habilitação compreenderá a verificação e análise dos documentos 
apresentados no envelope "Documentos de Habilitação" da licitante classificada em primeiro 
lugar, relativamente ao atendimento das exigências constantes do presente Edital. 

10.2- Etapa de Classificação de Preços: 

10.2.1- Serão abertos os envelopes "Proposta de Preços" de todas as licitantes. 
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10.2.2- O(a) Pregoeiro (a) informará aos participantes presentes quais licitantes apresentaram 
propostas de preço para o fornecimento do objeto da presente licitação e os respectivos valores 
ofertados. 

10.2.3- O(a) Pregoeiro (a) fará a ordenação dos valores das propostas, em ordem crescente, de 
todas as licitantes. 

10.2.4- O(a) Pregoeiro (a) classificará a licitante da proposta de menor preço para cada item e 
aquelas licitantes que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 
1 O %( dez por cento), relativamente à de menor preço, para que seus autores participem dos 
lances verbais. 

10.2.4.1- O valor máximo, em reais, das propostas a serem admitidas para a etapa de lances 
verbais, conforme subi tem 10.2.4, será o valor da proposta válida de menor preço, multiplicado 
por 1, 1 O (um virgula dez), desprezando-se a terceira casa decimal. 

10.2.5- Quando não houver, pelo menos, 03 (três) propostas escritas de preços nas condições 
definidas no subitem anterior, o(a) Pregoeiro (a) classificará as melhores propostas, até o 
máximo 03 (três), para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os 
preços oferecidos nas propostas escritas. 

10.2.6- Em seguida, será iniciada a fase de apresentação de lances verbais a serem propostos 
pelos representantes das licitantes classificadas, lances verbais estes que deverão ser formulados 
de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes, ficando esclarecido que o valor do 
primeiro lance verbal deverá ser inferior ao valor da menor proposta escrita ofertada. 

10.2.7- O(a) Pregoeiro (a) convidará os representantes das licitantes classificadas (para os lances 
verbais), a apresentarem, individualmente, lances verbais, a partir da proposta escritas 
classificada como menor preço, prosseguindo sequencialmente, em ordem decrescente de valor. 

10.2.8- O Pregoeiro (a) poderá estabelecer lances mínimos a serem ofertados de acordo com o 
item a ser adquirido. 

10.2.9- Caso não mais se realize lance verbal será encerrada a etapa competitiva e ordenadas às 
ofertas, exclusivamente pelo critério de MENOR PREÇO POR ITEM. 

10.2.10- A desistência em apresentar lance verbal, para determinado item, quando convocado 
pelo(a) Pregoeiro (a), implicará na exclusão da licitante das rodadas posteriores de oferta de 
lances verbais para aquele item, ficando sua última proposta registrada para classificação, na 
final da etapa competitiva. 

10.2.11- Caso não se efetive nenhum lance verbal, será verificado a compatibilidade entre a 
proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação. 

10.2.12- Declarada encerrada a etapa competitiva e classificadas as propostas, o(a) Pregoeiro (a) 
examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao valor, decidindo motivada e 
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expressamente a respeito. 

10.2.13- Se a oferta não for aceitável, o(a) Pregoeiro (a) examinará a oferta subsequente, 
verificando a sua aceitabilidade, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a 
apuração de uma proposta que atenda integralmente ao Edital. 

10.2.14- Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e classificadas, e não se realizem 
lances verbais, o desempate se fará por sorteio, em ato público, na mesma sessão do Pregão. 

10.2.15- Nas situações previstas nos subitens 10.2.10 e 10.2.13, o(a) Pregoeiro (a) poderá 
negociar diretamente com o representante credenciado para que seja obtido o melhor preço para 
a administração. 

10.2.16- Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente ás 
sanções administrativas constantes do item 12, deste Edital. 

10.2.17- Será desclassificada a proposta que contiver preço ou execução do objeto condicionados 
a prazos, descontos, vantagens de qualquer natureza não previstos neste Pregão; 

10.2.18- Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na 
proposta específica, prevalecerão as da proposta. 

10.3- DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E FAVORECIDO ÀS MICROEMPRESAS 
E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE SEGUNDO A LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 123/06. 

10.3.1 - Destina-se exclusivamente para microempresas e empresas de pequeno porte, ou que se 
enquadrarem nos termos do art. 3° da Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Complementar nº 147/2014. 

10.4- ETAPA DE HABILITAÇÃO, DECLARAÇÃO DA LICITANTE VENCEDORA E 
ADJUDICAÇÃO. 

10.4.1- Efetuados os procedimentos previstos no item 10.2 e 10.3 deste Edital, e sendo aceitável 
a proposta classificada em primeiro lugar, o(a) Pregoeiro (a) anunciará a abertura do envelope 
referente aos "Documentos de Habilitação" desta licitante. 

10.4.2- As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a 
habilitação na presente licitação, ou os que apresentarem em desacordo com o estabelecido neste 
edital, serão inabilitadas. 

10.4.3- As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação 
exigida para efeito de comprovação da regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

10.4.4- Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, a microempresa ou 
empresa de pequeno porte terá assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por 
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igual período, a critério da Administração Pública, caso apresente alguma restrição pertinente à 
documentação de regularidade fiscal, para a devida regularização da documentação, pagamento 
ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito, 
negativa. 

Parágrafo Único - A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem acima, 
implicará na decadência do direito à contratação, sendo facultado à Administração convocar os 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a 
licitação. 

10.4.5- Constatado o atendimento das exigências previstas neste Edital, a licitante será declarada 
vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação, pelo(a) próprio(a) Pregoeiro (a), na 
hipótese da inexistência de recursos, ou desistência de sua interposição, e pela autoridade titular 
do órgão promotor do certame, na hipótese de existência de recursos e desde que improvisos, 
face ao reconhecimento da regularidade dos atos procedimentais. 

10.4.6- Caso o proponente não atenda às exigências de habilitação, o(a) Pregoeiro (a) examinará 
a oferta subsequente de menor preço, decidirá sobre sua aceitabilidade e, em caso positivo, 
verificará as condições de habilitação de seu proponente, e assim sucessivamente, até a apuração 
de uma oferta aceitável cujo proponente atenda os requisitos de habilitação, caso em que será 
declarado vencedor, o(a) Pregoeiro (a) poderá negociar diretamente com o proponente para que 
seja obtido preço melhor. 

10.4.7- Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a 
intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das 
razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra 
razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, 
sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos; 

10.4.8- Da sessão do Pregão, será lavrada ata circunstanciada, que mencionará as licitantes 
credenciadas, as propostas escritas e as propostas verbais finais apresentadas, a ordem de 
classificação, a analise da documentação exigida para habilitação e os recursos interpostos, 
devendo ser a mesma assinada, ao final, pelo(a) Pregoeiro (a), sua equipe de apoio. 

10.4.9- Os envelopes com os documentos relativos à habilitação das licitantes não declaradas 
vencedoras permanecerão em poder do(a) Pregoeiro (a), devidamente lacrados, até que seja 
retirada a nota de empenho pela licitante vencedora. Após esse fato, ficarão por 20 (vinte) dias 
correntes à disposição das licitantes interessadas. Findo esse prazo, sem que sejam retirados, 
serão destruídos. 

10.4.10- Ao final da sessão, na hipótese de inexistência de recursos, ou desistência de sua 
interposição, será feita pelo(a) Pregoeiro (a), a adjudicação do objeto da licitação à licitante 
declarada vencedora, com posterior encaminhamento dos autos a Autoridade Competente do 
Município de Planalto - PR, para homologação do certame e decisão quanto à contratação. 

11-CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 
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11.1- O objeto deverá ser entregue na Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Educação e 
Secretaria de Saúde, ou nos locais definidos na ordem de compra, no prazo de até 60 (sessenta) 
minutos contado após o recebimento da Solicitação de Entrega. 

11.2- A empresa deverá entregar um produto de boa qualidade, livre de defeitos, imperfeições e 
outros vícios que impeçam ou reduzem sua usabilidade, observando rigorosamente as 
características especificadas, adequadas para proteger seus conteúdo contra danos durante o 
transporte até o local de entrega. 

11.3- Independentemente da aceitação, o adjudicatário garantirá a qualidade do objeto, 
obrigando-se a substituir aquele que apresentar defeito. 

11.4- A CONTRATADA se responsabilizará por todas as despesas relativas ao pagamento de 
seus empregados, encargos trabalhistas, previdenciários, bem como imposto e taxas incidentes 
sobre o presente contrato, além das despesas decorrentes de mão de obra, combustíveis, 
lubrificante, pneus, manutenção dos veículos, materiais e equipamentos correrão pôr conta da 
Contratada, assim como as despesas referentes aos seguros, bem como quaisquer danos causados 
a terceiros, correndo ainda por sua conta o pagamento de impostos de quaisquer naturezas do 
presente contrato. 

11.5- O contratado ficará obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e 
supressões que se fizerem no quantitativo do objeto, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado do contrato, proporcionalmente de cada item. Nenhum acréscimo ou supressão 
poderá exceder o limite estabelecido, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre 
as partes. 

12 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, RESCISÃO E MULTA: 

12.1- DAS SANÇÕES POR DESCUMPRIMENTO DA PROPOSTA - FASE PRÉ 
CONTRATUAL; 
12.1.1- À proponente que não honrar a proposta protocolada ou solicitar a desistência dela, 
poderão ser aplicadas, a critério da Administração, as seguintes penalidades: 
12.1.1.1- Multa de até 2,0 % (dois por cento) do valor global proposto, no caso de desistência de 
proposta protocolada, e ainda poderão ser aplicadas, neste caso, as penalidades dos itens 
seguintes; 
12.1.1.2- Suspensão do direito de licitar pelo prazo que a autoridade competente fixar, segundo 
graduação que for estipulada em razão da natureza da falta; 
12.1.1.3- A declaração de inidoneidade para licitar na Administração Municipal. 
12.1.1.4- 10% ( dez por cento) sobre o valor total dos itens vencedores da licitação, no caso de 
recusa injustificada da licitante adjudicatária em firmar o instrumento de contrato ou deixar de 
apresentar os documentos exigidos para a sua celebração, nos prazos e condições estabelecidas 
neste Edital; 
12.2- DAS SANÇÕES POR INADIMPLENCIA DO CONTRATO - FASE 
CO~TRATUAL 
12.2.1- Sem prejuízo das demais penalidades previstas na legislação em vigor, o contrato que se 
tornar inadimplente, ou cuja justificativa não seja aceita pela Administração, estará sujeito as 
seguintes sanções cumulativas ou não, conforme estabelece a Lei de Licitações. 
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12.2.2- A Contratada inadimplente será aplicada total ou parcialmente, às sanções legais, a saber: a) Advertência; 
b) Multa administrativa, graduáveis conforme a gravidade da infração; 
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, emissão de declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos e inclusão na lista de impedidos de 
licitar junto ao Tribunal de Conta do Estado do Paraná, a licitante que: 
1. Convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato; 
2. Deixar de entregar documentação exigida no edital; 
3. Apresentar documentação falsa; 
4. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 
5. Não mantiver a proposta; 
6. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 
7. Comportar-se de modo inidôneo; 
8. Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal. 

12.2.3- A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato. 
sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da 
infração, obedecidos os seguintes limites máximos. 
a) Ocorrendo atraso, ou não realização da entrega do objeto conforme contratualidade, 
injustificado, a Contratada incidirá em multa na ordem de 1 % (um por cento) sobre o valor total 
percebido pela Contratada, por dia de atraso na entrega. 
b) 10% ( dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da 
obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de 
negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 1 O ( dez) dias contados da ata de sua 
convocação; 

e) 10% ( dez por cento) sobre o valor do contrato por infração a qualquer cláusula ou condição do 
contrato, aplicada em dobro na reincidência; 
d) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do 
fornecimento do objeto; 

e) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento do objeto em atraso por 
cada dia subsequente ao trigésimo; 

f) 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato, por infração à qualquer cláusula ou condição do 
contrato, aplicada em dobro na reincidência; 
g) 10% ( dez por cento) sobre o valor total do período de vigência do contrato, contados da última 
prorrogação, no caso de rescisão do contrato por ato unilateral da administração, motivado por 
culpa da Contratada, garantida defesa prévia, independentemente das demais sanções cabíveis; 

12.2.4. Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a natureza e a 
gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na 
prática do ato conforme discriminado a seguir: 
1) ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do 
licitante e/ou contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem prejuízos 
graves ao município. 

.. . ....._;-, 
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2) Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais nº 8.666/93 e 
10.520/02, assim como em decreto regulamentador do pregão, sujeitando-se os infratores às 
cominações legais, garantida a previa e ampla defesa em processo administrativo. 
3) a multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente o 
contrato e aplique as demais sanções previstas na lei. 
4) a multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do 
contratado faltoso. 
5) se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a contratada 
responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 
Administração, ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente. 
6) não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar 
diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta. 
7) as multas previstas neste item, não tem caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá 
a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 
8) serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e 
impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nas 
disposições legais citadas. 
9) serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 
administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a punição, os que 
incorram em outros ilícitos previstos em lei. 

13- DO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO 

13.1- DO REAJUSTE OU CORREÇÃO MONETÁRIA: procedimento que visa à estabilidade 
das condições da proposta em razão da ocorrência de variação de certos índices ou dos custos de 
produção ou, ainda, dos insumos utilizados, com periodicidade mínima de 01 (um) ano, regulado 
pelo art. 40, inciso XI da Lei 8.666/93 e demais legislações aplicáveis; 

13.2- DO REEQUILÍBRIO, também denominado de RECOMPOSIÇÃO DE PREÇOS: 
procedimento que visa à estabilidade da relação entre as obrigações da contratada e a retribuição 
da Administração, sem periodicidade definida e independentemente de previsão de cláusula 
contratual, relacionada à ocorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém com 
consequências incalculáveis, força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, regulado pelo 
disposto na Lei nº 8.666/93 (art. 57, § 1º; 58,I, §§ lº e 2º, e 65,II, 'd', e §6º). 

13.3- Todavia o valor pactuado poderá ser revisto mediante solicitação do Contratado com vista 
à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, sempre observando os itens do 
Edital, onde as eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação de 
superveniência do fato imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis, bem 
como, de demonstração analítica de seu impacto nos custos do contrato e, em conformidade com 
a Planilha de Custos e Formação de Preços que deverá acompanhar a solicitação do contratado. 

14-CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
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14.1- Os pagamentos pertinentes a presente licitação dar-se-á até o 15º (décimo quinto) dia útil 
subsequente a entrega e aceitação do objeto, e mediante apresentação da(s) respectiva(s) nota(s) 
fiscal(is) e devidamente acompanhada de Certidão Negativa de INSS, FGTS e Certidão Tributo 
Municipal. 

14.2- Para cobertura das despesas decorrentes desta licitação serão utilizados recursos 
financeiros oriundos do Município de Planalto. Proveniente das seguintes DOTAÇÕES 
ORÇAMENTÁRIAS: 

02200 10.142.08.244.0801.2024 
00910 07.121.12.361.1201.2036 
01200 07.121.12.365.1201.2045 
01230 07.121.12.365.1201.2046 
01510 09.126.10.301.1001.2027 
00180 02.103.04122.0402.2007 

3.3.90.30.00.00.00104 
3.3.90.30.00.00.00000 

3.3.90.30.00.00.00104 
3.3.90.30.00.00.00104 
3.3.90.30.00.00.00000 
3.3.90.30.00.00.00000 

14.3- Em recaindo o dia de pagamento no sábado, domingo ou feriado, o pagamento será 
efetuado no primeiro dia útil subsequente ao mesmo. 

14.4- O pagamento será efetuado diretamente à CONTRATADA ou representante legal, 
previamente credenciado perante a Administração Pública. 

14.5- Caso se verifique erro na fatura, o pagamento será sustado até que providências pertinentes 
sejam tomadas por parte da Contratada, emitente da fatura. 

14.6- As Notas Fiscais deverão ser entregues na sede do Licitador, no endereço já declinado no 
preâmbulo da presente, contendo a descrição processo Iicitatório, PREGÃO RESENCIAL nº 
.... ./2018. 

14. 7- O pagamento será efetuado pela Tesouraria do Licitador/Contratante. 

14.8- Em caso de não cumprimento pela contratada de disposição contratual, os pagamentos 
poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer outras disposições 
contratuais. 

15-DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DOS RECURSOS 

15.1- Eventuais Impugnações do Edital e os recursos previstos em lei, os quais deverão estar 
devidamente fundamentados. somente serão recebidos conforme o prazo especificado no item 
15 .2, mediante: 

a) Protocolo no Departamento de Licitação do Município de Planalto - PR., na Praça São 
Francisco de Assis, nº 1583, Centro, de 2ª a 6ª feira, no horário compreendido entre as 08h30 e 
l lh30 e das 13h30 e 17h30. 
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b) Recebimento via postal, por qualquer forma de entrega, contando-se o prazo de recebimento, 
não o prazo de postagem; 

15.2- O prazo para impugnação do Edital é de 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para 
recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providencias ou 
impugnar o ato convocatório. 

15.3- À Licitante é assegurado o direito de interposição de Recurso, nos termos do art. 109, da 
Lei nº 8.666/93. 

15.4- Todos os recursos serão interpostos no final da sessão, com registro em ata, da síntese das 
suas razões e contra-razões, quando será concedido aos interessados o prazo de 03(três) dias 
corridos para a apresentação dos memoriais e razões do recurso. 

15.5- Em casos especiais, quando complexas as questões debatidas, o(a) Pregoeiro (a) concederá 
àqueles que manifestarem a intenção de recorrer, prazo suficiente para apresentação das 
correspondentes razões, ficando os demais, desde logo, intimados para apresentar contra-razões 
em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 
assegurada a vista imediata dos autos. 

15.6- A falta de manifestação imediata da proponente importará a preclusão do direito de 
recurso. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou 
quando não justificada a intenção de interpor o recurso da proponente no final da sessão do pregão. 

15. 7- Os recursos contra decisões do (a) Pregoeiro (a) não terão efeito suspensivos. 

15.8- O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

16 - VIGÊNCIA E EXECUÇÃO 

16.1- O prazo de execução do Contrato será até 30/06/2019. 

16.2- O prazo de vigência do Contrato será até 30/06/2019. 

16.3- O prazo de vigência e de execução do presente contrato poderá ser prorrogado por igual 
período, deste que haja interesse da administração, nos termos do Artigo 57, Inciso II, da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

17 - DA CONTRATAÇÃO 

17.1- As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas por termo de contrato 
celebrado entre o Município de Planalto, que será denominada de CONTRATANTE, e a licitante 
vencedora que será denominada de CONTRATADA, a qual observará todas as normas legais e 
regulamentares, além das previstas neste Edital e seus Anexos. 

__ ,,· 
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17.2- A contratação com a licitante vencedora, de acordo com a necessidade do órgão, será 
formalizada por intermédio de instrumento contratual. 

17.2.1- As condições de prestação de serviço constam no presente Edital, e poderão ser 
detalhadas, em cada contratação específica, no respectivo pedido de contratação. 

17.3- Após a homologação do Pregão, a licitante vencedora será convocada por escrito para, no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o Contrato na forma da minuta. 

17.3.1- Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do 
fornecedor e aceita pela Administração, nos termos do art. 64, § 1 º, da Lei n.º 8.666/93. 

17.3.3- É vedada a subcontratação total ou parcial do contrato. 

17.4- O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma só vez, por igual período, nos termos 
do art. 64, § 1 º, da Lei n.? 8.666, de 1993. 

17.5- Nas hipóteses de recusa da adjudicatária ou seu não comparecimento para assinatura do 
contrato, no prazo estipulado, e, ainda, em caso de perda dos requisitos de manutenção da 
habilitação até tal data, aplicar-se-á o disposto no art. 4º, inciso XXIII, da Lei n.º 10.520/02. 

17.5.l- Até a efetiva celebração do contrato com o adjudicatário, a retomada do procedimento 
licitatório poderá ocorrer, observadas as ofertas anteriormente apresentadas pelas licitantes e o 
disposto no art. 4°, XXIII, da Lei n. º 10.520/02, sem prejuízo da aplicação das penalidades 
previstas, cabíveis às licitantes que não cumprirem os compromissos assumidos no certame. 

18 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

18.l- Esclarecimentos relativos à presente licitação e às condições para atendimento das 
obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto, serão prestados quando solicitados, pelo 
Departamento de Licitações dessa Municipalidade sito à Praça São Francisco de Assis, nº 1583, 
Centro, Fone: 46 3555-8100, em Planalto - PR. 

18.2- Das sessões públicas serão lavradas atas, as quais serão assinadas pelos membros da 
Comissão de Licitação e proponentes presentes. 

18.3- Os casos omissos ao presente edital serão resolvidos pela comissão à luz da Lei 10.520, Lei 
8.666/93 e suas posteriores alterações, todos os documentos anexos ao edital, são 
complementares entre si. 

18.4- O Município de Planalto se reserva o direito de revogar ou anular esta licitação, parcial ou 
totalmente, sem que caiba à(s) proponente(s) o direito de qualquer reclamação ou indenização. 

19 - ANEXOS DO EDITAL 

19.1- Integra o presente Edital, dele fazendo parte como se transcrita em seu corpo: 

.,-.,.- ....•.•. ,' •'.;,- 
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ANEXO I - Proposta de Preços (arquivo digital); 
ANEXO II - Modelo de Carta de Credenciamento; 
ANEXO III - Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação; 
ANEXO IV - Modelo de Declaração de Idoneidade; 
ANEXO V - Modelo de Declaração de Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do Artigo 7º 
da Constituição Federal; 
ANEXO VI - Modelo de declaração de enquadramento de ME ou EPP 
ANEXO VII +Minuta de Contrato; 
ANEXO VIII - Orientações para geração e preenchimento da proposta de preços. 
ANEXO IX- Termo de Referência 

Planalto-PR, de de . 

INÁCIO JOSÉ WERLE 
Prefeito Municipal 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº .... ./2018 

ANEXO II - CARTA DE CREDENCIAMENTO 

ENDEREÇO FONE: _ 

MUNICIPIO: EST. 
------- 

Credenciamos o(a) Sr.(a) _ 

portador(a) da cédula de identidade sob nº 
e CPF sob nº -----~-------- ----------------- 

A participar do procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 

.... ./2018, 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 

(assinatura com firma reconhecida) 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº .... ./2018 

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO 

( documento obrigatório) 

O representante legal da empresa _ 

na qualidade de Proponente do procedimento 
licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº .... ./2018, 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 Nº .... ./2018 

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do 

procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº .... ./2018, 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 Nº .... ./2018 

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

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade de 

PREGÃO PRESENCIAL Nº ..... /2018, por seu representante, declara, na forma e sob as penas 

impostas pela Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e demais legislação pertinente, que, nos 

termos do § 6° do artigo 27 da Lei nº 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 7º da Constituição Federal. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

Local e data I / 
----- 

NOME: 

RG/CPF 

CARGO 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº .... ./2018 

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

MUNICIPIO: EST. 
------- 

O representante legal da empresa 
-------------~ 

------------------=--' na qualidade de Proponente do procedimento 
licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº .... ./2018, 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 LC 147/2014. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

Local e data / / 

NOME: 

RG/CPF 

CARGO 
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MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ..... /2018 
PREGÃO PRESENCIAL Nº /2018 

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PLANALTO, pessoa jurídica de direito Público Interno, 
com sede à Praça São Francisco de Assis, nº 1583, inscrito no CNPJ nº 76.460.526/0001-16, 
neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, senhor INÁCIO JOSÉ WERLE, 
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 nº 5.846.233-0 e 
do CPF/MF sob nº 815.418.219-04. 
CONTRATADA: , devidamente inscrita no 
CNPJ sob n." , com sede à , Nº , na 
Cidade de , neste ato representado pelo Administrador(a) o Sr(a) . 
............................................ , brasileiro(a), comerciante, portador(a) do RG n.º 
........................................... , e do CPF sob n.º , residente e domiciliado(a), na 
Cidade de , 
pelas partes contratantes, fica acertado e ajustado o presente contrato, que se regerá nos termos 
da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, assim como pelas condições do Edital de Pregão 
Presencial Nº ---/2018 pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras de direitos, obrigações e 
responsabilidades das partes. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

O objeto deste contrato é a contratação de empresa visando à aquisição de gás liquefeito de 
petróleo destinado ás necessidades de consumo das Unidades Administrativas deste Município, 
nas condicões fixadas nas cláusulas a seguir: 

1 lGás liquefeito de petróleo, uso 
doméstico, volume liquido 31,5 
litros, peso liquido 13 kg. 

400 UN 

2 !Gás liquefeito de petróleo, uso 
doméstico e industrial, volume 
liquido 108,0 litros, peso 45 kg 

100 UN 

TOTAL 

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 PREGÃO PRESENCIAL Nº . 
.. .. ./2018, juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA. 

CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO. 
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Parágrafo Primeiro - A execução do presente Contrato dar-se-á sob a forma de aquisição 
parcelada, conforme a necessidade de consumo da Secretaria de Assistência Social, da Secretaria 
de Educação e Secretaria de Saúde deste Município de Planalto. 

CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR CONTRATUAL 

Parágrafo Único - Pela integral e satisfatória compra dos objetos indicados na Cláusula 
Primeira a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA valor total de R$ 
( ) daqui por diante denominado "VALOR CONTRATUAL" 

CLÁUSULA QUARTA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

Parágrafo Primeiro - Os pagamentos serão efetuados em parcelas de acordo com o consumo do 
Município, nos preços pertinente a proposta da CONTRATADA 
Parágrafo Segundo - Os pagamentos pertinentes a presente licitação dar-se-á até o 15º ( décimo 
quinto) dia útil e mediante apresentação da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is) e devidamente 
acompanhada de Certidão Negativa de INSS, FGTS e Certidão Tributo Municipal. 
Parágrafo Terceiro - A Nota Fiscal de faturamento preenchida sem rasuras, com a descrição 
completa, devidamente certificada pelo responsável da Secretaria Municipal de Administração, 
comprovando que o objeto foi executado em conformidade com as condições estabelecidas no 
Edital, Anexos e Cronograma: 
a) Descrição dos objetos comprados, com quantidades, valores unitário e total; 
b) Número do processo licitatório. 
e) Número do Contrato. 
Parágrafo Quarto- A contratada ficará obrigada a repassar para a contratante, na proporção 
correspondente, eventuais reduções de preços, decorrentes de mudança de alíquotas de impostos 
incidentes o objeto do presente edital, em função de alterações na legislação pertinente. 
Parágrafo Quinto - Em recaindo o dia de pagamento no sábado, domingo ou feriado, o 
pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente ao mesmo. 
Parágrafo Sexto - O pagamento será efetuado pela Tesouraria do Licitador/Contratante, 
diretamente à CONTRATADA ou representante legal, previamente credenciado perante a 
Administração Pública. 
Parágrafo Sétimo - Caso se verifique erro na fatura, o pagamento será sustado até que 
providências pertinentes sejam tomadas por parte da Contratada, emitente da fatura. 
Parágrafo Oitavo - Em caso de não cumprimento pela contratada de disposição contratual, os 
pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer outras 
disposições contratuais. 

CLÁUSULA QUINTA - DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

Parágrafo Primeiro - Constituem direitos da CONTRATANTE e da CONTRATADA o 
adimplemento total do presente Contrato. 
Parágrafo Segundo - Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

a) Efetuar o pagamento ajustado; 
b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do Contrato. 

Parágrafo Terceiro - Constituem obrigações da CONTRATADA: 
a) Prestar o fornecimento na forma ajustada. 

, . ..-,. 
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b) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes. 
c) A CONTRATADA é obrigada a substituir as suas expensas, no total ou em parte, do 

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. 

f) O contratado ficará obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e 
supressões que se fizerem no quantitativo do objeto, até 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor inicial atualizado do contrato, proporcionalmente de cada item. Nenhum acréscimo 
ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, salvo as supressões resultantes de 
acordo celebrado entre as partes. 

g) Manter em dia suas obrigações trabalhista, previdenciários, fiscais, comerciais, 
tributários, taxas, seguros e ou securitárias, devidas no Brasil, incidentes sobre a 
prestação dos serviços objeto deste Contrato. 

h) 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. 

i) 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-DOS RECURSOS FINANCEIROS 

Parágrafo Primeiro - Para cobertura das despesas decorrentes desta licitação serão utilizados 
recursos financeiros oriundos do Município de Planalto. Proveniente das seguintes DOTAÇÕES 
ORÇAMENTÁRIAS: 

02200 10.142.08.244.0801.2024 3 .3. 90.30.00.00.00000 
00910 07.121.12.361.1201.2036 3.3 .90.30.00.00.00104 
01200 07.121.12.365.1201.2045 3.3.90.30.00.00.00104 
01230 07.121.12.365.1201.2046 3.3.90.30.00.00.00104 
01510 09.126.10.301.1001.2027 3.3.90.30.00.00.00000 
00180 02.103.04122.0402.2007 3.3.90.30.00.00.00000 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES POR INADIMPLENCIA DO CONTRA TO - 
FASE CONTRATUAL 

Parágrafo primeiro - Sem prejuízo das demais penalidades previstas na legislação em vigor, o 
contrato que se tomar inadimplente, ou cuja justificativa não seja aceita pela Administração, 
estará sujeito as seguintes sanções cumulativas ou não, conforme estabelece a Lei de Licitações. 
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Parágrafo segundo - A Contratada inadimplente será aplicada total ou parcialmente, às sanções 
legais, a saber: 
a) Advertência; 
b) Multa administrativa, graduáveis conforme a gravidade da infração; 
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, emissão de declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos e inclusão na lista de impedidos de 
licitar junto ao Tribunal de Conta do Estado do Paraná, a licitante que: 
1. Convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato; 
2. Deixar de entregar documentação exigida no edital; 
3. Apresentar documentação falsa; 
4. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 
5. Não mantiver a proposta; 
6. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 
7. Comportar-se de modo inidôneo; 
8. Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal. 
Parágrafo terceiro - A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do 
contrato, sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade 
da infração, obedecidos os seguintes limites máximos. 
a) Ocorrendo atraso, ou não realização da entrega do objeto conforme contratado, injustificado o 
atraso, a Contratada incidirá em multa na ordem de 1 % (um por cento) sobre o valor total 
percebido pela Contratada, por dia de atraso na entrega. 
b) 10% ( dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da 
obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de 
negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados da ata de sua 
convocação; 
e) 10% ( dez por cento) sobre o valor do contrato por infração a qualquer cláusula ou condição do 
contrato, aplicada em dobro na reincidência; 
d) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do 
fornecimento do objeto; 
e) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento do objeto em atraso por 
cada dia subsequente ao trigésimo; 
f) 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato, por infração à qualquer cláusula ou condição do 
contrato, aplicada em dobro na reincidência; 
g) 10% ( dez por cento) sobre o valor total do período de vigência do contrato, contados da última 
prorrogação, no caso de rescisão do contrato por ato unilateral da administração, motivado por 
culpa da Contratada, garantida defesa prévia, independentemente das demais sanções cabíveis; 
Parágrafo quarto - Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a 
natureza e a gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a 
reincidência na prática do ato conforme discriminado a seguir: 
1) ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do 
licitante e/ou contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem prejuízos 
graves ao município. 
2) Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais nº 8.666/93 e 
10.520/02, assim como em decreto regulamentador do pregão, sujeitando-se os infratores às 
cominações legais, garantida a previa e ampla defesa em processo administrativo. 
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3) a multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente o 
contrato e aplique as demais sanções previstas na lei. 
4) a multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do 
contratado faltoso. 
5) se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a contratada 
responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 
Administração, ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente. 
6) não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar 
diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta. 
7) as multas previstas neste item, não tem caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá 
a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 
8) serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e 
impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nas 
disposições legais citadas. 
9) serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 
administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a punição, os que 
incorram em outros ilícitos previstos em lei. 

CLÁUSULA OITAVA- PRAZOS 

Parágrafo Primeiro - O prazo de execução do objeto do objeto do presente Contrato será até 
30/06/2019. 

CLÁUSULA NONA - DO REAJUSTE 

Parágrafo Primeiro - Os preços dos objetos, constantes neste contrato, caracterizando o valor 
unitário do objeto são FIXOS E IRREAJUST Á VEIS, salvo por fator superveniente que 
caracterize a situação prevista na alínea "d" do inciso II do artigo 65 da Lei Federal 8666/03. 
Parágrafo Segundo - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pela CONTRATADA, 
esta deverá comprovar a quebra do equilíbrio econômico-financeiro do fornecimento, por meio 
de apresentação de planilha( s) detalhada(s) de custos seguindo a mesma metodologia da 
composição da proposta e documentação correlata (lista de preços de fabricantes, notas fiscais de 
aquisição de produtos e/ou matérias-primas, etc), que comprovem que a contratação tornou-se 
inviável nas condições inicialmente avençadas. 
Parágrafo Terceiro - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Município de 
Planalto, este deverá comprovar o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, 
em prejuízo da Municipalidade. 
Parágrafo Quarto - Fica facultado ao Município de Planalto realizar ampla pesquisa de 
mercado para subsidiar, em conjunto com a análise dos requisitos dos subitens anteriores, a 
decisão quanto a revisão de preços solicitada pela CONTRATADA. 
Parágrafo Quinto - A eventual autorização da revisão dos preços contratuais será concedida 
após a análise técnica e jurídica do Município de Planalto. 
Parágrafo Sexto - Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo 
analisadas, a CONTRATADA não poderá suspender o fornecimento e os pagamentos serão 
realizados aos preços acordados no presente instrumento. 
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CLÁUSULA DÉCIMA - RESCISÃO 

Parágrafo Primeiro: Ficará o presente Contrato rescindido, mediante formalização, assegurado 
o contraditório e a defesa, nos seguintes casos: 
a) o não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais; 
b) a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade 
da conclusão dos serviços nos prazos estipulados; 
e) atraso injustificado, a juízo da Administração, na execução dos serviços/objeto 
contratado; 
d) não entrega do objeto, sem justa causa ou prévia comunicação à Administração; 
e) a subcontratação total do objeto deste Contrato, sem prévia autorização do 
CONTRATANTE, associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência total 
ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, que afetem a boa execução do presente 
Contrato; 
f) o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar 
e fiscalizar a execução deste Contrato, assim como a de seus superiores; 
g) cometimento reiterado de faltas na execução do contrato; 
h) decretação de falência ou instauração de insolvência civil; 
i) dissolução de Sociedade; 
j) alteração social e a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juízo da 
Administração, prejudiquem a execução deste Contrato; 
k) razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificados e 
determinados pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada o 
CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato amplo 
conhecimento Público; 
1) ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 
execução deste Contrato. 

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA COMUNICAÇÃO 

Parágrafo Único - As comunicações necessárias em razão deste Contrato devem ser feitas por 
escrito, e enviadas através de carta registrada, ou protocoladas na Prefeitura Municipal de 
Planalto, Praça São Francisco de Assis, 1583, Centro, CEP: 85.750-000-Planalto, Paraná. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- SUBCONTRATAÇÃO 

Parágrafo Único - Não será permitida a subcontratação total ou parcial para a execução do 
objeto do presente contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

O presente Instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002 e suas alterações, Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações, demais 
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legislações aplicáveis e pelos preceitos de direito público, aplicando-se supletivamente, os 
princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº. 8.666/93, e dos princípios gerais de direito. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 

Fica eleito o Foro da Comarca de Capanema/PR, para dirimir toda e qualquer questão oriunda 
deste instrumento, renunciando-se a outro por mais privilegiado que o seja. E por estarem de 
acordo com as condições aqui estipuladas, lavrou-se o presente contrato em 02 (duas) vias de 
igual teor e para o mesmo efeito, o qual, depois de lido e achado conforme, é assinado pelo 
CONTRATANTE, CONTRATADA e testemunhas. 

CONTRATANTE CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: . ··················································· 
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ANEXO VIII - ORIENTAÇÕES PARA GERAÇÃO E PREENCHIMENTO DA 
PROPOSTA DE PREÇOS 

Passo 1 - Baixe em seu computador o Programa "ESproposta.exe" e salve em pasta específica. 
(Arquivo do Programa disponível no link: 
http://planalto.pr.gov.br/upload/downloads/esProposta.exe) 

Passo 2 - Baixe em seu computador o arquivo "Proposta.esl" (deve ser solicitado pelo email: 
licitacao@planalto.pr.gov.br) na mesma pasta em que foi salvo o programa, ou em pasta 
específica de preferência; 

Passo 3 - Acesse a pasta onde salvou os arquivos, e dê um duplo clique em cima do arquivo 
ESProposta.exe (programa), deverá aparecer a tela abaixo , clique uma vez sobre o botão com 
reticências e procure pelo arquivo da proposta (proposta.esl" na pasta onde o salvou: 

Passo 4 - Uma vez acessada a Emissão da Proposta, você trabalha com duas guias: Lotes e 
Produtos/Serviços. Inicialmente, você vai na guia Lotes e seleciona o lote em questão e vá para a 
outra guia: Produtos/Serviços. Neste exemplo consta apenas um lote, quando o Edital apresentar 
mais de um lote, clique em cada lote e em seguida, na opção Produtos/Serviços. 

31 



MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPJ Nº 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 

Passo 5 - No campo preço unitário digite sua proposta, e informe também a marca ou 
procedência do produto/serviço. Em seguida clique novamente em lotes e selecione o próximo 
lote se for o caso, até que a proposta esteja completamente preenchida. 

Passo 6 - Uma vez preenchida a proposta, verifique as informações cadastrais indo a: "Dados do 
F omecedor". 
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Preencha as informações solicitadas, e em seguida vá em "Representante", preencha os campos 
com as dados do represente da empresa, conforme carta de credenciamento, clique em fechar, 
após vá em "Quadro Societário" e transcreva as informações solicitadas, clique em fechar. Após 
preencher os dados do fornecedor, do representante e quadro societário, clique em fechar. 
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Na tela principal clique em "Gravar proposta", após você deve imprimir e assinar a proposta e 
acondicioná-lo em envelope, conforme orientações do edital. 

Você deve salvar o arquivo da proposta (proposta.esl) em unidade de armazenamento (CD-room 
ou Pen-Drive, etc ... ) em bom estado, bem acondicionado, para que não sofra danos e envia-lo 
juntamente com a proposta impressa no envelope relativo a proposta de preço. 
Importante: 
- Ao salvar o arquivo em meio eletrônico, recomenda-se testar o arquivo gravado e ainda possuir 
outra cópia alternativa na abertura da licitação. 
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PARECER JURÍDICO 

Senhor Prefeito, 

RELATÓRIO 

1. Trata-se de procedimento licitatório, na modalidade Pregão Presencial, 
com vistas à aquisição de gás liquefeito de petróleo destinados a atender as 
necessidades de consumo da Administração Municipal do Município de Planalto, 
cujas especificações estão estabelecidas em solicitação da Secretaria de 
Administração e Secretaria de Educação, datada de 26 de junho de 2018, as quais 
foram estabelecidas/esclarecidas em Termo de Referência, devidamente assinado. 

2. Destaco que a solicitação fora realizada pela Secretaria de Saúde, 
Secretaria de Assistência Social e Secretaria de Educação. 

3. Foram anexados 03 (três) orçamentos acostados aos autos, o que 
serviu de base de cálculo para a estipulação dos preços da licitação. 

4. Os autos foram devidamente paginados, porém não há o número do 
pregão a ser realizado. 

5. O procedimento licitatório encontra-se instruído com os seguintes 
documentos, no que importa à presente análise: 

a) Solicitação datada de 26 de junho de 2018; 
b) Termo de referência; 
c) Orçamentos; 

d) Despacho do Prefeito Municipal determinando a remessa dos 
presentes autos ao Contador para indicação de recursos de ordem 
orçamentária para garantir a despesa; Remessa à Procuradoria 
Jurídica para emissão de parecer jurídico, datado de 27 de junho de 
2018; 

e) Parecer Contábil da Secretaria de finanças datado de 28 de junho 
de 2018; 

f) Autorização para Abertura de Processo Administrativo de Licitação 
firmado pelo Prefeito Municipal, datado de 29 de junho de 2018; 
g) Minuta do edital, anexos e minuta do contrato; 
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6. Na sequência, em data de 29 de junho de 2018, o processo foi 
remetido a esta Procuradoria, para a análise prévia dos aspectos jurídicos da 
minuta de edital elaborada e minuta do contrato, prescrita no art. 38, parágrafo 
único, da Lei n° 8.666/93. Este Parecer, portanto, tem o escopo de assistir a 
municipalidade no controle interno da legalidade dos atos administrativos 
praticados na fase preparatória da licitação. 

ANÁLISE JURÍDICA 

1. DA ADEQUAÇÃO DA MODALIDADE LICITATÓRIA ELEITA 

7. O pregão consiste em modalidade de licitação instituída pela Lei nº 
10.520/2002, para a aquisição de bens e serviços comuns no âmbito da União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios. 

8. Nos termos do parágrafo único do art. 1 ° do referido diploma legal 1, 
são considerados bens e serviços comuns aqueles cujos padrões de desempenho e 
qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de 
especificações usuais no mercado. 

9. No caso vertente, pressupõe-se correta a aquisição dos bens 
pretendidos com o presente certame, o que viabiliza a adoção do pregão como 
modalidade licitatória e o exame dos demais aspectos jurídicos relativos ao certame 
proposto. 

10. Contudo, na hipótese, a Administração optou pela utilização do 
pregão presencial, o que não foi devidamente justificado, cabendo 
providências a fim de comprovar a inviabilidade do emprego da forma 
eletrônica, nos termos do §1º do referido dispositivo). 

11. Considere-se também, no que concerne especificamente ao Sistema de 
Registro de Preços-SRP, que, a par da modalidade concorrência prevista no art. 15, 
§3°, inc. I, da Lei n° 8.666 de 1993, o art. 11 da Lei n° 10.520, de 20022 admitiu a 
utilização do Pregão para a efetivação do registro de preços para eventual 
contratação de bens e serviços comuns. 

12. Importante ressaltar que o Decreto nº 7.892/2013, que regulamenta o 
SRP, em seu art. 3°, ceput, fez previsão no mesmo sentido, de maneira que se 
pode concluir que a utilização do pregão para registro de preços de bens comuns é 
a modalidade licitatória compatível com a legislação pertinente. 

Art. 1 o da Lei n'' 10.520/2002: "Para aquisição d« bens <! serviços con11111s. podera ser adotada a liciwçc7o na modalidade de 
pregão, que será regida por esta Lei Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste 
artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de 
espec1/icaç6es usuais no mercado ." 
2 
Ar! 11. As compras e conlrataçóes de bens e serviços comuns, no âmbito da Umao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Mumnp1os. quando efetuadas pelo 

sistema de registro de preços previsto no art. 7 5 da Lei n º 8. 66(5, de 2 7 de junho de 7993, poderão adotar a moda/Jdade de pregão, conforrne regu/amemo especitico 
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13. Por fim, o artigo 2° do Decreto n° 7.892, de 2003 enumera as 
situações nas quais deverá ser adotado, preferencialmente, o Sistema de Registro 
de Preços. Tais hipóteses não são exaustivas, dependendo a utilização de referido 
sistema mais do atendimento ao interesse público do que do enquadramento 
preciso em uma delas. 

II. DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A REALIZAÇÃO DO PREGÃO 

14. O pregão é regido pela Lei n° 10.520/2002, o Decreto n° 3.555/2000, 
e, subsidiariamente, a Lei n° 8.666/93. 

15. Os requisitos a serem observados na fase preparatória da licitação 
foram estabelecidos no art. 3º da Lei n° 10.520/2002, que assim dispõe: 

I - a autoridade competente justificará a necessidade de 
contratação e definirá o objeto do certame, as exigências de 
habilitação, os critérios de aceitação das propostas, as sanções 
por inadimplemento e as cláusulas do contrato, inclusive com 
fixação dos prazos para fornecimento; 

II - a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, 
vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou 
desnecessárias, limitem a competição; 

III - dos autos do procedimento constarão a justificativa das 
definições referidas no inciso I deste artigo e os indispensáveis 
elementos técnicos sobre os quais estiverem apoiados, bem como o 
orçamento, elaborado pelo órgão ou entidade promotora da licitação, 
dos bens ou serviços a serem licitados; e 

IV - a autoridade competente designará, dentre os servidores 
do órgão ou entidade promotora da licitação, o pregoeiro e 
respectiva equipe de apoio, cuja atribuição inclui, dentre outras, o 
recebimento das propostas e lances, a análise de sua aceitabilidade e 
sua classificação, bem como a habilitação e a adjudicação do objeto do 
certame ao licitante vencedor. 

16. A seguir, passa-se ao cotejo entre estas exigências legais e a instrução 
dos autos, no intuito de verificar a regularidade jurídica do caso em exame, ou, se 
for o caso, apontar as providências que ainda devem ser adotadas pela 
Administração. 

2.1. Da justificativa da contratação 

17. Sobre a justificativa da necessidade da contratação, extrai-se da 
legislação de regência, tratar-se de ato atribuído à autoridade competente (ou, por 
delegação de competência, ao ordenador de despesa ou, ainda, ao agente 
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encarregado da contratação no âmbito da Administração)3, a quem cabe indicar os 
elementos técnicos fundamentais que o apoiam. 

18. Nos autos, se encontram encartados a justificativa da contratação, 
com exposição da sua motivação e dos benefícios dela resultantes, constando no 
termo de referência a necessidade de contratação para suprir as necessidades da 
Administração Municipal, não tendo este Procurador Jurídico como analisar as 
questões de conveniência e necessidade, sendo de responsabilidade de quem às 
declarou e solicitou e de quem autorizou a sua compra. 

19. Verifica-se, ainda, a necessidade de chancela da autoridade 
competente à justificativa apresentada, a fim de que se possa considerar atendida 
a exigência normativa neste quesito, ao menos no que tange aos seus aspectos 
jurídico-formais. 

20. É importante lembrar que a teoria dos motivos determinantes 
preconiza que os atos administrativos, quando motivados, ficam vinculados aos 
motivos expostos, para todos os efeitos jurídicos. Até mesmo sua validade 
dependerá da efetiva existência dos motivos apresentados. Recomenda-se, por 
isso, especial cautela quanto aos seus termos, que devem ser claros, precisos e 
corresponder à real demanda do Município, sendo inadmissíveis especificações que 
não agreguem valor ao resultado da contratação, ou superiores às necessidades da 
municipalidade, ou, ainda, que estejam defasadas tecnológica e/ou 
metodologicamente. 

21. A Lei n° 10.520/2002 (art. 3°, I) determina também que a autoridade 
competente estabeleça, de modo motivado, as exigências de 
habilitação/qualificação, os critérios de aceitação das propostas, as sanções por 
inadimplemento e as cláusulas do futuro contrato. Estes quesitos foram atendidos 
na minuta do edital e do contrato administrativo. 

2.2. Do Termo de Referência e da definição do objeto 

22. O Termo de Referência consiste em um dos atos essenciais do pregão 
e deve conter todos os elementos caracterizadores do objeto que se pretende 
licitar, como a sua descrição detalhada, o orçamento estimativo de custos. Deve 
propiciar a avaliação do custo pela Administração, a definição dos métodos, a 
estratégia de suprimento e o prazo de execução contratual. 

23. Em atendimento à exigência legal, o termo de referência fora 
devidamente juntado aos autos e presume-se chancelado pelo Prefeito Municipal, 
eis que sua autorização para contratação se deu posteriormente à juntada do 
Termo de Referência. 

24. Ainda quanto ao Termo de Referência, infere-se do art. 8°, III, "a" do 
Decreto n° 3.555/2000 que balizará a definição do objeto do certame pela 
autoridade competente, exigida na Lei do Pregão (nv 10.520/2002). Nos autos, 
percebe-se a consonância entre o objeto detalhado pela área requisitante e aquele 
definido pela autoridade competente, constante da minuta de Edital. 

3 
Lei nº 10.520/2002. art, 3°. l; Decreto nº 3.555/2000. art. 8º. ll l a. 
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25. Para a licitude da competição, impende também que a definição do 
objeto, refletida no Termo de Referência, corresponda às reais necessidades do 
Município, evitando-se detalhes excessivos, irrelevantes ou desnecessários, capazes 
de conduzir à limitação da competitividade do certame. Registre-se que não 
incumbe à Procuradoria avaliar as especificações utilizadas, dado o seu caráter 
eminentemente técnico, recomendando-se à Administração que verifique o 
cumprimento deste requisito. 

26. Convém lembrar que o art. 7°, § 4° da Lei nº 8.666/93, veda a 
inclusão, no objeto da licitação, de fornecimento de materiais e serviços sem 
previsão de quantidades. Em atenção ao preceito legal, a correta definição do 
objeto impõe a apresentação dos quantitativos estimados para a licitação, de forma 
justificada, mesmo que sucintamente. 

27. Friso, ainda, que a forma correta para contratação de tais 
serviços é a Ata de Registro de Preços, visto que serviços de tal natureza 
podem ser necessários ao longo do ano em quantidades alternadas. 

2.3. Da pesquisa de preços e do orçamento estimado 

28. A especificação clara e precisa do objeto, bem assim de todos os 
elementos que o caracterizam ( quantidades, metodologia e tecnologia a serem 
empregados, critérios ambientais, etc.), possibilita a adequada pesquisa dos 
preços, imposta pelo nosso ordenamento jurídico. 

29. A cotação de preços deve ser ampla e atualizada, de modo a refletir, 
efetivamente, a realidade do mercado. Para tanto, o TCU orienta que a 
Administração obtenha, no mínimo, três cotações válidas. Se não for possível, deve 
consignar a justificativa nos autos. 

30. Alerta-se, porém, que o atendimento à orientação da Egrégia Corte de 
Contas nem sempre é suficiente para fixar um parâmetro de preços aceitável. 
Falhas comuns são a limitação ao universo de empresas pesquisadas e a cotação 
dos preços praticados no varejo, quando o volume da contratação permitiria 
eventual ganho de escala, com redução dos preços obtidos. 

31. Assim, para evitar distorções, além de realizar pesquisa que seja 
adequada às características do objeto licitado e tão ampla quanto a característica 
do mercado recomende, é salutar que a Administração busque ampliar sua base de 
consulta através de outras fontes de pesquisa, tais como bases de sistemas de 
compras e avaliação de contratos recentes ou vigentes. 

32. Observe-se que as empresas pesquisadas devem ser do ramo 
pertinente à contratação desejada (Acórdão n° 1.782/2010-Plenário) e que não 
pode haver vínculo societário entre as empresas pesquisadas (Acórdão nº 
4.561/2010-1ª Câmara). 

33. Para fins de documentação, devem ser acostados nos autos: 

a) A identificação do servidor responsável pela cotação (AC-0909- 
10/07-1); 
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b) A caracterização completa das empresas consultadas, com menção 
ao endereço e números de telefones (AC-3889-25/09-1); 

c) Indicação dos valores praticados (AC-2602-36/10-P) de maneira 
fundamentada e detalhada (AC-1330-27 /08-P); 

d) Data e local de expedição dos orçamentos apresentados (AC-3889- 
25/09-1). 

34. Ademais, vale asseverar que a adequada pesquisa de preços é 
essencial para aquilatar o orçamento da contratação, sendo imprescindível para a 
verificar a existência de recursos suficientes para acobertá-la. 

35. Serve, também, para afastar o risco de limitação ou ampliação 
indevida da participação no certame4, uma vez que o valor contratual estimado é 
determinante para definir se a licitação deve ser destinada exclusivamente às 
microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas. 

36. No presente caso, houve a apresentação de 03 (três) orçamentos, 
porém sem a juntada de pesquisa do Banco de Preços, sugerindo que a 
Administração Municipal adote o critério de utilização de tal pesquisa em todos os 
processos licitatórios. 

2.4. Das Exigências de Habilitação 

37. A Lei n° 10.520/02 determina que a habilitação tar-se-á com a 
verificação de que "o licitante está em situação regular perante a Fazenda Nacional, 
a Seguridade Social e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, e as 
Fazendas Estaduais e Municipais, quando for o caso, com a comprovação de que 
atende às exigências do edital quanto à habilitação jurídica e qualificações técnica e 
econômico-financeira". 

38. Como se pode perceber da análise da minuta de edital, os requisitos 
estão presentes, porém faço ressalvas quanto à capacidade econômico-financeira 
que deve ser comprovada no presente processo licitatório e nos demais a serem 
realizados, visto que exigir somente a apresentação de certidão negativa de 
falência ou concordata, não me parece seguro para a Administração Pública, visto 
que a "saúde" econômica de grande parte das empresas brasileiras não encontram 
se em situação invejável, recomendando-se exigir a apresentação da documentação 
prevista no artigo 31 da Lei 8.666/93, objetivando sempre que o contrato possa ser 
cumprido em seus ulteriores termos. 

2.5. Dos critérios de Aceitação das Propostas 

39. Outra exigência da Lei n° 10.520/2002 é que a autoridade competente 
defina os critérios de aceitação das propostas feitas pelos licitantes (art. 3°, 1). 

40. Do exame da minuta de edital, verifica-se satisfeita a recomendação 
tocante aos critérios de aceitação das propostas. 

4 
Art. 18. l da LC nº 123/2006: /\rt. 6'' do Decreto n'' 6.204/2007 e art. 34 da Lei nº l l.488/2007. 
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2.6. Da Previsão de existência de recursos orçamentários 

41. A Lei nº 8.666/93, aplicável ao presente caso, estabelece que a 
realização de licitação depende da previsão de recursos orçamentários que 
assegurem o pagamento das obrigações decorrentes das aquisições e da 
contratação dos serviços comuns. 

42. Assim, conforme se denota do processo de licitação, o parecer contábil 
é genérico, merecendo seja o mesmo sanado, apontando todas as exigências legais 
para a realização do processo licitatório, no que tange às finanças públicas. 

2.7. Autorização para a abertura da licitação 

43. Superadas as etapas relativas ao planejamento da contratação, como 
a definição do objeto e a indicação do recurso próprio para a despesa, torna-se 
possível ao gestor avaliar a oportunidade e a conveniência de se realizar a 
contratação. 

44. Caso conclua por deflagrar a licitação pretendida, deve emitir a 
autorização para a abertura da licitação, prevista no art. 21, inciso V do Decreto n° 
3.555/2000. 

45. No presente caso, tal exigência foi cumprida. 

2.8. Da Minuta do Edital e seus Anexos 

46. Segundo o art. 21, incisos VIII e IX do Decreto n° 3.555/2000, o 
processo licitatório deve ser instruído com a minuta de edital e seus anexos, dentre 
os quais a minuta do contrato - o que foi atendido. 

CONCLUSÃO 

X\./· .. / .. ;,/ '•/.. 

-, 
I_ ·, 

/ 
/ 

47. Ante o exposto, a proposição está em condições de ser aprovada, 
devendo ser observadas todas as recomendações dispostas no presente parecer, 
especialmente: 

a) Que o presente processo licitatório seja numerado, nos termos do art. 38, 
caput, da Lei n. 8.666/93; 

b) Como a Administração optou pela utilização do pregão presencial, o que 
não foi devidamente justificado, opino pela tomada de providências a fim de 
comprovar a inviabilidade do emprego da forma eletrônica, nos termos do §1º 
do art. 20 da Lei nº 10.520/2002; 

c) Recomenda-se seja a presente licitação realizada como Ata de Registro de 
preços; 

PARECER JURÍDICO 7 



d) Recomenda-se a juntada de pesquisa junto ao Banco de Preços; 

e) Recomenda-se exigir dos licitantes a apresentação da documentação 
prevista no artigo 31 da Lei 8.666/93, objetivando sempre que o contrato 
possa ser cumprido em seus ulteriores termos. 

f) Devem ser adequadas no edital e na minuta do contrato todas as 
recomendações ora apresentadas. 

g) Deve ser juntado aos autos parecer contábil que atenda às exigências 
legais; 

52. Registro, por fim, que a análise consignada neste parecer se ateve às 
questões jurídicas observadas na instrução processual e no edital, com seus 
anexos, nos termos do parágrafo único do art. 38 da Lei n° 8.666/93. Não se 
incluem no âmbito de análise da Procuradoria os elementos técnicos pertinentes ao 
certame, como aqueles de ordem financeira ou orçamentária, cuja exatidão deverá 
ser verificada pelos setores responsáveis e autoridade competente do Município. 

53. Concluída a análise, encaminhem-se os autos ao setor de origem, para 
as providências cabíveis e posteriormente que remetam à esta Procuradoria Jurídica 
para novo parecer. 

Após, à consideração superior. 

Planalto/PR, 29 de junho de 2018. 
\ 

\ 
\\ 
\\ 

N KLAUCK 
/ 

ó~ OAB/PR n. 61.323 Procura 
/ 
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RESPOSTA AO PARECER JURÍDICO GÁS DE COZINHA PROCESSO Nº 250/2018 

Após receber parecer exarado sobre a documentação para o certame ora pretendido, 
segue as adequações que foram tomadas: 

• O processo foi numerado de art 38 caput da lei 8666/93: Pregão Presencial nº 
067/2018;. 

• Foi feito pesquisa junto ao Banco de Preços (EM ANEXO), a qual demonstrou que os 
valores cotados para este processo licitatório estão dentro do valor de mercado. 

• O parecer contábil foi solicitado ao setor de finanças e contabilidade, sendo 
apresentado somente o que se encontra anexado ao processo. 

• Pregão Presencial Justificativa EM ANEXO. 

Planalto - PR, 23 de julho de 2018. 

1 
,/ -'i 

CEZAR AUGUSTO SOARES 
PRESIDENTE CPL 



MUNICÍPIO DE PLANALTO 
CNPJ nº 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 

JUSTIFICATIVA USO DO PREGÃO PRESENCIAL COMO MODALIDADE 
ATUAL 

A Secretaria de Planejamento e Supervisão, juntamente 
com a Secretaria de Administração do Município de 
Planalto vem por meio deste apresentar os motivos que 
levam a usar como modalidade PRESENCIAL os 
Pregões, instituídos pela lei federal 10.520102, como 
segue: 

Nos termos do § 2° do artigo 1 ° do Decreto Federal nº 5.504, de 05 de 
agosto de 2005, apresenta-se justificativa para não utilização do Pregão, na sua 
forma Eletrônica, optando-se pela forma Presencial, como segue: 

Considerando que o supramencionado Decreto estabelece a 
obrigatoriedade da utilização da modalidade de licitação Pregão, nas licitações 
realizadas com a utilização de recursos repassados voluntariamente pela União; 

Considerando que o mesmo Decreto estabelece, também, a preferência 
pela utilização da modalidade Pregão na sua forma Eletrônica, não estabelecendo, 
contudo, sua obrigatoriedade, frise-se, mas, tão somente, a obrigatoriedade da 
modalidade Pregão; 

Considerando, assim, que o Pregão Eletrônico demanda a necessidade da 
utilização de uma plataforma de uso e acesso específica, via internet; 

Considerando que a utilização do Pregão Presencial, em lugar do 
Eletrônico, consiste, também, na inviabilidade de se verificar, neste último, para um 
elevado número de licitantes, antes da fase de lances, a adequação dos serviços 
propostos ao que foi disposto no edital, conforme exige a Lei nº 10.520/02, em seu 
art. 4 º, inc. VII. 

Considerando, no mais, que a opção pelo Pregão Presencial decorre da 
sua prerrogativa de escolha que possui a Administração, já que, como dito 
anteriormente, a Lei não obriga à utilização do Pregão Eletrônico, pois essa é uma 
alternativa do contratante quando o objeto for comum o bastante para ser 
completamente definido e encontrado no mercado, de forma simples e objetiva, 
inviabilizando uma verificação prévia das propostas de grande número de empresas, 
no Pregão Eletrônico. 

Considerando, ainda, que é sabido, e notório, que a realização do Pregão, 
na sua forma Eletrônica, tem acarretado alguns sérios problemas para os órgãos 
públicos de menor porte, a exemplo desta Prefeitura, especialmente no que tange ao 
cumprimento contratual, por conta, em grande parte, da distância, essa permitida na 
modalidade Eletrônica, e desinteresse posterior de licitantes, decorrente daquela, 
quando da adjudicação, vindo a resultar em prejuízo, em diversos aspectos, como 
econômico, material e temporal, para o órgão, o mesmo não ocorrendo quando do 
Pregão na sua forma Presencial, que demanda, e demonstra, maior interesse por 
parte dos municípios do estado do Paraná participantes, justamente pela 
necessidade da presença física do licitante, assegurando, geralmente, desta forma, 
a contratação; 
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Considerando, por fim, que o Pregão é a forma obrigatória de modalidade 
de licitação a ser utilizado, previsto na lei 10.520/02, sendo facultada como 
preferencialmente e não obrigatória o uso de tecnologia de informação, o que, 
efetivamente, aqui ocorre, tendo sido apenas, optado pela sua forma Presencial, o 
que, reitere-se, indubitavelmente, é permitido pela mesma legislação pertinente, haja 
vista que a lei e o Decreto 5.504/05 predito apenas estabelece a preferência pela 
forma Eletrônica nos casos de recursos vinculados à federação, e não sua 
obrigatoriedade, e sendo que o Pregão Presencial, além de mais prático, fácil, 
simples, direto e acessível, atinge o seu fim, e fim único de toda licitação, qual seja 
garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, permitindo a 
participação de quaisquer interessados que atendam aos requisitos exigidos, e a 
selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração, mediante sessão 
pública, por meio de propostas de preços escritas e lances verbais, além de ser 
eminentemente público e aberto, não resultando, desta forma, em qualquer prejuízo 
para a Administração, eis porque se justifica a inviabilidade da utilização do pregão 
na forma eletrônica, optando-se, como aqui se faz, pela utilização do Pregão 
Presencial. 

Planalto - PR, 23 de julho de 2018. 

CEZAR AUGU-SiO SOARES 
Secretário Municipal de Planejamento e Supervisão 
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!TEM 
PREÇOS 

VALOR UNIT. 

(COMPRASNET) QUANT!DADE TOTAL 

l) GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO· GI P 
.r:::$7900 l Unidade RS79,iJO 

Preço 
ComprasNet Órgão P(1bl!co 

Identificação Data 

lvllNISTER!O DA Ffa2Et\JOA_ i Secíetana da Receita Federal i Superintendências 
Regionais da Receita Federai i 9ª .8egi.3o Fiscal! Delegacia da Receita Federal em 
Foz do Iguaçu 

Licitação Preço 

~~ºPregào:420-18 04/07/2018 R$79,0C 
IJASG•l70162 

..-.. 
2) gas liqufeitc 45 kg 

R$290,00 l Unidade R$290,00 
Preço 
ComprasNet órgão Público 

Identificação Data 
Licitação Preço 

U~JIVEPSIDADE TECi'JOLOG!C,11 FEDERAL DO PAR,1\fJAIUTFPR D,spensa de 
Licitação Nº 
1 /2018 

UASG 153991 

Valor Global: R$369,00 

~ 1) GAS UQUEFE!TO. 

' e.o. ,,_____ ·-·· '' 
Valor do ítem em relação ao total Quantidade de preços por ítem 

2) gas liqufeitc .. 

0 75 

<\25 

ltern : 

Detalhamento dos Itens 

Quantidade Descrição 
Observação 

I Unidade GÁS LlüUEFEITO DE PETRÓLEO~ GLP, i\JOivlE GAS Er,GARRAF1\DO ( GLP) 

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais 

í / :3 



Data: 

Superintendências Reçio:1ais da Receita Federa: 
9ª Reçfk\ Fiscai 

De!egac.1a cJa Receita Federal err1 Foz iguaçu 

Modalidade: Preqào Eietcónico 

SRP: SIM 

Identificação: ~iºPregào42018 / UASG 1701 

Loteíltem: /2 

Ata: Link Ata 

Adjudicação: 06/07 /201 1 o 07 
De scr ição: GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO .. GLP- C,ÁS L:QUEfETQ DE PETROl .. ED Homologação' %/07/2018 1 

·· GLP, 1-lüfvlE GAS Ei'IGARRAFADO GLP ': Fonte: 

conf,Jr:11e estabelecíoas de 

GatMat: 47678- C3AS L_iQUCFEITO DE PETF~OLECI - GLP, GAS E~~:3A~RAF,úDO ( G:_P) 
~JOé/E Quantidade: 150 

Unidade: botiJão 

UF: PR 

cr~PJ RAZ.6,0 SOCIAL DO FORNECEDOR 
VALOR DA PROPOSTA FINAL 

09, 138.709/0001 22 VALDOMIRO lvlART!1\IS ALVES !VIE 
* VENCEDOR * RS79 00 

Marca: LIQUIGAS 
Fabricante: uou1c;As 
Modelo: GLP13 KG 

Descrição: CARGA DE GLP 13 K13 DA lvlARCA L!QUIGAS PRAZO DE EN fREGA ATE 2 HOP.AS APÓS SOLICITADO O GÁS, PR1\ZO DE GARê\NTl/o. DO PRCiDUTO TE 
i~DO \/AZAlvlENTO NO BOTiJÃO SERÁ TROCADO l1\/JEDiATMJcN1E PRAZC D VALIDADE D.'\ PROPOSTA 60 DIAS 

Estado: Cidade: 
PR Foz do Iguaçu 

Endereço: 
R El'ii~Esro GAYER, 1189 

Nome de Contato: 
Luziane Claudia Pah.,do Siega 

Telefone: 
(45) 3522-3112 

Email: 
vai dorniro. liquiq as@hoti112 il. com 

Quantidade Descrição Observação 
1 Uniôade gas hquereito 45 lq 

Preço (ComprnsNet) 1. Média das Propostas Iniciais 

órgão: Uf"VERSl[)/;DE TEC:i\JOUJIS!CA FEDERAI_ 
:_iTFPR 

Data: 

dos se1vidoíes para o ;~·e:!odo de 12 :ne·- es 

SRP: 

Labora.orios, 

Mcdalldade: 
Objeto: Aqu,sição de liquefeito de petróleo (G~F) de 1 :3kg e 45kq os 

Descrição: GAS ENGARRAFADO ( GLP )- GAS LIQUEFEITO DE PETRéJLEC (GcP)o 
FORl\~!:C!DO E1V CiU1\iDPOS DE 45 

Cat Mat: 47678 - G,l,S LIQUEFEITO DE PETRJLEC - GLP G.AS E~JGAR~AFADC ( GLP .) 
!'JOG/E 

Lote/!tern: 2/1 
Ata: .:\ta 

Fonte: 

Quantidade: 2 

Unidade: :Jeça 

UF: "R 

CNPJ FlAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR 
VALOR DA PROPOSTA INIC:AL 

09.204.351 /000199 GIRASSOL COlv!ER.CIO DE GAS L TDA. ~ ME 
* VEi'JCEDOFi * R$290,0•J 

Marca: liquigás 
Fabricante: Fabricante n.3o infc1·mZ1do 

Descrição: GÁS LIOUEFE!TO DE PETROLEO (GLP), FDRi\JEC!DO Eiv1 CJLJ~~DRD.S DE 45 «o 

Endereço: 

2 ! 3 
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EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 067/2018 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 
TIPO:MENORPREÇOPORITEM 

"EXCLUSIVO ME-EPP" 

1-PREÂMBULO: 

O MUNICIPIO DE PLANALTO - ESTADO DO PARANÁ, Setor de Compras e Licitações, 
através do(a) Pregoeiro (a) e respectiva equipe de apoio, designados pela Portaria nº 019/2018, 
com a devida autorização expedida pelo Prefeito Municipal Sr. Inácio José Werle, de 
conformidade com a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e suas alterações, Decreto Municipal 
de nº 2727 /2007 de 26/06/2007, e subsidiariamente a Lei nº. 8.666 de 21 de junho de 1993, suas 
alterações, Lei Complementar 123/06 e Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014 e 
demais legislações aplicáveis, torna pública a realização de licitação, no dia 03/08/2018 às 09:00 
(nove) horas, no Prédio da Prefeitura Municipal sito a Praça São Francisco de Assis, nº 1583, 
Município de Planalto, Estado do Paraná, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, nos termos 
constante no item 2 do presente instrumento, nas condições fixadas neste Edital e seus Anexos, 
sendo a presente licitação do tipo MENOR PREÇO POR ITEM: 

1.2- Recebimento dos envelopes para protocolo, propostas e documentação de habilitação, 
deverão ser entregues no máximo até às 09:00h (nove) horas do dia 03/08/2018. 

1.3- O edital completo poderá ser obtido pelos interessados no site do Município de Planalto - 
www.planalto.pr.gov.br. Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone ( 46) 3555-8100 
Ramal 204, e-mail: !icitacao@planalto.pr.gov.br ou junto ao Departamento de Licitação do 
Município no endereço acima citado, de segunda a sexta feira, no horário das 08:30 às 11 :30 e 
das 13:30 às 17:30 h. 

2-DO OBJETO 

2.1- É objeto desta licitação a seleção de sociedade empresana visando à aquisição de gás 
liquefeito de petróleo destinado ás necessidades de consumo das Unidades Administrativas deste 
Município, nas condições fixadas neste edital e seus anexos. 
fLOTE: 1 

1 !Gás liquefeito de petróleo, uso doméstico, /400 
volume liquido 31,5 litros, peso liquido 
13 kg. 

R$29.600,00 74.00 

R$29.800.00 
1 

2 IGás liquefeito de petróleo, uso doméstico/ 100 i UN 
e industrial, volume liquido 108,0 litros.] 
peso 45 kg · 

298,00 

•••• / R$59.400,00_j 
Tot-..1 
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2.2- O valor máximo correspondente ao total do objeto é de R$ 59.400,00 ( cinquenta e nove mil 
e quatrocentos reais), conforme demonstrado no Anexo I, do presente ato convocatório. 

3 - DA ABERTURA: 

3.1- A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, dirigido pelo(a) Pregoeiro (a), a 
ser realizada conforme indicado abaixo, de acordo com a legislação mencionada no preâmbulo 
deste edital. 

LOCAL: Prefeitura Municipal de Planalto - PR 
Praça São Francisco de Assis, nº 1583 - Centro - CEP: 85. 750-000. 
Planalto - PR 
DATA: 03/08/2018. 
HORA: 09:00 horas. 

4 - DAS CONDIÇÕES DE PAR TI CIP AÇÃO: 

4.1- A presente licitação destina-se EXCLUSIVAMENTE à participação de MICROEMPRESA 
- ME e EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP, qualificadas como tais nos termos do art. 3°, 
da Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Complementar nº 147/2014. 

4.2- Não poderão participar da presente licitação, as empresas que: 
a) Estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com o Município de Planalto - PR; 
b) Tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública; 
e) Não poderão participar as interessadas que se encontrarem sob falência, concordata, concurso 
de credores, dissolução, liquidação; empresas estrangeiras que não funcionem no País, nem 
aquelas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, ou punidas com suspensão do direito de licitar e contratar com o Município de Planalto, 
bem como servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada ao órgão promotor da licitação ou 
empresa de que tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico. 
d) pessoa jurídica não enquadrada na Lei Complementar da MICROEMPRESA - ME e 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE -EPP, (LC nº 123/2006 e LC nº 147/2014). 

4.3- Poderão participar da presente licitação toda e qualquer pessoa jurídica enquadrada nos 
termos do art. 3º Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Complementar nº 147/2014 e que atenda 
todas as exigências do presente Edital e seus anexos e apresentarem os documentos nele 
exigidos, em original ou por qualquer processo de cópia autenticada em Cartório de Notas e 
Oficio competente, ou por servidor da Administração ou da Equipe de Apoio do Pregão, 
devidamente qualificado, ou publicação em órgão da imprensa oficial. 

5-DO CREDENCIAMENTO DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
5.1- DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO 
(documentação que deverá ser apresentada separadamente e fora dos envelopes): 

5.1.1 - A licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao(a) 
Pregoeiro (a) um 

1 2 
!_·· ·"1-.,f~ 
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representante legal que, devidamente identificado e credenciado, será o único admitido a intervir 
no procedimento licitatório no interesse da representada ( conforme modelo). 

5.2 - No dia, hora e local designados para recebimento dos envelopes, o credenciamento será 
efetuado da seguinte forma: 

5.2.1 - No caso de sócio ou proprietário: 
5.2.1.1 - Carteira de Identidade ou documento equivalente ( com fotografia); 
5.2.1.2 - Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de Sociedades Empresariais; 

5.2.1.3 - Documento de Eleição de seus Administradores, no caso de Sociedades por Ações; 
5.2.1.4 - Inscrição no Registro Público da Junta Comercial pertencente, no caso de Empresário Individual; 

5.2.1.5 - Declaração de que atende os requisitos de habilitação, conforme o modelo anexo (Anexo III); 

5.2.2 - Caso seja designado OUTRO REPRESENTANTE, este deverá estar devidamente 
credenciado, sendo imprescindível, para que o credenciamento seja aceito, a apresentação dos 
seguintes documentos: 

5.2.2.1 - Carteira de Identidade ou documento equivalente (com fotografia): 
5.2.2.2 - Procuração ou Carta de Credenciamento (Anexo II}, firmada pelo representante legal 
da licitante, nos termos do seu Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social; 
5.2.2.3 - Contrato Social, Estatuto ou documento equivalente, visando à comprovação da 
condição do titular para delegar poderes ao representante a ser credenciado; 
5.2.2.4 - Declaração de que atende os requisitos de habilitação, conforme o modelo anexo (Anexo III); 

Todas as empresas participantes deverão entregar declaração onde conste (sob as penas da Lei) 
que cumprem plenamente os requisitos de habilitação (modelo anexo). 

5.3- A ausência de credenciamento constituirá motivo de inabilitação do proponente ou 
desclassificação de sua proposta. 

5.4 - Para usufruir do tratamento diferenciado estabelecido na Lei Complementar nº 123/06 e 
147/2014, conforme Anexo VI, as empresas participantes deverão apresentar: 
5.4.l- Declaração de que cumprem os requisitos legais para a qualificação como microempresas 
ou empresa de pequeno porte, conforme Anexo VI. 
5.4.2- Certidão simplificada do seu enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno 
Porte junto a Junta Comercial do Estado onde se localiza a empresa licitante, expedida em no 
máximo 90 (noventa) dias anteriores à data de abertura desta licitação. 

6- DA PROPOSTA DE PREÇO (ENVELOPE Nº 1): 

6.1- A proposta de preços, a ser entregue através do ENVELOPE Nº 1, deverá preferencialmente 
ser gerada pelo sistema EQUIPLANO auto cotação, ( conforme link: 
http://planalto.pr.gov.br/upload/downloads/esProposta.exe), e apresentada na forma eletrônica 
em (CD) para alimentação do sistema de apuração, e ainda ser impressa em O 1 (uma) via, 
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devidamente assinada pelo representante legal da Licitante, com poderes para tanto, redigida e 
impressa por meio mecânico ou informatizado, preferencialmente em papel de tamanho A4, 
timbrado da empresa, ou na falta deste, em papel branco, de forma clara, sem emendas, rasuras 
ou entrelinhas, deverá ser elaborada considerando as condições estabelecidas neste edital e 
preferencialmente no modelo de proposta de preços (Anexo I) disponibilizada eletronicamente 
pelo Departamento de Licitação: 

a) Dados da Empresa: Indicar a razão social da empresa licitante, número de inscrição do CNP J 
do estabelecimento da empresa que efetivamente irá fornecer o objeto da licitação, endereço 
completo, telefone, fac-símile e endereço eletrônico (e-mail), este último, para contato e envio de 
documentos. Obs: O endereço de e-mail, indicado na proposta de preços será considerado como 
endereço válido para o envio de Atas e Contratos firmados, desta forma deverá ser colocado 
endereço da pessoa responsável pelo recebimento e envio destes documentos. 
b) Preço unitário e total, com, no máximo, 2 (duas) casas após a vírgula, devendo o preço incluir 
todas as despesas necessárias para a execução do objeto da presente licitação, no local indicado 
pela licitante; em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e 
na proposta específica, prevalecerão ás da proposta. Ocorrendo divergência entre o valor unitário 
e total para os itens do objeto do edital, será considerado o primeiro. 
e) Prazo de validade da Proposta de Preços, que deverá ser de, no mínimo, 60 (sessenta) dias e 
será contado a partir da data do entrega do invólucro contendo a Proposta de Preços ao Licitador, 
sendo que para a contagem do prazo excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o dia do 
vencimento. O prazo de validade da proposta deverá constar expressamente na proposta de 
preços sob pena de desclassificação. 

d) A Proposta de Preços apresentada deve incluir todas e quaisquer despesas necessárias, 
inclusive taxas e impostos para a execução do objeto, e indispensáveis para a perfeita execução 
das obrigações decorrentes desta licitação e do respectivo termo contratual e deve ser elaborada 
em conformidade com a legislação aplicável e as condições estabelecidas neste instrumento 
convocatório e seus anexos. 

6.2- A apresentação de uma proposta na Licitação será considerada como evidência de que a 
proponente: 

a) Examinou criteriosamente todos os documentos do Edital, que os comparou entre si e obteve 
do Licitador todas as informações sobre qualquer ponto duvidoso; e reconhece que a tarefa de 
reunir os documentos solicitados no edital é de responsabilidade da empresa, apenas poderá tirar 
dúvidas com licitador, e que o mesmo não está obrigado a conferir a documentação antes da 
sessão marcada para a licitação. 

b) Considerou que os elementos desta Licitação permitem a elaboração de uma proposta 
totalmente condizente para o fornecimento do objeto licitado. 
c) Reconhece corno irrestrita e irretratável as condições estabelecidas no Edital e que sendo 
vencedor da licitação, assumirá integral responsabilidade pelo perfeito e completo fornecimento 
do objeto licitado de acordo com as especificações propostas. 

6.3- A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer 
alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste edital. 

6.4-DESCLASSIFICAÇÃO DAS LICITANTES 
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6.4.1- Será desclassificada a licitante que deixe de cumprir quaisquer exigências deste Edital. 

6.4.1.1- Será desclassificada a Proposta de Preços que se oponha a qualquer dispositivo legal 
vigente ou a que consigne preços excessivos ou manifestamente inexequíveis. 

6.4.1.2- Não serão consideradas as vantagens não previstas neste edital, nem preços ou vantagens 
baseadas em ofertas das demais licitantes, preço unitário simbólico, preços inisórios ou com 
cotação equivalente a zero. 

6.4.1.3- Que não constar expressamente o prazo de validade na proposta de preços, que deverá 
ser de no mínimo 60 (sessenta) dias conforme especificado no item 6.1 letra "e". 

6.4.1.4- Deixar de apresentar quaisquer documentos de habilitação solicitados no item 8 deste 
edital de licitação. 

6.4.1.5- Apresentem valores cotados acima do máximo estipulado no item 02 (do objeto) e no 
anexo I (proposta de preços). 

7 - FORMAS DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

7.1- No local, dia e hora indicados no preâmbulo deste edital. os representantes credenciados das 
Proponentes deverão entregar, simultaneamente, ao(a) Pregoeiro (a) ou equipe de apoio, os 
documentos e as propostas, exigidos no presente edital, em 02 (dois) envelopes fechados, 
distintos e numerados de I e II na forma dos subitens abaixo: 

ENVELOPE I - PROPOSTA DE PREÇOS 
MUNICIPIO DE PLANALTO 
(NOME COMPLETO DO LICITANTE) 
(CNP J DA LICITANTE) 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 067/2018 

ENVELOPE II - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
MUNICIPIO DE PLANALTO 
(NOME COMPLETO DO LICITANTE) 
(CNPJ DA LICITANTE) 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 067/2018 

8 - DA HABILITAÇÃO. 

8.1 - DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº II): 

8.2 - A documentação deverá ser apresentada de acordo com o disposto neste edital e conter, 
obrigatoriamente, todos os requisitos abaixo, sob pena de inabilitação: 

8.2.1- Da Regularidade Fiscal 

8.2.l.l - Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNP.J, com data de 
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emissão não superior a 60(sessenta) dias; 

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

8.2.1.3 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação de Certidão 
Negativa De Débitos Relativos Aos Tributos Federais E A Dívida Ativa Da União, expedida 
pelo Ministério Da Fazenda/Secretaria da Receita Federal do Brasil; 

8.2.1.4 - 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; 

8.2.1.5 - 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; 

~.2.2- Da Qualificação Econômica Financeira 

8.2.2.1-· Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica. Não constando o prazo de validade, o Pregoeiro (a) aceitará apenas a certidão 
expedida até 60 (sessenta) dias antes da abertura das propostas. 

8.2.3- Da Prova de Inexistência de Débitos Trabalhistas, de acordo com a Lei nº 12.440 de 7 de 
julho de 2011. 

_8.2.4 - Documentos Complementares: 

8.2.4. l - Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ( com situação ativa) ou 
Municipal (Alvará de Funcionamento), relativo ao domicílio ou sede da proponente, pertinente 
ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame; 

8.2.4.2 -_Registro na Agência Nacional de Petróleo (ANP). 

8.2.4.3 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e última alteração; 

8.2.4.4 - Declaração de Idoneidade ( anexo IV) 

8.2.4.5 - Declaração de Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do Artigo 7º da Constituição 
Federal (anexo V); 

8.3- Das Disposições Gerais dos Documentos de habilitação e credenciamento: 

8.3.1- Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original, por 
qualquer processo de cópia autenticada, publicação em órgão da imprensa oficial ou ainda em 
cópia simples, a ser autenticada pelo (a) Pregoeiro (a)/Equipe de Apoio, mediante conferência 
com os originais, não sendo aceito qualquer documento em papel termo- sensível (Fac - símile). 

;~- 6 
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a) serão aceitas apenas cópias legíveis; 
b) não serão aceitos documentos cujas datas estejam esmaecidas, inelegíveis ou rasuradas; 
c) Os documentos de habilitação deverão estar em plena vigência e, na hipótese de inexistência 
de prazo de validade expresso no documento, deverão ter sido emitidos há menos de 60(sessenta) 
dias da data estabelecida para o recebimento das propostas. 

8.3.2- O(a) Pregoeiro (a) poderá desclassificar a proposta ou mesmo desqualificar a empresa, a 
qualquer tempo, no caso de conhecimento de fato superveniente ou circunstância desabonadora 
da empresa ou de seus sócios, nos termos do artigo 43, § 5º, da Lei nº 8.666/93. 

8.3.3- As licitantes ficam obrigadas, sob as penas da lei, a declarar quando de sua ocorrência, 
fatos supervenientes impeditivos da habilitação, na forma do art. 32, parágrafo 2º, da Lei 
8.666/93 e alterações posteriores; 

8.3.4- As Certidões quanto à regularidade fiscal. poderão ser emitidas via Internet, e deverão ser 
apresentados em via original de impressão, desde que haja possibilidade, terão suas 
autenticidades confirmadas pela Comissão de Licitação, através de conferência no respectivo 
"site" de emissão. 

8.3.S- A Comissão de Licitação inabilitará a Licitante que venha a incorrer em fatos que 
desabone sua idoneidade, que comprove a falsidade das informações prestadas ou qualquer outro 
que contrarie as disposições contidas neste Edital. 

8.3.6- Todos os documentos deverão estar dentro dos respectivos prazos de validade e poderão 
ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia, desde que autenticada por 
cartório ou por membros da comissão de licitação. 

8.3.7- Os documentos que serão autenticados por membros da comissão de Pregão deverão ser 
apresentados em até O 1 (um) dia útil anterior à data prevista para a abertura dos envelopes, 
evitando assim, situações que atrasem o procedimento do certame. A autenticação, quando feita 
pelos membros da comissão de licitação do Município de Planalto - PR, poderá ser efetuada, em 
horário de expediente, na sala de licitações do prédio sede da Prefeitura Municipal de Planalto - 
PR, situada na Praça São Francisco de Assis, nº 1583 - Centro, no horário das 08:30 às 11 :30 e 
das 13:30 às 17:30 h., sem custo algum para a empresa interessada em participar do certame, 
desde que acompanhados dos originais para que sejam realizadas as conferencias necessárias. 

8.3.8- O CNPJ/MF a ser indicado nos documentos da proposta de preço e da habilitação, deverá 
ser o mesmo estabelecimento da empresa que efetivamente faturará e fornecerá o objeto da 
presente licitação. 

8.3.9- Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fac-símile, admitindo-se fotos, 
gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos, apenas como forma de ilustração das propostas de preço. 

9 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA nos ENVELOPES: 

9.1- No dia, hora e local designado neste Edital, na presença dos representantes de todas as 
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licitantes, devidamente credenciadas, o(a) Pregoeiro (a), que dirigirá a sessão, após abertura da 
mesma, receberá os documentos para credenciamento exigidos no item 5 deste edital, de cada 
licitante, não admitindo-se, contudo, a entrega por pessoas não previamente credenciadas. 

9.2- Tão logo tenham sido recebidos os documentos e envelopes, o(a) Pregoeiro (a) comunicará 
aos presentes que a partir daquele momento não mais serão admitidas novas licitantes ao certame. 

9.3- Encerrada fase de recepção dos documentos exigidos na licitação, o(a) Pregoeiro (a) 
concluirá, se ainda não o tiver feito. o exame dos documentos de credenciamento dos 
representantes das licitantes, tal como previsto no item 5 do edital, exame este iniciado antes da 
abertura da sessão. 

9.4- Concluída a fase de recepção dos documentos exigidos na licitação e de credenciamento dos 
representantes das licitantes, o Pregoeiro (a) promoverá a abertura dos envelopes contendo as 
propostas de preços, conferindo-as e rubricando todas as suas folhas. 

9.5- Após a entrega dos envelopes não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de 
fato superveniente e aceito pelo(a) Pregoeiro (a). 

10 - DO JULGAMENTO: 

10.1- O julgamento da licitação será dividido em duas etapas (Classificação das propostas e 
Habilitação) e obedecerá, quanto à classificação das propostas, ao critério do MENOR PREÇO 
POR ITEM. 

10.1.1- A etapa de classificação de preços, que compreenderá a ordenação das propostas de todas 
as licitantes, classificação das propostas passíveis de ofertas de lances verbais, das licitantes 
proclamadas para tal, classificação final das propostas e exame da aceitabilidade da proposta da 
primeira classificada, quanto ao valor. 

10.1.2- Durante a etapa de lances não será permitido o uso de celulares para a consulta de preços. 
Quando convocado pelo(a) Pregoeiro (a). o licitante desejar efetuar ligações para consulta de 
preços, ou estiver ausente da sala de licitações seja qual for o motivo, o mesmo perderá o direito 
ao lance e será excluído da etapa de lances para aquele item. 

10.1.3- A etapa de habilitação compreenderá a verificação e análise dos documentos 
apresentados no envelope "Documentos de Habilitação" da licitante classificada em primeiro 
lugar, relativamente ao atendimento das exigências constantes do presente Edital. 

10.2- Etapa de Classificação de Preços: 

10.2.1- Serão abertos os envelopes "Proposta de Preços" de todas as licitantes. 

10.2.2- O(a) Pregoeiro (a) informará aos participantes presentes quais licitantes apresentaram 
propostas de preço para o fornecimento do objeto da presente licitação e os respectivos valores ofertados. 
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10.2.3- O(a) Pregoeiro (a) fará a ordenação dos valores das propostas, em ordem crescente, de 
todas as licitantes. 

10.2.4- O(a) Pregoeiro (a) classificará a licitante da proposta de menor preço para cada item e 
aquelas licitantes que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 
1 O %( dez por cento), relativamente à de menor preço, para que seus autores participem dos lances verbais. 

10.2.4.1- O valor máximo, em reais, das propostas a serem admitidas para a etapa de lances 
verbais, conforme subi tem 10.2.4, será o valor da proposta válida de menor preço, multiplicado 
por 1, 1 O (um virgula dez), desprezando-se a terceira casa decimal. 

10.2.5- Quando não houver, pelo menos, 03 (três) propostas escritas de preços nas condições 
definidas no subitem anterior, o(a) Pregoeiro (a) classificará as melhores propostas, até o 
máximo 03 (três), para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os 
preços oferecidos nas propostas escritas. 

10.2.6- Em seguida, será iniciada a fase de apresentação de lances verbais a serem propostos 
pelos representantes das licitantes classificadas, lances verbais estes que deverão ser formulados 
de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes, ficando esclarecido que o valor do 
primeiro lance verbal deverá ser inferior ao valor da menor proposta escrita ofertada. 

10.2.7- O(a) Pregoeiro (a) convidará os representantes das licitantes classificadas (para os lances 
verbais), a apresentarem, individualmente, lances verbais, a partir da proposta escritas 
classificada como menor preço, prosseguindo sequencialmente, em ordem decrescente de valor. 

10.2.8- O Pregoeiro (a) poderá estabelecer lances mínimos a serem ofertados de acordo com o 
item a ser adquirido. 

10.2.9- Caso não mais se realize lance verbal será encerrada a etapa competitiva e ordenadas às 
ofertas, exclusivamente pelo critério de MENOR PREÇO POR ITEM. 

10.2.10- A desistência em apresentar lance verbal, para determinado item, quando convocado 
pelo(a) Pregoeiro (a), implicará na exclusão da licitante das rodadas posteriores de oferta de 
lances verbais para aquele item, ficando sua última proposta registrada para classificação, na 
final da etapa competitiva. 

10.2.11- Caso não se efetive nenhum lance verbal, será verificado a compatibilidade entre a 
proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação. 

10.2.12- Declarada encerrada a etapa competitiva e classificadas as propostas, o(a) Pregoeiro (a) 
examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao valor, decidindo motivada e 
expressamente a respeito. 

10.2.13- Se a oferta não for aceitável, o(a) Pregoeiro (a) examinará a oferta subsequente, 
verificando a sua aceitabilidade, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a 
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apuração de uma proposta que atenda integralmente ao Edital. 

10.2.14- Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e classificadas, e não se realizem 
lances verbais, o desempate se fará por sorteio, em ato público, na mesma sessão do Pregão. 

10.2.15- Nas situações previstas nos subitens 10.2.10 e 10.2.13, o(a) Pregoeiro (a) poderá 
negociar diretamente com o representante credenciado para que seja obtido o melhor preço para 
a administração. 

10.2.16- Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente ás 
sanções administrativas constantes do item 12, deste Edital. 

10.2.17- Será desclassificada a proposta que contiver preço ou execução do objeto condicionados 
a prazos, descontos, vantagens de qualquer natureza não previstos neste Pregão; 

10.2.18- Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na 
proposta específica, prevalecerão as da proposta. 

10.3- DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E FAVORECIDO ÀS MICROEMPRESAS 
E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE SEGUNDO A LEI COMPLEMENTAR 
FEDERAL 123/06. 

10.3.1 -- Destina-se exclusivamente para microempresas e empresas de pequeno porte, ou que se 
enquadrarem nos termos do art. 3° da Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Complementar nº 14 7/2014. 

10.4- ETAPA DE HABILITAÇÃO, DECLARAÇÃO DA LICITANTE VENCEDORA E 
ADJUDICAÇÃO. 

10.4.1- Efetuados os procedimentos previstos no item 10.2 e 10.3 deste Edital, e sendo aceitável 
a proposta classificada em primeiro lugar, o(a) Pregoeiro (a) anunciará a abertura do envelope 
referente aos "Documentos de Habilitação" desta licitante. 

10.4.2- As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a 
habilitação na presente licitação, ou os que apresentarem em desacordo com o estabelecido neste 
edital, serão inabilitadas. 

10.4.3- As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação 
exigida para efeito de comprovação da regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

10.4.4- Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, a microempresa ou 
empresa de pequeno porte terá assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por 
igual período, a critério da Administração Pública, caso apresente alguma restrição pertinente à 
documentação de regularidade fiscal, para a devida regularização da documentação, pagamento 
ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito, negativa. 

..) 
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Parágrafo Único - A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem acima. 
implicará na decadência do direito à contratação, sendo facultado à Administração convocar os 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

10.4.5- Constatado o atendimento das exigências previstas neste Edital, a licitante será declarada 
vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação, pelo(a) próprio(a) Pregoeiro (a), na 
hipótese da inexistência de recursos, ou desistência de sua interposição, e pela autoridade titular 
do órgão promotor do certame. na hipótese de existência de recursos e desde que improvisos, 
face ao reconhecimento da regularidade dos atos procedimentais. 

10.4.6- Caso o proponente não atenda às exigências de habilitação, o(a) Pregoeiro (a) examinará 
a oferta subsequente de menor preço, decidirá sobre sua aceitabilidade e, em caso positivo, 
verificará as condições de habilitação de seu proponente, e assim sucessivamente, até a apuração 
de uma oferta aceitável cujo proponente atenda os requisitos de habilitação, caso em que será 
declarado vencedor, o(a) Pregoeiro (a) poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor. 

10.4. 7- Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a 
intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das 
razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra 
razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, 
sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos; 

10.4.8- Da sessão do Pregão, será lavrada ata circunstanciada, que mencionará as licitantes 
credenciadas, as propostas escritas e as propostas verbais finais apresentadas, a ordem de 
classificação, a analise da documentação exigida para habilitação e os recursos interpostos, 
devendo ser a mesma assinada, ao final, pelo(a) Pregoeiro (a), sua equipe de apoio. 

10.4.9- Os envelopes com os documentos relativos à habilitação das licitantes não declaradas 
vencedoras permanecerão em poder do(a) Pregoeiro (a), devidamente lacrados. até que seja 
retirada a nota de empenho pela licitante vencedora. Após esse fato, ficarão por 20 (vinte) dias 
correntes à disposição das licitantes interessadas. Findo esse prazo, sem que sejam retirados. serão destruídos. 

10.4.10- Ao final da sessão, na hipótese de inexistência de recursos, ou desistência de sua 
interposição, será feita pelo(a) Pregoeiro (a), a adjudicação do objeto da licitação à licitante 
declarada vencedora, com posterior encaminhamento dos autos a Autoridade Competente do 
Município de Planalto - PR, para homologação do certame e decisão quanto à contratação. 

11- CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

11.1- O objeto deverá ser entregue na Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Educação e 
Secretaria de Saúde, ou nos locais definidos na ordem de compra, no prazo de até 60 (sessenta) 
minutos contado após o recebimento da Solicitação de Entrega. 

,· 
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11.2- A empresa deverá entregar um produto de boa qualidade, livre de defeitos, imperfeições e 
outros vícios que impeçam ou reduzem sua usabilidade, observando rigorosamente as 
características especificadas, adequadas para proteger seus conteúdo contra danos durante o 
transporte até o local de entrega. 

11.3- Independentemente da aceitação, o adjudicatário garantirá a qualidade do objeto, 
obrigando-se a substituir aquele que apresentar defeito. 

11.4- A CONTRATADA se responsabilizará por todas as despesas relativas ao pagamento de 
seus empregados, encargos trabalhistas, previdenciários, bem como imposto e taxas incidentes 
sobre o presente contrato, além das despesas decorrentes de mão de obra, combustíveis, 
lubrificante, pneus, manutenção dos veículos, materiais e equipamentos correrão pôr conta da 
Contratada, assim como as despesas referentes aos seguros, bem como quaisquer danos causados 
a terceiros, correndo ainda por sua conta o pagamento de impostos de quaisquer naturezas do 
presente contrato. 

11.5- O contratado ficará obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e 
supressões que se fizerem no quantitativo do objeto, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado do contrato, proporcionalmente de cada item. Nenhum acréscimo ou supressão 
poderá exceder o limite estabelecido, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre 
as partes. 

12 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, RESCISÃO E MULTA: 

12.1- DAS SANÇÕES POR DESCUMPRIMENTO DA PROPOSTA - FASE PRÉ 
CONTRATUAL; 

12.1.1- À proponente que não honrar a proposta protocolada ou solicitar a desistência dela, 
poderão ser aplicadas, a critério da Administração, as seguintes penalidades: 
12.1.1.1- Multa de até 2,0 % (dois por cento) do valor global proposto, no caso de desistência de 
proposta protocolada, e ainda poderão ser aplicadas, neste caso, as penalidades dos itens 
seguintes; 

12.1.1.2- Suspensão do direito de licitar pelo prazo que a autoridade competente fixar, segundo 
graduação que for estipulada em razão da natureza da falta; 
12.1.1.3- A declaração de inidoneidade para licitar na Administração Municipal. 
12.1.1.4- 10% (dez por cento) sobre o valor total dos itens vencedores da licitação, no caso de 
recusa injustificada da licitante adjudicatária em firmar o instrumento de contrato ou deixar de 
apresentar os documentos exigidos para a sua celebração, nos prazos e condições estabelecidas 
neste Edital; 

12.2- DAS SANÇÕES POR INADIMPLENCIA DO CONTRATO - FASE 
CONTRATUAL 

12.2.1- Sem prejuízo das demais penalidades previstas na legislação em vigor, o contrato que se 
tornar inadimplente, ou cuja justificativa não seja aceita pela Administração, estará sujeito as 
seguintes sanções cumulativas ou não, conforme estabelece a Lei de Licitações. 

12.2.2- A Contratada inadimplente será aplicada total ou parcialmente, às sanções legais, a saber: 
a) Advertência; 
b) Multa administrativa, graduáveis conforme a gravidade da infração; 

_,.. 
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c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, emissão de declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos e inclusão na lista de impedidos de 
licitar junto ao Tribunal de Conta do Estado do Paraná, a licitante que: 
1. Convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato; 
2. Deixar de entregar documentação exigida no edital; 
3. Apresentar documentação falsa; 
4. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 
5. Não mantiver a proposta; 
6. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 
7. Comportar-se de modo inidôneo; 
8. Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal. 

12.2.3- A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato. 
sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da 
infração, obedecidos os seguintes limites máximos. 
a) Ocorrendo atraso, ou não realização da entrega do objeto conforme contratualidade, 
injustificado, a Contratada incidirá em multa na ordem de 1 % (um por cento) sobre o valor total 
percebido pela Contratada, por dia de atraso na entrega. 
b) 10% ( dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da 
obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de 
negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados da ata de sua 
convocação; 

e) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por infração a qualquer cláusula ou condição do 
contrato, aplicada em dobro na reincidência; 
d) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do 
fornecimento do objeto; 

e) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento do objeto em atraso por 
cada dia subsequente ao trigésimo; 
f) 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato, por infração à qualquer cláusula ou condição do 
contrato, aplicada em dobro na reincidência; 
g) 10% ( dez por cento) sobre o valor total do período de vigência do contrato, contados da última 
prorrogação, no caso de rescisão do contrato por ato unilateral da administração, motivado por 
culpa da Contratada, garantida defesa prévia, independentemente das demais sanções cabíveis; 

12.2.4. Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a natureza e a 
gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na 
prática do ato conforme discriminado a seguir: 
1) ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do 
licitante e/ou contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem prejuízos 
graves ao município. 

2) Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais nº 8.666/93 e 
10.520/02, assim como em decreto regulamentador do pregão, sujeitando-se os infratores às 
cominações legais, garantida a previa e ampla defesa em processo administrativo. 
3) a multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente o 
contrato e aplique as demais sanções previstas na lei. 
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4) a multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do 
contratado faltoso. 

5) se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a contratada 
responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 
Administração, ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente. 
6) não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar 
diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta. 
7) as multas previstas neste item, não tem caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá 
a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 
8) serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e 
impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nas 
disposições legais citadas. 

9) serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 
administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a punição, os que 
incorram em outros ilícitos previstos em lei. 

13- DO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO 

13.1- DO REAJUSTE OU CORREÇÃO MONETÁRIA: procedimento que visa à estabilidade 
das condições da proposta em razão da ocorrência de variação de certos índices ou dos custos de 
produção ou, ainda, dos insumos utilizados, com periodicidade mínima de O 1 (um) ano, regulado 
pelo art. 40, inciso XI da Lei 8.666/93 e demais legislações aplicáveis; 

13.2- DO REEQUILÍBRIO, também denominado de RECOMPOSIÇÃO DE PREÇOS: 
procedimento que visa à estabilidade da relação entre as obrigações da contratada e a retribuição 
da Administração, sem periodicidade definida e independentemente de previsão de cláusula 
contratual, relacionada à ocorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém com 
consequências incalculáveis, força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, regulado pelo 
disposto na Lei nº 8.666/93 (art. 57, § lº; 58,I, §§ 1° e 2º, e 65,II, 'd', e §6º). 

13.3- Todavia o valor pactuado poderá ser revisto mediante solicitação do Contratado com vista 
à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, sempre observando os itens do 
Edital, onde as eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação de 
superveniência do fato imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis, bem 
como, de demonstração analítica de seu impacto nos custos do contrato e, em conformidade com 
a Planilha de Custos e Formação de Preços que deverá acompanhar a solicitação do contratado. 

14- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

14.1- Os pagamentos pertinentes a presente licitação dar-se-á até o 15º ( décimo quinto) dia útil 
subsequente a entrega e aceitação do objeto, e mediante apresentação da(s) respectiva(s) nota(s) 
fiscal(is) e devidamente acompanhada de Certidão Negativa de INSS, FGTS e Certidão Tributo 
Municipal. 

14.2- Para cobertura das despesas decorrentes desta licitação serão utilizados recursos 
financeiros oriundos do Município de Planalto. Proveniente das seguintes DOTAÇÕES 
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ORÇAMENTÁRIAS: 

02200 10.142.08.244.0801.2024 3.3.90.30.00.00.00000 
00910 07. l 2 l .12.361.1201.2036 3.3.90.30.00.00.00104 
01200 07.121.12.365.1201.2045 3 .3.90.30.00.00.00104 
01230 07.12 l. l 2.365.1201.2046 

1 

3.3.90.30.00.00.00104 
01510 09.126.10.301.1001.2027 3.3.90.30.00.00.00000 
00180 02.103 .04122.0402.2007 1 3.3.90.30.00.00.00000 

14.3- Em recaindo o dia de pagamento no sábado, domingo ou feriado, o pagamento será 
efetuado no primeiro dia útil subsequente ao mesmo. 

14.4- O pagamento será efetuado através de transferência eletrônica, para conta em nome da 
Pessoa Jurídica contratada, à vista da fatura/nota fiscal por ele apresentada, nos prazos definidos 
no item 14.1. 

14.5- Caso se verifique erro na fatura, o pagamento será sustado até que providências pertinentes 
sejam tomadas por parte da Contratada, emitente da fatura. 

14.6- As Notas Fiscais deverão ser entregues na sede do Licitador, no endereço já declinado no 
preâmbulo da presente, contendo a descrição processo licitatório, PREGÃO RESENCIAL nº 
067/2018. 

14. 7- O pagamento será efetuado pela Tesouraria do Licitador/Contratante. 

14.8- Em caso de não cumprimento pela contratada de disposição contratual, os pagamentos 
poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer outras disposições 
contratuais. 

15-DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DOS RECURSOS 

15.1- Eventuais Impugnações do Edital e os recursos previstos em lei, os quais deverão estar 
devidamente fundamentados, somente serão recebidos conforme o prazo especificado no item 
15 .2, mediante: 

a) Protocolo no Departamento de Licitação do Município de Planalto - PR., na Praça São 
Francisco de Assis, nº 1583, Centro, de 2ª a 6ª feira, no horário compreendido entre as 08h30 e 
l 1h30 e das 13h30 e 17h30. 
b) Recebimento via postal, por qualquer forma de entrega, contando-se o prazo de recebimento, 
não o prazo de postagem; 

15.2- O prazo para impugnação do Edital é de 2 ( dois) dias úteis antes da data fixada para 
recebimento das propostas. qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providencias ou 
impugnar o ato convocatório. 
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15.3- À Licitante é assegurado o direito de interposição de Recurso, nos termos do art. 109. da 
Lei nº 8.666/93. 

15.4- Todos os recursos serão interpostos no final da sessão, com registro em ata, da síntese das 
suas razões e contra-razões, quando será concedido aos interessados o prazo de 03(três) dias 
corridos para a apresentação dos memoriais e razões do recurso. 

15.5- Em casos especiais, quando complexas as questões debatidas, o(a) Pregoeiro (a) concederá 
àqueles que manifestarem a intenção de recorrer, prazo suficiente para apresentação das 
correspondentes razões, ficando os demais, desde logo, intimados para apresentar contra-razões 
em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente. sendo-lhes 
assegurada a vista imediata dos autos. 

15.6- A falta de manifestação imediata da proponente importará a preclusão do direito de 
recurso. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou 
quando não justificada a intenção de interpor o recurso da proponente no final da sessão do 
pregão. 

15.7- Os recursos contra decisões do (a) Pregoeiro (a) não terão efeito suspensivos. 

15.8- O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

J 6 - VIGÊNCIA E EXECUÇÃO 

16.1- O prazo de execução do Contrato será até 30/07/2019. 

16.2- O prazo de vigência do Contrato será até 30/07/2019. 

16.3- O prazo de vigência e de execução do presente contrato poderá ser prorrogado por igual 
período, deste que haja interesse da administração, nos termos do Artigo 57, Inciso II, da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

17 - DA CONTRATAÇÃO 

17.1- As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas por termo de contrato 
celebrado entre o Município de Planalto, que será denominada de CONTRATANTE, e a licitante 
vencedora que será denominada de CONTRATADA, a qual observará todas as normas legais e 
regulamentares, além das previstas neste Edital e seus Anexos. 

17.2- A contratação com a licitante vencedora, de acordo com a necessidade do órgão, será 
fonnalizada por intermédio de instrumento contratual. 

17,2.1- As condições de prestação de serviço constam no presente Edital, e poderão ser 
detalhadas, em cada contratação específica, no respectivo pedido de contratação. 

_, -,-., ... 
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17.3- Após a homologação do Pregão, a licitante vencedora será convocada por escrito para, no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o Contrato na forma da minuta. 

17.3.1- Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do 
fornecedor e aceita pela Administração, nos termos do art. 64, § 1 º, da Lei n.º 8.666/93. 

17.3.3- É vedada a subcontratação total ou parcial do contrato. 

17.4- O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma só vez, por igual período, nos termos 
do art. 64, § 1 º, da Lei n.º 8.666, de 1993. 

17.5- Nas hipóteses de recusa da adjudicatária ou seu não comparecimento para assinatura do 
contrato, no prazo estipulado, e, ainda, em caso de perda dos requisitos de manutenção da 
habilitação até tal data, aplicar-se-á o disposto no art. 4°, inciso XXIII, da Lei n.º 10.520/02. 

17.5.1- Até a efetiva celebração do contrato com o adjudicatário, a retomada do procedimento 
licitatório poderá ocorrer, observadas as ofertas anteriormente apresentadas pelas licitantes e o 
disposto no art. 4º, XXIII, da Lei n.º 10.520/02, sem prejuízo da aplicação das penalidades 
previstas, cabíveis às licitantes que não cumprirem os compromissos assumidos no certame. 

18 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

18.1- Esclarecimentos relativos à presente licitação e às condições para atendimento das 
obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto, serão prestados quando solicitados, pelo 
Departamento de Licitações dessa Municipalidade sito à Praça São Francisco de Assis, nº 1583, 
Centro, Fone: 46 3555-8100, em Planalto - PR. 

J 8.2- Das sessões públicas serão lavradas atas, as quais serão assinadas pelos membros da 
Comissão de Licitação e proponentes presentes. 

18.3- Os casos omissos ao presente edital serão resolvidos pela comissão à luz da Lei 10.520, Lei 
8.666/93 e suas posteriores alterações, todos os documentos anexos ao edital, são 
complementares entre si. 

18.4- O Município de Planalto se reserva o direito de revogar ou anular esta licitação, parcial ou 
totalmente, sem que caiba à(s) proponente(s) o direito de qualquer reclamação ou indenização. 

19 - ANEXOS DO EDITAL 

19.1- Integra o presente Edital, dele fazendo parte como se transcrita em seu corpo: 

ANEXO I - Proposta de Preços (arquivo digital); 
ANEXO II - Modelo de Carta de Credenciamento; 
ANEXO III - Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação; 
ANEXO IV - Modelo de Declaração de Idoneidade; 
ANEXO V - Modelo de Declaração de Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do Artigo 7º 
da Constituição Federal; 
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ANEXO VI - Modelo de declaração de enquadramento de ME ou EPP 
ANEXO VII - Minuta de Contrato; 
ANEXO VIII - Termo de Referência 

Planalto-PR, 23 de Julho de 2018 . 

. / 
INÁCIO JÓSÉ WERLE 

Prefeito Municipal 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 067/2018 

ANEXO II - CARTA DE CREDENCIAMENTO 

RAZÃO SOCIAL: --- 

CKPJ Nº 

ENDEREÇO FONE: -------- 
MUNICIPIO: EST. 

Credenciamos o(a) Sr.(a) _ 

portador(a) da cédula de identidade sob nº 
e CPF sob nº --- 

A participar do procedimento licitatório. sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 

067/2018, 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 

(assinatura com firma reconhecida) 

19 



MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPJ Nº 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 Nº 067/2018 

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO 

(documento obrigatório) 

ENDEREÇO FONE: _ 

MUNICIPIO: EST. 
------- 

O representante legal da empresa _ 

na qualidade de Proponente do procedimento 
licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 067/2018, 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 Nº 067/2018 

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

CNPJNº 

MUNICIPIO: EST. 
------- 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do 

procedimento Iicitatório, sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 067/2018, 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 Nº 067/2018 

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

PROPONENTE: 
---- 

ENDEREÇO _ FONE: _ 

MUNICIPIO: EST. 
------- 

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade de 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 067/2018, por seu representante, declara, na forma e sob as penas 

impostas pela Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e demais legislação pertinente, que, nos 

termos do § 6º do artigo 27 da Lei nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, encontra-se em situação 

regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso 
XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

Local e data / / 
----- 

NOME: 

RG/CPF 

CARGO 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 067/2018 

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) 

MUNICIPIO: EST. 
------- 

O representante legal da empresa _ 

----------------~' na qualidade de Proponente do procedimento 
Iicitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 067/2018, 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 LC 147/2014. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

Local e data / / 
----- 

NOME: 

RGICPF 

CARGO 

)'' _ _) 
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MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº .... ./2018 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 067/2018 

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PLANALTO, pessoa jurídica de direito Público Interno, 
com sede à Praça São Francisco de Assis, nº 1583, inscrito no CNPJ nº 76.460.526/0001-16, 
neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, senhor INÁCIO JOSÉ WERLE, 
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 nº 5.846.233-0 e 
do CPF/MF sob nº 815.418.219-04. 
CONTRATADA: , devidamente inscrita no 
CNPJ sob n.º , com sede à Nº na 
Cidade de , neste ato representado pelo Administrador(a) o Sr(a) . 
............................................ , brasileiro(a), comerciante. portador(a) do RG n.º 
........................................... , e do CPF sob n.º , residente e domiciliado(a), na 
Cidade de , 
pelas partes contratantes, fica acertado e ajustado o presente contrato, que se regerá nos termos 
da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, assim como pelas condições do Edital de Pregão 
Presencial Nº ---/2018 pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras de direitos, obrigações e 
responsabilidades das partes. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

O objeto deste contrato é a contratação de empresa visando à aquisição de gás liquefeito de 
petróleo destinado ás necessidades de consumo das Unidades Administrativas deste Município, 
nas condicões fixadas nas cláusulas a seguir: 

Gás liquefeito de petróleo, uso 
doméstico, volume liquido 31,5 
litros, peso liquido 13 kg. 

2 !Gás liquefeito de petróleo, uso 
doméstico e industrial, volume 
liquido 108,0 litros, peso 45 kg 

100 UN 

TOTAL 

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 PREGÃO PRESENCIAL Nº. 
067/2018, juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA. 

CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO. 
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Parágrafo Primeiro - A execução do presente Contrato dar-se-á sob a forma de aquisição 
parcelada, conforme a necessidade de consumo da Secretaria de Assistência Social, da Secretaria 
de Educação e Secretaria de Saúde deste Município de Planalto. 

CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR CONTRATUAL 

Parágrafo (Jnico - Pela integral e satisfatória compra dos objetos indicados na Cláusula 
Primeira a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA valor total de R$ 
( ) daqui por diante denominado "VALOR CONTRATUAL" 

CLÁUSULA TERCEIRA- DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA 

Parágrafo Primeiro: A entrega correspondente ao(s) objeto(s) acima mencionado será efetuada 
em parcelas, ou seja, conforme a necessidade deste Município de Planalto, 
Parágrafo Segundo: A entrega do(s) objeto(s) da presente licitação deverá ser efetuada pela 
proponente na Prefeitura Municipal de Planalto, em até 60 (sessenta) minutos após o 
recebimento da solicitação de entrega. 
Parágrafo Terceiro: A empresa contratada ficará obrigada a substituir, a suas expensas. o 
objeto que vier a ser recusado, sendo que o ato do recebimento não importará na aceitação. 

CLÁUSULA QUARTA-CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

Parágrafo Primeiro - Os pagamentos serão efetuados em parcelas de acordo com o consumo do 
Município, nos preços pertinente a proposta da CONTRATADA 
Parágrafo Segundo - Os pagamentos pertinentes a presente licitação dar-se-á até o 15° ( décimo 
quinto) dia útil e mediante apresentação da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is) e devidamente 
acompanhada de Certidão Negativa de INSS, FGTS e Certidão Tributo Municipal. 
Parágrafo Terceiro - A Nota Fiscal de faturamento preenchida sem rasuras, com a descrição 
completa, devidamente certificada pelo responsável da Secretaria Municipal de Administração, 
comprovando que o objeto foi executado em conformidade com as condições estabelecidas no 
Edital, Anexos e Cronograma: 
a) Descrição dos objetos comprados, com quantidades, valores unitário e total; 
b) Número do processo licitatório. 
e) Número do Contrato. 

Parágrafo Quarto- A contratada ficará obrigada a repassar para a contratante, na proporção 
correspondente, eventuais reduções de preços, decorrentes de mudança de alíquotas de impostos 
incidentes o objeto do presente edital, em função de alterações na legislação pertinente. 
Parágrafo Quinto - Em recaindo o dia de pagamento no sábado, domingo ou feriado, o 
pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente ao mesmo. 
Parágrafo Sexto - O pagamento será efetuado através de transferência eletrônica, para conta em 
nome da Pessoa Jurídica contratada, à vista da fatura/nota fiscal por ele apresentada, no prazo 
previsto no parágrafo segundo da presente Clausula. 
Parágrafo Sétimo - Caso se verifique erro na fatura, o pagamento será sustado até que 
providências pertinentes sejam tomadas por parte da Contratada, emitente da fatura. 
Parágrafo Oitavo - Em caso de não cumprimento pela contratada de disposição contratual. os 
pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer outras 
disposições contratuais. 

25 



MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPJ Nº 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 

CLÁUSULA QUINTA-DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

Parágrafo Primeiro - Constituem direitos da CONTRATANTE e da CONTRATADA o 
adimplemento total do presente Contrato. 
Parágrafo Segundo - Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

a) Efetuar o pagamento ajustado; 
b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do Contrato. 

Parágrafo Terceiro - Constituem obrigações da CONTRATADA: 
a) Prestar o fornecimento na forma ajustada. 
b) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes. 
e) A CONTRATADA é obrigada a substituir as suas expensas, no total ou em parte, do 

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. 

f) O contratado ficará obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e 
supressões que se fizerem no quantitativo do objeto, até 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor inicial atualizado do contrato, proporcionalmente de cada item. Nenhum acréscimo 
ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, salvo as supressões resultantes de 
acordo celebrado entre as partes. 

g) Manter em dia suas obrigações trabalhista, previdenciários, fiscais, comerciais, 
tributários, taxas, seguros e ou securitárias, devidas no Brasil, incidentes sobre a 
prestação dos serviços objeto deste Contrato. 

h) 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. 

i) 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 - DOS RECURSOS FINANCEIROS 

Parágrafo Primeiro - Para cobertura das despesas decorrentes desta licitação serão utilizados 
recursos financeiros oriundos do Município de Planalto. Proveniente das seguintes DOTAÇÕES 
ORÇAMENTÁRIAS: 

02200 10.142.08.244.0801.2024 3.3.90.30.00.00.00000 
00910 07.12 l .12.361.1201.2036 3.3.90.30.00.00.00104 

07.121.12.365.1201.2046 

01200 07.121.12.365.1201.2045 3.3.90.30.00.00.00104 
3.3. 90.30.00.00.00104 

01230 
01510 09.126.10.301.1001.2027 3.3.90.30.00.00.00000 
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00180 02.103.04122.0402.2007 3 .3. 90. 3 O. 00. 00. 00000 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES POR INADIMPLENCIA DO CONTRA TO - 
FASE CONTRATUAL 

Parágrafo primeiro - Sem prejuízo das demais penalidades previstas na legislação em vigor, o 
contrato que se tornar inadimplente, ou cuja justificativa não seja aceita pela Administração, 
estará sujeito as seguintes sanções cumulativas ou não, conforme estabelece a Lei de Licitações. 
Parágrafo segundo - A Contratada inadimplente será aplicada total ou parcialmente, às sanções 
legais, a saber: 
a) Advertência; 
b) Multa administrativa, graduáveis conforme a gravidade da infração; 
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, emissão de declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos e inclusão na lista de impedidos de 
licitar junto ao Tribunal de Conta do Estado do Paraná, a licitante que: 
1. Convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato; 
2. Deixar de entregar documentação exigida no edital; 
3. Apresentar documentação falsa; 
4. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 
5. Não mantiver a proposta; 
6. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 
7. Comportar-se de modo inidôneo; 
8. Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal. 
Parágrafo terceiro - A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do 
contrato, sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade 
da infração, obedecidos os seguintes limites máximos. 
a) Ocorrendo atraso, ou não realização da entrega do objeto conforme contratado, injustificado o 
atraso, a Contratada incidirá em multa na ordem de 1 % (um por cento) sobre o valor total 
percebido pela Contratada, por dia de atraso na entrega. 
b) 10% ( dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da 
obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de 
negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 1 O ( dez) dias contados da ata de sua 
convocação; 

e) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por infração a qualquer cláusula ou condição do 
contrato, aplicada em dobro na reincidência; 
d) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do 
fornecimento do objeto; 
e) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento do objeto em atraso por 
cada dia subsequente ao trigésimo; 
f) 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato, por infração à qualquer cláusula ou condição do 
contrato, aplicada em dobro na reincidência; 
g) 10% ( dez por cento) sobre o valor total do período de vigência do contrato, contados da última 
prorrogação, no caso de rescisão do contrato por ato unilateral da administração, motivado por 
culpa da Contratada, garantida defesa prévia, independentemente das demais sanções cabíveis; 
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Parágrafo quarto - Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a 
natureza e a gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a 
reincidência na prática do ato conforme discriminado a seguir: 
1) ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do 
licitante e/ou contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem prejuízos 
graves ao município. 
2) Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais nº 8.666/93 e 
10.520/02, assim como em decreto regulamentador do pregão, sujeitando-se os infratores às 
cominações legais, garantida a previa e ampla defesa em processo administrativo. 
3) a multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente o 
contrato e aplique as demais sanções previstas na lei. 
4) a multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do 
contratado faltoso. 

5) se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a contratada 
responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 
Administração, ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente. 
6) não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar 
diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta. 
7) as multas previstas neste item, não tem caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá 
a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 
8) serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e 
impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nas 
disposições legais citadas. 
9) serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 
administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a punição, os que 
incorram em outros ilícitos previstos em lei. 

CLÁUSULA OITAVA - PRAZOS 

Parágrafo Primeiro - O prazo de execução do objeto do objeto do presente Contrato será até 
30/07/2019. 

CLÁUSULA NONA - DO REAJUSTE 

Parágrafo Primeiro - Os preços dos objetos, constantes neste contrato, caracterizando o valor 
unitário do objeto são FIXOS E IRREAJUSTÁVEIS, salvo por fator superveniente que 
caracterize a situação prevista na alínea "d" do inciso II do artigo 65 da Lei Federal 8666/03. 
Parágrafo Segundo - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pela CONTRATADA, 
esta deverá comprovar a quebra do equilíbrio econômico-financeiro do fornecimento, por meio 
de apresentação de planilha(s) detalhada(s) de custos seguindo a mesma metodologia da 
composição da proposta e documentação correlata (lista de preços de fabricantes, notas fiscais de 
aquisição de produtos e/ou matérias-primas, etc), que comprovem que a contratação tornou-se 
inviável nas condições inicialmente avençadas. 
Parágrafo Terceiro - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Município de 
Planalto, este deverá comprovar o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, 
em prejuízo da Municipalidade. 

r .» ' (° 
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Parágrafo Quarto - Fica facultado ao Município de Planalto realizar ampla pesquisa de 
mercado para subsidiar, em conjunto com a análise dos requisitos dos subitens anteriores. a 
decisão quanto a revisão de preços solicitada pela CONTRATADA. 
Parágrafo Quinto - A eventual autorização da revisão dos preços contratuais será concedida 
após a análise técnica e jurídica do Município de Planalto. 
Parágrafo Sexto - Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo 
analisadas, a CONTRATADA não poderá suspender o fornecimento e os pagamentos serão 
realizados aos preços acordados no presente instrumento. 

CLÁUSULA DÉCIMA - RESCISÃO 

Parágrafo Primeiro: Ficará o presente Contrato rescindido, mediante formalização, assegurado 
o contraditório e a defesa, nos seguintes casos: 
a) o não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais; 
b) a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade 
da conclusão dos serviços nos prazos estipulados; 
e) atraso injustificado, a juízo da Administração, na execução dos serviços/objeto 
contratado; 

d) não entrega do objeto, sem justa causa ou prévia comunicação à Administração; 
e) a subcontratação total do objeto deste Contrato, sem prévia autorização do 
CONTRATANTE, associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência total 
ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, que afetem a boa execução do presente 
Contrato; 

f) o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar 
e fiscalizar a execução deste Contrato, assim como a de seus superiores; 
g) cometimento reiterado de faltas na execução do contrato; 
h) decretação de falência ou instauração de insolvência civil; 
i) dissolução de Sociedade; 
j) alteração social e a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juízo da 
Administração, prejudiquem a execução deste Contrato; 
k) razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificados e 
determinados pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada o 
CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato amplo 
conhecimento Público; 

1) ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 
execução deste Contrato. 
Parágrafo Segundo - O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos 
fatos elencados no art. 78 e seguintes da Lei nº 8.666/93. 
Parágrafo Terceiro - A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso 
de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA COMUNICAÇÃO 

Parágrafo Único - As comunicações necessárias em razão deste Contrato devem ser feitas por 
escrito, e enviadas através de carta registrada, ou protocoladas na Prefeitura Municipal de 
Planalto, Praça São Francisco de Assis, 1583, Centro, CEP: 85.750-000 - Planalto, Paraná. 

29 



MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPJ Nº 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 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA-SUBCONTRATAÇÃO 

Parágrafo Único - Não será permitida a subcontratação total ou parcial para a execução do 
objeto do presente contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

O presente Instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002 e suas alterações, Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações, demais 
legislações aplicáveis e pelos preceitos de direito público, aplicando-se supletivamente, os 
princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº. 8.666/93, e dos princípios gerais de direito. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 

Fica eleito o Foro da Comarca de Capanema/PR, para dirimir toda e qualquer questão oriunda 
deste instrumento, renunciando-se a outro por mais privilegiado que o seja. E por estarem de 
acordo com as condições aqui estipuladas, lavrou-se o presente contrato em 02 ( duas) vias de 
igual teor e para o mesmo efeito, o qual, depois de lido e achado conforme, é assinado pelo 
CONTRATANTE, CONTRATADA e testemunhas. 

CONTRATANTE CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: . ··················································· 
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24/07/2018 
Prefeitura Municipal de Planalto 

ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO 

LICITAÇ-\0 
AVISO DE UCITAÇAO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
"PREGÃO PRESENCIAL'' Nº 067/2018 

O MUNICIPIO DE PLANALTO-PR, faz saber aos interessados que 
com base na Lei Federal de nº l 0.520 de 17 de julho de 2002; Decreto 
Municipal de n'' 2727/2007 de 26/06/2007 e suas alterações, 
subsidiariamente à Lei Federal nº 8.666/93. suas alterações, LC 
123/2006 de 14 de dezembro de 2006 e demais legislações aplicáveis, 
em sua sede sito a Praça São Francisco de Assis. 1583. fará realizar 
Licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL sob n" 067/2018, 
conforme descrito abaixo: 
OBJETO: Seleção de sociedade empresária visando à aquisição de 
gás liquefeito de petróleo destinado ás necessidades de consumo das 
Unidades Administrativas deste Município. 
VALOR TOTAL: R$ 59.400,00 (Cinquenta e Nove Mil e 
Quatrocentos Reais) 
DATA DA ABERTURA: 03 de agosto de 2018 - às 09:00 horas. 
Maiores infom1ações junto ao Departamento de Licitações em horário 
de expediente e através do e-mail: licitacao@planaito.pr.gov.br. 

INÁCIO JOSÉ WERLE 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
Carla Sabrina Rech Malinski 

Código Idcntificador:7F6090F4 

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná 
no dia 24/07/2018. Edição 1554 
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita 
informando o código identificador no site: 
http://www.diariomunicipal.com.br/amp/ 
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24 de Julho de 2018 

~~ 
ESTADO DO PARAHA 

MUNICfP!O DE PLANALTO 
AV!SO DE LICITAÇÃO - • PR.EGÃ.0 PRESENCIA.L' Nº 067/2018 

O MUNIClºIO DE P'..ANALTO-PR. faz saber aos interessados que 
11 base na Lei Fede,al de nº 10 520 de 17 de julho de 2002; Decreto 

Municipal de nº 2727/2007 de 26/06/2007 e suas alterações, subsidiariamente 
I à Lei Federal nº 8 666/83. suas alterações LC 123/2006 de 14 de dezembro 
de 2006 e demais legislações aplicáveis, em sua sede sto a Praça São 
Francisco de Assis, 1583, Ia-a reaizar Licitação na Modalidade PREGA O 
PRESENCIAL sob nº 06712018, conforme cescno abaixo 

OBJETO: Se eção de sociedade empresána visando à 2quisição de gás 
: liquefeito de petró!eo destinado às necessidades de consuro das Unidades 
'Admin!strativas deste Município 

\/ALOR TOTAL: R$ 59.4COJJC (Cinquenta e Nove Mil e Quatrocen1os 
- DATA DA ABERTURA.: 03 de agosto de 2018- às 09 00 horas 

expedente e através do e-rna! fotacao@pianalto.pr gov 
lnácio José WerJe - 

ESTADO DO PARANA 
MUNICIP!O DE PLANALTO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
'PREGÃO PRESENCIAL' Nº 068i2Q18 

O MUNICIPIO DE PLANALTO-PR, faz saber aos interessados que 
i com base na Lei Federal de nº 10.520 de 17 de julno de 2002: Dec:eto 
I Munic,pal de nº 2727/2007 de 26/06/2007 e suas alterações, subsiõiara'uente 
à Lei Federal nº 8 666/93. suas alterações LC 123/2006 de 14 de cezerob-o 
de 2006 e demais iegislações aplicáveis. em sua sede sito a Praça São 
Francisco de Assis. 1583. fará realizar t.icitação na Modal:c1ade .DREGAO 

: :J,~ESENCJA_ soo nº 068/2018, conforme descrito abaixo· 
OBJETO: Seleção de sociedade empresária objetivando a acusçao de 

combustíveis Diese: S500 e Gasolina Comum para atender a demanda de 
todas as Secretanas deste Município de Planalto 

VALOR TOTAL. R$ 530.200,00 (Ouinnentos e trinta m;I e duzentos reas). 
D/1.TA DA ABERTURA: 03 de agosto de 2018-às 14 CD no-as 
Maiores informações junto ao Departamento de Licitações en horário de 

ç....,.,·j 



24 de Julho de 2018 

ESTADO DO PARANA 
MUNIC!PIO DE PLANALTO 

AVISO DE LICITAÇÃO· "PREGÃO PRESENCIAL" N' 06712018 
O MUN!CIPiO DE Pl..ANA.l...TO-Pf( faz saber aos interessados que 

com base na Lei Federa! de .... o ·10.520 de 17 de juiho de 2002; Decreto 
Mi..:n,cipal de ri~ 272i/2007 de 26/06/2007 e suas aite~aç&3s, subsidiaria mente 
à Lei Federal nº 8.666/93, suas alterações. LC 123/2006 de 14 de dezembro 

em sua sede suo a Praça São 
açáo na Modalidade PREGÃO 

PRESE~~CIAL sob n'' 067/20-1 s, conrorme descrito abaixo 
OBJETO: Seleçào de sociedade empresária visando à acuis cão de çás 

liquefeito de petróleo destinado ás necessidades de consume das Unidades 
Adrrunistratvas deste l•.t!unic!pio. 

VALOR TOTAL: R$ 59,400;00 (Cinquenta e Nove Mil e Quatrocentos 
Reais) - DATA DAA8ERTURA: 03 de agosto de 2018-às 09 00 horas. 

ESTADO DO PARANA 
MUNICÍPIO DE PLANALTO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
"PREGÃO PRESENCIAL"' N'06812018 

O MUNIC!P!O DE PLANALTO-PR, faz saber aos interessados que 
com base na Lei Federal de nº 10.520 de ·17 de julho de 2002: Decrete 

à Lei Federal nº 8.666193. suas alterações, LC 
de 2006 e demais 'egislações aplicáveis, em sua sede sito a Praça São 
Francisco de Assis, 1583. fará realizar Licitação na Modalidade PREGÃO 
PRESE~JCIAL sob n'' 068/2018, conforme descrito abaixo 

OBJETO: Seleçáo de sociedade empresária objeuvando a aquisição de 
ccrnbustiveis: Diesel SSOO e Gasolina Comum para atende· a dernanaa de 
todas as Secretarias deste Municipio de Planalto, 

VALOR TOTAL: R$ 530.200,00 (Quinhent02 e trinta mii e cuze-tcs reai5\. 
DATA DA ABERTURA: 03de agosto de 2C:18 -- os 14 00 horas 

.---.. ._., 
""--··· ,,,., 



01/08/2018 Prefeitura Municipal de Planalto 

ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO 

LICITAÇ.'\O 
PRl'\clEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO 208/2017 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 208/2017, EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N" 067/2017. 
CELEBRADO ENTRE O MUNICJPJO DE PLANALTO E ROBERTA'S LINHAS E AVIAMENTOS LTDA 

Aos trinta e um dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito o MCNICIPTO DE PLANALTO, neste ato representado pelo seu Prefeito, Sr. 
JNi\.ClO JOSÉ WERLE e ROBERTA'S LINHAS E AVIAMENTOS LTDA. neste ato representado por seu Administrador Sr. OELENTON RONE! 
B!NSFELD, resolvem em comum acordo aditar o contrato administrativo nº 208/2017, firmado entre as partes em data de 14 de agosto de 2017, cujo 
objeto é a aquisição de material de consumo (material de transformação), destinados à Secretaria de Assistência Social deste Município de Planalto, 
nos seguintes termos: 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Em virtude do mútuo acordo entre as partes, fica acrescida a quantidade ao item constante na cláusula Primeira, (do 
objeto contrato), totalizando a imponància de RS 2.821, 15 (dois mil oitocentos e vinte e um reais e quinze centavos), conforme planilha 
demonstrativa abaixo, pertinente ao Contrato Administrativo n" 208/2017, celebrado entre as partes em data de 14 de agosto de 2017, tendo como 
importe o valor de R$ 11.537,50 (onze mil, quinhentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), passando o objeto total contratado no valor de RS 
14.358,65 ( quatorze mil trezentos e cinquenta e oito reais e sessenta e cinco centavos). 

L'N 

ITEM Qt;ANT. 

OI I O 

02 - ,,,,;/,1; 47 

60 

05 37 

06 15 

07 100 

08 12 

09 125 

to 150 

11 250 

TOTAL 

t;NID. 

t;N 

outras fibras com 6 ! O 111t para cróchc n" 4-6 e B. 

PREÇO rxrr. 
2.80 

3.35 

10,90 

PREÇO TOTAL 

28.00 

23.45 

5 [2.30 

t;N 

M 

LN 

UJ 

LN 

LN 

OBJETO MARCA 

7.90 

9.90 

19.90 

3.10 

2.80 

2.20 

1.50 

1.10 

4'4.00 

366.30 

J 10.00 

33.60 

225.00 

2"'5.00 

2.821.15 

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica alterada a Cláusula Segunda (do Valor), em virtude do acréscimo ao item constante na Cláusula Primeira (do 
objeto), passando o valor total contratado na importância RS 14.358,65 (quatorze mil trezentos e cinquenta e oito reais e sessenta e cinco centavos). 
CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições estipuladas no contrato original, e não alteradas por este 
instrumento. 
E, para validade do que pelas partes foi pactuado. firma-se este mstrumento em duas vias de igual teor e forma. 

llÚC/0 JOSÉ WERLE 
Prefeito Municipal ,..... 
ELENTON RONEI BJNSFELD 

Roberta's Linhas e Aviamentos LTDA 

Testemunhas: 

JONES ROBERTO KlNNER 
C.1./RG nº 3.654.820-7/PR 

CEZAR AUGUSTO SOARES 
RG n" 9.849.923-7/PR 

Agulha para crochô niquelada n" 1.50 mm 2.C mm. FIAL 

Cola para firmar tecido na tábua de pintura de 37 ml com 12 unidades ACRTLFX 

Cone de: barbante- de ~00 metros para croché tamanho n'' (i natural FIAL 

Cone de barbante ecológico para croché e artesanato 85'Jiº algodão 1 Sº<i de IFIAL 

Conjunto pagão para bebe l(JO" n algodão. tamanho P \,LG A RIGOR 

Emborrachado para tapete com !mm se cspcsura p1 tapete L40 de largura PR AVIA\.ffNTOS 

Fio próprio especial para creche fio tino lüü'\, polipropilcno 500 metros FTAL 

Linha Camila 1 oon,;) algodão 125 mr cada J\O\'Clo. CIRCL'I.O 

Linha cléa 125 cures variadas l OOO·o algodão CIRCL'LO 

Linha torçal para bordar vagomtc novelo com 4.2 metros (cores diversas CTRCl;UJ 

Meada ,L; linha para bordar ponto cruz com OX metros {cores diversas) CIRCLLO 

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 01/08/2018. Edição 1560 
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site: 
http://www.diariomunicipal.com.br/amp/ 

Publicado por: 
C:ezar Augusto Soares 

Código Identificador:OEEAD68 l 
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24 de Julho de 2018 

ESTADO DO PARANA ESTADO DO PARMJA 
MUNICÍPIO OE PLANALTO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
''PREGÃO PRESENCIAL" N' 068i201B 

O MUNICIPIO DE PLANALTO-PR, foz saber aos nieressados 
com base na Lei Federal de nª -W.520 de 17 de julho de 2002: De( 

I Municipai de nc 2727/2007 de 26/0612007 e suas a iterações, subsidiaria1,,ente I à Lei Federal nº 8.666/93. suas alterações, LC 123/2006 de 14 de dezembro 
de 2006 e demais leqislacôes aplicáveis, em sua sede sito a Praça Sãc 

Modalidade PREGÂC 

MUNICÍPIO DE PLANALTO 
AVISO DE LICITAÇÃO· "PREGÃO PRESENCIAL" Nº 067/2018 

O MU~J!Cl?iO DE PLANALTO-PR, faz saber aos interessados que 
com base na .e. Federai de nº íü.520 de 17 de julho de 2002; 

em sua sede sito a Praça São 
Francisco de Assis, 1583, fará realizar l.ic.taçáo na Modalidade PREGÃO i 
PRESErJC!AL soo nº 067/20 .• 8. corforrne descrito abaixo 

OBJETO: Seleção de sociedade errprssária visando à aquisição de gás 
liquefe,to de petróleo destinado ás necessidades de consumo das Unidades 
Adrniristrativas deste Municipio. i 

VALOR TOTAL: R$ 59.40iHlO {Cinquenta e Nove Mil e Quatrocentos i 
·DATADA ABERTURA: 03 de agostc de 2018- às 09 00 horas, 

combustiveis: 
I todas as Secretarias deste Município de Planalto. 
' VALOR TOTAL: R$ 530.200,00 {Ou1nhentos e tnnta mi! e duzentos reais), 

DATA DA ABERTURA: 03 de agosto de 2018 -às 14fü horas. 
I Maiores informações junto ao Departamento de Licitações em horário de 
! expediente e através de e-mail. iicitacao@piana!to.pr.go··,/.ül 

Inácio José Werle" Prefeito Municipal 
~~. ~~- ----- ~~ 



KAIBERS E KEGLER L TDA 
Avenida Paulo Bantle, Centro, nº 515. 

Fone: 46-99980-1727 e-mail: keglerkaibers@hotmail.com 
CNPJ nº: 29.664.639/0001-53 - CAD/ICMS: 90772497-26 

85750-000 - PLANALTO - PR 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 067/2018 

ANEXO II - CARTA DE CREDENCIAMENTO 

RAZÃO SOCIAL: KAIBERS E KEGLER L TDA 

CNPJ Nº: 29.664.639/0001-53 

ENDEREÇO: Avenida Paulo Bantle, nº 515, centro 

MUNICÍPIO: Planalto 

TELEFONE: (46) 99980-1727 
ESTADO: Paraná 

Credenciamos o Sr. WILIAN FERNANDO KEGLER, portador da Cédula de 

Identidade RG n.º 9.063.203-5 SSP/PR e CPF n.º 066.181.569-20., A participar do 

procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 067/2018, 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. 03 de Agosto de 2018 

NOME: WILIAN FERNANDO KEGLER 

RG: 9.063.203-5 SSP/PR CPF: 066.181.569-20 

CARGO: SÓCIO-ADMINISTRADOR 

~ '.A t ,,) 
' .. 

' " 



KAIBERS E KEGLER LTDA 
CONTRATO SOCIAL 

! JOÃO KAUE KAIBERS, brasileiro, solteiro, nascido em 15/10/1989, empresário, 
residente e ~omiciliado na Av. Paulo Bantle, nº 549, centro, na cidade de Planalto, CEP 85750- 
000, estadoldo Paraná, portador do RG 7.717.859-7, SSP/PR e CPF 058.811.319/08; e WILLIAN 
FERNANqO KEGLER, brasileiro, casado em Comunhão Parcial de Bens, empresário, residente 
e domicilisdo na Rua Rodolfo Ulrich, nº 529, centro,na cidade de Planalto, CEP 85750- 
000,estado do Paraná, portador do RG. 9.063.203-5, SSP/PR e CPF 066.181.569/20, resolvem por 
este instrumento particular de Contrato Social constituir uma sociedade limitada, mediante as 
seguintes cláusulas: 

1 

CLÁUSUL~ PRIMEIRA: A sociedade girará sob o nome empresarial "KAIBERS E 
KEGLER ;LTDA", com sede e domicílio na Av. Paulo Bantle, nº 515, centro, na cidade de 
Planalto, C:IEP 85750-000, estado do Paraná, Comarca de Capanema, CEP 85760-000, estado do 
Paraná. [ 

CLÁUSULIA SEGUNDA: O Capital Social, será R$:28.000,00 (vinte e oito mil reais), dividido 
em 28.000 i(vinte e oito mil) quotas, no valor de R$: 1,00 (hum real), cada, ficando assim 
dístríbuídoslentre os sócios: 
a) - O sócio JOÃO KAUE KAIBERS, 14.000, (quatorze mil) quotas, no valor de R$.14.000,00, 

( quatorze mil reais), que será integralizado em moeda corrente do País, no presente ato, 
valendo 1este como recibo; e 

b) - O sódio WILLIAN FERNANDO KEGLER, 14.000, (quatorze mil) quotas, rn\ valor 
R$.14.0~0,00 (quatorze mil reais),. que será integralizado em moeda ~en,~do\País 
presentei ato, valendo este como recibo. l.'......~~- 

1 

CLÁUSUL)A. TERCEIRA:A sociedade tem por atividade econômica:comércio varejista 
GLP, para µso doméstico;comércio varejista de bebidas e água; e comércio varejista de {elo. 

1 

CLÁUSUL1\ QUARTA: O prazo de duração da sociedade é indeterminado, iniciando suas 
atividades ein 01 de fevereiro de 2018. ~~~~~ 

-. i 

CLÁUSUL..l\ QUINTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a 
terceiros serp o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições 
e preço direi to de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a 
cessão delas, a alteração contratual pertinente. 

1 

, 1 

CLAUSULA SEXTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quo 
todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. /5cr::0F?, 

! ~~ 

CLÁUSULA SETIMA: Ficam investidos na função de administradores da sociedade os sócios 
JOÃO KANE KAIBERS e/ou WILLIAN FERNANDO KEGLER, os quais compete o uso do 
nome comercial individualmente o uso da firma e a representação ativa e passiva, judicial e 
extrajudicial da sociedade, bem como fica dispensados da prestação de caução, vedado, no 
entanto, em: atividades estranha ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de 
qualquer dos quotistas ou terceiros, em operações ou negócios estranhos ao objeto social, 
especialmente a prestação de avais, endossas, fianças ou caução de favor, bem como onerar ou 
alienar bens; imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. 

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/02/2018 13:37 SOB Nº 41208735431. 
PROTOCOLO: 160646518 DE 01/02/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
11800473189. NIRE: 41208735431. 
KAIBERS E KEGLER LTDA 

.t f r / J 
J l 1,~ ·~l\ • , " ? C..· 

' - A validade deste documento, se imp~esso, ~ fica __ sujei to_ à. compr':'~~ção ~e sua. '!':'ten~icidade nos respectivos portais. 

Libertad Bogus 
SECRETÁRIA-GERAL 

CURITIBA, 09/02/2018 
www.empresafacil.pr.gov.br 
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KAIBERS E KEGLER LTDA 
CONTRATO SOCIAL 

2 

CLÁUSULA OITAVA: Ao término de cada exercício social, em 31 de Dezembro, os 
administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do 
inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na 
proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. 

CLÁUSULA NONA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios 
deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso. 

CLÁUSULA DÉCIMA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra 
dependência, mediante alteração contratual assinada pelos sócios. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRII\iIEIRA: Pelos serviços que prestarem à sociedade, perceberão, os 
sócios, a título de remuneração Pró-Labore, a quantia mensal fixada nos limites de dedução fiscal 
previstos na Legislação do Imposto de Renda, que será levada à conta de despesas gerais. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a~· sociedade 
continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo p ssível o 
inexistindo interesse destes ou dos outras sócios remanescente, o valor de seus hav res serã 
apurados e liquidados com base na situação patrimonial da sociedade à data da r solµçã 
verificada em balanço especialmente levantado. 
PARÁGRAFO ÚNICO: O mesmo procedimento será adotado em outros casos en'l'--à.J11' 
sociedade se resolva em relação aos seus sócios. fCARTói:; 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Os administradores declaram, sob as penas da lei, de q 
não estão impedidos 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 crime falimentar, de prevaricação, peita ou 
suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, 
contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública,~?~- _a_ """' 
propriedade. 

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA: -Exclusão de Sócio: Quando a sociedade, representada por 
mais da metade do capital social, entender que um ou mais sócios estiverem colocando em risco a 
continuidade da empresa, · em virtude de atos de inegável gravidade, estes serão excluídos da 4 
sociedade, mediante alteração do contrato social. J. 
PARÁGRAFO ÚNICO: Também será excluído o sócio, de pleno direito: ~ 
a) Por decisão judicial; 
b) Que cometer falta grave no cumprimento de suas obrigações ou ainda por incapacidade 
superveniente 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: O sócio que desejar transferir suas quotas deverá n~can( 
sócio remanescente, discriminando o preço, forma e prazo de pagamento para que este exerça ou 
renuncie o direito de preferência, o que deverá fazer dentro de sessenta dias contados do 
recebimento da notificação ou em maior prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as 
quotas poderão ser livremente transferidas. 

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/02/2018 13:37 SOB Nº 41208735431. 
PROTOCOLO: 180848518 DE 01/02/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
11800473189. NIRE: 41208735431. 
KAIBERS E KEGLER LTDA 

Libertad Bogus 
SECRETÁRIA-GERAL 

CURITIBA, 09/02/2018 
www.empresafacil.pr.gov.br 

2 

A validade deste documento, se i!~;:~~~~~:i:~--~u~:~:~-~,~~~P:?~~~~~ ~= ~~:,!~::~;~cidade nos respectivos portais. 



3 

KAIBERS E KEGLER LTDA 
CONTRATO SOCIAL 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Fica eleito o foro de Capanema, CEP 85760-000, para o 
exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

E, po~ assim e~ certos e contratados, datam e assinam o presente instrumento 
bri1Wfípor si e por seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos. 

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/02/2018 13:37 SOB Nº 41208735431. 
PROTOCOLO: 180848518 DE 01/02/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
11800473189. NIRE: 41208735431. 
KAIBERS E KEGLER LTDA 

Libertad Bogus 
SECRETÁRIA-GERAL 

CURITIBA, 09/02/2018 
www.empresafacil.pr.gov.br 

3 

A validade deste documento, se i~~;:~~~~~=i:~--~u!:~:~-~~=~~p:~~~~~~ ~: ~~~~!~=:~;~cidade nos respectivos portais. 
uf 
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CERTIFICO O REGISTRO EM 09/02/2018 13:37 SOB Nº 41208735431. 
PROTOCOLO: 180848518 DE 01/02/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
11800473189. NIRE: 41208735431. 
KAIBERS E KEGLER LTDA 

Libertad Bogus 
SECRETÁRIA-GERAL 

CURITIBA, 09/02/2018 
www.empresafacil.pr.gov.br 

A validade deste documento, se imp::~~~~~~i=~--~u~:~:~-~,~~~P:~~~~~~ ~: ~~~,~~=:~;~cidade nos respectivos portais. 



31/07/2018 Empresa Fácil Paraná 
> 

AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS 

PROTOCOLO: 180848526, 180848518 
DATA DO PROTOCOLO: 01/02/2018 

• NIRE: 41208735431 
ARQUIVAMENTO: 41208735431 
EMPRESA: KAIBERS E KEGLER L TDA 

""" Solicitação de Enquadramento (hitos://www.empresafacil.pr.gov.br/s,gfacil/conirato-soc1al/download-contrato- 
eletron ico/arqu ivo/U29saWNpdG FjYW9fZGVfRW5xdWFkcm FtZW50b 1 Bx NTE3NTAyM Dg4XzE4 M DgOOD UxOCSwZGY=/download/2/pessoa/ 13715/co _protocolo/! 

Contrato (https://www.empresafacil.pr.gov.br/sigfacil/contrato-social/download-contraio 
eletronico/arquivo/Q29udHJhdG9fMTUxNzUwMjA5M 18xODA4NDg 1 MT guUERG/download/2/pessoa/13715/co _protocolo/PRP1823816988) 

\ l 

'. / 

' ';_l"L -1 ~-A )- ., 

htt,p://www.empresafacil.pr.gov. br/lista-de-documentos/?protocolo=PRP 1823816988 
1/1 
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KAIBERS E KEGLER L TDA 
Avenida Paulo Bantle, Centro, nº 515. 

Fone: 46-99980-1727 e-mail: keglerkaibers@hotmail.com 
CNPJ nº: 29.664.639/0001-53 - CAD/ICMS: 90772497-26 

85750-000 - PLANALTO - PR 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 067/2018 

ANEXO III - DECLARAÇ.ÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO 

(documento obrigatório) 

RAZÃO SOCIAL: KAIBERS E KEGLER L TOA 

CNPJ Nº: 29.664.639/0001-53 

ENDEREÇO: Avenida Paulo Bantle, nº 515, centro 

MUNICÍPIO: Planalto ESTADO: Paraná 
TELEFONE: (46) 99980-1727 

O representante legal da KAIBERS E KEGLER L TDA, na qualidade de Proponente do 

procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 067/2018, 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. 03 de Agosto de 2018 

NOME: WILIAN FERNANDO KEGLER 

RG: 9.063.203-5 SSP/PR CPF: 066.181.569-20 

CARGO: SÓCIO-ADMINISTRADOR 

e' 

vv• 



KAIBERS E KEGLER L TDA 
Avenida Paulo Bantle, Centro, nº 515. 

Fone: 46-99980-1727 e-mail: keglerkaibers@hotmail.com 
CNPJ nº: 29.664.639/0001-53 - CAD/ICMS: 90772497-26 

85750-000 - PLANALTO-PR 

/ 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 067/2018 

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) 

RAZÃO SOCIAL: KAIBERS E KEGLER LTDA 

CNPJ Nº: 29.664.639/0001-53 

ENDEREÇO: Avenida Paulo Bantle, nº 515, centro 

MUNICÍPIO: Planalto 

TELEFONE: (46) 99980-1727 
ESTADO: Paraná 

O representante legal da KAIBERS E KEGLER LTDA, na qualidade de Proponente do 

procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 067/2018, 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 LC 147/2014. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

Planalto/PR. 03 de Agosto de 2018 

NOME: WILIAN FERNANDO KEGLER 

RG: 9.063.203-5 SSP/PR CPF: 066.181.569-20 

CARGO: SÓCIO-ADMINISTRADOR 

\. 
v.. ~ 

) ! J . f 
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Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes 
na data da sua expedição. ,.~~--~ ... ··-·~--- ..... ~--·-·~ -~~ .. -~~~~- ·-·~ ~- -~ .. . . .. 

I Nome Empresarial 
[ KAIBERS E KEGLER L TOA 

I Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA 
1---·-··--·-----------------·------------. -----·------ ··--·------ ---- ---- ---------·--------- ... ·--------·-·---- ··---- 

I Número de Identificação do Registro de CNPJ Data de Arquivamento do Data de Início 
I Empresas - NIRE (Sede) Ato Constitutivo de Atividade il 
: 41 2 0873543-1 29.664.63910001.53 09102,2018 01,02,2018 11 

~~:~,i;:f~;~~f:~I.-~;.~~;~:::;6, ~~:;,.~:~,:;; UF, CEP)~ . . .. . .. - ···~· .-~ - -~ ==-J 
I Objeto Social ii 
COMERCIO VAREJISTA DE GLP PARA USO DOMESTICO, COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS E AGUA MINERAL E !! 
LCOMERCIO VAREJISTA DE GELO_~---~ ~---~~~---~~~~l-~~~--~---~-~l 
l

i' Capital: R$ 28.000,00 [ . Microempresa ou 
I 

Prazo de Duração 1.1 .. 
(VINTE E OITO MIL REAIS) i Empresa de Pequeno Porte 

1 
'! 

j (Lei nº 123/2006) 1 · 

1 

. . : ! Indeterminado Capital Integralizado: R$ 28.000,00 i Microempresa 
1 
(VINTE E OITO MIL REAIS) 

1 

L-~----·~·----· -· - -~- ·-·- .. -·~~---~~·~--- ~-~~---~·~· ·- ·-~-~~~~~--~~ ~-.~ 
I Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato Término do 
' Nome/CPF ou CNPJ Participação no capital {R$) Espécie de Sócio Administrador Mandato 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA Páqina: 001 / 001 

JOAO KAUE KAIBERS 
14.000,00 SOCIO Administrador 

1 058.811.319-08 

I WILLIAN FERNANDO KEGLER 14.000,00 SOCIO Administrador XXXXXXXXXX i 

1
1· __ .~066.18~.569-20 ~~-~~---.- -~~~.·~~~---~-~~~-~~. ·~~----~-~~~ .. ~.! 
Ultimo Arquivamento . Situação i 

Data: 09/02/2018 Número: 20180848526 j REGISTRO ATIVO . 
li Ato: ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA :1- . . . . i 

Status 
! Evento (s): XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

18/465223-5 
CAPANEMA - PR, 31 de julho de 2018 

lllll lllll lllll llllllllll lllll lllll lllll l 

. ~ .. .....,,;,. 

LIBERTAD BOGUS 
SECRETARIA GERAL 

CONFERE COM 
O ORIGINAL 

-' .-, '. __ :•.,/ . : i)a~L..;;._J..;.__ ' 

ASSlNAnJRA \,./ 
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Prefeitura Municipal de Planalto - 2018 
Relatorio de Lances dos Fornecedores 

Pregão 67/2018 

Pág na1 

Objeto Aquisição de gás liquefeito de petróleo 

Rodada Valor 
7400 
7390 
7390 

Lance Inicial 

2 

Fornecedor 
Rodada 
Lance Inicial 

KA!BERS E KEGLE 
Valor 
298,00 
29790 
29790 

CARLA SABRINA RECH MALINSKI 
Pregoeiro 

, 7 ;y ['11' l \~'\ ;))~ y ~-"--.....,,.:.... -"'-----'-- 
CElAR AUGUSTO SOARES 

Membro 
FERNANDA SCHERER MARZEC 

Membro 

i I 

KAIBERS E KEGLER LTDA 
WILLIAN FERNANDO KEGLER 

FABIO SAUER - GAS - ME 

Emitido por Carla Sabrina Rech Malins~, na ver sâo 5520 b 03/08/2018 09142J 



31/07/2018 
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

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

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte. 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
29.664.639/0001-53 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO' DATA DE ABERTURA 
CADASTRAL 09/02/2018 

NOME EMPRESARIAL 
KAIBERS E KEGLER LTDA 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 
47.84-9-00 - Comércio varejista de gás ligüefeito de petróleo (GLP) 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não 
especificados anteriormente 

CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

[ 

LOGRADOURO 
AV PAULO BANTLE [ COMPLEMENTO NUMERO 

515 

[ 
CEP 
85.750-000 [ 

BAIRRO/DISTRITO 
CENTRO [ 

MUNICÍPIO 
PLANALTO 

ENDEREÇO ELETRÓNICO 
TOVO@RLINE.COM.BR ['rrLEFONE 

l...0_6) 3555-1485 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

[ 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

09/02/2018 l MOTIVO DE SITUAÇÁO CADASTRAL 

l SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634. de 06 de maio de 2016. 

Emitido no dia 31/07/2018 às 13:26:49 (data e hora de Brasília). 

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

http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp 

~ 
~ 

Página: 1/1 
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31/07/2018 https://www.s1fge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSlmprimirPapel.asp 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 29664639/000l-53 
Razão Social: KAIBERS E KEGLER LTDA 
Endereço: AV PAULO BANTLE 515 /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: 18/07 /2018 a 16/08/2018 

Certificação Número: 2018071802005373755503 

Informação obtida em 31/07/2018, às 10:37:41. 

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:/lwww.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSlmprimirPapel.asp 

.J 
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31/07/2018 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

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

Nome: KAIBERS E KEGLER LTDA 
CNPJ: 29.664.639/0001-53 

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 créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. 

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 11:10:58 do dia 31/07/2018 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 27/01/2019. 
Código de controle da certidão: B67B.E31A.A065.04FO 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

·l ·1 i I i 

•... 
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Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

Nº 018443036-94 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 29.664.639/0001-53 
Nome: KAIBERS E KEGLER L TOA 

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 contribuinte acima identificado, 
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. 

Válida até 28/11/2018 - Fornecimento Gratuito 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet 
www.fazenda.pr.gov.br 

1 
·I • 

Página 1 de 1 

Emitido via Internet Ptiblica (31!07i2018 10,36.·54) 

..·í' ·• 
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31/07/2018 
Certidão 

Prefeitura Municipal de Planalto 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO 

NEGATIVA 
Nº 13911 / 2018 

IJ\IPORTANTE: 

1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA 
FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS 
CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO 
REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO 
NESTA CERTIDÃO. 
2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE 
ATÉ 29/09/2018, SEM RASURAS E NO ORIGINAL. 

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

Planalto, 31 de Julho de 20 l 8 

REQUERENTE: WILLIAN 

FINALIDADE: CONCORRÊNCIA/ LICITAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL: KAIBERS E KEGLER LTDA 

12325 29.664.639/0001-53 
ENDEREÇO 

AV PAULO 515 - CENTRO CEP: 85750000 Planalto - PR 
CNAE / ATIVIDADES 

Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) 

':i t 

' 

V\.~.\._,, 

ht!p://187.49.128.118:7 4 7 4/esportal/s!mcertidao.view.logic?idCertidao=8275 
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REPÚBLICA FEDERA TIVA DO BRASIL 
ESTADO DO PARANÁ 

c o M A R c A D E CAP ANEMA 
CARTORIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS 

CAPANEMA/PR - 85760000 

TITULAR 

DIRCE STEVENS FACCIO 

JURAMENTADOS 

VITOR HUGO PAGNO 
PATRICIA MICHELA THIESEN 

AV. PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA Nº 1212 - CENTRO 

Certidão Negativa 
Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos 

de distribuição CÍVEL, FAMÍLIA, Ações: CONCORDATA E FALENCIA, RECUPERA 
ÇÃO JUDICIAL sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum 
registro em andamento contra: 

KAIBERS E KEGLER L TDA 
CNPJ 29.664.639/0001-53, no período compreendido desde 14/07/1989, até apre 
sente data. 

Ili llll Ili l llll l llll l li Ili llll li li Ili Ili l Ili l Ili llll li Ili li li li llll l llll Ili l llll l llll l lllll l Ili .. 
CAPANEMAIPR/:;lho de 2018, 14:29 36 

VITOR/~faO PAGNO 

PODE:.R. JUD\ClÁR10 
Jui:.c Direito ca Comarca de 
c~"-· .. •,:c·na .. Estado do Parané 
p,-., F'di:.p\ ele Souza. t2't2 

Cartório do ConL,cc:, Distribuidor, Partidor, 
Depositário Púliiico o Av,ü\ooor Judicial 
CNPJ 01.259.16110l:JD1-61 
tnrce Stevens Faceto - Titular 

I 

Custas= R$ 45,54 

Pát;ina 0001/0001 
** VALIDADE PARA 30 DIAS** - Criação da Comarca 29. 11.1967 



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: KAIBERS E KEGLER LTDA 

( MA T RI Z E F I LI AI S ) C N PJ : 2 9 . 6 6 4 . 6 3 9 / 0 0 0 1 - 5 3 
Certidão nº: 155148318/2018 
Expedição: 31/07/2018, às 10:38:21 

Validade: 26/01/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que KAIBERS E KEGLER LTDA 

(MATRIZ E FILIAIS}, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 
29. 664. 639/0001-53, 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 nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 

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

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

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e juridicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
oe execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

'Ó 'I, 
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31/07/2018 
https://www.empresafacil.pr.gov.br/s/autenticidade 

VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE 
DDCUMENTO VERIFICADO 

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO AUTÊNTICO. 

ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PLANALTO 
DEPARTAMENTO DE 

TRIBUTAÇÃO 

Empresa ~)fácil 

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E 
FUNCIONAMENTO 
Número: 1776 

Nome Fantasia: 

•••••••• Razão Social: KAIBERS E KEGLER LTDA 

CNPJ: 29.664.639/0001-53 

Inscrição Municipal: 

Atividades (CNAE) 4784-9/00 - Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) 

Município: Planalto Endereço: AVENIDA PAULO BANTLE. 515, CENTRO 

CEP: 85750000 

Local e data: Planalto, quinta, 12 de abril de 2018 

Validade: segunda, 31 de dezembro de 2018 

IVO BAGGIO 
Departamento de Tributação 

Observação 

.-,,. Código de Autenticidade: 18NKU2RHAC 

"EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO JULIANA SCHERER" 

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial 

https://www.empresafacil.pr.gov.br/s/autenticidade 

L' 
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31 /07/2018 CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO PONTO DE REVENDA DE GLP 

CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO 
PONTO DE REVENDA DE GLP ™1P N;r,,ul.i:H::i;;t_lr_ir, 

P<.~1n.:~k1<:;t 

Razão Social KAIBERS E KEGLER LTOA - ME 

29.664.639/0001-53 

GLP/PR0245858 

ANP Nº 785 

21/06/2018 

AV PAULO BANTLE - 515 - 
CENTRO - PLANALTO - PR 

CNPJ 

Número de Autorização 

Número Despacho 

Data da Publicação 21/06/2018 

Endereço 

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, no uso da atribuição que lhe 
confere o artigo 8°, inciso XV da Lei 9.478, de 06 de agosto de 1997, CERTIFICA que, nesta 
data, a empresa acima mencionada encontra-se autorizada a exercer a atividade de revenda 
de gás liqüefeito de petróleo - GLP, nos termos da Resolução ANP nº 51, de 02 de dezembro 
de 2016. 

Emitido às 09:29:54 horas do dia 31/07/2018 (data e horário de Brasília). 

Código de controle do certificado: 3290.1860.6025.251 O 

Este certificado é válido por 03 meses contados a partir de sua emissão, não prevalecendo 
sobre certificados emitidos posteriormente. 

Tanto a veracidade das informações quanto a condição de Ponto de Revenda de GLP 
Autorizado deverão ser verificadas pela internet, no site da ANP:www.anR.,gov.br 

https://revendaglp.anp.gov.br/CertificadoPreview.asp 
1/1 



31/07/~018 
:: ANP - Agência Nacional de Petróleo - 

Data: 31/07/2018 Hora: 09:31:35 

REVENDA DE GLP 
Certificado - Resultado ela Verificação. 

Razão Social :KATBERS E KEGLER LTDA - ME 
:29.664.639/0001-53 

:3290.1 

CNPJ 

Código ele Controle 

Certificado ele Autorização de Ponto ele Revenda ele GLP emitido em 
3 1 /07/2018 09:29:54, válido até 29/10/2018 

Caso deseje consultar os dados cadastrais deste Ponto de Revenda de GLP , 
clique aqui. 

1_. 

https://revendaglp.anp.gov.br/CertificadoConfirmacaoResult.asp?estado=PR&municipio=PLANAL TO 
1/1 



• 
KAIBERS E KEGLER LTDA 

CONTRATO SOCIAL 

JOÃO KAUE KAIBERS, brasileiro, solteiro, nascido em 15/10/1989, empresário, 
residente e µomiciliado na Av. Paulo Bantle, nº 549, centro, na cidade de Planalto, CEP 85750- 
000, estado ido Paraná, portador do RG 7.717.859-7, SSP/PR e CPF 058.811.319/08; e \VILLIAN 
FERNANQO KEGLER, brasileiro, casado em Comunhão Parcial de Bens, empresário, residente 
e domicili~do na Rua Rodolfo Ulrich, nº 529, centro,na cidade de Planalto, CEP 85750- 
000,estado do Paraná, portador do RG. 9.063.203-5, SSP/PR e CPF 066.181.569/20, resolvem por 
este instruràento particular de Contrato Social constituir uma sociedade limitada, mediante as seguintes cláusulas: 

CLÁusill)A PRIMEIRA: A sociedade girará sob o nome empresarial "KAIBERS E 
KEGLER ,-.TDA", com sede e domicílio na Av. Paulo Bantle, nº 515, centro, na cidade de 
Planalto, CEP 85750-000, estado do Paraná, Comarca de Capanema, CEP 85760-000, estado do P , 1 arana. i 

CLÁUSULIA SEGUNDA: O Capital Social, será R$:28.000,00 (vinte e oito mil reais), dividido 
em 28.000 /(vinte e oito mil) quotas, no valor de R$: 1,00 (hum real), cada, ficando assim distribuídos entre os sócios: 

1 - • 

a) - O sócio JOAO KAUE KAIBERS, 14.000, (quatorze mil) quotas, no valor de R$.14.000,00, 
(quato~ mil reais), _que será integralizado em moeda corrente do País, no pr~esente ato, valendo [este como recibo; e 

b) - O sócio WILLIAN FERNANDO KEGLER, 14.000, (quatorze mil) quotas, n valor 
R$.14.0~0,00 (quatorze mil reais), que será integralizado em moeda ~el).te do País 
presentei ato, valendo este como recibo. ~~ 

1 

CLÁUSUL1\ TERCEIRA:A sociedade tem por atividade econômica:comércio varejista 
GLP, para uso doméstico;comércio varejista de bebidas e água; e comércio varejista de {elo. 

1 

CLÁUSUL1\ QUARTA: O prazo de duração da sociedade é indeterminado, iniciando suas 
" " : " fCA~RfO atividades em 01 de fevererro de 2018. ou,NTANA 

...,.,.. 
i 

, 1 

CLAUSULA. QUINTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a 
terceiros seqi o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições 
e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a 
cessão delas] a alteração contratual pertinente. 

, 1 

CLAUSULA. SEXTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quo 
todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. i~;,,~(j"'' 

' ~,,,,,,,/:) , i ~ 

CLAUSULA. SETIMA: Ficam investidos na função de administradores da sociedade os sócios 
JOÃO KAl!JE KAIBERS e/ou WILLIAN FERNANDO KEGLER, os quais compete o uso do 
nome comercial individualmente o uso da firma e a representação ativa e passiva, judicial e 
extrajudicial da sociedade, bem como fica dispensados da prestação de caução, vedado, no 
entanto, em! atividades estranha ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de 
qualquer dos quotistas ou terceiros, em operações ou negócios estranhos ao objeto social, 
especialmenie a prestação de avais, endossas, fianças ou caução de favor, bem como onerar ou 
alienar bens; imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. 

.._, 

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/02/2018 13:37 SOB Nº 41208735431. 
PROTOCOLO: 180848518 DE 01/02/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
11800473189. NIRE: 41208735431. 
KAIBERS E KEGLER LTDA 

Libertad Bogus 
SECRETÁRIA-GERAL 

CURITIBA, 09/02/2018 
www.empresafacil.pr.gov.br 

A validade deste dobumento, se i~~;:~~~~":i:~--~u~:~:~-~.~~~P:?~~~~~ ~: ~~~.~~~:~~~cidade nos respectivos portais. 



. ' 
KAIBERS E KEGLER LTDA 

CONTRA TO SOCIAL 
2 

CLÁUSULA OITAVA: Ao término de cada exercício social, em 31 de Dezembro, os 
administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do 
inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na 
proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. 

CLÁUSULA NONA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios 
deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso. 

CLÁUSULA DÉCIMA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra 
dependência, mediante alteração contratual assinada pelos sócios. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Pelos serviços que J)reStarem à sociedade, perceberão, os 
sócios, a título de remuneração Pró-Labore, a quantia mensal fixada nos limites de dedução fiscal 
previstos na Legislação do Imposto de Renda, que será levada à conta de despesas gerais. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a fsociedade 
continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo p ssível o 
inexistindo interesse destes ou dos outras sócios remanescente, o valor de seus hav res serã 
apurados e liquidados com base na situação patrimonial da sociedade à data da r solµçã 
verificada em balanço especialmente levantado. c-- 
PARÁGRAFO ÚNICO: O mesmo procedimento será adotado em outros casos e. 
sociedade se resolva em relação aos seus sócios. r:::--. -- - 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Os administradores declaram, sob as penas da lei, de q 
não estão impedidos 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 crime falimentar, de prevaricação, peita ou 
suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, 
contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé públic'rc ou _ " 

• d d CARTóR1.-- 
propne a e. . 

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA: -Exclusão de Sócio: Quando a sociedade, representada por 
mais da metade do capital social, entender que um ou mais sócios estiverem colocando em risco a 
continuidade da empresa, · em virtude de atos de inegável gravidade, estes serão excluídos da 
socíedade, mediante alteração do contrato social. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Também será excluído o sócio, de pleno direito: 
a) Por decisão judicial; 

b) Que cometer falta grave no cumprimento de suas obrigações ou ainda por incapacidade superveniente 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: O sócio que desejar transferir suas quotas deverá n~càn(' 
sócio remanescente, discriminando o preço, forma e prazo de pagamento para que este exerça ou 
renuncie o direito de preferência, o que deverá fazer dentro de sessenta dias contados do 
recebimento da notificação ou em maior prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as 
quotas poderão ser livremente transferidas. 

\ .. /' 

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/02/2018 13:37 SOB Nº 41208735431. 
PROTOCOLO: 180848518 DE 01/02/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
11800473189. NIRE: 41208735431. 
KAIBERS E KEGLER LTDA 

Libertad Bogus 
SECRETÁRIA-GERAL 

CURITIBA, 09/02/2018 
www.empresafacil.pr.gov.br 

A validade deste documento, se i~~::~~~~~:i:~--~u~~~:~-~,~~~P:~~~~~~ ~: ~~:,!~~:~;~cidade nos respectivos portais. 
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KAIBERS E KEGLER LTDA 
CONTRATO SOCIAL 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Fica eleito o foro de Capanema, CEP 85760-000, para o 
exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

E, po_J; assim e~ certos e contratados, datam e assinam o presente instrumento 
bri2a.11fpor si e por seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus tennos. 

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/02/2018 13:37 SOB Nº 41208735431. 
PROTOCOLO: 180848518 DE 01/02/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
11800473189. NIRE: 41208735431. 
KAIBERS E KEGLER LTDA 

'·!'>,_l' .. 4-Ç· '· ... - -, ' 1 1 
\. 

1 

Libertad Bogus 
SECRETÁRIA-GERAL 

CURITIBA, 09/02/2018 
www.empresafacil.pr.gov.br 

t, 
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31/07/2018 
Empresa Fácil Paraná 

AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS 

PROTOCOLO: 180848526. 180848518 
DATA DO PROTOCOLO: 01/02/2018 
NIRE: 41208735431 
ARQUIVAMENTO: 41208735431 
EMPRESA: KAIBERS E KEGLER LTDA 

'"""'Solicitação de Enquadramento (https•i/www.empresafacil.pr.gov.br/sigfacil/contrato-social/download-contrato- 

eletronico/arquivo/U29saWN pd G FjYW9fZGVfRW5xdWFkcm FtZW50b 18xNTE3NT AyMDg4XzE4 M DgOOD UxOC5wZGY =/down load/2/pessoa/ 13715/co _protocolo/f 

Contrato ( h ti ps J lwww. empresa f aci 1. p r. gov. b r ! s igf ac i 1/ contrato-soei a 1/ download -con Ira to- 

e l etroni co/ a rquivo/Q29 u d H J h d G 9fMT U x N z UwM jA5 M 18xODA4NDg 1 MT guU ERG/download/2/pessoa/13715/co_protocolo/PRP 1823816988) 

' _\. 

http ://www. e mpresafacr 1. pr.gov. br/lista-d e-doeu mentos/?protocolo= PR P 1823816988 
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KAIBERS E KEGLER L TDA 
Avenida Paulo Bantle, Centro, nº 515. 

Fone: 46-99980-1727 e-mail: keglerkaibers@hotmail.com 
CNPJ nº: 29.664.639/0001-53 - CAD/ICMS: 90772497-26 

85750-000 - PLANALTO - PR 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 067/2018 

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

RAZÃO SOCIAL: KAIBERS E KEGLER LTDA 

CNPJ Nº: 29.664.639/0001-53 

ENDEREÇO: Avenida Paulo Bantle, nº 515, centro 
MUNICÍPIO: Planalto 

TELEFONE: (46) 99980-1727 
ESTADO: Paraná 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do 

procedimento li citatório, sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 067/2018, instaurado 

pelo Município de Planalto, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o 
Poder Público, em qualquer de suas esferas. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

Planalto/PR. 03 de Agosto de 2018 

NOME: WILIAN FERNANDO KEGLER 

RG: 9.063.203-5 SSP/PR CPF: 066.181.569-20 

CARGO: SÓCIO-ADMINISTRADOR 

,. 



KAIBERS E KEGLER L TDA 
Avenida Paulo Bantle, Centro, nº 515. 

Fone: 46-99980-1727 e-mail: keglerkaibers@hotmail.com 
CNPJ nº: 29.664.639/0001-53 - CAD/ICMS: 90772497-26 

85750-000 - PLANALTO- PR 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 067/2018 

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

RAZÃO SOCIAL: KAIBERS E KEGLER L TDA 

CNPJ Nº: 29.664.639/0001-53 

ENDEREÇO: Avenida Paulo Bantle, nº 515, centro 

MUNICÍPIO: Planalto ESTADO: Paraná 
TELEFONE: (46) 99980-1727 

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade de 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 067/2018, por seu representante, declara, na forma e sob as penas 

impostas pela Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e demais legislação pertinente, que, nos 

termos do § 6° do artigo 27 da Lei nº 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 7º da Constituição Federal. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

Planalto/PR. 03 de Agosto de 2018 

' 

NOME: WILIAN FERNANDO KEGLER 

RG: 9.063.203-5 SSP/PR CPF: 066.181.569-20 

CARGO: SÓCIO-ADMINISTRADOR 



31/07/2018 
Emissão do CICAD 

RECEITA BT.A.DUAL 

Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD 

Inscrição no CAD/ICMS 
90772497 -26 

Inscrição CNPJ 
29.664.639/0001-53 

Início das Atividades 
02/2018 

Empresa / Estabelecimento 
Nome Empresarial KAIBERS E KEGLER LTDA 

Título do Estabelecimento 

Endereço do Estabelecimento AV PAULO BANTLE, 515 - CENTRO - CEP 85750-000 
FONE: (46) 3555-1485 - FAX: (46) 3555-1594 

Município de Instalação PLANALTO - PR, DESDE 02/2018 

( Estabelecimento Matriz) 

Qualificação 

sn - At I ATIVO - SIMPLES NACIONAL I SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE I uaçao ua 
0212018 

Natureza Jurídica 206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA 

Atividade Econômica Principal do 4784-9/00 - COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) 
Estabelecimento 

4723-7/00 - COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS 
Atividade(s) Econômica(s) 4729-6/99 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL 

Secundária(s) do Estabelecimento OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO 
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 

Quadro Societário 
Tipo 
CPF 
CPF 

Inscrição Nome Completo I Nome Empresarial 
066.181.569-20 WILLIAN FERNANDO KEGLER 
058.811.319-08 JOAO KAUE KAIBERS 

Qualificação 
SÓCIO-ADMINISTRADOR 
SÓCIO-ADMINISTRADOR 

Este CICAD tem validade até 30/08/2018. '1 PARANÁ 

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

CAD/ICMS Nº 90772497-26 

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via 
Internet www.fazenda.p_r,gov.br 

Emitido Eletronicamente via Internet 
31/07/2018 13:38:23 

Dados transmitidos de forma segura 
Tecnologia CELEPAR 

1 • 
l ) j l 

https://www.arinternet.pr.gov. br/cadicms/ _ ce _ C I FS 11 D. asp?e lncludelinkF acil=S&eCadicms=9077249726&eUser=26031946 
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Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes 
na data da sua expedição. 
iNome Empresarial . .. . . .. . . .. . ... .. .. . . . . . . . .. - . . . .. 

! KAIBERS E KEGLER L TOA 

f ~:~:~~~~;.;.;;,,;~~~~{~!,!;'~,;;·M~1~u,.,,ru,o~NPJ. ~.;;. ~.~A;;;~~;,,;,nto ~;o;.~;,,;;~,~ 
j Empresas - NIRE (Sede) : Ato Constitutivo de Atividade 
i 41 2 0873543-1 ' 29.664.639/0001-53 09102/2018 01/0212018 
~ - - - - - - - - - - - - --~~-- - - - - -~--··- ---·--·-- --------···--------------- --· --- --·----- --- i Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP) 
l!-VENl~A PAULO __ BA~LE, 515, CENTRO, PLANALTO, PR, 85.750-000 -----~~~--~~~-----~~-~~----- __ ' 

I
.· Objeto Social 

COMERCIO VAREJISTA DE GLP PARA USO DOMESTICO, COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS E AGUA MINERAL E 
j~OIV!l:RCIO VAR§JISTAJ)E GEi:.0 ~~-~~--~---~-1~~~~-.~··~~~~.~·~·-,~~~~--------~1 
Capital: R$ 28.000,00 i Microempresa ou : Prazo de Duração . 
(VINTE E OITO MIL REAIS) 1 Empresa de Pequeno Porte I 

(Lei nº 123/2006) 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA Páuina: 001 / 001 

I Capital Integralizado: R$ 
1 (VINTE E OITO MIL REAIS) 
1 

~------· -- ----··---· ---------· ---·----·---- ,, ------------ ----·-----·--- . __ ,, _ 
j Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato 
I Nome/CPF ou CNPJ Participação no capital {R$) Espécie de Sócio Administrador 
. JOAO KAUE KAIBERS 14.000,00 SOCIO Administrador ! 058.811.319-08 

I WILLIAN FERNANDO KEGLER 14.000,00 SOCIO Administrador 
j 066.181.569-20 
~.~-~~-~~ ~ ~ ~ -- .. - - ~ ~---~~~~-~ -----~~~~~~~~~-- ,--~~ ~ ~~~--- .. -~- ~ ~ 
I Ultimo Arquivamento I Situação 

I Data: 09/02/2018 Número: 20180848526 1 REGISTRO ATIVO 
: Ato: ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA ,-------------~ ~---·~~-- 
I Status 
• Evento (s): XXXXXXXXXXXXXXXXXX 1 ·····-··-· 

28.000,00 
Microempresa Indeterminado 

18/465223-5 CAPANEMA · PR, 31 de julho de 2018 

lllll lllll lllll l/1/l lllll lllll lllll lllll l 
LIBERTAD BOGUS 

SECRETARIA GERAL 

---.. CONFERE COM 
O ORIGINAL 

f - ASSINATURA '-,...__ 



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

MENOR PREÇO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 067/2018 

Aos três dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, às 09:00 hs, na sala de licitações 

da Prefeitura Municipal de Planalto, Estado do Paraná, reuniram-se em sessão pública a 

Pregoeira Senhora CARLA SABRINA RECH MALINSKI e equipe de apoio: CEZAR 

AUGUSTO SOARES E FERNANDA SCHERER MARZEC, designados conforme Portaria 

nº 019/2018, de 16 de abril de 2018, para a realização dos atos pertinentes ao PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 067/2018, DO TIPO MENOR PREÇO, que tem por objeto a seleção de 

proposta para a seleção de sociedade empresária visando à aquisição de gás liquefeito de 

petróleo destinado ás necessidades de consumo das Unidades Administrativas deste 

Município, tendo como valor máximo a importância de R$ 59.400,00 (cinquenta e nove mil e 

quatrocentos reais). Abertos os trabalhos, foi credenciado o representante da empresa: 

KAIBERS E KEGLER L TDA o Sr. WILLIAN FERNANDO KEGLER. A Pregoeira 

ressaltou que a ausência quando da lavratura da ata, ao final da sessão pública, implicaria na 

preclusão do direito a recurso e na submissão ao disposto na mesma. Ato contínuo, foi aberto 

o envelope contendo a proposta e, com a colaboração dos membros da equipe de apoio, foi 

devidamente examinada, com a análise da compatibilidade do objeto, prazos e condições de 

execução. Prosseguindo os trabalhos, fez-se a leitura dos preços ofertados. Em seguida foi 

realizada a classificação das propostas, onde foram consideradas como propostas válidas, 

consagrando-se vencedora a empresa subsequente: 

GAS LIQUEFEITO DE /l!LTRAG /UN 1400 173,90 129.560,00 PETROLEO,USO AZ 
DOMÉSTICO VOLUME 
LÍQUIDO 31,5 LITROS, PESO 
LÍQUIDO 13 KG 

2 ioAS LIQUEFEITO DE jl!LTRAG /UN 1100 l297,90j29. 790,00 PETRÓLEO,USO AZ 
DOMÉSTICO E INDUSTRIAL 
VOLUME LIQUIDO 108,0 
LITROS, PESO 45 KG. 

TOTAL 
'59.350,00 

Após rodadas de lances, conforme histórico do Pregão em anexo, e negociação direta com a 

licitante de melhor oferta, obteve-se o resultado acima descrito. Dando-se continuidade ao 

1: 



certame licitatório foi solicitado a empresa participante e considerada vencedora: KAIBERS 

E KEGLER LTDA, em conformidade com o constante acima, conforme critérios 

estabelecidos no Edital para apresentar o envelope de nº 02 (dois) - contendo os documentos 

de Habilitação. Que após terem sido rubricados pela pregoeira, equipe de apoio e licitante 

participante, foi constatado que o mesmo estava em consonância com o estabelecido no Edital 

deste procedimento licitatório e por consequência, a referida empresa foi considerada 

HABILITADA. No curso do Presente procedimento licitatório não foi apresentado nenhuma 

impugnação ou recurso quanto a resultado, havendo renúncia expressa de prazo por parte da 

licitante participante. A pregoeira em decorrência do resultado, ADJUDICA o objeto deste 

procedimento licitatório, em favor da empresa KAIBERS E KEGLER L TDA, pessoa 

jurídica, com inscrição no CNPJ 29.664.639/0001-53, situada na Avenida Paulo Bantle, 515, 

Centro, município de Planalto, estado do Paraná, classificada em 1 º lugar para o fornecimento 

do objeto em sua totalidade, conforme classificação acima, pertinente a seleção de proposta 

para a seleção de sociedade empresária visando à aquisição de gás liquefeito de petróleo 

destinado ás necessidades de consumo das Unidades Administrativas deste Município, 

conforme edital de licitação e propostas de preço das licitantes. Pela pregoeira 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 encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pela Pregoeira, pelos 

membros da Equipe de Apoio e representantes das licitantes. 

CARLA S. R. MALINSKI FERNANDA SCHERER 

MARZEC 

Í • ~ r:. 
\ \ ,~ , ~ , 1 \ , \ ~ 1 ) 
,\ j ' ,.) 1 ~ I ' \f '· ' 

i , CEZ~R AUGUSTO 
SOARES 

Pregoeira 

068.626.699-40 Membro Membro 
083.050.509-12 066.452.549-03 

! 
'J 

WILLIAN FERNANDO 

KEGLER 

Kaibers E Kegler Ltda 
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Licitacões Planalto - PR 

De: 
Enviado em: 
Para: 
Assunto: 
Anexos: 

João kaue Kaibers < Keglerekaibers@hotmail.com> 
sexta-feira, 31 de agosto de 2018 17:01 
Licitacões Planalto - PR 
Re: SOLICITAÇÃO DE REDUÇÃO DE PREÇOS DE OBJETO DE LICITAÇÃO 
IMG-20180830-WAOOOS.jpg 

Em resposta ao presente e-mail, apresentamos nossa manifestação a respeito da divergência de valores 
constatada por esta Comissão Permanente de Licitações. 
O valor apresentado no Pregão Presencial nº 067/2018, de R$ 73,90, é o valor adequado para a pratica do 
serviço, bem como condizente com o valor da comercialização normal do produto. 
O valor constatado por esta Comissão, de R$ 65,00, trata-se de uma promoção temporária, realizada em 
razão da nossa entrada no mercado e da necessidade de conquista de novos clientes. 
Além disso, trata-se de valor para retirada na sede da empresa, para pagamento a vista, no ato da retirada. 
Ressaltamos, que no Pregão Presencial que nos sagramos vencedores, além do produto, existem os custos 
do serviço, em especial na exigência de entrega dentro do prazo máximo de 1 hora, estendido a todo o 
território do município, em especial aos distritos de São Valério, Sagrada Família, Barra Grande, Centro 
Novo, todas as Escolas e unidades básicas de saúde . 

.-\lém disso, os prazos para pagamento, por parte do Município, são estendidos, não ocorrendo no ato da 
entrega do produto. 
Trata-se, portanto, de situações diferentes, onde em nossa promoção, a qual reafirmamos, é temporária, 
atribuímos valor unicamente ao produto, para pagamento a vista e retirada no local, enquanto o 
objeto mencionado no Pregão Presencial há de considerar o custo embutido para a prestação do serviço e 
demais particularidades. 
No entanto, como nosso interesse em momento algum é o de lesar os cofres públicos, mas sim de praticar 
nossos serviços de maneira digna e justa, zelando pelo bem público, que é composto justamente por nossas 
contribuições, informamos esta CPL que podemos rever os valores apresentados no ato do Pregão 
Presencial, reduzindo o valor inicialmente ofertado de R$ 73,90, para o valor de R$ 72,00. 
Por outro lado, já de antemão informamos que recebemos comunicação oficial da Distribuidora Ultragaz, a 
respeito de aumento dos valores do gás, a partir de 04 de Setembro de 2018 ( documento em anexo), bem 
como que provavelmente novo aumento virá, tendo em vista a alteração dos valores da gasolina no último 
dia 30/08/2018 ( o que pode ser constatado em breve busca nos principais veículos de comunicação), um dos 
maiores dos últimos tempos. 
Finalizamos então nossas justificativas, inteiramente a disposição para tudo que for necessário, aguardando 

~nformações a respeito das decisões adotadas e das futuras ações a serem tomadas. 

De: Licitacões Planalto - PR <licitacao@planalto.pr.gov.br> 
Enviado: quinta-feira, 30 de agosto de 2018 01:03:06 
Para: keglerekaibers@hotmail.com 
Assunto: SOLICITAÇÃO DE REDUÇÃO DE PREÇOS DE OBJETO DE LICITAÇÃO 

Viemos por meio deste solicitar redução de preços, conforme abaixo: 

Em pesquisa de mercado observado pela comissão de licitações do Município de Planalto, constatamos que o preço 
praticado por vossa empresa para os vossos clientes está abaixo do valor que nos apresentou durante a sessão 
pública promovida pela nossa entidade. 



Com isso, viemos solicitar que a vossa empresa analise o valor apresentado e nos apresente uma nova proposta, 
reduzindo o valor que é de R$73,90 por unidade, conforme Ata do Pregão Presencial nQ 67 /2018 em anexo a este e 
mail, considerando o preço de mercado praticado atualmente, e as especificidades do que consta do edital 
convocatório. Em caso de impossibilidade da efetivação do que ora solicitamos, pedimos que manifeste sua posição. 

Outrossim, nos colocamos a disposição e pedimos que confirme o recebimento deste. 

Aguardamos vossa manifestação, para que possamos dar continuidade no certame, promovendo a homologação e 
contratualização na sequencia, tão somente o envio, se possível, imediato de vossa posição. 

Att, Comissão Permanente de Licitações do Município de Planalto. 

2 

1 ) t_ 
./,·, 





.:,i .:,i li o o 
<( <( u tx o:: 00 te f-- f-- 
..J ..J - ::; ::J ::J 

1 
..J o •.. 

~ ~ <( - o f-- - 'C ~ ª o C'CS "' Q) ::, iii iii f-- e: 1õ "' so (.) ..<!! _E!:! o:: ~ Q) ui o o o a. e co " ..J •.. T"" i 8 8 <( 
Cl) o o 

~ ~ 8 > u. N 
"O - •.. •...... o (O 
C'CS e. o .9- o '"' -~ '"' C) o- ~ lg I e: "' z z 
::::s o a, ::J ::J .;::: :!E 'iã 
~ "' ::::s c3 
~ 
.! e a. 

.-.. 
1 1 

..J s 
o:: 
f-- o: ::J e ;;:: 
w 

o o o o 
i== ~ 
'f! 'f! 
·UJ •UJ 
:;; :;; o o o o 
o o o: io ::J ::J 
o o 

O) 
UJ UJ 
..J ..J 

m 
O ·O 
o:: o:: f-- f-- 

,@ 
UJ UJ a. 11. 

"' UJ UJ 

~ o o 
o o 

1! f-- f-- 

t 
w w 
u, u, 

~ 
UJ UJ ::J ::J 

'f! o o 
2 .:::::; ::::J 
s 'f! 'f! 

<( <( 
g> ('.) o 
<( 

m m ffi 
(íj 
o jJ 8- 8 i3 
-8 
~ 
UJ 

iil 
i<l 
~ a, 

ig . . 
o 

i 1:1 
N 

8 8 

~ 
ª g 

~ 

ili gJ 

1 1 1 
8 Sl 
~- ~ 



LJ.J g:; 
~ ~ 
8. ~ 
E o:, 

~ 

": i;j 

li 1 1 

~ ~ 
"' ! 
LJ.J 

Q. ::;; 
LJ.J 

i gJ 
o 
~ 
LJ.J 
o 

~ 
iJ: :, 
Li: 

::, e,: 
u, 

ee 
"""" .~ 

1 

~ ns e: ns o 
- IC'CI Q. e- CIO 

(!) J!! o 
,:, "õ C'\I 

cã :J 
j::;: 
(O 

e. C'CI o 
·- 'C IC'CI 

-~ C'CI 
o, 

e: e. e! 
::, C'CI Q. 

~~ 
E ::, 
~ .e 
(!) •... 
Q. 

"' ~ 
'E s o 

<X) 

o ~ co 
!'2 
"' z ;, ::, 
e: 

" E 
"' O> 

~ 
"' iií 
o 

co 
o 
N 
cê 

!I "ª "8 
il: 

::, t'. 
" .Q 

"' 
"' iií o 

·~ 
<( e,: 
!:::; ::, . . 
s ~ •.... :;: gJ "l 

:il 

z z ::, ::, 

::;; ::;; o o 

<( 

o o 

o 

o o 

!:::; O) 

o: to 

~ 

::, ::, 

e,: 
o o 

LJ.J 
..J 

LJ.J LJ.J 

o ,2 

..J ..J 

~ 

O D 

i 

e,: e,: e,: 

LJ.J 

f- f- o 

"' 

LJ.J LJ.J 

il1 

Q. Q. o:: e 

e,: 

LJ.J LJ.J o w 

LJ.J gi· 

e o 

a:, 

o o w w 

~ tg 

o o () z f- f- w o:: 

"' 

üJ tn z o 

[;l 2 

u, u, o:: u, 

so 

llJ llJ o o 

:, 

::, ::, u, ..J 

§ 3' 

o o o w 

<( 

::J ::J e Q. 

ill ti; 

so ~ ;;! ~ 

ra t;j 

<( o o 
ffi ~ 

is o 
o e 

gJ 8. 
..J ..J 

fl 

i'! i'! 

~ 
8 8 o o 

z E' 

f- f- 

o LJ.J 



Licitacões Planalto - PR 

De: 
Enviado em: 
Para: 
Assunto: 

Licitacões Planalto - PR < licitacao@planalto.pr.gov.br> 
terça-feira, 4 de setembro de 2018 10:45 
'João kaue Kaibers' 
RES: SOLICITAÇÃO DE REDUÇÃO DE PREÇOS DE OBJETO DE LICITAÇÃO 

Bom dia. Viemos por meio deste declarar que foi aceita a justificativa apresentada e o valor do item 1 ficará em R$72,00. 

Sem mais para o momento, segue o processo para homologação e contratualização. 

Att. Carla Sabrina Rech Malinski - Pregoeira. 

De: João kaue Kaibers [mailto:Keglerekaibers@hotmail.com] 
Enviada em: sexta-feira, 31 de agosto de 2018 17:01 
Para: Licitacões Planalto - PR 
Assunto: Re: SOLICITAÇÃO DE REDUÇÃO DE PREÇOS DE OBJETO DE LICITAÇÃO 

~ resposta ao presente e-mail, apresentamos nossa manifestação a respeito da divergência de valores 
,nstatada por esta Comissão Permanente de Licitações. 

O valor apresentado no Pregão Presencial nº 067/2018, de R$ 73,90, é o valor adequado para a pratica do 
serviço, bem como condizente com o valor da comercialização normal do produto. 
O valor constatado por esta Comissão, de R$ 65,00, trata-se de uma promoção temporária, realizada em 
razão da nossa entrada no mercado e da necessidade de conquista de novos clientes. 
Além disso, trata-se de valor para retirada na sede da empresa, para pagamento a vista, no ato da retirada. 
Ressaltamos, que no Pregão Presencial que nos sagramos vencedores, além do produto, existem os custos 
do serviço, em especial na exigência de entrega dentro do prazo máximo de 1 hora, estendido a todo o 
território do município, em especial aos distritos de São Valério, Sagrada Família, Barra Grande, Centro 
Novo, todas as Escolas e unidades básicas de saúde. 
Além disso, os prazos para pagamento, por parte do Município, são estendidos, não ocorrendo no ato da entrega do produto. 

Trata-se, portanto, de situações diferentes, onde em nossa promoção, a qual reafirmamos, é temporária, 
atribuímos valor unicamente ao produto, para pagamento a vista e retirada no local, enquanto o 
objeto mencionado no Pregão Presencial há de considerar o custo embutido para a prestação do serviço e demais particularidades. 

~. entanto, como nosso interesse em momento algum é o de lesar os cofres públicos, mas sim de praticar 
nossos serviços de maneira digna e justa, zelando pelo bem público, que é composto justamente por nossas 
contribuições, informamos esta CPL que podemos rever os valores apresentados no ato do Pregão 
Presencial, reduzindo o valor inicialmente ofertado de R$ 73,90, para o valor de R$ 72,00. 
Por outro lado, já de antemão informamos que recebemos comunicação oficial da Distribuidora Ultragaz, a 
respeito de aumento dos valores do gás, a partir de 04 de Setembro de 2018 ( documento em anexo), bem 
como que provavelmente novo aumento virá, tendo em vista a alteração dos valores da gasolina no último 
dia 30/08/2018 (o que pode ser constatado em breve busca nos principais veículos de comunicação), um dos maiores dos últimos tempos. 
Finalizamos então nossas justificativas, inteiramente a disposição para tudo que for necessário, aguardando 
informações a respeito das decisões adotadas e das futuras ações a serem tomadas. 
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De: Licitacões Planalto - PR <licitacao@planalto.pr.gov.br> 
Enviado: quinta-feira, 30 de agosto de 2018 01:03:06 
Para: _keglerekaibers@hotmail.com 
Assunto: SOLICITAÇÃO DE REDUÇÃO DE PREÇOS DE OBJETO DE LICITAÇÃO 

Viemos por meio deste solicitar redução de preços, conforme abaixo: 

Em pesquisa de mercado observado pela comissão de licitações do Município de Planalto, constatamos que o preço 
praticado por vossa empresa para os vossos clientes está abaixo do valor que nos apresentou durante a sessão 
pública promovida pela nossa entidade. 

Com isso, viemos solicitar que a vossa empresa analise o valor apresentado e nos apresente uma nova proposta, 
reduzindo o valor que é de R$73,90 por unidade, conforme Ata do Pregão Presencial nº 67 /2018 em anexo a este e 
mail, considerando o preço de mercado praticado atualmente, e as especificidades do que consta do edital 
convocatório. Em caso de impossibilidade da efetivação do que ora solicitamos, pedimos que manifeste sua posição. 

Outrossim, nos colocamos a disposição e pedimos que confirme o recebimento deste. 

Aguardamos vossa manifestação, para que possamos dar continuidade no certame, promovendo a homologação e 
contratualização na sequencia, tão somente o envio, se possível, imediato de vossa posição. 

•••.t, Comissão Permanente de Licitações do Município de Planalto. 
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MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPJ Nº 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 

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO 
LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 067/2018 

OBJETO: Seleção de proposta para a seleção de sociedade empresária visando à 
aquisição de gás liquefeito de petróleo destinado ás necessidades de consumo das 
Unidades Administrativas deste Município, a classificação ficou a seguinte: 

1 11 IGAS LIQU~FEITO DE PETROLEO, /28.800,00 /Classificado 
USO DOMESTICO VOLUME 
LÍQUIDO 31,5 LITROS, PESO 
LÍQUIDO 13 KG 

1 
1 12 IGAS LIQU~FEITO DE PETRÓLEO, /29.790,00 /Classificado 

USO DOMESTICO E INDUSTRIAL 
VOLUME LIQUIDO 108,0 LITROS, 
PESO 45 KG. 

Planalto - PR, 04 de setembro de 2018. 

CEZAR AUGUSTO 
SOARES 
Membro 

066 .452. 549-03 

, 
' ,..' . \ . 

CARLA SABRINA RECH 
MALINSKI 

<: 
FERNANDA SCHERER 

MARZEC 
Membro 

083.050.509-12 
Pregoeira 

068.626.699-40 

i\ 

icms1o~;(}~~{L 
Membro 

675.443.399-04 
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MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPJ Nº 76.460.526/0001-16 

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

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

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

O Prefeito Municipal de Planalto, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais e considerando a decisão da comissão julgadora; segundo o 

parecer da Assessoria Jurídica que o processo tramitou e seguiu os ditames da 
legislação pertinente, HOMOLOGA o resultado da licitação na modalidade de 
Pregão Presencial nº 067/2018, cujo objeto é a seleção de proposta para a seleção 

de sociedade empresária visando à aquisição de gás liquefeito de petróleo destinado 
ás necessidades de consumo das Unidades Administrativas deste Município, em 
favor da(s) empresa(s) KAIBERS E KEGLER LTDA e em consequência 
ADJUDICA, ratificando o(s) objeto(s) em favor da(s) mesma(s) para que produza 
seus efeitos legais. 

Planalto-PR, 04 de setembro de 2018. 

~r / I 
_) __ ,,,, ,., ------l. " }. '------- ! ,- ----- \( -- 

INÁCIO JOSÉ WERLE 
PREFEITO MUNICIPAL 

, - 
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06/09/2018 
Prefeitura Municipal de Planalto 

ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO 

LICITAÇ.ÁO 
HOJ\IOLOGAÇ.ÁO PREG.ÁO 067/2018 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 067/2018 

O Prefeito do Município de Planalto, Estado do Paraná, considerando 
o parecer da Pregoeira e equipe de apoio, de conformidade com a ATA 
de Sessão Pública de Pregão Presencial n", 067/2018, lavrada em 03 
de agosto de 2018, HOMOLOGO o resultado final do Processo 
Licitatório, na modalidade Pregão Presencial, Tipo Menor Preço de 
acordo com o abaixo descrito: 
OBJETO: Seleção de proposta para a seleção de sociedade 
empresária visando à aquisição de gás liquefeito de petróleo destinado 
ás necessidades de consumo das Unidades Administrativas deste 
Município, 
EMPRESA: KAIBERS E KEGLER LTDA 
LOTE: 01. 
ITENS: OI e 02 
VALOR TOTAL: R$ 58.590,00 (cinquenta e oito mil quinhentos e 
noventa reais) 
DATA: 04 de setembro de 2018. 

INÁCIO JOSÉ WERLE 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
Carla Sabrina Rech Malinski 

Código ldentificador:998EFB4 l 

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná 
no dia 06/09/2018. Edição 1586 
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita 
informando o código identificador no site: 
http://www.diariomunicipal.com.br/amp/ 

http://www.diariomunicipal.com .br/amp/materia/998EFB41 /03AHqf/On5Z31 kByb-j 1 v1-ds 7jle_EFfeaJK_PAuogpixE2NcnEHhm9M8WbfdA2SRZy... 1 /j 
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06/09/2018 
Prefeitura Municipal de Planalto 

ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO 

LICITAÇÃO 
EDITAL OE CLASSIFICAÇÃO PREGÃO 067/2018 

EDITAL DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 067/2018 DE 03 DE AGOSTO DE 
2018 

CARLA SABRINA RECH MALINSKI, na qualidade de Pregoeira 
do Município de Planalto, Estado do Paraná, nomeada pela Portaria n" 
O 19/2018, de 16 de abril de 2018, em cumprimento à Lei Federal de nº 
10.520 de 31 de julho de 2002; Decreto Municipal de nº 2727/2007 de 
26/06/2007 e subsidiariamente pela Lei nº 8666 de 21 de junho de 
1993 e suas posteriores alterações e legislação correlata, TORNA 
PÚBLICO, o resultado Público de Licitação na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL, tipo ME"IOR PREÇO, referente: 
1 . Objeto da Licitação 
Seleção de proposta para a seleção de sociedade empresária visando à 
aquisição de gás liquefeito de petróleo destinado ás necessidades de 
consumo das Unidades Administrativas deste Município, 
2. Empresas Participantes: 
2.1 - KAIBERS E KEGLER LTDA 
Situação: Classificada 
3. Empresa Vencedora: 
3.1 - KAIBERS E KEGLER LTDA, pessoa jurídica, com inscrição 
no CNPJ 29.664.639/0001-53, situada na Avenida Paulo Bantle, 515, 
Centro, município de Planalto, estado do Paraná, classificada em 1 º 
lugar nos itens O 1 e 02 do lote O 1, totalizando a importância de R$ 
58.590,00 (cinquenta e oito mil quinhentos e noventa reais) 
4. Data da Abertura: 
A Licitação Pregão Presencial Nº 067/2018 de 24 de julho de 2018, 
teve sua abertura em reunião realizada pela Pregoeira no dia 03 de 
agosto às 09:00 horas, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de 
Planalto, Estado do Paraná, na Praça São Francisco de Assis, nº 1583, 
Centro. 

Planalto, Estado do Paraná, em 04 de setembro de 2018. 

CARLA SABRINA RECH MALINSKJ 
Pregoeira 

Publicado por: 
Carla Sabrina Rech Malinski 

Código Identificador:9A66D73F 

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná 
no dia 06/09/2018. Edição 1586 
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita 
informando o código identificador no site: 
http ://www.diariomunicipai.com. br/amp/ 
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MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPJ Nº 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 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 241/2018 
PREGÃO PRESENCIAL Nº067/2018 

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PLANALTO, pessoa jurídica de direito Público 
Interno, com sede à Praça São Francisco de Assis, nº 1583, inscrito no CNPJ nº 
76.460.526/0001-16, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, senhor 
INÁCIO JOSÉ WERLE, 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 nº 5.846.233-0 e do CPF/MF sob nº 815.418.219-04. 

CONTRATADA: KAIBERS E KEGLER LTDA devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 
29.664.639/0001-53 com sede à Avenida Paulo Bantle, 515, Centro, município de Planalto, 
estado do Paraná, neste ato representado pelo Administrador o Sr. WILLIAN FERNANDO 
KEGLER, brasileiro, comerciante, portador do RG n.º 9.063.203-5 SSP e do CPF sob n.º 
066.181.569-20, residente e domiciliado na Cidade de Planalto, estado do Paraná, pelas partes 
contratantes, fica acertado e ajustado o presente contrato, que se regerá nos termos da Lei nº 
8.666/93, de 21 de junho de 1993, assim como pelas condições do Edital de Pregão Presencial 
Nº 067/2018 pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras de direitos, obrigações e 
responsabilidades das partes. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

O objeto deste contrato é a contratação de empresa visando à aquisição de gás liquefeito de 
petróleo destinado ás necessidades de consumo das Unidades Administrativas deste 
Município, nas condições fixadas nas cláusulas a seguir: 
KAIBERS E KEGLER LTDA 

1 11 IGAS LIQUEFEITO DE /UL TRAGÁZ /UN /400 j72,00 /28.800,00 PETROLEO,USO 
DOMÉSTICO VOLUME 
LÍQUIDO 31,5 LITROS, PESO 
LÍQUIDO 13 KG 

2 /GAS L,IQUEFEITO DE /ULTRAGÁZ /UN /100 j297,90/29. 790,00 PETROLEO,USO 
DOMÉSTICO E INDUSTRIAL 
VOLUME LIQUIDO 108,0 
LITROS, PESO 45 KG. 

TOTAL 
' 58.590,00 

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 PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 067/2018, juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA. 
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MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPJ Nº 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 

CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO. 
Parágrafo Primeiro - A execução do presente Contrato dar-se-á sob a forma de aquisição 
parcelada, conforme a necessidade de consumo da Secretaria de Assistência Social, da 
Secretaria de Educação e Secretaria de Saúde deste Município de Planalto. 

CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR CONTRATUAL 

Parágrafo Único - Pela integral e satisfatória compra dos objetos indicados na Cláusula 
Primeira a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA valor total de R$ 58.590,00 
(cinquenta e oito mil quinhentos e noventa reais) daqui por diante denominado "VALOR 
CONTRATUAL" 

CLÁUSULA TERCEIRA- DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA 

Parágrafo Primeiro: A entrega correspondente ao(s) objeto(s) acima mencionado será 
efetuada em parcelas, ou seja, conforme a necessidade deste Município de Planalto, 
Parágrafo Segundo: A entrega do(s) objeto(s) da presente licitação deverá ser efetuada pela 
proponente na Prefeitura Municipal de Planalto, em até 60 (sessenta) minutos após o 
recebimento da solicitação de entrega. 
Parágrafo Terceiro: A empresa contratada ficará obrigada a substituir, a suas expensas, o 
objeto que vier a ser recusado, sendo que o ato do recebimento não importará na aceitação. 

CLÁUSULA QUARTA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

Parágrafo Primeiro - Os pagamentos serão efetuados em parcelas de acordo com o consumo 
do Município, nos preços pertinente a proposta da CONTRATADA 
Parágrafo Segundo - Os pagamentos pertinentes a presente licitação dar-se-á até o 15° 
(décimo quinto) dia útil e mediante apresentação da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is) e 
devidamente acompanhada de Certidão Negativa de INSS, FGTS e Certidão Tributo Municipal. 
Parágrafo Terceiro - A Nota Fiscal de faturamento preenchida sem rasuras, com a descrição 
completa, devidamente certificada pelo responsável da Secretaria Municipal de 
Administração, comprovando que o objeto foi executado em conformidade com as condições 
estabelecidas no Edital, Anexos e Cronograma: 
a) Descrição dos objetos comprados, com quantidades, valores unitário e total; 
b) Número do processo licitatório. 
e) Número do Contrato. 
Parágrafo Quarto- A contratada ficará obrigada a repassar para a contratante, na proporção 
correspondente, eventuais reduções de preços, decorrentes de mudança de alíquotas de 
impostos incidentes o objeto do presente edital, em função de alterações na legislação pertinente. 

Parágrafo Quinto - Em recaindo o dia de pagamento no sábado, domingo ou feriado, o 
pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente ao mesmo. 
Parágrafo Sexto - O pagamento será efetuado através de transferência eletrônica, para conta 
em nome da Pessoa Jurídica contratada, à vista da fatura/nota fiscal por ele apresentada, no 
prazo previsto no parágrafo segundo da presente Clausula. 
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MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPJ Nº 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 

Parágrafo Sétimo - Caso se verifique erro na fatura, o pagamento será sustado até que 
providências pertinentes sejam tomadas por parte da Contratada, emitente da fatura. 
Parágrafo Oitavo - Em caso de não cumprimento pela contratada de disposição contratual, 
os pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer outras 
disposições contratuais. 

CLÁUSULA QUINTA - DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

, 

Parágrafo Primeiro - Constituem direitos da CONTRATANTE e da CONTRATADA o 
adimplemento total do presente Contrato. 
Parágrafo Segundo - Constituem obrigações da CONTRP. T ANTE: 

a) Efetuar o pagamento ajustado; 
b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do Contrato. 

Parágrafo Terceiro - Constituem obrigações da CONTRATADA: 
a) Prestar o fornecimento na forma ajustada. 
b) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes. 
e) A CONTRATADA é obrigada a substituir as suas expensas, no total ou em parte, do 

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. 

f) O contratado ficará obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos e supressões que se fizerem no quantitativo do objeto, até 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, proporcionalmente de cada 
item. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, salvo as 
supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes. 

g) Manter em dia suas obrigações trabalhista, previdenciários, fiscais, comerciais, 
tributários, taxas, seguros e ou securitárias, devidas no Brasil, incidentes sobre a 
prestação dos serviços objeto deste Contrato. 

h) 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. 

i) 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 - DOS RECURSOS FINANCEIROS 

Parágrafo Primeiro - Para cobertura das despesas decorrentes desta licitação serão 
utilizados recursos financeiros oriundos do Município de Planalto. Proveniente das seguintes 
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 

l" 
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MUNICIPIO DE PLANALTO 

CNPJ Nº 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 

02200 1 O. l 42.08.244.0801.2024 3.3.90.30.00.00.00000 
00910 07.12 l. l 2.361.1201.2036 3.3.90.30.00.00.00104 
01200 07.121.12.365.1201.2045 3.3.90.30.00.00.00104 
01230 07.121.12.365.1201.2046 3.3.90.30.00.00.00104 
01510 09.126.10.301.1001.2027 3.3.90.30.00.00.00000 
00180 02.103.04122.0402.2007 3.3.90.30.00.00.00000 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES POR INADIMPLENCIA DO CONTRATO - 
FASE CONTRATUAL 

Parágrafo primeiro - Sem prejuízo das demais penalidades previstas na legislação em vigor, 
o contrato que se tomar inadimplente, ou cuja justificativa não seja aceita pela Administração, 
estará sujeito as seguintes sanções cumulativas ou não, conforme estabelece a Lei de Licitações. 

Parágrafo segundo - A Contratada inadimplente será aplicada total ou parcialmente, às 
sanções legais, a saber: 
a) Advertência; 
b) Multa administrativa, graduáveis conforme a gravidade da infração; 
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, emissão de declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos e inclusão na lista de impedidos de 
licitar junto ao Tribunal de Conta do Estado do Paraná, a licitante que: 
1. Convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato; 
2. Deixar de entregar documentação exigida no edital; 
3. Apresentar documentação falsa; 
4. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 
5. Não mantiver a proposta; 
6. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 
7. Comportar-se de modo inidôneo; 
8. Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal. 
Parágrafo terceiro - A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução 
do contrato, sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a 
gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos. 
a) Ocorrendo atraso, ou não realização da entrega do objeto conforme contratado, 
injustificado o atraso, a Contratada incidirá em multa na ordem de 1 % (um por cento) sobre o 
valor total percebido pela Contratada, por dia de atraso na entrega. 
b) 10% ( dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da 
obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese 
de negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 1 O (dez) dias contados da ata de sua 
convocação; 

e) 10% ( dez por cento) sobre o valor do contrato por infração a qualquer cláusula ou condição 
do contrato, aplicada em dobro na reincidência; 
d) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte 
do fornecimento do objeto; 
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MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPJ Nº 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 

e) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento do objeto em atraso 
por cada dia subsequente ao trigésimo; 

f) 2% ( dois por cento) sobre o valor do contrato, por infração à qualquer cláusula ou condição 
do contrato, aplicada em dobro na reincidência; 
g) 10% ( dez por cento) sobre o valor total do período de vigência do contrato, contados da 
última prorrogação, no caso de rescisão do contrato por ato unilateral da administração, 
motivado por culpa da Contratada, garantida defesa prévia, independentemente das demais sanções cabíveis; 

Parágrafo quarto - Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a 
natureza e a gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a 
reincidência na prática do ato conforme discriminado a seguir: 
1) ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do 
licitante e/ou contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem prejuízos graves ao município. 

2) Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais nº 8.666/93 e 
10.520/02, assim como em decreto regulamentador do pregão, sujeitando-se os infratores às 
cominações legais, garantida a previa e ampla defesa em processo administrativo. 
3) a multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente 
o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei. 
4) a multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do contratado faltoso. 

5) se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a contratada 
responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos 
pela Administração, ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente. 
6) não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar 
diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta. 
7) as multas previstas neste item, não tem caráter compensatório e o seu pagamento não 
eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 

8) serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e 
impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nas disposições legais citadas. 

9) serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 
administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a punição, os que 
incorram em outros ilícitos previstos em lei. 

CLÁUSULA OITAVA - PRAZOS 

Parágrafo Primeiro - O prazo de execução do objeto do objeto do presente Contrato será até 30/07/2019. 

CLÁUSULA NONA - DO REAJUSTE 
Parágrafo Primeiro - Os preços dos objetos, constantes neste contrato, caracterizando o 
valor unitário do objeto são FIXOS E IRREAJUSTÁVEIS, salvo por fator superveniente 
que caracterize a situação prevista na alínea "d" do inciso II do artigo 65 da Lei Federal 8666/03. 
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MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPJ Nº 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 

Parágrafo Segundo - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pela CONTRATADA, 
esta deverá comprovar a quebra do equilíbrio econômico-financeiro do fornecimento, por 
meio de apresentação de planilha(s) detalhada(s) de custos seguindo a mesma metodologia da 
composição da proposta e documentação correlata (lista de preços de fabricantes, notas fiscais 
de aquisição de produtos e/ou matérias-primas, etc), que comprovem que a contratação 
tomou-se inviável nas condições inicialmente avençadas. 
Parágrafo Terceiro - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Município de 
Planalto, este deverá comprovar o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro do 
contrato, em prejuízo da Municipalidade. 
Parágrafo Quarto - Fica facultado ao Município de Planalto realizar ampla pesquisa de 
mercado para subsidiar, em conjunto com a análise dos requisitos dos subitens anteriores, a 
decisão quanto a revisão de preços solicitada pela CONTRATADA. 
Parágrafo Quinto - A eventual autorização da revisão dos preços contratuais será concedida 
após a análise técnica e jurídica do Município de Planalto. 
Parágrafo Sexto - Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo 
analisadas, a CONTRATADA não poderá suspender o fornecimento e os pagamentos serão 
realizados aos preços acordados no presente instrumento. 

CLÁUSULA DÉCIMA - RESCISÃO 

Parágrafo Primeiro: Ficará o presente Contrato rescindido, mediante formalização, 
assegurado o contraditório e a defesa, nos seguintes casos: 
a) o não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais; 
b) a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a 
impossibilidade da conclusão dos serviços nos prazos estipulados; 
e) atraso injustificado, a juízo da Administração, na execução dos serviços/objeto contratado; 

d) não entrega do objeto, sem justa causa ou prévia comunicação à Administração; 
e) a subcontratação total do objeto deste Contrato, sem prévia autorização do 
CONTRATANTE, associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência 
total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, que afetem a boa execução do presente Contrato; 

f) o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato, assim como a de seus superiores; 
g) cometimento reiterado de faltas na execução do contrato; 
h) decretação de falência ou instauração de insolvência civil; 
i) dissolução de Sociedade; 

j) alteração social e a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juízo 
da Administração, prejudiquem a execução deste Contrato; 
k) razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificados e 
determinados pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada o 
CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato amplo conhecimento Público; 

1) ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução deste Contrato. 

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

6 



MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPJ Nº 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 

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA COMUNICAÇÃO 

Parágrafo Único - As comunicações necessárias em razão deste Contrato devem ser feitas 
por escrito, e enviadas através de carta registrada, ou protocoladas na Prefeitura Municipal de 
Planalto, Praça São Francisco de Assis, 1583, Centro, CEP: 85.750-000-Planalto, Paraná. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - SUBCONTRATAÇÃO 

Parágrafo Único - Não será permitida a subcontratação total ou parcial para a execução do 
objeto do presente contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

O presente Instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 10.520, de 17 
de julho de 2002 e suas alterações, Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações, 
demais legislações aplicáveis e pelos preceitos de direito público, aplicando-se 
supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº. 8.666/93, e dos princípios gerais de direito. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 

Fica eleito o Foro da Comarca de Capanema/PR, para dirimir toda e qualquer questão oriunda 
deste instrumento, renunciando-se a outro por mais privilegiado que o seja. E por estarem de 
acordo com as condições aqui estipuladas, lavrou-se o presente contrato em 02 (duas) vias de 
igual teor e para o mesmo efeito, o qual, depois de lido e achado conforme, é assinado pelo 
CONTRATANTE, CONTRATADA e testemunhas. 

Planalto, 04 de setembro de 2018. 

/ MUNICÍPIO DE PLANALTO 
INÁCIO JOSÉ WERLE KAIBERS E KEGLER LTDA 

WILUAN FERNANDO KEGLER 
' 

TESTEMUNHAS 

Carla S. Rech Malínsleí 
RG 10.036.363-1 

CPFOM.626.699-40 

........ ; : · ~ -.< . 
·,.,. ,..,/ 
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06/09/2018 
Prefeitura Municipal de Planalto 

ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO 

LICITAÇ.Á.O 
EXTRATO CONTRATO 241/2018 

Praça São Francisco de Assis, nº 1583 
85.750-000 - Planalto - Paraná 

EXTRATO DE CONTRATO N° 241/2018 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 067/2018 

DATA DA ASSINATURA: 04 de setembro de 2018. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PLANALTO. 
CONTRATADA: KAIBERS E KEGLER LTDA 
OBJETO: Contratação de empresa visando à aquisição de gás 
liquefeito de petróleo destinado ás necessidades de consumo das 
Unidades Administrativas deste Município. 
VALOR TOTAL: RS 58.590,00 (cinquenta e oito mil quinhentos e 
noventa reais) 
PRAZO DE VIGÊ'.'ICIA: 30/07/2019. 

!NA-CIO JOSÉ WERLE 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
Carla Sabrina Rech Malinski 

Código Identificador:67 A94BAF 

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná 
no dia 06/09/2018. Edição 1586 
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita 
informando o código identificador no site: 
http://www.diariomunicipal.com. br/amp/ 

http ://www.d iariom un icipal. com. br/amp/materia/6 7 A94 BAF /03AH qfl OkOf JaO E P _I nl4oxQWEgGjcljsBW4 nGbj h TwgliGekFkD bq6gM HgU l lotOz-td E. . . 1 /1 
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ESTADO DO PARANA 'i 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO 

TERMO DE HOMOLOGAÇAO I 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 07312018 . 

o Prefe. ito do. Município de Planalto., E.st.a do do Pa. raná, consid.erana.·oi· 1 

o parecer da Pre~oe1ra e equipe de apoio, de conformidade com a ATA 
de Sessão Pública de Pregão Presencial nº. 073/2018, lavrada em 27 de [ 
agosio de 2018, HOMOLOGO o resultado final do Processo Licitatóno, 
na modalidade Pregão Presencial, Tipo Menor Preço de acordo com o 
abaixo descrito: 

OBJETO: Contratação de empresa com vistas á prestação dei 

se~:~;!t~!;1~i~;~0~0s d~{~~~~IS I 
LOTE: 01. -ITENS: 01. 
VALOR TOTAL: R$179.400,00 (cento e setenta e nove mil 

quatrocentos reais). DATA: 31 de agosto de 2018. 
INÁCIO JOSÉ WERLE - Prefeito Municipal 

ESTADO DO PARANA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 58/2018 - REGISTRO 

DE PREÇOS - TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 
ENTIDADE PROMOTORA: MUNICIPIO DE SALGADO FILHO-PR. 
O Município de Salgado Filho, estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF 

sob o nº 76.205.699/0001-98, com sede provisória a Rua Trinta, centro 
(prédio da antiga .. :reche) torna público que fará .realizar às 14h00min 1· 
do dia 20 de setembro de 2018, na sala de licitações da Prefeitura 
Muriicipa!. PREGÀO PRESENCIAL, para Registro de Preços, do tipo/ 
menor preço por ITEM, de acordo com a Lei Federal n' 10.520/02, de 17 
de j.u lho de 2002, para f.utura e e. ventual Contratação de emp.r esa para 
efetuar serviços de hospedagens (hotel ou pensão) e apoio à pacientes 
enviados pela Secretaria Municipal de Saú.d e de Salgado Filho-PR à I 
Cascavel - PR, para tratamento de saúde em hospitais e clínicas. 

Informações complementares sobre o edital poeerâo ser obtidas na 
Prefeitura Munícipal de Salgado Filho e no endereço e'etrónico W,}ll}J. 

salgadofilho.pr.gov.br, ou através do telefone (Oxx46) 3564-1202, com 
o pregoeiro. 

Salgado Filho, 05 de setembro de 2018. 
HELTON PEDRO PFEIFER • Prefeito Municipal 

ESTADO DO PARANA - MUNICÍPIO DE PLANALTO 
AVISO DE LICITAÇÃO - "PREGÃO PRESENCIAL" Nº 080/2018 

O MUNICIPIO DE PLANALTO, faz saber aos interessados que com base na Lei Federal nº 10.520 de 17 
de julho de 2002, Decreto Municipal de nº 272712007 de 26/0612007 e, subsidiariamente, à Lei n' 8.666193 e 
complementares, LC 123/2006 e 11412014, em sua sede sito a Praça São Francisco de Assis, n' 1583, fará 
realizar Licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL sob nº 08012018, conforme descrito abaixo: 

OBJETO seleção de sociedade empresária especializada visando à aquisição de MATERIAIS OE 
CONSUMO E INVESTIMENTO, destinados exclusivamente às ações que envolvem os serviços de Assistência 
Farmacêutica nas Unidades Municipais de Saúde do Municipio de Planalto-PR. 

VALOR TOTAL: R$ 'I0.671,88 (Dez mil seiscentos e setenta e um reais e oitenta e oito centavos). 
DATA DA ABERTURA: 19 de setembro de 2018- ás 08:30 horas. 
Maiores informações junto ao Departamento de Licitações em horário de expedien:e ou pelo e-mail: l licitacao@p!analto.pr.gov.br. 

. INÁCIO JOSÉ WERLE - Prefeito Municipal 

ESTADO DO PARANÁ - MUNICÍPIO DE PLANALTO 
EXTRATO DE CONTRATO Nº 241/2018- PREGÃO PRESENCIAL Nº 06712018 
DATA DAASSINATUR.A: 04 de setembro de 2018. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PLANALTO. 
CONTRATADA: KAIBERS E KEGLER LTOA 
OBJETO: Contratação de empresa visando à aquisição de gás liquefeito de petróleo destinado 

necessidades de consumo das Unidades Administrativas deste Município. 
VALOR TOTAL: R$ 58.590,00 (cinquenta e oito mil quinhentos e noventa reais) 
PRAZO DE VIGÉNCIA 30107/2019. 
INÁCIO JOSÉ WERLE - Prefeito Municioal 

ESTADO DO PARANA - MUNICÍPIO DE PLANALTO 
EXTRATO DE CONTRATO Nº 23812018 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 073/2018 
DATA DA ASSINATURA: 31 de agosto de 2018. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PLANALTO. 
CONTRATADA: TATIANE ALVES DE MORAIS 
OBJETO: Contratação de empresa com vistas á prestação de serviços médicos neste Munic!pio de Planaito, 
VALOR TOTAL: R$179.400,00 (cento e setenta e nove mil e quatrocentos reais) 
PRAZO DE VIGÉNCIA 31/0812019. 
INÁCIO JOSE WERLE - Prefeito Municipal 

ESTADO DO PARANÁ - MUNICIPIO DE PLANALTO 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 067/2018 

' O Prefeito do Município de Planalto, Estado do Paraná, considerando o parecer da Pregoeira e equipe de 
f apoio, de conformidade com a ATA de Sessão Pública de Pregão Presencial nº. 067/2018, lavrada em 03 de 

1

. agosto de 2018, HOMOLOGO o resultado final.do Processo L. icitatório, na mod.alidade Pregãc Pr·e·s encial, Tipo 
Menor Preço de acordo com o abaixo descrito 

I 
OBJETO: Seleção de proposta para a seleção de sociedade empresária visando à aquisição de gás I 

liquefeito de petróleo destinado ás necessidades de cons. umo das Unidades Ad.m inistrativas deste Município, . 
EMPRESA: KAIBERS E KEGLER L TDA 
LOTE 01. - ITENS: 01 e 02 

I 
VA.LOR TOTAL: R$ 58.590,00 (cinque.nt.a e oito mil quinhentos e noventa reais) 
DATA: 04 de setembro de 2018. 

. INACIO JOSÉ WERLE - Prefeito Mun1c1pal 

ESTADO DO PARANA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO 
ERRATA- PORTARIA N° 167/20:8 
PREFEITURA MUNICiPAL DE SALGADO FILHO-PR 
O Departamento de Recursos Humanos do Município de Salgado 

FilhowPR, no uso de suas atribuições, publica ERRATA junto a Portaria 
N° 16712018. para nela se constar que: 

ONDE SE LÉ: 
-Artigo 1' - CONCEDER, para o Servidor Público Municipal MAICON 

MJDRE HENDGES, ocupante do cargo efetivo de Contador, Ni•1e[/ 
Referéncia BA-02, férias de 20 (vinte) dias, a partir de 05 de setembro 
de 2018, correspondente ao período aquisitivo de 04.08.2015 a 
04.08.2016. 

LEIA-SE: 
-Artigo 1' - CONCEDER. para o Servidor Público Municipal MAICON 

ANORE HENDGES, ocupante do cargo efetivo de Contador, Nível/ 
Referência BA-02. férias de 10 (dez) dias, a partir de 05 de setembro de 
20 t 8, correspondente ao período aquisitivo de 04.08.2015 a 04.08.2016. 

Salgado Filho-PR, 05 de setembro de 2018. 
Jacqueline Hiroki ~ Recursos Humanos 

ESTADO DO PARANA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO 
PORTARIA N'. 169/2018 

I S(IMULA- Concede Férias para Servidora Pública Municipal e dá 
outras providéncias. 

I 
HELTON PEDRO PFEIFER, Prefeito Municipal de Salgado Filho 

Esta d.o do Paraná, no uso de suas atribuições legais e. co .. nsideran. do ~ 
req.re-imento apresentado, RESOLVE, 

. Artigo 1°- CONCEDER, para a Servidora Púbica Municipal 

I ANELIA ELCIA PANSERA DOS SANTOS, ocuparte do emprego 
. de Técnico em Enfermagem, Modalidade Emprego Público, férias de 20 
(vinte) dias, a partir de 06 de setembro de 2018, conforme segue: 

w 10 (dez) dias correspondente ao período aquisitivo de 01.06.2016 
a Oi.06.2017. 

w 10 (dez) dias correspondente ao período aquisitivo de Ol06.2017 
a 01.06.2018. 

Artigo 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 

1
, respeitando a data que a originou. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Salgado Filho, 

I 
Estado do Paraná, em 05 de setembro de 2018. 

Publique-se, 
HELTON PEDRO PFEIFER - Prefeito Municipal 

ESTADO DO PARANA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO 
RATIFICAÇÃO DO PARECER JURÍDICO 
Processo Administrativo nº 9012018 
RATIFICO, nos termos do inciso 1, art. 25 da Lei 8.666193 e demais 

alterações, a justificativa elaborada pela Assessoria Jurídica, que 
reconhece a lnexigibilidade da licitação para Contratação de empresa 
para prestação de serviços continuado e especializado no fornecimento 
de uma solução de Suporte à gestão pública compreendendo o módulo 
e-Social e mais um usuário para o sistema Compras e Licitações. Por 
um período de 12 (doze) meses. 
Salgado FilhoiPR, em 04 de setembro de 2018. 
Helton Pedro Pfeifer - Prefeito Municipal 

ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACÃO 
EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 027/2018 

PROCESSO Nº 092/2018 
MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS 
TIPO MENOR PREÇO GLOBAL 
ENTIDADE PROMOTORA: MUNICÍPIO DE BARRACÃO/PR 
O MUNICÍPIO DE BARRACÃO, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ 

sob nº 75.666.131/0001-01, com sede na Rua São Paulo, n' 235, Centro 
Barracão/PR, torna público e para conhecimento dos interessados. 
que realizará LICITAÇÃO, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, as 
14h:0011in (catorze) horas, do dia 26 de Setembro de 2018, na sala de 
reuniões da Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal, de acordo 
com a Lei Federal n' 8.666/93 e suas alterações, para oontratação de 
empresa para execução, sob regime de empreitada global, do Pórtico e 
Pintura Externa da Prefeitura Municipal de Barracão/PR . 

Informações complementares sobre o Edital, poderão ser obtidas na 
Prefeitu. ra Municipa. l de Barracão .. n.o endere.ç o supra citado, ou atrav.ésl 
do telefone (Oxx4913644-1215 e na webpage: www.barracao.pr.gov.br. 

Cópia da docunentação tecn1ca de engenharia será fornecida 
mediante pagamento de R$ 30,00 (trinta reais). 

Barracão/PR, 04 de Setembro de 2018. MARCO 
AURÉLIO ZANDONÁ - PREFEITO MUNICIPAL 
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