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Terra Viva Comércio e Representações 
Avenida Rubens Cesar Caselani, 1987 - Centro 

Fone: (46) 3543-2815 
CNPJ: 17.542.364/0001-04 

IE:9062028243 
CEP: 85770-000 REALEZA - PR 

PROPOSTA DE PREÇOS 

EMPRESA: Terra Viva Comércio e Representações Eireli Epp 

ENDEREÇO: Avenida Rubens Cesar Caselani 

CNPJ: l 7.542.364/0001-04 

CIDADE: Realeza ESTADO: PR 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecer 7.500m2 de grama celebration, sendo que a 

empresa fornecerá os serviços de dessecação, adubação de base, nivelamento, implantação e correção com 

terra nas emendas após implantação, para o campo de futebol no Módulo Esportivo de Planalto fazendo 

parte das ações esportivas da Secretaria Municipal de Esportes, do Município de Planalto, conforme abaixo 
segue: 

01 

QUANT. OBJETO PREÇO PREÇO TOTAL 
UNIT. ·--- 

7.5ÜÜm2 Grama celebration, sendo que a empresa R$ R$ 
fornecerá os serviços de dessecação, adubação 13,50 101.250,00 

de base, nivelamento, implantação e correção 

com terra nas emendas após implantação. 

(OBS. Maquinaria e terra por conta da 

prefeitura). Marca: CELEBRATION 

ITKM 

LJ 
R$: 101.250,00 (cento e um mil e duzentos e cinquenta reais) . 

.---. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias. 

OBS: Este documento é um modelo fornecido pelo setor de compras do Município de Planalto, podendo ser 
usado para preenchimento. Pedimos preferencialmente que seja usado modelo próprio timbrado pela 
empresa. 

Realeza, PR 07 de Fevereiro de 2018 
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Flores e Eventos 

Ltda · ME 

sala 03 
EMPRESA: Floricultura 

ENDEREÇO: Avenida Brasil, 

CNPJ: 02.177.320·0001/47 

CIDADE: Capanema ESTADO: PR 

OBJETO: Contratação de empresa para fornecer 7.500m2 de grama 

de dessecação, adubação de base, celebration, sendo que a empresa fornecerá os 

nivelamento, com terra nas emendas após implantação, para o e 

campo de futebol no Módulo lú,nn>"t·, 

Secretaria Municipal de 

de fazendo parte das ações esportivas da 

do Município de Planalto, conforme abaixo segue: 

R$ 
103.50Q,OO 

PREÇO 
UNIT. 

PREÇO TOTAL 

sendo que a empresa 

de 

R$ 
13,80 

7.500m2 

com terra nas 

(OBS. 

conta da 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 \.sessenta dias. 

OBS: Este documento é um modelo fornecido 
Planalto, podendo ser usado para 
usado modelo 

setor de compras do Município de 
Pedimos preferencialmente que seja 

Realeza, PR 15 de Fevereiro de 2018 

FLORICULTURA PAN" 
CNP,J 02.177.320·000U~7 
THAISMARA MACHADO PANAZZOLO 
CPF: 026.073.669·41 
RG: 70075849 SSPPS 
GERENTE 

1 
3552-2100 - 

«: 



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 

Planalto-Pr., 01 de março de 2018 
DE: Jair Dilceu Weich - Secretaria de Esportes 

PARA: Inácio José Werle - Prefeito Municipal 

Senhor Prefeito, 

Pelo presente solicitamos a Vossa Excelência a competente 
autorização objetivando a aquisição de grama para o Campo de Futebol do Módulo 
Esportivo deste Municí_Eio de Planalto, conforme abaixo segue: 
LOTE: 1 

13,67 

102.525,00 

1 1 Grama celebration, sendo que ai 7.500 
empresa fornecerá os serviços de 
limpeza, adubação de base, nivelamento, 
implantação e correção com terra nas 
emendas após implantação. 

M2 102.525,00 

TOTAL 

O custo total estimado da aquisição solicitada, importa no 
valor aproximado de R$ 102.525,00 (cento e doiso mile quinhentos e vinte e cinco 
reais). 

()(',(1. ,· l' 



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 

Planalto-Pr., 12 de fevereiro de 2018. 

DE: Jair Dilceu Weich - Secretário da Cultura/Esportes 

PARA: Inácio José Werle - Prefeito Municipal 

Senhor Prefeito, 

Pelo presente solicitamos a Vossa Excelência a competente autorização para a 
contratação de empresa especializada para fornecer 7.500m2 de grama celebration, 
sendo que a empresa fornecerá os serviços de dessecação, adubação de base, 
nivelamento, implantação e correção com terra nas emendas após implantação, para o 
campo de futebol no Módulo Esportivo de Planalto fazendo parte das ações esportivas 
da Secretaria Municipal de Esportes, do Município de Planalto, conforme abaixo segue: 

Conforme ab · 
ITEM QUANT. OBJETO PREÇO PREÇO TOTAL 

UNIT. 
01 7.500m2 Grama celebration, sendo que a R$ 13,50 R$101.250,00 

empresa fornecerá os serviços de 
dessecação, adubação de base, 
nivelamento, implantação e 
correção com terra nas emendas 
após implantação, para o campo 
de futebol no Módulo Esportivo de 
Planalto 

Total R$ 101.250,00 

O custo total estimado importa no valor de R$ 
101.250,00 (Cento e Setenta e Três Mil e Quinhentos e Cinquenta Reais). 

Justificativa: O referido pedido faz-se necessano para que possamos atender a 
demanda de melhorias do campo de futebol do [Módulo Esportivo de Planalto, que 
necessita urgentemente de atenção e de materiais necessários para possamos deixa 
lo em estado de uso pela Secretária Municipal de Esportes de Planalto no transcorrer 
das atividades nos próximos anos. Sendo que está possibilidade permitirá a participação 
de nossas equipes em participar de competições oficiais regionais e estaduais bem 
como a realização do campeonato municipal de futebol. 

Atenciosamente, 
,,- 

I hl'f: ;. i\" 1;.::1;; \~,;;;::;;, ;::. 
, 1 'i , , \..,.., ;· \_) <,~ t.,._I '""· ·,~ • ...- 'f V ,.., .• t .- .;,, 
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Jair Ôilceu Weich 
Secretário Mun. da Cultura/Esportes 
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MUNICIPIO DE PLANALTO 
/ CNPJ Nº 76.460.526/0001-16 
I Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
I e-mail: planalto@rline.com.br 
I Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
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PLANALTO - PARANÁ / 

Planalto-Pr., 02 de março de 2018 

DE: Inácio José Werle - Prefeito Municipal 

Preliminarmente para a autorização solicitada para a 
aquisição de grama para o Campo de Futebol do Módulo Esportivo 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, 

,; ::;::;, , 
INACIO JOSE WERLE 
Prefeito Municipal. 



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 _/ 

Planalto-Pr., 05 de março de 2018 

DE: Secretaria de Finanças 

PARA: Prefeito Municipal 

Senhor Prefeito, 

Em atenção à solicitação visando à aquisição de grama para o Campo de 
Futebol do Módulo Esportivo deste Município de Planalto, expedido por Vossa 
Excelência na data de 02/03/2018, informamos a existência de previsão de recursos 
orçamentários para assegurar o pagamento das obrigações decorrentes da solicitação 
supI"__a, sendo que o pagamento será efetuado através da Dotacão Orcamentã ~ 

J J DOTAÇÃO 
Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso 

1350 08.124.27.812.2701-2069 3.3. 90.30.00000 

<, ', 
Cordíalrqentc, 

-\ 
\ 
\ 

co : 



~ 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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'-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

AUTORIZAÇÃO PARA LICITAÇÃO 

Planalto-Pr., 07 de março 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 
aquisição de grama para o Campo de Futebol do Módulo Esportivo deste 
Município de Planalto, nos termos da Lei Federal n.010.520 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 Decreto Municipal n.º 2727 /2007 de 26/06/2007, e demais 
disposições legais, e demais disposições legais, e demais disposições legais. 

A Pregoeira e a Equipe de Apoio nomeada pela Portaria 001/2018. 

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

INÁCIO JOSÉ WERLE 
Prefeito Municipal 

( l-. 



/-~~~ - - ~~-~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 LICITAÇÃO N' ..... /2018 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 

TIPO:MENORPREÇOPORITEM 

O Município de Planalto, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica - CNPJ, sob o nº 76.460.526/0001-16, com sede na Praça 
São Francisco de Assis, nº 1583, por seu Prefeito Municipal, Senhor Inácio 
José Werle, e a Senhora Carla Fatima Mombach Sturm Pregoeira, nomeado 
pela Portaria de nº 001/2018 de 03/01/2018, tornam público a realização 
de licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO 
POR ITEM, objetivando à aquisição de grama para o Campo de Futebol 
do Módulo Esportivo deste Município de Planalto, que será regida pela 
Lei Federal de nº 10.520 de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal de nº 
2727 /2007 de 26/06/2007 sua alterações, e subsidiariamente à Lei Federal 
nº 8.666/93, suas alterações, LC 123/2006 de 14 de dezembro de 2006 e 
demais legislações aplicáveis, a ser executado pela Comissão designada pela 
Portaria nº 002/2018 de 03/01/2018, e nas condições fixadas neste edital e 
seus anexos. 
ABERTURA 
A abertura da presente licitação se dará em sessão pública, a ser realizada 
no dia ..... / ..... / ..... , às ..... : ..... horas, na sala de reuniões da Comissão de 
Licitação da Prefeitura Municipal de Planalto, com endereço na Praça São 
Francisco de Assis, 1583 - Centro, Planalto - Pr. 
1- DO OBJETO 
1.1- A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta visando a 

aquisição de grama para o Campo de Futebol do Módulo Esportivo 
deste Município de Planalto, conforme condições, especificações, 
valores e auantidades, constante no Anexo I e nos termos deste edital. 

Grama celebration, sendo que 
empresa fornecerá os serviços de 
dessecação, adubação de base, 
nivelamento, implantação e correção 
com terra nas emendas apôs 
implantação. 

102.525,00 TOTAL 
2- DA DOTAÇÃO 
2.1- Para cobertura das despesas decorrentes desta licitação serão 
utilizados recursos próprios do Município de Planalto. Proveniente da 
seguinte DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

rcc 
"" 



(~ MUNICIPIO DE PLANALTO 
. CNPJ Nº 76.460.526/0001-16 
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3- DA PARTICIPAÇÃO 
3.1- Poderão participar desta licitação todos os interessados e as empresas 
com o ramo pertinente ao seu objeto, legalmente constituída e que 
satisfaçam as condições estabelecidas neste Edital. 

3.2- Os interessados deverão entregar até o dia / / às . 
horas no Departamento de Licitações desta Prefeitura 02 envelopes lacrados; 
envelope I contendo proposta de preços. Envelope II contendo documentos 
para habilitação, com as seguintes identificações na parte externa: 

PREGÃO PRESENCIAL Nº ..... / 2018 
ENVELOPE I - PROPOSTA DE PREÇOS 
PROPONENTE: (nome da empresa) 

PREGÃO PRESENCIAL Nº ..... /2018 
ENVELOPE II- DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
PROPONENTE: (nome da empresa) 

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

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

Administração Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal; 
e) empresa que tenha em seu quadro, empregados menores de 18 

(dezoito anos) efetuando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou, ainda, 
empregados com idade inferior a 16 (dezesseis) anos, efetuando qualquer 
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 
Conforme Observãncia ao Disposto do Inciso XXXIII do Artigo 7º da 
Constituição Federal (anexo V). 
3.4 - As empresas beneficiadas da LC 123/2006 deverão apresentar 
declaração de enquadramento em regime de tributação para fazer valer 
o direito de prioridade, conforme modelo constante no anexo VI, que 
deverá ser entregue a Pregoeira no início ou durante a reunião de 
abertura, ou enviada dentro de um terceiro envelope. 

4- DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
4.1- Só poderá deliberar em nome do licitante, formulando ofertas/lances de 
preços e praticar os demais atos pertinentes ao certame, um dos seus 
dirigentes contratuais ou estatutários, legalmente identificado, ou pessoa 
física ou jurídica, habilitada por meio de Procuração, ou Carta de 
Credenciamento, conforme modelo do anexo II, ou documento equivalente, 

2 
,n 



MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPJ Nº 76.460.526/0001-16 

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
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outorgando poderes necessanos à formulação de propostas e à prática de 
todos os demais atos inerentes ao certame. Caso seja sócio ou titular da 
empresa, deverá apresentar documentos que comprovem sua capacidade de 
representar a mesma, com poderes para formular ofertas e lances de preços 
e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, que deverá ser 
entregue a Pregoeira no início ou durante a reunião de abertura, ou enviada 
dentro de um terceiro envelope. 
4.2- Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único 
admitido a intervir nas fases do procedimento licitatório e a responder por 
todos os atos e efeitos previsto neste edital, por sua representada. 
4.3- A não apresentação do credenciamento, a incorreção do documento 
credencial ou ausência do representante, implicará na exclusão da proposta 
no certame. 

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

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

7- DA PROPOSTA DE PREÇOS 
7.1- A proposta de preços - envelope I, devidamente assinada pelo 
proponente ou seu representante legal, deverá ser redigida em português, 
datilografada ou digitada, de forma clara, sem emendas, rasuras ou 
entrelinhas nos campos que envolverem valores, quantidades e prazos, com 
indicação do número deste Edital. Deverá ser elaborada considerando as 
condições estabelecidas neste edital e seus anexos, discriminando-se 
minuciosamente os objetos cotados, observando-se os quantitativos de 
cotação de quantidades e os preços máximos unitários e totais, constando 
ainda à marca do(s) objeto(s) ofertado(s) e validade da proposta mínima 60 
(sessenta) dias, conforme descrito no Anexo I do presente Edital, facilitando 
assim o julgamento. Não deverão ser cotados objetos que não atendam às 
especificações mínimas prevista no Anexo 1, sob pena de 
desclassificação. 
7.2- Ao assinar a Proposta de Preços - Anexo I, o proponente estará 
assumindo automaticamente o cumprimento de todas as condições 
estabelecidas na mesma. 
7.3- Os preços deverão ser cotados em moeda nacional (não se admitindo 
cotação em moeda estrangeira), limitada a 02 (duas) casas após a vírgula, 
sendo que os dígitos excedentes serão excluídos pela Pregoeira e pela Equipe 
de Apoio sem arredondamento, sendo que o preço máximo unitário e total de 

3 
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cada item encontra-se indicado no Anexo Ido presente Edital. 
7.4 - A Proposta de Preços, deve ser gerada pelo sistema EQUIPLANO auto 
cotação, (conforme link: 
http:/ /planalto.pr.gov.br/upload/downloads/esProposta.exe) que poderá ser 
apresentada na forma eletrônica em (CD) para alimentação do sistema de 
apuração; 
7.5- O arquivo para digitação das propostas eletrônicas (Anexo I) pode ser 
obtido através do e-mail: licitacao@planalto.pr.gov.br mediante o envio do 
cartão CNPJ, juntamente com a comprovação da regularidade fiscal e 
trabalhista da empresa. 
7.6- Forma de entrega: O(s) objeto(s) será(ão) entregue parcial, ou seja, 
conforme a necessidade de consumo do Município de Planalto. 

8- DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOS LANCES 
8.1- A Pregoeira declarará aberta a sessão iniciando-se com a fase de 
credenciamento dos interessados em participar do certame. 
8.2- Estando de posse da relação das Licitantes Credenciadas a Pregoeira 
fará divulgação verbal dos interessados, sendo que, as proponentes 
credenciadas poderão ofertar lances durante a sessão do Pregão, dando-se 
início ao recebimento dos envelopes "proposta de Preços" e "Documentos de 
Habilitação". 
8.3- Abertos os envelopes contendo as propostas de preços, será realizada 
sua conferência, análise de sua conformidade com as exigências do Edital. 
8.4- A Pregoeira procederá à classificação da proposta de menor preço, e 
aquelas que tenham valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por 
cento), relativamente à de menor preço, para participarem dos lances 
verbais. 
8.5- Caso não haja pelo menos três propostas nas condições definidas no 
item 8.4, serão classificadas as propostas subsequentes que apresentarem 
os menores preços, subsequentes, até o máximo de três. 
8.6- Cumprindo o item 8.3, serão desclassificadas as propostas de preços 
que: 

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

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

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

d) considerar qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital e 
seus anexos. 
8.7- Na ocorrência de empate dentre as classificadas para participarem dos 
lances verbais, a ordem para esses lances será definida através de sorteio, 
onde terá preferência para o lance a licitante sorteada. Às licitantes 
proclamadas classificadas, será dada oportunidade para nova disputa, por 
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meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, em 
relação à de menor preço, iniciando-se pelo autor da proposta de maior 
valor. 
8.8- A cada nova rodada será efetivada a classificação momentânea das 
propostas, o que definirá a sequência dos lances seguintes. 
8.9- O lance sempre deverá ser inferior ao anterior ou da proposta de menor 
preço. 
8.10- A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela 
Pregoeira, implicará a exclusão da Licitante da etapa de lances verbais e na 
manutenção do último preço por ela apresentado, para efeito de ordenação 
das propostas. 
8.11- A pregoeira poderá negociar com a licitante excluída da participação 
dos lances verbais, na forma do item 8.13, caso a Proponente vencedora seja 
inabilitada, observada a ordem de classificação. 
8.12- Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o 
proponente desistente às penalidades cabíveis. 
8.13- Caso não se realize lances verbais, serão verificados a conformidade 
entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para contratação, 
hipótese em que a Pregoeira poderá negociar diretamente com a proponente 
para que seja obtido melhor preço. 
8.14- Após este ato, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas as 
ofertas. 
8.15- A Pregoeira examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor 
apresentado pela primeira classificada, conforme definido neste Edital e seus 
anexos. 
8.16- Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, a 
Pregoeira examinará o atendimento das condições habilitatórias da licitante 
classificada em primeiro lugar. 
8.17- Constatado o atendimento pleno às exigências editatícias, será 
declarada a proponente vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto deste 
Edital pela Pregoeira. 
8.18- Se a proponente não atender às exigências habilitatórias, a Pregoeira 
negociará diretamente com a Licitante melhor classificada e posteriormente 
examinará os seus documentos de habilitação, sendo declarada vencedora e 
a ela será adjudicado o objeto deste Pregão. 
8.19- Para fins de julgamento das propostas de preços, a Pregoeira e sua 
Equipe de Apoio levarão em consideração o critério MENOR PREÇO POR 
ITEM. 

9- DA HABILITAÇÃO 
9.1- As empresas deverão apresentar no ENVELOPE II, os seguintes 
documentos, os quais serão examinados pela Pregoeira e pela Equipe de 
Apoio: 

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

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

c) 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; 

d) 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; 

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

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

7º da Constituição Federal (anexo V). 
9.2- Os documentos de habilitação poderão ser autenticados por servidores 
da administração conforme determina o Art. 32 da lei nº 8666/93. 
9.3- Em nenhum caso será concedido prazo para a apresentação de 
documentos de habilitação que tiverem sido entregues na própria sessão, 
sendo que a falta de quaisquer documentos implicará na inabilitação do 
licitante. 
9.4- Os envelopes com documentos relativos a habilitação das licitantes não 
declaradas vencedoras, permanecerão em poder da Pregoeira, devidamente 
lacrados, até que seja formalizada a assinatura do contrato ou homologada a 
licitação. Após este fato, ficarão por 20 (vinte) dias correntes à disposição 
das licitantes interessadas. Findo este prazo, sem que sejam retirados, serão 
destruídos. 

10- DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO 
10.1- Os objetos deverão ser entregues na Secretaria de Esportes, Rua 
soledade, s/nº, Centro, Planalto-Pr., no prazo de 30 (trinta) dias contados 
após o recebimento da Solicitação de Entrega. 
10.2- A empresa vencedora ficará obrigada a substituir, a suas expensas, os 
objetos que vier a ser recusado, sendo que o ato do recebimento não 
importará na aceitação. 
10.3- A empresa vencedora ficará obrigada a fornecer os serviços de 
dessecação, adubação de base, nivelamento, implantação e correção com 
terra nas emendas após implantação. 
10.4- Independentemente da aceitação, o adjudicatário garantirá a 
qualidade dos objetos, obrigando-se a substituir aquele que apresentar 
defeito. 
10.5 - O prazo de vigência do Contrato será até 31/03/2019. 
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11- DO VALOR MÁXIMO 
11.1- O valor máximo correspondente ao total dos objetos, é de R$ 
102.525,00 (cento e dois mil e quinhentos e vinte e cinco reais), 
conforme demonstrado no Anexo I, do presente ato convocatório. 

12- DAS PENALIDADES 
12.1- O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar no fornecimento do objeto adquirido, 
comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude 
fiscal, garantindo o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará 
impedido de licitar e contratar com a administração, pelo prazo de até 2 
(dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou 
até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade. 
12.2- Pela inexecução total ou parcial do contrato ou instrumento 
equivalente e pelo descumprimento das normas e legislação pertinentes à 
execução do objeto contratual que acarrete a rescisão do contrato ou 
instrumento equivalente, o Município de Planalto, poderá, ainda, garantida a 
prévia defesa, aplicar à empresa contratada as sanções previstas no art. 87 
da Lei nº 8.666/93, sendo que em caso de multa esta corresponderá a 10 
(dez por cento) sobre o valor do contrato. 
12.3- A aplicação das sanções administrativas não exclui a 
responsabilização do licitante por eventuais perdas e danos causados ao 
Município de Planalto. 

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

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

15-DOS PAGAMENTOS 
15.1- Os pagamentos pertinentes a presente licitação serão efetuados em até 
15 (quinze) dias após a entrega dos objetos e com apresentação da(s) 
respectiva(s) nota(s) fisca(is). 

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

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

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

Inciso XXXIII do Artigo 7º da Constituição Federal; 
f) Anexo VI - Modelo de declaração de enquadramento de ME ou EPP; 
g) Minuta de Contrato. 

17- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
17.1- Esta licitação poderá ser revogada por interesse público e anulada por 
ilegalidade de oficio ou mediante provocação de terceiros, mediante parecer 
por escrito e devidamente fundamentado, aplicando-se os procedimentos 
inerentes aos recursos quanto à concessão de prazo para contraditório. 
17.2- A Pregoeira e sua Equipe de Apoio, no interesse público, poderão 
relevar omissões puramente formais, desde que não reste infringido o 
princípio da vinculação ao instrumento convocatório. 
17.3- será(ão) lavrada(s) ata(s) do(s) trabalho(s) desenvolvido(s) em ato 
público de abertura dos envelopes, a(s) qual(is) será(ão) assinada(s) pela 
Pregoeira, pela equipe de apoio e representantes credenciados presentes. 
17.4- A licitação não implica da obrigatoriedade de compra por parte do 
Município de Planalto. Até a entrega do empenho, poderá o licitante 
vencedor ser excluído da licitação, sem direito a indenização ou 
ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se a contratante 
tiver conhecimento de qualquer fato ou circunstância superveniente, 
anterior ou posterior ao julgamento desta licitação, que desabone sua 
idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou administrativa. 
17.5- Os pedidos de esclarecimentos, impugnações e a apresentação escrita 
dos recursos deverão ser protocolizados junto a Prefeitura do Município de 
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Planalto, na Praça São Francisco de Assis, nº 1583, Centro - CEP 
85.750.000 - Planalto, Estado do Paraná, no horário das 8:00 às 11:30 e das 
13:30 às 17:30 horas. 
17.6- As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento 
deste termo, perante o Foro da Comarca de Capanema-Pr. Não obstante 
qualquer mudança de domicilio da CONTRATADA que, em razão disso, é 
obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber 
notificação, citação inicial e outras medidas em direito permitidas. 

Planalto-Pr., de de 2018. 

INÁCIO JOSÉ WERLE 
Prefeito Municipal 
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MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº .... ./2018 
PREGÃO PRESENCIAL Nº .... ./2018 

Contrato administrativo que entre si fazem o Município de Planalto e a 
empresa na forma abaixo. 

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." , e do CPF sob n.º 
................................... , residente e domiciliado(a), na Cidade de 
······································································································· 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
DO OBJETO DO CONTRATO 
O presente contrato tem por objeto a aquisição de grama para o Campo 

de Futebol do Módulo Esportivo deste Município de Planalto, conforme segue 
abaixo: 
ITEM QUANT. UNID. OBJETO MARCA PREÇO PREÇO 

UNIT. TOTAL 01 7.500 M2 Grama celebration, sendo que 
a empresa fornecerá os serviços 
de dessecação, adubação de 
base, nivelamento, implantação 
e correção com terra nas 
emendas após implantação. 

TOTAL 

Parágrafo Unico - 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 
DO VALOR 
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Pelo fornecimento do(s) objeto(s) ora contratado, a CONTRATANTE 
pagará à CONTRATADA o 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(s) será efetuada em parcelas, ou seja, conforme a necessidade deste 
Município de Planalto, 

Parágrafo Segundo: O(s) objeto(s) deverá(ao) ser entregue(s) na Praça 
na Rua Soledade s/ nº, Centro, Planalto-Pr., no prazo de 30 (trinta) dias, contados 
após o recebimento da solicitação de entrega. 

CLÁUSULA QUARTA 
DA FORMA DE PAGAMENTO 
Os pagamentos serão efetuados em até 15 (quinze) dias após a entrega 

do(s) objeto(s) e com apresentação da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is). 
Parágrafo Único 
Os pagamentos decorrentes desta contratação correrão por conta dos 

recursos próprios do Município de Planalto, proveniente da seguinte DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: 

1350 1 08.124.27.812.2701-2069 
CLÁUSULA QUINTA 
DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 
Parágrafo Primeiro - Constituem direitos da CONTRATANTE receber 

o(s) objeto(s) deste Contrato nas condições avençadas e da CONTRATADA perceber 
o valor ajustado na forma e prazo convencionados. 

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

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

comerciais decorrentes. 
c) A CONTRATADA é obrigada a substituir, as suas expensas, no total 

ou em parte, do(s) objeto(s) do contrato em que se verificarem 
defeitos ou incorreções. 

d) A empresa CONTRATADA ficará obrigada a fornecer os serviços de 
dessecação, adubação de base, nivelamento, implantação e correção 
com terra nas emendas após implantação 

e) 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; 

17 

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 

'. PLANALTO - PARANÁ ..___------------~~-~·---·--~----------------~~~~~~-~ 

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

CLÁUSULA SEXTA 
DA CESSÃO DO CONTRATO 
A CONTRATADA não poderá ceder o presente Contrato a nenhuma 

pessoa física ou jurídica, sem autorização prévia, por escrito, da CONTRATANTE e 
anuência expressa da Contratante. 

CLÁUSULA SÉTIMA 
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE 
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL 
Parágrafo Primeiro - A contratada quando ensejar o retardamento da 

execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do 
objeto, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude 
fiscal, garantindo o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de 
licitar e contratar com a administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

Parágrafo Segundo - Pela inexecução total ou parcial do contrato e 
pelo descumprimento das normas e legislação pertinentes à execução do objeto 
contratual que acarrete a rescisão do contrato ou instrumento equivalente, o 
Município de Planalto, poderá, ainda, garantida a prévia defesa, aplicar à empresa 
contratada as sanções previstas no art. 87 da Lei nº. 8.666/93, sendo que em caso de 
multa esta corresponderá a 10 (dez por cento) sobre o valor do contrato. 

Parágrafo Terceiro - A aplicação das sanções administrativas não exclui 
a responsabilização da CONTRATADA por eventuais perdas e danos causados à 
Prefeitura do Município de Planalto 

CLÁUSULA OITAVA 
DA 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; 
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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 NONA 
DA VIGÊNCIA 
O prazo de vigência do presente contrato será até 31/03/2019, podendo 

ser prorrogado na forma da Lei. 
CLÁUSULA DÉCIMA 
DOS CASOS OMISSOS 
Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes, 

com base na legislação em vigor. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
DO FORO 
As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento 

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

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

Planalto-Pr de de . 
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CONTRATANTE CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: . ································································ 
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EDITAL DE LICITAÇÃO N' 031/2018 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 

TIPO:MENORPREÇOPORITEM 

O Município de Planalto, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica - CNPJ, sob o nº 76.460.526/0001-16, com sede na Praça 
São Francisco de Assis, nº 1583, por seu Prefeito Municipal, Senhor Inácio 
José Werle, e a Senhora Carla Fatima Mombach Sturm Pregoeira, nomeado 
pela Portaria de nº 001/2018 de 03/01/2018, tornam público a realização 
de licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO 
POR ITEM, objetivando à aquisição de grama para o Campo de Futebol 
do Módulo Esportivo deste Município de Planalto, que será regida pela 
Lei Federal de nº 10.520 de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal de nº 
2727 / 2007 de 26 / 06 / 2007 sua alterações, e subsidiariamente à Lei Federal 
nº 8.666/93, suas alterações, LC 123/2006 de 14 de dezembro de 2006 e 
demais legislações aplicáveis, a ser executado pela Comissão designada pela 
Portaria nº 002/2018 de 03/01/2018, e nas condições fixadas neste edital e 
seus anexos. 
ABERTURA 
A abertura da presente licitação se dará em sessão pública, a ser realizada 
no dia 27 /03/2018, às 14:00 horas, na sala de reuniões da Comissão de 
Licitação da Prefeitura Municipal de Planalto, com endereço na Praça São 
Francisco de Assis, 1583 - Centro, Planalto - Pr. 
1- DO OBJETO 
1.1- A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta visando a 

aquisição de grama para o Campo de Futebol do Módulo Esportivo 
deste Município de Planalto, conforme condições, especificações, 
valores e auantidades.1..__constante no Anexo I e nos termos deste edital. 

1 l Grama celebration, sendo que a/ 7.500 1 M2 
empresa fornecerá os serviços de 
limpeza, adubação de base, 
nivelamento, implantação e correção 
com terra nas emendas após 
implantação. 

13,67/ 102.525,00 

102.525,00 TOTAL 
2- DA DOTAÇÃO 
2.1- Para cobertura das despesas decorrentes desta licitação serão 
utilizados recursos próprios do Município de Planalto. Proveniente da 
seguinte DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
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3- DA PARTICIPAÇÃO 
3.1- Poderão participar desta licitação todos os interessados e as empresas 
com o ramo pertinente ao seu objeto, legalmente constituída e que 
satisfaçam as condições estabelecidas neste Edital. 

3.2- Os interessados deverão entregar até o dia 27 /03/2018 às 14:00 
horas no Departamento de Licitações desta Prefeitura 02 envelopes lacrados; 
envelope I contendo proposta de preços. Envelope II contendo documentos 
para habilitação, com as seguintes identificações na parte externa: 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2018 
ENVELOPE I - PROPOSTA DE PREÇOS 
PROPONENTE:~omedaempresaj 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2018 
ENVELOPE II - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
PROPONENTE:~omedaempresaj 

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

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

Administração Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal; 
e) empresa que tenha em seu quadro, empregados menores de 18 

(dezoito anos) efetuando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou, ainda, 
empregados com idade inferior a 16 (dezesseis) anos, efetuando qualquer 
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 
Conforme Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do Artigo 7º da 
Constituição Federal (anexo V). 
3.4 - As empresas beneficiadas da LC 123/2006 deverão apresentar 
declaração de enquadramento em regime de tributação para fazer valer 
o direito de prioridade, conforme modelo constante no anexo VI, que 
deverá ser entregue a Pregoeira no início ou durante a reunião de 
abertura, ou enviada dentro de um terceiro envelope. 

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

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

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

7- DA PROPOSTA DE PREÇOS 
7.1- A proposta de preços - envelope I, devidamente assinada pelo 
proponente ou seu representante legal, deverá ser redigida em português, 
datilografada ou digitada, de forma clara, sem emendas, rasuras ou 
entrelinhas nos campos que envolverem valores, quantidades e prazos, com 
indicação do número deste Edital. Deverá ser elaborada considerando as 
condições estabelecidas neste edital e seus anexos, discriminando-se 
minuciosamente os objetos cotados, observando-se os quantitativos de 
cotação de quantidades e os preços máximos unitários e totais, constando 
ainda à marca do(s) objeto(s) ofertado(s) e validade da proposta mínima 60 
(sessenta) dias, conforme descrito no Anexo I do presente Edital, facilitando 
assim o julgamento. Não deverão ser cotados objetos que não atendam às 
especificações mínimas prevista no Anexo 1, sob pena de 
desclassificação. 
7.2- Ao assinar a Proposta de Preços - Anexo I, o proponente estará 
assumindo automaticamente o cumprimento de todas as condições 
estabelecidas na mesma. 
7.3- Os preços deverão ser cotados em moeda nacional (não se admitindo 
cotação em moeda estrangeira), limitada a 02 (duas) casas após a vírgula, 
sendo que os dígitos excedentes serão excluídos pela Pregoeira e pela Equipe 
de Apoio sem arredondamento, sendo que o preço máximo unitário e total de 
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cada item encontra-se indicado no Anexo Ido presente Edital. 
7.4 - A Proposta de Preços, deve ser gerada pelo sistema EQUIPLANO auto 
cotação, (conforme link: 
http:/ /planalto.pr.gov.br/upload/downloads/esProposta.exe) que poderá ser 
apresentada na forma eletrônica em (CD) para alimentação do sistema de 
apuração; 
7.5- O arquivo para digitação das propostas eletrônicas (Anexo I) pode ser 
obtido através do e-mail: licitacao@planalto.pr.gov.br mediante o envio do 
cartão CNPJ, juntamente com a comprovação da regularidade fiscal e 
trabalhista da empresa. 
7.6- Forma de entrega: O(s) objeto(s) será(ão) entregue parcial, ou seja, 
conforme a necessidade de consumo do Município de Planalto. 

8- DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOS LANCES 
8.1- A Pregoeira declarará aberta a sessão iniciando-se com a fase de 
credenciamento dos interessados em participar do certame. 
8.2- Estando de posse da relação das Licitantes Credenciadas a Pregoeira 
fará divulgação verbal dos interessados, sendo que, as proponentes 
credenciadas poderão ofertar lances durante a sessão do Pregão, dando-se 
início ao recebimento dos envelopes "proposta de Preços" e "Documentos de 
Habilitação". 
8.3- Abertos os envelopes contendo as propostas de preços, será realizada 
sua conferência, análise de sua conformidade com as exigências do Edital. 
8.4- A Pregoeira procederá à classificação da proposta de menor preço, e 
aquelas que tenham valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por 
cento), relativamente à de menor preço, para participarem dos lances 
verbais. 
8.5- Caso não haja pelo menos três propostas nas condições definidas no 
item 8.4, serão classificadas as propostas subsequentes que apresentarem 
os menores preços, subsequentes, até o máximo de três. 
8.6- Cumprindo o item 8.3, serão desclassificadas as propostas de preços 
que: 

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

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

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

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

8.8- A cada nova rodada será efetivada a classificação momentânea das 
propostas, o que definirá a sequência dos lances seguintes. 
8.9- O lance sempre deverá ser inferior ao anterior ou da proposta de menor 
preço. 
8.10- A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela 
Pregoeira, implicará a exclusão da Licitante da etapa de lances verbais e na 
manutenção do último preço por ela apresentado, para efeito de ordenação 
das propostas. 
8.11- A pregoeira poderá negociar com a licitante excluída da participação 
dos lances verbais, na forma do item 8.13, caso a Proponente vencedora seja 
inabilitada, observada a ordem de classificação. 
8.12- Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o 
proponente desistente às penalidades cabíveis. 
8.13- Caso não se realize lances verbais, serão verificados a conformidade 
entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para contratação, 
hipótese em que a Pregoeira poderá negociar diretamente com a proponente 
para que seja obtido melhor preço. 
8.14- Após este ato, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas as 
ofertas. 
8.15- A Pregoeira examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor 
apresentado pela primeira classificada, conforme definido neste Edital e seus 
anexos. 
8.16- Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, a 
Pregoeira examinará o atendimento das condições habilitatórias da licitante 
classificada em primeiro lugar. 
8.17- Constatado o atendimento pleno às exigências editatícias, será 
declarada a proponente vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto deste 
Edital pela Pregoeira. 
8.18- Se a proponente não atender às exigências habilitatórias, a Pregoeira 
negociará diretamente com a Licitante melhor classificada e posteriormente 
examinará os seus documentos de habilitação, sendo declarada vencedora e 
a ela será adjudicado o objeto deste Pregão. 
8.19- Para fins de julgamento das propostas de preços, a Pregoeira e sua 
Equipe de Apoio levarão em consideração o critério MENOR PREÇO POR 
ITEM. 

9- DA HABILITAÇÃO 
9.1- As empresas deverão apresentar no ENVELOPE II, os seguintes 
documentos, os quais serão examinados pela Pregoeira e pela Equipe de 
Apoio: 

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

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante 
1 , - 

~.i,-,.-.:._______..---tf,: 



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 / 

apresentação de Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições 
Federais, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do 
domicilio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma de 
lei; 

e] 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; 

d) 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; 

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

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

7º da Constituição Federal (anexo V). 
9.2- Os documentos de habilitação poderão ser autenticados por servidores 
da administração conforme determina o Art. 32 da lei nº 8666/93. 
9.3- Em nenhum caso será concedido prazo para a apresentação de 
documentos de habilitação que tiverem sido entregues na própria sessão, 
'sendo que a falta de quaisquer documentos implicará na inabilitação do 
licitante. 

9.4- Os envelopes com documentos relativos a habilitação das licitantes não 
declaradas vencedoras, permanecerão em poder da Pregoeira, devidamente 
lacrados, até que seja formalizada a assinatura do contrato ou homologada a 
licitação. Após este fato, ficarão por 20 (vinte) dias correntes à disposição 
das licitantes interessadas. Findo este prazo, sem que sejam retirados, serão 
destruídos. 

10- DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO 
10.1- Os objetos deverão ser entregues na Secretaria de Esportes, Rua 
soledade, s/nº, Centro, Planalto-Pr., no prazo de 30 (trinta) dias contados 
após o recebimento da Solicitação de Entrega. 
10.2- A empresa vencedora ficará obrigada a substituir, a suas expensas, os 
objetos que vier a ser recusado, sendo que o ato do recebimento não 
importará na aceitação. 
10.3- A empresa vencedora ficará obrigada a fornecer os serviços de 
dessecação, adubação de base, nivelamento, implantação e correção com 
terra nas emendas após implantação. 
10.4- Independentemente da aceitação, o adjudicatário garantirá a 
qualidade dos objetos, obrigando-se a substituir aquele que apresentar 
defeito. 
10.5 - O prazo de vigência do Contrato será até 31/03/2019. 
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11- DO VALOR MÁXIMO 
11.1- O valor máximo correspondente ao total dos objetos, é de R$ 
102.525,00 (cento e dois mil e quinhentos e vinte e cinco reais), 
conforme demonstrado no Anexo I, do presente ato convocatório. 

12- DAS PENALIDADES 
12.1- O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar no fornecimento do objeto adquirido, 
comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude 
fiscal, garantindo o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará 
impedido de licitar e contratar com a administração, pelo prazo de até 2 
(dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou 
até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade. 
12.2- Pela inexecução total ou parcial do contrato ou instrumento 
equivalente e pelo descumprimento das normas e legislação pertinentes à 
execução do objeto contratual que acarrete a rescisão do contrato ou 
instrumento equivalente, o Município de Planalto, poderá, ainda, garantida a 
prévia defesa, aplicar à empresa contratada as sanções previstas no art. 87 
da Lei nº 8.666/93, sendo que em caso de multa esta corresponderá a 10 
(dez por cento) sobre o valor do contrato. 
12.3- A aplicação das sanções administrativas não exclui a 
responsabilização do licitante por eventuais perdas e danos causados ao 
Município de Planalto. 

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

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

15-DOS PAGAMENTOS 
15.1- Os pagamentos pertinentes a presente licitação serão efetuados em até 
15 (quinze) dias após a entrega dos objetos e com apresentação da(s) 
respectiva(s) nota(s) fisca(is). 

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

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

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

Inciso XXXIII do Artigo 7º da Constituição Federal; 
f) Anexo VI - Modelo de declaração de enquadramento de ME ou EPP; 
g) Minuta de Contrato. 

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

8 
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Planalto, na Praça São Francisco de Assis, nº 1583, Centro - CEP 
85. 750.000 - Planalto, Estado do Paraná, no horário das 8:00 às 11 :30 e das 
13:30 às 17:30 horas. 
17.6- As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento 
deste termo, perante o Foro da Comarca de Capanema-Pr. Não obstante 
qualquer mudança de domicilio da CONTRATADA que, em razão disso, é 
obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber 
notificação, citação inicial e outras medidas em direito permitidas. 

{ _ . ,·· .,-~lan,:~_to~_:J,·· 08 de março de 2018. 
) <'- < ••..-~. i· - < - l ( 

--,-NÁCIO JOSE WERLE 
Prefeito Municipal 

<. 

·"-~_::-..._, .. -. ,.;.. \.._ 
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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 
l~ PLANALTO - PARANÁ 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2018 

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 031/2018, 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 

10 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2018 

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

RAZÃO SOCIAL: _ 

CNPJ Nº -----------------------~ 

ENDEREÇO FONE: _ 

MUNICIPIO: EST. _ 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de 

proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 031/2018, 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 

11 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2018 

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS 
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

(documento obrigatório) 

MUNICIPIO: EST. _ 

O representante legal da empresa _ 

_________________ , na qualidade de Proponente do 

procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 

031/2018, 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 031/2018 

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

PROPONENTE:: _ 

CNPJNº-----------------------~ 

ENDEREÇO FONE: _ 

MUNICIPIO: EST. _ 

A proponente abaixo assinada, participante da licitação 

modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2018, 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 7º da Constituição 
Federal. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

Local e data / / _ 

NOME: 

RG/CPF 

CARGO 

13 
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MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPJ Nº 76.460.526/0001-16 

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2018 

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 licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 
031/2018, 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. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

Local e data / / _ 

NOME: 

RG/CPF 

CARGO 

14 
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DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2018 

EMPRESA: 
----------------- 

C N PJ N º 
------------------ 

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº _ 

ENDEREÇO: _ 

CIDADE: ESTADO: 
----- 

declara o recebimento do Edital PREGÃO PRESENCIAL Nº 

031/2018 anexos I,II,III,IV,V,VI, Minuta de Contrato, referente 

aquisição de grama para o Campo de Futebol do Módulo Esportivo 
deste Município de Planalto. 

Planalto-Pr. de de --- 

NOME: -~~~~~~~~~~~~- 

RGNº 

ASSINATURA: 
------------ 

15 r ... _ 
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MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº .... ./2018 
PREGÃO PRESENCIAL Nº .... ./2018 

Contrato administrativo que entre si fazem o Município de Planalto e a 
empresa na forma abaixo. 

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

CLÁUSULA PRIMEIRA 
DO OBJETO DO CONTRATO 
O presente contrato tem por objeto a aquisição de grama para o Campo 

de Futebol do Módulo Esportivo deste Município de Planalto, conforme segue 
abaixo: 

7.500 

OBJETO PREÇO 
UNIT. 

PREÇOl 
TOTALi 

M2 Grama celebration, sendo que 
a empresa fornecerá os serviços 
de limpeza, adubação de base, 
nivelamento, implantação e 
correção com terra nas 
emendas após implantação. 

MARCA ITEM I QUANT. 1 UNID. 

01 

TOTAL 
Parágrafo Único - Integram e completam o presente Termo Contratual, 

para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as 
condições expressas no edital PREGÃO PRESENCIAL Nº /2018, juntamente com 
seus anexos e a proposta da CONTRATADA. 

CLÁUSULA SEGUNDA 
DO VALOR 
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Pelo fornecimento do(s) objeto(s) ora contratado, a CONTRATANTE 
pagará à CONTRATADA o 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(s) será efetuada em parcelas, ou seja, conforme a necessidade deste 
Município de Planalto, 

Parágrafo Segundo: O(s) objeto(s) deverá(ao) ser entregue(s) na Praça 
na Rua Soledade s/nº, Centro, Planalto-Pr., no prazo de 30 (trinta) dias, contados 
após o recebimento da solicitação de entrega. 

CLÁUSULA QUARTA 
DA FORMA DE PAGAMENTO 
Os pagamentos serão efetuados em até 15 (quinze) dias após a entrega 

do(s) objeto(s) e com apresentação da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is). 
Parágrafo Único 
Os pagamentos decorrentes desta contratação correrão por conta dos 

recursos próprios do Município de Planalto, proveniente da seguinte DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: 

1350 I 08.124.27.812.2701-2069 
CLÁUSULA QUINTA 
DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 
Parágrafo Primeiro - Constituem direitos da CONTRATANTE receber 

o(s) objeto(s) deste Contrato nas condições avençadas e da CONTRATADA perceber 
o valor ajustado na forma e prazo convencionados. 

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

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

comerciais decorrentes. 
e) A CONTRATADA é obrigada a substituir, as suas expensas, no total 

ou em parte, do(s) objeto(s) do contrato em que se verificarem 
defeitos ou incorreções. 

d) A empresa CONTRATADA ficará obrigada a fornecer os serviços de 
dessecação, adubação de base, nivelamento, implantação e correção 
com terra nas emendas após implantação 

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

CLÁUSULA SEXTA 
DA CESSÃO DO CONTRATO 
A CONTRATADA não poderá ceder o presente Contrato a nenhuma 

pessoa física ou jurídica, sem autorização prévia, por escrito, da CONTRATANTE e 
anuência expressa da Contratante. 

CLÁUSULA SÉTIMA 
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE 
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL 
Parágrafo Primeiro - A contratada quando ensejar o retardamento da 

execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do 
objeto, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude 
fiscal, garantindo o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de 
licitar e contratar com a administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

Parágrafo Segundo - Pela inexecução total ou parcial do contrato e 
pelo descumprimento das normas e legislação pertinentes à execução do objeto 
contratual que acarrete a rescisão do contrato ou instrumento equivalente, o 
Município de Planalto, poderá, ainda, garantida a prévia defesa, aplicar à empresa 
contratada as sanções previstas no art. 87 da Lei nº. 8.666/93, sendo que em caso de 
multa esta corresponderá a 10 (dez por cento) sobre o valor do contrato. 

Parágrafo Terceiro - A aplicação das sanções administrativas não exclui 
a responsabilização da CONTRATADA por eventuais perdas e danos causados à 
Prefeitura do Município de Planalto 

CLÁUSULA OITAVA 
DA 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; 

r: (---r: -· , L: 18 
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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 NONA 
DA VIGÊNCIA 
O prazo de vigência do presente contrato será até 31/03/2019, podendo 

ser prorrogado na forma da Lei. 
CLÁUSULA DÉCIMA 
DOS CASOS OMISSOS 
Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes, 

com base na legislação em vigor. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
DO FORO 
As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento 

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

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

Planalto-Pr de de . 

. / ·- 
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CONTRATANTE CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: . 

-\. 
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Prefeitura Municipal de Planalto 

Ide I 

http://www.diariomunicipal.com.br/amp/materia/D920536B 

ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO 

LICITAÇÃO 
AVISO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
"PREGÃO PRESENCIAL" Nº 031/2018 

O MUNICIPIO DE PLANALTO. faz saber aos interessados que com 
base na Lei Federal de nº 10.520 de 17 de julho de 2002; Decreto 
Municipal de nº 272712007 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, demais legislações aplicáveis, 
em sua sede sito a Praça São Francisco de Assis, 1583, fará realizar 
Licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL sob nº 0312018, 
conforme descrito abaixo: 
OBJETO: Contratação de empresa visando a aquisição de grama para 
o Campo de Futebol do Módulo Esportivo deste Município de 
Planalto. 
VALOR TOTAL: R$ 102.525,00 (cento e dois mil e quinhentos e 
vinte e cinco reais). 
DATA DA ABERTURA: 27 de março de 2018-às 14:00 horas. 
Maiores informações junto ao Departamento de Licitações em horário 
de expediente. 

INÁCIO JOSÉ WERLE 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
Carla Fátima Mombach Sturm 

Código Identificador:D920536B 

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná 
no dia 09/03/2018. Edição 1459 
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita 
informando o código identificador no site: 
http://www.diariornunicipal.com.br/arnp/ 

e, . 
09/03/2018 08: 15 



CAMPEONATO CATARINENSE 18 JORl\AL DE BELTRÃO Sexta-feira, 9.3,2018 - Nº 6,405 Atos Oficiais~orte 
13' rodada, sábado 

19H Joinville x Chapecoense Orlando Scarpelli 
Domingo 

17H Figueirense x Avai .. .. Orlando Scarpelli 
17H Concórdia x Brusque.. . Domingos Lima 
20H Cnciúma x Tubarão Heriberto Hülse 

Segunda 
20H30 Hercilio Luz x Inter de Lages . . Aníbal Costa 

CAMPEONATO PARANAENSE 

Taça Caio Júnior, resultados da 2' rodada, quarta 
20H Maringá 2x0 Foz do Iguaçu Willie Davids 
20H Cascavel Ox2 Cianorte Olimpico Regional 
20H CE União 4x0 Rio Branco... .. Anilado 
20H Prudentópolis 1x2 Atlético-PR Albino Turbay 
20HIS Toledo 1x0 Londrina.. ...14 de Dezembro 
21H45 Paraná Clube 2x0 Coritiba Durival Britto 

Taça Caio Júnior, 3' rodada, amanhã 
20H Paraná Clube x Cascavel Durival Britto 
16H Atlético-PR x Rio Branco.. .. .. Arena da Baixada 

Domingo 
16H Cianorte x Maringá.. .. Albino Turbay 
17H Coriíiba x Foz do Iguaçu Coulo Pereira 
16H Londrina x CE União Estádio do Café 
16H Prudentópolis x Toledo Newton Agibert 

Class.Grupo A P J V E D GP GC SG 
1 Maringá....... .. 6 2 2 0 0 5 0 5 
2 Cianorte 4 2 1 L O 4 2 2 
3 Paraná Clube 4 2 1 1.. .. O 4 2 2 
4Fozdolguaçu 3 2 1 0 1 2 2 0 
5 Cascavel.. . .. O 2 0 O 2.. ..O 4 -4 
6Coritiba.. .. 0 2 0 0 2 0 5 -5 

Class.Grupo B P J V E D GP GC SG 
1 Toledo 6 2 2 0 0 5 2 3 
2Atlético-PR 6 2 2 0 0 L .. 1 2 
3 CE União 3 2 1 0 1 4 1 3 
4 Prudentópolis 1 2 0 1 1 2 3 -1 
5 Londnna 1 2 O 1 1... L 2 -1 
6RioBranco O 2 o 0 2 2 8 -6 

CLASSIFICAÇÃO GERAL PARANAENSE 

1 e Atlético - 21 
2° Foz - 15 
3º Cianorte - 14 
4º Maringá - 14 
5' Coritiba - 12 
6' Cascavel - 1 O 
7º Toledo - 1 O 
8° Paraná - 9 
9º Londrina - 8 
1 Oº Rio Branco - 7 
11' União-6 
12º Prudentópolis- 4 

CAMPEONATO PAULISTA 

12' rodada, sábado 
17H São Paulo x RB Brasil.. .. Morumbi 
17H ltuano x Palmeiras ..•. .. Novelli Júnior 
1 ?H Santos x São Benlo . .. Vila Belmiro 
17H Botafogc x Corinthians Santa Cruz 
17H Mirassol x Linsnse Municipal 
17H Santo André x Novo Horizontino Bruno Daniel 
17H Ponte Preta x Ferroviária Moisés Lucareili 
17H Bragantino x São Caetano Nabi Chedid 

W ellington Cirino e André Marques reeditam 
na Cascavel de Ouro parceria da Copa Truck 
Da assessoria - A partici- g 

pação de pilotos de cornpe- ; 
tições nacionais tem sido. ~, 
nos últimos anos. uma das J 
características principais da 
Cascavel de Ouro. A cornda 
longa de maior tradiçào no 
automobilismo oaranaen 
Se mantém essa ·tendência 
em sua 32ª edição, que vai 
distribuir premiação inédita 
de R$ 150 mil no dia 18 de 
novembro, no Autódromo 
Internacional Zilmar Beux, 
em Cascavel. A primeira 
série nacional com pilotos 
confirmados no arid é a Co- 
pa Truck - 
O paranaense Welling 

ton Cirino, de Francisco 
Beltrão. e o paulista André 
Marques, pilotos dos ca 
minhões Mercedes-Benz 
da AM Motorsport na Co 
pa Truck. vão reeditar sua 
parceria na Cascavel de 
Ouro. Eles confirmaram na 
segunda-feira, sua inscrição 
na corrida, para revezar em 
treinos e na corrida a pilo 
tagem do VW Gol núfnero 
77 da Speed Cm. A equipe 

André Marques e Wellington Girino vão disputar a 
Cascavel de Ouro em dupla pela Speed Car. 

comandada pelo preparador 
Cláudio Deitas deverá to 
mar parte do grid com três 
carros. 
Marques, que venceu em 

2016 a última corrida dis 
putada no circuito de Cas 
cavel pela extinta F ónnula 
Truck. já esteve no pódio da 
Cascavel de Ouro. Foi séti 
mo colocado em 2015, for 
mando dupla com o goiano 

Rogério Castro. Cirino, na 
quela edição, terminou em 
18º formando dupla com 
César Bonilha. também 
paranaeuse. No ano passa 
do ele esteve inscrito para 
correr ao lado de Edson 
Massaro. piloto e promotor 
da Cascavel de Ouro 

Outro carro da Speed Car 
já confirmado na Cascavel 
de Ouro de 2018 é o de Lo 
renzo Massaro, filho de Ed 
son. Seu parceiro na pilota 
gem do VW Gol número 64 
amda não foi dcfirudo 

Inscrições e premiação 
A organização da Casca 

vel de Ouro abriu as ins 
crições com nove meses 
de antecedência. visando 
proporcionar aos pilotos e 
equipes maior prazo para a 
formação das parcerias ne 
cessárias. Há um desconto 
de R$ l . 000 na taxa de to 
das as inscrições efetuadas 
até 30 de abnl ~ dos RS 
5.000 estipulados no re 
gulamento, a taxa cai a R$ 
4.000. Entre 1 º de maio e .l l 
de julho o desconto será de 
R$- 500, com a taxa sendo 
reduzida a RS 4.500. 

A 32' Cascavel de Ouro 
oferecerá premiação re 
corde de R$ 150 mil. Os 
vencedores receberão R$ 
100 mil, havendo ainda 
premiação de RS 20 mil 
para o segundo lugar, RS 
12 mil para o terceiro, RS 8 
mil para o quarto e RS 5 mil 
para o quinto, além de R$ 5 
mil à dupla ou ao tno pole 
position. Tnformações ares 
peito das inscrições podem 
ser solicitadas por pilotos 
e equipes pelo e-mail cas 
caveldeouro20 l 8@gmail 
com ou pelo fone ( 45) 9 
9937-1052 

Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu 
RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO PREGAO PRESENCIAL 028/2018 

sad~s~~~i~l~~ã~e p~e~!~~~l~2~~i~~,1~~eª fe~~\~~'tt+fFl~1~~~~~~~ :\~~t:;:~: 1 

de 20de fevereiro de.2G18, CUJO objeto e o Registro de preços para futura e eventual 
Aqu1s1ção de rnatenais de floricultura, conforme consta no anexo 1 carte :ntegrante 
do edital. . 

Altera-se a seguinte redação: 1 Onde lê-se: ; 
PREGAO PRESENCIAL 02912018 

Contratação de pessoa Jurídica visando a prestação de serviço de arbi- 

ret~j~/~~~~~11~J~~i~l1°i~!r~~ ;:a1~~~~~i1~1l~~~!ia~~t~~icui~e~o~e8~11io~~; 
deste Mun1c1p10 de Planalto. 

DATA DA ABERTURA• 26 de março de 2018-- às 09•00 horas. 
Maiores informações Junto ao Departamento de Licileçôes em horário de expeoen 

te 

"PREGÃ'611t~E~~0b~lI~i~~31/2018 
Fed~r~ud~1~!~1g5~g r}1~!~~1h~ª~es2~ê2~D!~~!~~e~~ªnti~a1udee ~~2?2ihci0ª1 ~~ 
26/06/2007 e suas alterações, scbeidanamerse a Lei Federal n" 8.666193, suas altera 
ções, LC 123/2006 de 14 de dezembro d.e 2006, demais le_g1slações aplicáveis, em sua 
PRt3ZQ ªp~rt~Ê~~ll(:~~1~~ºo11 fosf~\~~1ir~~d~:~~ifi~~1~i!~~ão na Modalidade 

Fut~~~~~ºMfi~~ªJ~~~i~~ :t~ª~~~ii~r;~ºd! Pt~~ft~~ de grama para o Campo de 
VALOR TOTAL• R$ 102.525,00 (cento e dois mil e quinhentos e vinte e cinco reais). 
DATA DA ABERTURA: 27 de março de 2018-às 1.4•00 horas 
Maiores mformaçôee Junto ao Departamento de Licüeções em horário de expedien 

le 

' \"~rrouJRS .... -- .. Jl.619.Wl))I) ~ 
Fica a empresa vencedora convocada para assinatura do contrato, no prazo de 03 

(três) dias, a contar a partir desta pu~it~Jf~ ~Ífxtbge D'Oeste - Pa-aná 08103/2018. 
PREF::ITO 
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ESTADO DO PARANA • PREFEITURA MUNICIPAL DE PRANCHITA 
AVISO DE LICITAÇÃO· Pregão Presencial n.015/2018 

Exclusiva ME/EPP/MEI 
O MUNICÍPIO DE PRANCHITNPR por intermédio de seu Pregoeiro, toma público que realizará licitação na 

modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor preço por item, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA PRESTAR SERVIÇOS DE HORAS MAQUINAS. O recebimento dos envelopes contendo a proposta de 
preços e habilitação, e abertura da sessão pública do pregão dar-se-á no dia 23 de março de 2018, às 14h00min. 
O Edital está disponível e pode ser solk:itado pelo e-mail licitacao@pranchita.pr.gov.br, ou retirado diretamente na 
sala do Departamento de Licitações, no prédio da Prefertura Municipal de Pranchita/PR. com endereço à Av. Simão 
Faquinello, 364, centro, no horário de expediente da Prefeitura Municipal, das 07h30min às 11 h30min e das 13h00min 
às 17h00min, de '2" a 6' feira. Informações pelo fone/fax (46) 35401122, 

Pranchlta, 08 de março de 2018. Antonio Joel Padilha • Pregoeiro 

ESTADO DO PARANA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRANCHITA 

AVISO DE LICITAÇÃO· Pregão Presencial n.0 14/2018 
O MUNICÍPIO DE PRANCHITNPR por intermédio de seu Pregoeiro, 

toma público que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, 
tipo menor preço por item, objetivando a AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 
E MATERIAIS DE CONSUMO. O recebimento dos envelopes contendo a 
proposta de preços e habilitação, e abertura da sessão pública do pregão dar· 
se-á no dia 23 de março de 2018, às 09h00min. O Edital está disponível 
e pode ser solicitado pelo e-mail licitacao@pranchita.pr.gov.br, ou retirado 
diretamente na sala do Departamento de Licitações, no prédio da Prefeitura 
Municipal de Pranchita/PR, com endereço à Av. Simão Faquinello, 364, 
centro, no horário de expediente da Prefeitura Municipal, das 07h30min às 
11 h30min e das 13h00min às 17h00min, de 2' a 6' feira. Informações pelo 
fone/fax (46) 35401122. 

Pranchita, 08 de março de 2018. 
Antonio Joel Padilha • Pregoeiro 

ESTADO DO PARANA 
MUNICÍPIO DE PLANALTO 

AVISO DE LICITAÇÃO· "PREGÃO PRESENCIAL" Nº 031/2018 
O MUNICIPIO DE PLANALTO, faz saber aos interessados que com 

base na Lei Federal de nº 10.520 de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal 
de nº 2727/2007 de 26/0ô/2007 e suas alterações, subsidiariamente à Lei 
Federal n' 8.666/93, suas alterações, LC 123/2006 de 14 de dezembro de 
2006, demais legislações aplicáveis, em sua sede sito a Praça São Francisco 
de Assis, 1583, fará realizar Licitação na Modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL sob nº 0312018, conforme descrito abaixo: 

OBJETO: Contratação de empresa visando a aquisição de grama para o 
Campo de Futebol do Módulo Esportivo deste Município de Planalto. 

VALOR TOTAL: R$102.525,00 (cento e dois mil e quinhentos e vinte e 
cinco reais). DATA DA ABERTURA: 27 de março de 2018-ás 14:00 horas. 

Maiores informações junto ao Departamento de Licitações em horário de 
expediente. 

INÁCIO JOSÉ WERLE • Prefeito Municipal 

ESTADO DO PARANA 
MUNICIPIO DE PLANALTO 
AVISO DE LICITAÇÃO • 

"CONCORRÊNCIA" Nº 002/2018 
O MUNICIPIO DE PLANALTO-PR, faz saber aos interessados que 

com base na Lei nº 8.666/93, LC 123/2006 de 14 de dezembro de 2006 e 
demais legislação aplicável em sua sede sito a Praça São Francisco de 
Assis, 1583, fará realizar Licitação na Modalidade CONCORRÊNCIA sob 

1

, ESTADO DO PARANA 
MUNICIPIO DE PLANALTO 

I 

AVISO DE LICITAÇÃO· "PREGÃO PRESENCIAL" Nº 030/2018 
O MUNICIPIO DE PLANALTO, faz saber aos interessados que com 

base na Lei Federal n' 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal de 
nº 272712007 de 26106/2007 e, subsidiariamente, à Lei n' 8.666/93, Lei 
Complementar nº 123 e complementares, em sua sede sito a Praça São 
Francisco de Assis, n' 1583, fará realizar Licitação na Modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL sob nº 030/2018, conforme descrito abaixo: 

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica visando a prestação de serviço 
de arbitragem para realização de jogos nas seguinte modalidades: Futsal, 
Futebol Suíço, Futebol de Campo e Voleibol, a serem realizados pela Secretaria 
Municipal de Esportes deste Município de Planalto. 

DATADAABERTURA: 26 de março de 2018-às 09:00 horas. 
Maiores informações junto ao Departamento de Licitações em horário de 

expediente. 
INÁCIO JOSÉ WERLE • Prefeito Municipal 

INÁCIO JOSÉ WERLE • Prefeito Municipal 

n' 002/2018, conforme descrito abaixo: 
OBJETO: Contratação de empresa visando a concessão de espaço público 

para fins de veiculação de publicidade comercial no Módulo Esportivo Orlando 
ElimarKegler, Município de Planalto. 

DATA DA ABERTURA: 10 de abril de 2018-ás 09:00 horas. 
Maiores informações junto ao Departamento de Licitações em horário de 

expediente. 
INÁCIO JOSÉ WERLE • Prefeito Municipal 

ESTADO DO PARANA 
MUNICÍPIO DE PLANALTO 

AVISO DE LICITAÇÃO· "PREGÃO PRESENCIAL" N' 029/2018 
O MUNICIPIO DE PLANALTO, faz saber aos interessados que com 

base na Lei Federal de nº 10.520 de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal 

1

. de n' 2727/2007 de 26/06/2007 e suas alterações, subsidiariamente à Lei 
Federal n' 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 nº 029/2018, conforme descrito abaixo: 

OBJETO: Aquisição de combustível, tipo ÓLEO DIESEL, para uso 
exclusivo da frota de veiculas/máquinas deste Municlpio de Planalto. 

VALOR TOTAL: R$ 344.000,00 (trezentos e quarenta e quatro mil reais). 
DATA DA ABERTURA: 10 de abril de 2018-às 09:00 horas. 
Maiores informações junto ao Departamento de Licitações em horário de 

expediente. 

ESTADO DO PARANA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPÉRE 

AVISO DE LICITAÇÃO 
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº.16/2018-Processo 30/2018 

O MUNICIPIO DE AMPÉRE, Estado do Paraná, TORNA PÚBLICO, 
que realizará ás 14h30 horas do dia 22 de março de 2018, licitação na 
modalidade Pregão Presencial, tipo Menor preço por Item do seguinte 
objeto: aquisição de VEICULOS NOVOS, para a Secretaria de Saúde, a 
serem pagos com recursos da Secretaria de Saúde do Estado do Paraná. 
Cópia completa do edital estará disponível no link licitação-na página do 
Município: http://.wN;.ampere.pr.gov.br. Informações do Edital poderão ser 
obtidas de 2ª a 6ª feira, em horário de expediente, e através do e-meíl 
licitacao@ampere.pr.gov.br. 

Douglas Diems Morockoski Potrich • Pregoeiro 

ESTADO DO PARANA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPÉRE 

PORTARIA N' 055/2018 
O PREFEITO MUNICIPAL DE AMPÉRE, Es1ado do Paraná, no uso 

das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial as contidas na Lei 
1315/2010 e 1718/2016, RESOLVE 

Alterara gratificação da professora Rosália Suzana Schio, RG n°8. 702.556- 
0/PR, passando de 25% (vinte e cinco porcento) para 35% (trinta e cinco por 
cento), para exercer as atividades de Coordenação do Centro Municipal e 
Educação Infantil Pemalonga, conforme prevê o artigo 62, § 2' da Lei Municipal 
n' 1718/2016. Esta Portaria entre na data de sua publicação, com efeitos 
retroativosa01 de março de 2018. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE AMPÉRE, 06 de março 
de 2018. DISNEI LUQUINI • PREFEITO 

Registra-se e Publica-se: 
Junior Bedin • SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO 

ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACÃO 

EXTRATO DE CONTRATO· PREGÃO PRESENCIAL N' 007/2018. 
CONTRATO: Nº 022/2018. 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARRACÃO/PR. 
CONTRATADA: F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 

- ME. OBJETO: Aquisição de medicamentos dispensados aos pacientes 
através da Farmácia Básica da UBS • Centro do Município de Barracão/PR. 

VALOR:R$15.864,00 (quinze mil e oitocentos e sessenta e quatro reais). 
VIGÊNCIA:Doze meses. 



TERRA VIVA 
~ 

Terra Viva Comércio e Representações 
Avenida Rubens Cesar Caselani, 1987 - Centro 

Fone:(46)3543-2815 
CNPJ: l 7.542.364/0001-04 

IE:9062028243 
CEP: 85770-000 REALEZA - PR 

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2018 

EMPRESA: Terra viva comercio e representações EIRELI EPP 
CNPJ Nºl 7.542.364/0001-04 
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº_9062028243 
ENDEREÇO: AV:Rubens Cesar Caselani 
CIDADE: REALEZA ESTADO:PR 

Declara o recebimento do Edital PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2018 anexos I,11,IIl,IV,V,VI, 
Minuta de Contrato, referente aquisição de grama para o Campo de Futebol do Módulo Esportivo 
deste Município de Planalto. 

REALEZA 27 DE MARÇO DE 2018 

.;-- ,\JI 
\j 

TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTAÇOES EIRELI EPP 
CNPJ l 7.542.364/0001-04 
JOÃO BATISTA PANAZZOLO 
CPF: 444.590.410-49 
RG: 6036164272 SSPRS 
PROCURADOR/ GERENTE 

e , (. 



ODAIR GRABOSKI - ME 
CNPJ: 17.179.825/0001·18 

Rua Oiapós, nº 725, São José Operário - Capanema/Pr 
4G 99921-4461 1 od[_!_grnbm,kffehotn1,ül.com 

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2018 

EMPRESA: Odair Graboski - ME 

CNPJNº 17.179.825/0001-18 

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 90709670-03 

ENDEREÇO: Rua Oiapós, Nº 725 - São José Operário 

CIDADE: Capanema ESTADO: Paraná 

Declara o recebimento do Edital PREGÃO PRESENCIAL Nº 

031/2018, anexos 1,ll,lll,IV, V, VI, Minuta de Contrato, referente 

aquisição de grama para o Campo de Futebol do Módulo Esportivo deste 

Município de Planalto. 

Planalto 19 de março de 2018. 

NOME: Odair Graboski 
RG Nº 8.219.749-4 SESP-PR 

( \ 
ASSINATURA: s· > 1' 

rÓ, 
t ' 
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f ~+=--1-. , i S A I B A M todos .. qua1.1tos este público instrurn (CÇ). , .. 1\Jf.:t. .. ~R-.'~.: ··r;;r;:-; o .. °"ri-., ... &.! '""''1'1'-· . · .(29) ·· t ~ d b ·1 d d · \.J,·ttbll,u1i.LJ virem, que aos vinte e nove, • . dias <10 mes e a n o an j . ··.·.: ·.: .... 
1- 

dois mil e dezesseis (2016);. .n .. · esta cidade e Comarca de Flor1~~ .. ·. -. l.·-.f ..... 
1....:.L..· 

.• / ••. - .. 

, 1 i Cunha, Estado do Rio Grande do Sul, neste Ofício Not rial) ·, r: • · 1 · ,~-1 1 [' perante mim Bel. IIze Scht_1iz. ~ Tabe]iã Substituta, compar~~~L., 

como outorgante, TERRA· VIVA COMERCIO 9 1 . 1 . 

REPRESENTAÇÕES - EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ sotj 
número l 7.542.364/0001-04, com sede na Avenida Rubens Césa~ 

·. t 

C;,.:,clnni, n" 10:?7, na C1fbd1:\ de Rec:1leza/PR, com seu contrat~ 
1 
1 social registrado na Junta Co111ercial sob o número 20141892870/ ••.•.. 1 

em 11104/2014, neste ato, representaàa ROSILEl\TE INEs) 

P ANAZZOLO FERR:\ZZO, brasileira, casada, empresária,/ 
1 portadora da carteira de Identidade 6003491591, inscrita no CPFi 
! 
1 27692949034, residente e domiciliada na Rua 20 de SetembroJ 
'I 

1340, Apto 602, Ceruro, na cidade de Caxias do Sul/RS;) 

i identificada documentaimente por mim Tabeliã Substituta, de cuja! 
' i 

identidade e capacidade para este ato dou fé; e disse que nomeia d 
·.. 1 constitui seu bastante procu!·ador, onde preciso for (;.~ comesra s~ 

1 

1!i,~,} 
1i-.(9,~ ,.,: 

~·--~"" .IVRO NºllO ~~;, FOLHA Nº 104 ,,.~ fíCIÔ NOIAJt URAÇÕES ",.,;"' TRASLAl)O 

1.L~ ( ABEUONATODENOTASD_EFLORESDACUNHA -. 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL i Y 

REPÚBLICA "EDERA TIVA DO BRASIL !. , s-, ( '\'r-.J 
--------~-----~\~}~\, >~ 

Nº. 3.517 P R,O C lJ R A Ç A O 
- - i 

PROCURAÇAO BASTANTE, que faz: TERRA VJV>:1/ 
1 N . ! COA1ERCJO E REPRESENTAÇOES-E!REL!-EPP, ao outorgado:! 

1 
JOlO BATISTA PANAZZOLO, como segue: 

apresentar: JOÃO P_ANAZZQL_O, BATISTA 

i . 1 identidade número 03112437642, inscrito no CPF sob número 

i 444.590.410-49, residente e domiciliado na Avenida Rubens Césai] 

1 Casalani, nº 1987, Centro, na cidade de Realeza/RS; a quens 
' confere os seguintes poderes específicos para o fim especial de/ 

1 
i tratar de negócios e assuntos dê imeresse da empresa Olitorgante, ~ 

saber: a) Representá-la junto aos estabelecimentos bancários ~ 
... . -··--·-·----·--·- ---- ~--- ----------------- -- _ _J 
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financei;-os em i:.(eraJ; inclusive Banco e;:~ !J rasil SI A e Caixa •.... ' 

Econômica Federnl e Sicrcdi . fronteiras, podendo abrir, 

movimentar e encerrar contas bancárias; fazer deposito e retiradas; 

solicitar saldos, extratos de contas e talões de cheques para uso da 

empresa; Assinar coní.·1···a tos,. c. OJ .. l trair empréstimos bancários,,r;::--.-Q·illt:·.::.·;·_··· "'1·.'.:.·- ...• ,, .. 
. ~ '•'11·:;:~ ~ cr-,. · efetuar cobrança e receber todas as im po1 tân e ias devi d as ou J O OR1cii,,,,~. ' . 

destinadas á outorgante, indeper;dct;te de sua origem oj Da~, " . '.,, 

precedência; passar recibos e dar quitação; emitir, assinar 1 ~ J -~~-J 
] 

. . d . d J" ' • .l A~,,~ endossar e regues, emrtrr, eu . ossar e acellar up tcatas, enutir "-.......::_<·~·vRA 
~·~v~.._ ..•. ........,...,...,., ... endossar notas promissórias; descontar, caucionar e entregar para 

cobrança bancária duplicatas, letras de câmbio e notas 

promissórias; efetuar trapsações por meio eletrônico, cadastrar 

senhas, firmar termo ele i\\')nonsabi 11chde ;);:;ra a i cLi;·;1dü de cartão 
s Á. 

m:1gnético e número de senha; b) Admitir, demitir e indenizar 

empregados; fixar sahírios e gratificações; assinar carteiras de 

trabalho, previdência socia] e fazer as respectivas anotações; pagar 

salários e receber quitações; e) Representá-la em qualquer juízo, 

instância ou Tribunal; mover as ações que julgar conveniente, 

mclusive requerer falência de devedores e defende-lá nas que lhe 

forem movidas~ nomear advogado conferindo poderes para o foro 

em geral (art. 38 do CPC), cláusula ad-,indicia et extra, bem como 

os especiais de acordar. transigir, c.:mfessar, desistir, dar e receber 

quitação, firmar compromissos, receber notificações e citações 

ínic1aís, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação e 

reconhecer a procedêncía do pedido; d) Comprar e vender os 

produtos atinentes ao eu ramo de negócio; combinar preços e 

demais condições; assinar contratos, guias, requerimentos, fazer e 

assinar despachos de mercadorias; pagar e receber importâncias , 

dando e recebendo quitações; firmar ou rescindir contratos de 

seguros, inclusive acidente de trabalho ou furto; e) Representá-Ia 

em todos os ambitos junto ás repartições públicas Federais. 

Estaduais e i'viunicipais. inclusive na Receita Federal, podendo 

( e l ' i ' - 



~h~--·---;-:--~ LIVRO Nº110 
;0~.ÇJSl. N~TAf?J_..( CUR4ÇÕES 

-;;" FLORES DA CUNHA TABELIONATO DE NOTAS DE FLORES DA CUNHA -.,,, RS 
Oi'"'""'-.,...._=-==-__., _ 1;;_'5 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

, t: ADMAR J. MENlôZ: R>eú,ucA "º'"""VA oo 'RAS,c \ 
~-~----->,r;~~;..~-----------·-------------------·-·---------------~ -1 

este consultar possíveis débitos e solicitar parcelamento sei 
1 necessário; f) Paiiicipar de licitações, assinar declarações, atas,/ 

1 .b ' . ' ', d f 1 1 ' . : ! contratos, e a orar e assmar propostas e preços, o errar ances~; i I 
: r· 1 --- . '-.:.7,ro::.~ii-i..:u;.r-:;{,....::e .• ~ ... J.._., . . . . - . . r' -.- .... , , verbais, interpor ou desistir de recursos, firmar compromJSsos lnfO.~ :t:111: G:Oiif 

I I O 0Htt1 1',1i, · · t . ' ',]li "')"\t ' dar quita,;ões, podendo ainda substabelecer esta a outrem cornt1 t)j . / / / , j , 
sem reservas de iguais poderes dando tudo por bom, fim ~~'~'f-t .: 
valioso; g) Representar a empresa junto ao Ministério do Trab iJL '. J.J_~/ i 

L f;;jlN4fLRAi ! ou qualquer outro Ministério, Secretarias, Depa11amento~+-+· 

1 ' f n sti tu tos, De I e ga cias, C o(ltdenações, E xat ori as, A gên e ias,/ 

i INCRA, !NSS, Empresas de Economia Mista, Altlindegas, Juntas/ 
1 Comerciais - podendo este assitiar os livros fiscais/contábeis, i 

eventuais alterações contratuais, Inspetorias, T2be!ionatos,/ 

i Re,;i3t;·ü ,ie ,,,,6,,,,is R••gistro Civil de Pessoas Naturais tj 
i Juridicns, Prefeituras, Correios e Telégrafos, ln<lústria e Comércíoj 

em geral e onde mais preciso for, tudo requerendo, promovendo 1 
assinando em defesa dos direitos e interesses da empresa 

outorgante, inclusive fazer e assinar a sua declaração do Imposto/ 
! de Renda; receber as re.spectivas restituições ou pagmnentos;/ 

pagar impostos, taxas e demais tributos devidos, bem corno' 

1 co n tri bu i cões previ d cnc i árias, def en <[e-la em processos fi se ais 'i 
1 administrativos; receber e assinar toda a correspondência simple~ 
i ou registrnda, com ou sem valores declarado, impmiância de vale~ 

e reembolsos; h)Reprcsc~tá-la junto à empresa responsável potj 

emissão de Ce11ificado Digital da ernpress, podendo o mesmd 
• ~ 1 

i renovar o Certificado sempre que necessário; enfim, Usar dos mai~ 
1 variados poderes em dire~ito permitidos e indispensáveis ao fiel 9 

1 completo desempenho do presente 1nandato, podendo ainda/ 
1 substabeleccr a outrem para representá-lo. Fica reservado ~ 

outorgante o direito ao uso simn1tâi;eo dos poderes ora conferido) 

- ! se que por tal ato fique este instrumento revogado (Lavrad~ 

·-·----------·--------------------------.. -- 1 
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confo,me minut:, cprescntada). - Assim o disso, do que <lou fé, e 

me pediu lhe lavrass,, a presente procuraç,fo, que lhe li, achou em 

tudo conforme, pelo que aceircu, retifica, e cssina.- Eu, Bel. Ilze 

Scbuiz - Tabclià Substituta. nwnd:i digitar, conferi, dou te, dato e 
assino .Emo 1. Proc urnçCo: R$ 6 J ,60 ( 0225. 04. 080000i. 09203 ~ R$ 
0,90); Proces::;ntnento 

eletrônico: 
4,1 O R$ 

(0225.0 l .16000o.:;:.o6870 =R$ 0,40) /JJ:i 

EM TESTEJWUNHO //}}. DA VERDADE ---- 
FLORI:S DA CUNHA, 29 DE ABRIL DE 2016 

,_____ 
OF'ÍCIO NOTARIAL 
Flores da Cu.nh::i • RS 
Bel. Ilze Schulz 
Tabeliii Subsr. 

Gartõrlo Marcon • Santa 1zabe1 Do Oeste· PR· f;:,ne: (4'5i.35421255 
Selo:bNoce, eChoy, L:ls4J-MLphÓ.hovo 

·unD'Ull'T:~nc 

r. ~ t 
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TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTAÇÜES - EIREU - FPP 1 
ALn:RAÇi\O no INSTR( MENTO DE CONSTITl IÇ1\0 V' ()4 

CN P.J N" 17.542.364/0001-04 

ROSILENE INES PANAZZOLO FERRA.ZZO. brasileira. cas<1da. empresária. 
natural de .\ntônio Prado - RS. nascida aus 2l)í()() l l))7_ residente e domiciliada cm 
Ca\i.ts do Sul RS. ú Rua 20 ele Setembro. n'' l.147 .. \pto 602. Centro. ('l P 95020- 
450 inscrita no CPF\11 sob n" 27(1.9.19.490-34. portadora d;i ( ';1rteir;1 '\aciu1wl Lk 
llahilita\:,1u Registro 11'' OOn7671819. expedida pelo Dl 11< .. .\1\-l{S. Cédula lk 
Identidade R(i 600.1491591-SSP PC-RS. Titular da I mprcxu Individual lk 
Responsabilidade Limitada TERRA VIVA COi\lERCIO F 
REPRESENTAÇÜES - EIRELI - EPP, com sede cm Re,ile/,l. Pmanú. ú .\,. 
Rúben C.:s,1r Casclani. n" l 987. ( 'entro. Cl.I' 85770-000. insnita 110 C'.\P.1 sob 11· 
17.5-C.3<>4 000 l-0-1. com .\to ( 'onstiuui, o rq!istrad(l 11a Junta Comercial do 
Purana. suh :'\IR! --+1600040520. em data (lc 29i()l 2013 e últimu ,\Jtcrw;,1o de .\to 
('unstituti\o. l'l'gistrada sob n"Lk :20146685lh..J.. cm data de .11 l L:2014. resolve por 
L'stc· instrumento particular de altcrc1c,:ào. modi ficar o seu ,\to ( 'onstiuui, o primiti , o 
de acordo com ,h cláusulas e condi\·ôes seguintes: 

Clausula I ":- 1 ic1111 excluídos do objeto social da J·.IRl-l.l os seguinll's ramos: u comercie. 
vnrcjisti, de animai, vivos para criaci«, lt0/1/(;l!ÍCU (. \. / t: ./-/'{<)-() {)-f: a l'l'/l/'C\('l//l/~·11n 
comercia! de 1111i111uis vivos ( ·y./ F ./(í 11- ·· 00: o conurrcio vurcjisn, de un's 1'in11 - ( ·y 1 l. 
-r}./-5 fHJ. incluídos no objeto social déi J IRLLI. o r,1nH1 de ··e 'omcrcio atacfülista Lk' 
sementes pura lu , oura. Ileres. plantas e gr,llnas C'.\;\]. 4ú2.1-] 0(1: o comércio atacadist;t 
de artigos de iluminação Cl\1\L 4649-4;0(1: o comércio atacadista Lk material elétrico cm 
gemi Cl\ \1. 46 73-hOO: obras de lerrapk'nagL'l11 - o alugue]. com operador de máquina-: 
e equipamentos dcstinudo-: aos serviços de tcrraplcnagcm Cl\,\l 4311-4 00: comercio 
\arL'jista de luhrificantcs Cl\1\L 4112-h 00: comercio atacadista de luhrilíc,1111cs - 4681- 
8;05: 11ia1rnte11ç,1u L' rcparacào de tratores agrícolas Cl\ \1 13 l 4- 7 12: (l J'omL'CÍmentu lk· 
múq ui nas agri co Ias com operador Cl\ ·\ 1- O 161-0 l)l): o comcrc io por atacido ,k 
c:iminhr'iL'S nm os e usados (''\.,\!· 4:'i l l- l '04: e. comercio .uacadisra de roupas L' 

accss<'iríos p,1rc1 uso profissional e de se~.umnça do trabalho C'.\.\I . ..J.<i..J.2- 7 02"'. l.m 
\ irtudc das prl..'SL'llles exclusões e i11clt1s\1cs. a C'lúusula l" dti alo constituti,o passarú ,l lLT él 
scguí11ll..' l'L'daí,:,'1u: "( J oh/Cio sociu! do FIN. IJ! será: o ( 'otncrcio at acudistc, de de/c111irn.1 
ugrícolw. culubo-; tcnilizcune, e corretivos do solo ( ·.\. J L -1683-./-0(!. u cotncrci«, 
vurcjistu de si'ntcntc», nuulas, ;1/011/us c/crtili::u111c.1 ('.\.li.' ./-8')-{J-0}. o npresc11/i1\·,10 
cu111erciul de jcrtili::wl/c1. dc/cn.1iros e dentais i11111n1u1 ugrícolus ind111triui1 - ( '\. /F 
.j(j/ _'·5 {){): (} comercio 11/ucudi.110. ÍIJ/J){IJ'/(1((/{) (' C.\/){IJ'/(1(,'l/(} de ntúquiuas Cl/llÍJ)Ull/e11/u.1 (' 
ÍlllJ)feíl!e11/u1 agricotus t' 1/IUI pecas de l't'/H!.IÍl,'i/0 ( ·.\. J l-. ./()() f-3-0(): U l'L'fl/'C.\Cllillc(1/0 
comerciul de 111lÍ1JllÍllu1. c1;11ipwnc11!0.1 e Íl//JJ/cn1cn101 ugricolw ( '\./F -/(í/ .J-1-{}0. 
Scrvic,». de .Junli11ugcm ( ·.\ .1 F 8 J 30-3 ut), ( 'otncrcio u111cudi1tu de sementes paru 
luvnnru. flores. JJ/1111/us e grwnus ( ·\. / F -lfíl3-I ()fí: o ccnncrcic. u1ucudi1/(I de w·1i.'.!Jl1 de 
i/11111in(/~·110 ( · \ .1 F ./fí-19-./ {)fí: o conrcrci« u1ucwli11u de nuttcria! cfrtrico em gerul 
( ·.\.1 I: ./(, -3_ - {llJ: ohrns de ICl'l'Uf>lc11ugcn1 - u u/11g11d co111 ll/h'Utdo1: de 11llí1;11il/us 1' 
Cl/llÍ/lill//C/1/!JI itnlillw/os ao: \'('IT/\DI de (Cl'f'Uj!/c11ugc111 ( '\. J l: -/3 / 3--/ {}(}, comércio 
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TFRR.\ VIVA CO\JERCIO E l{EPRESENTA(ÚES - FIRELI - EPP 2 
AITEHAÇ.\.O no INSTIU'.\IENTO DE CONSTJTl IÇ;\() v· o-i 

CNP.J V' 17.5..f2.J6..f/OOOJ-0..f 
run'fntu de iuhi'ffic1111tn ( '\ IF J-3-1-rí Ut), cn111áciu atacadist« de !11hrfílcu111n - ../rí8/- 
8 05. 111u11111c11\ 110 e npuru~úo de trutorn ugríco/a1 ( · \. / F 33 ! .t . - / :!: o .fornecimento 
dr o,â,11 â nas ug, irnl"' cotn U/ >cradar ( \ H I) 1 () t. I) 99 o con 1 c'rci u por ui ncu,ln de 
n1111i11!11)e, 11," ", e ,,,,,,1,,, ( \. 11 .J 511 1 tu e rnn1c'rciu u1arncli,1a ele m1111a, ,. 
ucc.11,,1·io1 /htí'u 1110 JJm/l.1sin11u/ e de S('g11;·u11(·u do lruhulho ( · \ .1 [: Hí-1:!- - ()_1 .. 

Clausula 2ª:- ,\ \ ixta da ulkra\·:1o ora reali/ada. CO\SOllD.\-SJ, O AI ( l 
CO\STlll 11 \()_ mm seguinte redação: 

CONSOUDAÇ\O DE ATO CO\'ST(iTIVO 
TEIUt\ VIVA CO:\IERCIO E RESPRESENTAÇÜES - EIRELI - EPP 

CN P.J Nº 17.542.J6..f/OOO 1-0-l 

ROSILL'\E L'\ES PA\'AZZOLO FFRRAZZO. hrasiicir,1. casada. L'mprL's,ma. 
natural dL· ,\nt(lnio Prado - RS. nasci(b aos 29/09!/ ')':-7. rcsidcllll' e domiciliada cm 
C ·,t\i,i:; d(1 Sul RS. i1 Rtu 20 de Sckmbro. 11° J 3-.J.7. Apto hrl2. Centro CIP 9.'i02(J 
--+.'i0 i11scri1,1 no l'IT'\ll sob n" 27h.l)29.--1-90-34. portadorn da ( 'arteira \acional (k 
l lahi lit,ll,",1o RL'gistrn n'' 00.::>37ó7 l 8 l C)_ C\JWdida pelo 1 )/ TR.\N-RS. Cédula lk 
Jdcntidack Rei (l003--1-91':-91-SSP PC-RS. Titular da hnprcsa lndi\idual Lk 
R,:spunsahilidadc Limitada TERJ{A VIVA COMERCIO E 
REPRESENTAÇ(H:S - EI REU - EPP, com sede cm Re,Ilc/a. Par,mú. ú .\\. 
fü1hc11 CL'sar C1sela11í. 11" 1987. Centro. (TP 8':-770-000. inscrita 110 C\P.f suh 1{ 
17.5--1-2.ih--+-0001-0-L com :\to ('011stituti\o registrado 11,1 Junta ('omcrcial do 
Pa1·c111ú. S\lh \:!RI --+](1000--1-0':-20_ cm data lÍL' 29.'0l 201_j L' última "\ltcruçiio de \1u 
('011stit11ti\o. registrada sob 11" ..20J--1-6(185l<i--1-. cm d,1la de -21 l l 201--1-. rL·sol\L· pur 
cxtc instru111L'l11\1 particular de altcrnç,1o. l'DllsoJidar o seu. \to ( 'unstitllli\ o primiti\ u 
L' poskrÍ(ll'Cs alll'raçt'iL'S. de acordo com as clóusubs L' condi~·<lL's scguinks: 

Cláuxuln I": .\ L'lllpl'L'sa gir,1 suh (l 110111e L'l11prL'sarial de: TERlL\ VIVA CO!\IERCJO F 
Rl-:PRESL'\TA(ÜES - EIREU - EPP, tendo sua SL'dc e do111icilio na •\\L'llida Ruhcn 
Ccsur Cuscldni. 11" l lJ87. Centro. município de Reale/a PR. CJ-p 85770-000. 

Chíusula 2": () capital suci,d é de RS 70 ()()()_()() (SL'll'nta mil reais). di\ idido cm 70.000 
(sl'lc11t;1 mil) quotas de valor nominal dl· RS ]_()() (l m l'L',IlJ cada uma. totalmcnll' 
imcgrali1:tdll. líc;1 ussirn distribuído: 

litulur 
R<>Sll l\l l\l S P.·\N"\//010 11 Rlt\//0 Ouotas ' - 

7 o ()()() Vulor 
RS70.000.(HJ 

Cl:íusula J"- "'{) ohjl't\) sncial da rmu .1 xcr.i: () Co111ércio é!lacadista de dcJ('llSi\ os 
agríclllus. uduhos. Jcnili/,lllll's L' corrctix (>S do solo C:\.·\l. --+<>.8>---+-00: o comércio 
\,ll'L~iist1 de Sl'll1L'llll's. mudas. plantas e krtili/:mtcs C:\,\L --+789-0-02: a rcprcsL'llla\·üo 
l'OlllLTcial lk krtili/,mtcs. del"cnsirns e demais insumos agrícolas industriais - C\ \1 
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TFRRA VIVA CO,vIERCIO E REPRESENTA('ÜES - EIRELI - EPP 3 
.\ITER.\C..\O DO INSTRL i\lENTO DE CONSTITl IC;\O \"'' 04 . . . 

CN P.J \º 17.542.364/0001-04 
-t<i 12-_'; ()(): o com,irciu atacadista. imporlu<;üo e c:,.;portaçJo de 111üqui11as. l'lJUÍpamcntos e 
i1npkrnc11tos ;igr1c,lL1s e suas j)l'<;as de l"l'ptisi<;üo ( 'N/\L ...J.ú61-.1-00: a rcprcscnta\:,1u 
co11wrcial ,k 111úquinas. equipamentos 1..' impkmcntos ugrícolas ( 'Ni\! . ...J.h 1 ...J.- 1-()0: 
S,·n Í\Ds ,k .1 ardi nag,·m CN.\l N 110- 1'00: Cnmérc io a1acad Ísla de sc,ncnl" pa rn 
1,n oura. il <1r,·s. plan \as ,· granias CN ,\ 1 .\!,2,. i.'06: " comerei o alacad ista de art igos de 
i I um i nacào C\. \ 1. -fô-(9-4/0ô: o comércio atacadista de nwtcrial elétrico cm gL-r,Ii 
C:\. \l . ...J.h73-7 00: ohr;1s de tnraplcnagl'lll - o aluguel. com opn,1dor. ck múquinas 1..' 
cquip,illll'nlos 1..k·stinados aos scrv iços Lk tcrraplcnagcm ( 'N \l · -+313-4 00: comércio 
\iil"l'iist:1 de luhrilicanll's C\.:\J: 473~-frOO: comércio atacadista ck luhrilicanll's - 4<i81- 
8 05: m;mutc1H,:,1o e rcp;irn<;ào de tratores agrícolas··- CN,\l. 331-t- 7 12: o forn1..·cimcnto Lk 
m;1quin;is ;igrícoicis com operador C\ii\l·: () 1 ó l-01lJ(): o cornLTcio por ,llac1do de 
ca111i1l11ôcs 110\os e usados ('\;,\!· ·L" 11-1/0..J.: e. comércio utélcudista l.k rtlltpus L' 
uccss(·irios pm,i uso profissional l' de SL'gurun\-·a do trnhalho ( '\;,.\) · -tú-t.~- 7 0.:2··. 

(Husula .f': \ l.ll<.J ll iniciou suas mi\ id:1dcs cm 01 de IL'\cr1..·iro ck .:2013 L' Sl'LI pra/.n t.k dur:HJío L' i11d1..'lL'r111i1wdo. 

Cláusul» 5": .\ l"L'spons;1hilidudc do tituhr l; restrita ao valor de suus quolus. rcspondc11do 
;1i11d:1 11l'l;1 intcgr,I1i1açi10 do c;1pital social 

Cláuxuln (i": .\ ,1dmi11istruí.-·,1(i da l.ircli cahnú ú litular H.OSILE.\'E L\'ES P.\\AZZOLO 
FERR-\ZZO. cnm ox poderes l" atribui\-'tll'S de /\dministradura. autori/.ado o uso do 110111\: 
cmprL'sdrial indi , idualmcntl'. \ cdado. no L'ntanto. cm ;iti\ idudcs l'strnnhas ao Ínll'rL'SS1..' 
sociul ou assu111i1· ohrigaçl'ics seja cm l;1\ or próprio ou de tcrccirus bcrn como onerar ot1 ,tliL·n;1r bcn-, imó , L'is d;1 1 ircli. 

~ I" - 1 dctilt,t-s1..· uu administrador. nos limites de seus po,krcs. constituir j)l\icur;idurL'S cm 
nome llêl I ircli. '-k\ l'lldo xcr cspccilicadu 110 instrumento de nwndutu. os atos e ºlkTuçô1..·s 
l)LIL' pudcri1o praticar e a dura<;üo do rnandc1to. que no caso de 111a11d;1to judicial. podcrú xcr por pr,110 i lllkll'rm i nado. 

~ 2" - PodL·r:'io s1..•r designados ,1d111inistradurl'S 11,10 titular. na ltirn1;1 prc, ista nu art." 1.Uh I du lei l 0.-J.O(i ~:002 

Cl:íusula T':- :\ titulur da I ircli dcclarn. sob ;is penas cb lei. que n,1t1 panicip:i de nrnhurn;i outra cru J)I"L'Sil dessa modal idade. 

Clúusula 8": .\P lLTminu d;i cad;i c:,.;crc1cio social. cm 31 de dl'/l'mhrn. a <1dmi11istruduru 
prL'Stilra U>ilLIS iusti l1cdd,is ék suu ud111i11istru<;i10. pnicl·dcndn ú cl:1horuçúo do in , l'lltúrio. 
do hulu111,:1i putrimoni:il e do h,tl,mço lk· resultado ccorn'imico. c1hl·ndo ao 1..'rnprL'súrio. na 
prupuI\Üo d1..' sua:--. lJll(1t,ts. os lucros ou JX-rdus apurados. 

Cláusul« 09": .\ 1 ircl: podera a qu,ilqLllT tempo. abrir ou fechar lilial ou uutra 
(kprndc11ciu. llll'diantl' lklihcraçüo :1ssinadu pelo titular. 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE 

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/06/2016 10:58 SOB Nº 20163003866. 
PROTOCOLO: 163003866 DE 03/06/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
11600631477. NIRE: 41600040520. 
TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EIRELI - - EPP 
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Libertad Bogus 
SECRETÁRIA-GERAL 

CURITIBA, 06/06/2016 
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TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTAÇÜES - EIRELI - EPP 4 
ALTERAÇ:\O DO INSTRU1vlENTO DE CONSTl'JTIÇi\O N" 0-t 

CNP.J Nº l 7.:'-'2.36-t/OOO 1-0-t 
Clüusula I O": .\ l'lllprl'súria poderú Ji.\ar uma retirada mensal. d título dl' "pro labore ... 
ohsn\ adas us disposi<,.·ücs 1\:gulanK'lltan.'s pcrtincnlês. 

Cl:íusula 11": 1 ukccndo ou i11t1.:rditada ;1 titular da l.ircli. a cmpn:.-su cnntinuarú SL1<1s 
;1ti\ idmks L'Olll os hl'rdciros. sucesso1\.'s e o incapa1. Nüo sendo possÍ\l'I ou ine.\isti11do 
ink'rl'SSL' tksk's. o \ alor de seus lia\ crcs serú apurado e I iquidado com base 1w sitwl\;úu 
p;1trimo11i,ll d;1 empresa. ú dali! da rcsoluçüo. \eriJicada cm halarn;o especialmcnk k\ a11tmlt1. 

P:1rúgrnl't1 único - O mesmo procedimento serú adotado em outros cctsos L'l11 que a I irL·li SL' 
rcxnl , a L'Il1 I'L'i;içi1o a seu titular. 

Chíusula 12": \ \dministradora declarn. sob as penas da lei. de que nüo estü in11wdido (k 
exercer a ad111i11istraçüo da empresa. por lei especial. ou cm \ irtudc de comknat;c'10 
criminal. ou por se encontrar sob os eleitos dela. a pena que , cdc. aindu que 
lcmporariame11k'. o acesso a cargos públicos: ou por crime falirn\.'Jllar. de pre\ arica(,'út1. 
peita ou suborno. concussüo. peculato. ou contra a cconomi.i populur. contra o sistema 
linancciro 1wcionul. contra normas de delesa da concorrcnciu. contra as rcla(,'t'ks 1.k 
consumo. k pt'1hlic;1. ou ,J propriedade. 

Cláusula 13": 1 ica eleito o Iorn de RL-;ilcLt para o C.\ercício e o cumpri111c11lo dus dirL'itus L' 
ohriga(,'t'ies resu/t,1111cs deste conrraro 

J . por est:1r (hsin1 _ius10 L' contratmlo. laH,l. data L' assina. o prL·scntL' inst1·uml'lllo particular 
de rnnslitui(,'üo ck 1.mprcsa lndi , idual de /{esponsahilidade l.imuada. 1:m.1-1.1. L'Il1 OI uma 
\ ia. ohrigando-sL' liel111en1e por si L' seus herdeiros a cumpri-lo cm todos os seus lermos. 

ROSILl:N! INJS P.\N,\//OLO l lRR.\//0 

~
-. '"···· 

( - 1 \Jlfl\tll 1:ll:1/iim • .. • · , -li·~i·l·lijl,t,tJ ,;,;.',:11,1(; =:: , 
Reconheço a-AUTENTICIDA9)E q1k~r.q1;íh:te Ros1lene lnes Panazzolo 
Ferrazzo.1nd1cada.c@l~-senrqe usç-~e tabelionato, do que dou fé 

EM TE~t111- QA V~DADE 
Caxias do ui. 24 e maio de/2016- 10 22 28 

Dorv1na Cam rgo de :tvmeida d . SJ · a - Escrevente ; 
Emo1 Rf e, 10 • e,10 digital R 0,40 • 01~~,~f~~, - ) '. __ 

'··--/ - . 1 ·• .. •.. '...__ <, 

3° Tabeilonato de Notas d~.t:,,~~s~~ ~~l :Rua f''.n:~.ci~t~;'~31,· 201~ C:P.950.2G 1 !~.·-Fone 51, 3ü2S6Tí3 
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19/03/2018 

Corrprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se hou\er qualquer di'l.ergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral. 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

NOME EMPRESARIAL 

TERRA VIVA COMERCIO EREPRESENTACOES- BRB..I 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATADEABERTURA 
17.542.364/0001-04 

CADASTRAL 29/01/2013 MATRIZ 

1 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
TERRA VIVA COMERCIO EREPRESENTACOES 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATMDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

46.83-4-00 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATMDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 

47.89-0-02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais 

46.12-5-00 • Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e quírn icos 

46.61-3-00- Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças 

46.14-1-00 • Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves 
81.30-3-00 -Atividades paisagísticas 
46.23-1-06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas 
46.49-4-06 - Com é reio atacadista de lustres, luminárias e abajures 
46.73-7-00- Comércio atacadista de material elétrico 
43.13-4-00 - Obras de te rraple nage m 
47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes 
46.81-8-05 - Com é reio atacadista de lubrificantes 
33.14-7-12 - Manutenção e reparação de tratores agrícolas 
01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente 
45.11-1-04 - Comércio por atacado de caminhões novos e usados 

46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

230-5 - Em presa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Em presári 
LOGRADOURO 

AV RUBEN CESAR CASEl..ANI NÚMERO 
1987 

l COMPLEMENTO 

J ICEP I BAIRRO/DISTRITO 
85.770-000 CENTRO 

ICu:t=ONE 

(46) 9929-8212 / (46) 3543-3034 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL J DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
29/01/2013 

[ ENDEREÇO ELETRÔNICO 

[ 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

[ ~O ESPECIAL 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

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

https://www.receita.fazenda.go1tbr/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/Cnpjreva_Corrprovante.asp cr~,'j 
1/2 



ODAIR GRABOSKI - ME 
CNP,J. 17 179.825/0001-18 

Rua Oiapós, n" 72i5. São José Operário - Capanema/Pr 
46 99921-4461 1 uds1g_1·aboski(i1hotmail.com 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2018 

ANEXO II - CARTA DE CREDENCIAMENTO 

RAZÃO SOCIAL: ODAIR GRABOSKI - ME 

CNPJ Nº 17.179.825/0001-18 

ENDEREÇO: Rua Oiapós, Nº 725 - São José Operário 

FONE: 46 9 9921-4461 

MUNICIPIO: Capanema EST.: Paraná 

Credenciamos o Sr. Odair Graboski, portador da cédula de identidade 

sob nº 8.219. 749-4 SESP - PR e CPF sob nº 028.455.839-74. A participar do 

procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 

031/2018, 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 

Odair Graboski 

Planalto 19 de março de 2018. (\}/ 

;\ ~(y 

~ 

RG 8.219.749-4 SESP-PR \ CPF 028.455.839-74 

Empresário 
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Sttr'd:1ri:t dn Mitro L· Pequena Empn.•sa 

Scct-ctn riu da lladun:i!ízar:1o t' Sirnplilicaçrío 

REQUI:H.ll'vlENTO DE E:\fPRES,\HIO 
Folhü:c. 2/2 

1-S!M 
3 ·Nl\O 

.\XX 

ODl\IR GR/\llOSKl 

[lf(ASll..ElJI.,\ 
Sl,\U 

C'omun!l:lo P~ircial 
litHOll!.q.'<,,t 

1r,r~;r:n \D:: Al.Bt'l{Tli\'A GRABOSK I 

i::Lit-:: 

CF 

l'R SESP 
028.45 5 .839- 7-1 

CASA S.-\1) .IOSI' OPERA!UO X571>11-01)(1 ,\IL:-.'.K."ll'll1 

Capa1k.-rn;l UF 

PR 
dccku-a. 101> ,,., p cnn v d.a ll'i, nân c.'1:ir impedido de exercer utivídudo cmprcs.\ria, que niio possui outro registrn de vmpresãrto e requer: 
,\ JUNTA COMF'IU'IAI. P•\RANA 

A JUNTA CO/..IERCIAL DO .\XX 
CODl(í(I F 1)1-SCIW,' . .\() IJO 
002 - ,\L 1 !·lt,11;,\u COll!GO E llf'SCIU('AO DO AlO 

XX.X 
C'CIDl(i,:1 F 

02; 11 l ,\LTtRA(',\() Ili IJ.'\l)t JS (J-:XCFTO NO.\H· 1.::Ml'!O.-:S,\Rl.·\l.i conrco F llFSCR!Ç..\O IHJ EVENTO 
xxx 

ME (Microcrnpre,;a) 

ODAH( CiR·\BO~Kl • ME J:.r..::;UAiHV\Ml:NT\) 
LULOl{,.\D\i°:'l((J 1,t:i·,<-'·,. ,·i.1 
IW,\ l<L·\ i lL\i'US 

IJ.\!H l~•.lTll~ll-UTu 
C!::f• Si\!.A I SAO JOS!: Oi'FR,\RJO 85761)-0(10 .\H.M<:tl'/; 

(':ip:1:v:n:;1 
UI 

!'R llRASI!. VALO[{ no ('.\)'/TAL.!<~ 
so.ouo,uo ,.:ínqul'Jli;1 mil rL':ii':-i 

t'i)()j(J(J 

::in,L,k 
:-.~mil~ÍrÍ.L:i;;: de !:_;a:; S~rviço.s de ntontagcm <li: móveis de qualquer material Obras de alvenaria REPAR.AÇAO E 
CONSERTOS DE ARTIGOS DE MADEIRA REPAR.AÇJ\O E CONSERTO DE FECJ IA!ll'RAS 

ARQUIVE-SF .-\U'll.i\'TICAÇAO 

11111111111!/f 11111111 illll lflll lllll ll!ll lllf 111111111/l lf llf 11/JI lllll ll/1/ llll llll 
PR! 170001 !96751 

]'i\Rr\ USU E.\('Ll 1::,.1 Vu DA JUN fA ("i.,1;\H':.RCL·\L 

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/10/2017 16:02 SOB N' 20177308028. 
PROTOCOLO: 177308028 DE 20/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
11704138597. NIRE: 41801365591. 
ODAIR GRABOSKI ME 

Libertad Bogus 
SECRETÁRIA-GERAL 

CURITIBA, 24/10/2017 
www.empresafacil.pr.gov.br 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. 
Informando seus respectivos códigos de verificação 
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Certificado da Condição de Microempreendedor Individual 
Identificação 

Nome Empresarial 
ODAIR GRABOSKI 02845583974 
Nome do Empresário 
ODAIR GRABOSKI 
Nº da Identidade 
82197494 

órgao Emissor 
SESP 

UF Emissor 
PR 

CPF 
028.455.839-74 

Condição de Microempreendedor Individual 

Situação Vigente 
ATIVO 

Data de Início da Situação 
19/11/2012 

Números de Registro 

CNPJ NIRE 
l 7.179.825/0001-18 41-8-0136559-1 f._ reço Comercial 

1.....:P 
85760-000 
Complemento 
CASA 

Logradouro 
RUA TIBIRICA 

Número 
316 

Município UF 
CAPANEMA PR 
Ponto de Referência 
G P S GRABOSKI 

Bairro 
SAO JOSE OPERARIO 

Atividades 

Data de Início de Atividades 
19/11/2012 
Código da Atividade Principal 
81.30-3/00 Descrição da Atividade Principal 

Atividades paisagísticas 

Descrição da Atividade Secundária 

Comércio varejista de plantas e flores naturais 

Imunização e controle de pragas urbanas 

Código da Atividade Secundária 
47.89-0/02 

~'3122-2/00 

Termo de Clêncía e Respon,.bmdade com Efeito de Alva,; de Ucença e F""donamento Pmv;sório. dec/a,ação p,estada no momento da inscrição: 

Dedorn, sob os penas do Le;, que conheço e atenoo os cequ;s;tos leg,;s ex;g;dos pelo Estado e pelo Pcefe;turn do Mun;c;p;o para 
ernissão do Alvacá de Licença e Func;onomento, comp,eend;dos os ospectos son;tá,;os, omb;ent,;s, t,;buta,;os, de segurnnç, 
púbuca, uso e ocup,çao do solo, õtMdodes dom;c1n,ces e cest<,ções ao uso de esp,ços públlcos. O nOo·otendlmento a esses 
requisitos acarretará o cancelamento deste Alvará de Licença e Funcionamento Provisório. 

Esta C<rtificedo comprova as iosc,ições, alvará, licenças , e "'"'"º de enqoedrn=nto do emp,esá,io na oondição de Microemproendedoc lndNido,I A se. 
aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: http://www.portaldoempreendedor.gov.br/ 
Certifi~do emitico com base na Res,,oção n• 16, de 17 de dmmb,e de 2009, do Comi• para Gesto, de Rede Necionel para e Simpi,=ção do Regist,e e de Legalização de Empresas e Negócios - REDESIM. 
ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

Para pesqo;,,,, in~,ição es<edoe, etou monidp,, (quancc oon,enentos do caoastr» sincroni,edo necionel), info,_ os ele=ntos abaixo no endernçe eletcõniçe htt ://www.receita.fazenda. ov.br/PessoaJuridica/CNPJ/fc ·iconsulta.as 

Número do Recibo: IME44616500 
Número do ldentificador:100002845583974 

•. '\S) 

~ 
\ 

' 

Data de Emissão: 
19/11/2012 



TERRA VIVA 
~ 

Terra Viva Comércio e Representações 
Avenida Rubens Cesar Caselani, 1987 - Centro 

Fone: (46) 3543-2815 
CNPJ: 17.542.364/0001-04 

IE:9062028243 
CEP: 85770-000 REALEZA - PR 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2018 
ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL: Terra viva comercio e representações EIRELI EPP 
CNPJ Nº 17.542.364/0001-04 
ENDEREÇO AV Rubens Cesar Caselani 
FONE:(46)3542-2815 
MUNICIPIO: REALEZA EST.PR 

O representante legal da empresa Terra viva comercio e representações EIRELI EPP 

, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 031/2018, 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. 

REALEZA 27 DE MARÇO DE 2018 

SENTAÇOES EIRELI EPP TERRA VIVA COMERCIO E REPR 
CNPJ 17.542.364/0001-04 
JOÃO BATISTA PANAZZOLO 
CPF: 444.590.410-49 
RG: 6036164272 SSPRS 
PROCURADOR / GERENTE 



ODAIR GRABOSKI -ME 
C~P,J: l 7.179.825/0001 ·18 

Rua Oiapós, n" 725. São ,José Operário - Capanema/Pr 
46 99921-4461 1 udag_raboskiQhotrnail.com 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2018 

ANEXO IV - DECLARAÇÃO 
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS 

RAZÃO SOCIAL: ODAIR GRABOSKI - ME 

CNRJ Nº 17.179.825/0001-18 

ENDEREÇO: Rua Oiapós, Nº 725 - São José Operário 

FONE: 46 9 9921-4461 

MUNICIPIO: Capanema EST.: Paraná 

O representante legal da empresa ODAIR GRABOSKI - ME na qualidade 

de Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 031/2018, 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 19 de março de 2018. 1 
\) 

('\'J 

\ Odair Graboski 

RG 8.219. 749-4 SESP-PR \ CPF 028.455.839-74 

Empresário 

; .) / <,· 



TERRA VIVA 
~ 

Terra Viva Comércio e Representações 
Avenida Rubens Cesar Caselani, 1987 - Centro 

Fone: ( 46) 3543-2815 
CNPJ: 17.542.364/0001-04 

IE: 9062028243 
CEP: 85770-000 REALEZA - PR 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2018 
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: Terra viva comercio e representações EIRELI EPP 
CNPJ Nº l 7.542.364/0001-04 
ENDEREÇO AV Rubens Cesar Caselani 
FONE:(46)3543-2815 
MUNICIPIO: REALEZA EST.PR 

,--. O representante legal da empresa Terra viva comercio e representações EIRELI EPP na qualidade 
de Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 

031/2018, 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. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

REALEZA 27 DE MARÇO DE 2018 

\ 
\ 
1 
/~11/ 

TERRA VIVA COMERCIO E 
CNPJ 17.542.364/0001-04 
JOÃO BATISTA PANAZZOLO 
CPF: 444. 590 .410-49 
RG: 6036164272 SSPRS 
PROCURADOR / GERENTE 
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GOVERNO DO PARANÁ 
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA 
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ 
SISTEMA INTEGRADO DE AUTOMAÇÃO DO REGISTRO MERCANTIL - SIARCO 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA 
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição. Páalna: 001 ! 001 
Nome Empresarial 

TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EIRELI - EPP 

Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE L TOA 

Número de Identificação do Registro de CNPJ Data de Arquivamento do 
Empresas - NIRE (Sede) Ato Constitutivo 
41 6 0004052-0 17.542.364/0001-04 29/01/2013 

/ Data de Início 

I de Atividade 
01/02/2013 Endereço Completo (Logradouro, N2 e Complemento, Bairro/Distito, Município, UF, CEP) 

AVENIDA RUBEN CESAR CASELANI, 1987, CENTRO, REALEZA, PR, 85.770-000 
Objeto 

- COMERCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRICOLAS, ADUBOS, FERTILIZANTES E CORRETIVOS DO SOLO; 
• COMERCIO VAREJISTA DE SEMENTES, MUDAS, PLANTAS E FERTILIZANTES; 
• REPRESENTACAO COMERCIAL DE FERTILIZANTES, DEFENSIVOS E DEMAIS INSUMOS AGRICOLAS INDUSTRIAIS; 
- COMERCIO ATACADISTA, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS E SUAS PECAS DE REPOSICAO; 
• REPRESENTACAO COMERCIAL DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS; - SERVICOS DE JARDINAGEM; 

• COMÉRCIO ATACADISTA DE SEMENTES PARA LAVOURA, FLORES, PLANTAS E GRAMAS; 
• COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO; 
• COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO EM GERAL; 

• OBRAS DE TERRAPLENAGEL • O ALUGUEL, COM OPERADOR, DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM; 
- COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES; 
- COMÉRCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES; 
• MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS; 
• O FORNECIMENTO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS COM OPERADOR; 
- O COMÉRCIO POR ATACADO DE CAMINHÕES NOVOS E USADOS;E, 
• COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO. 
Capital: R$ 70.000,00 
(SETENTA MIL REAIS) Microempresa ou 

Empresa de Pequeno Porte 
(Lei n2 123/2006) 

Prazo de Duração 

Capital Integralizado: R$ 
(SETENTA MIL REAIS) 

70.000,00 
Indeterminado Empresa de pequeno porte 

Titular 
Nome/CPF 

ROSILENE INES PANAZZOLO FERRAZZO 
276.929.490-34 

Administrador 
Sim 

Inicio do Término do 
Mandato Mandato 

20/01/2014 xxxxxxxxxx 
Último Arquivamento 

Data: 06/06/2016 

Ato: ALTERAÇÃO 
Número: 20163003866 Situação 

REGISTRO ATIVO 

Evento (s): AL TERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

18/063269·8 CURITIBA - PR, 21 de fevereiro de 2018 

LIBERTAD BOGUS 
SECRETARIA GERAL 

Para verificar a autenticidade acesse www.juntacomercial.pr.gov.br 
e informe o número 180632698 na Consulta de Autenticidade Documento Assinado Digitalmente 21/02/2018 

Junta Comercial do Paraná 
CNPJ:77. 968.170/0001-99 Consulta disponível por 30 dias CdsaCivii 

Medida Provisória N° 2.200-2 
de 24 de acosto de 2001 Você deve instalar o certificado da JUCEPAR 

WWW.juntacomercial.or anv hr/ro.rtifi ••• .-.,.j,.... 



ODAIR GRABOSKI - ME 
C.\TPJ lí.179.825/0001·18 

Rua Oiapós, n" 725, São José Operário·· Capanema/Pr 
46 99921 ·4461 1 odagraboskic(lhutmail.com 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2018 

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

RAZÃO SOCIAL: ODAIR GRABOSKI - ME 

CNPJ Nº 17.179.825/0001-18 

ENDEREÇO: Rua Oiapós, Nº 725 - São José Operário 

FONE: 46 9 9921-4461 

MUNICIPIO: Capanema EST.: Paraná 

O representante legal da empresa ODAIR GRABOSKI - ME na 

qualidade de Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade de 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2018, instaurado pelo Município de Planalto, 

declara para todos os fins de direito que estou sob o regime de microempresa 

ou empresa de pequeno porte, para efeito do disposto na Lei Complementar 
123, de 14 de dezembro de 2006. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

Planalto 19 de março de 2018. 

\ ( \ 

Empresário 

Odair Graboski 

RG 8.219.749-4 SESP-PR \ CPF 028.455.839-74 

~'>, 

l i 

C(- -r: 



Sondaria da Mino ,. Pn1uena Empresa 
Scsrc1arü1 da R,1clo11nli"1çil<J e Siu1pllflcaç,io 
0l'Jn:tr!:arut•nto de Reghcro Emprc·sadaJ e Integração 
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·l1SOJJ6559J 

REQUERIMENTO DE EMPRESAmo 
Folht1s 1/2 

ODA!R GRi\llOSKI 

BRASILEIRA l'SL\DO Cl\'f[ 

CAS/\DO(AJ su;:n 
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Comunh;1o Parci.i] 
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dcclnrn, ,ob "' pena, da kí, uüo estar impedido de é.\("r<'l'I' atividade c1111,r,•s:íria, que nõo po,.uJ outro rcgbtro rle rmpn•sãrio e rc·qucr: 

A JU:'>JTA COMERCIAL DO XXX 
1\ .11_:NTA COMERCIAL DO FS IADü DO PARANA 

CODJ(;() E DESCRl(,',-\Cl DO :\ TO 
002 · i\l TER.·\(·,\o CODJGO E DESC'RIÇAO DO /\TO 

xxx 
C{Jl)JGO llFSCRIÇ,\O LJO EVENTO 

02 J 11) Al.Tl'Ri\CM! DF DADOS i EXCETO NOME F/>.JPRl:SARlALi CODJ(i() E lJESCRJÇiiO DO EVENTO 
xxx 
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~lü .IL\fP.HuDUTlno CE!' ---; 
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Al;JJ:NTICAÇAO 
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PRJ 170001 l96i5I 

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/10/2017 16:02 SOB N' 20177308028. 
PROTOCOLO: 177308028 DE 20/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
11704138597. NIRE: 41801365591. 
ODAIR GRABOSKI ME 

Libertad Bogus 
SECRETÁRIA-GERAL 

CURITIBA, 24/10/2017 
www.empresafacil.pr.gov.br 

':~ .: 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. 
Informando seus respectivos códigos de verificação ~ ~ 



SERVIÇO NOTARIAL DE CAPANEMA 
Hud f .. 1Jaqoas. 133:' Capancirn;1 . f1f\ - CE P 85_ 700-000 

lã' (46) 3552-3710 

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/10/2017 16:02 SOB N' 20177308028. 
PROTOCOLO: 177308028 DE 20/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: , 

11704138597. NIRE: 41801365591. \···· ·,. ""1 • , ODAIR GRABOSKI ME 
I 

V (}; J '.),/ 

l /'v Libertad Bogus · . 
SECRETÁRIA-GERAL 

CURITIBA, 24/10/2017 
www.empresafacil.pr.gov.br 

1 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. 
Informando seus respectivos códigos de verificação r 
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TERRA VIVA 
~ 

Terra Viva Comércio e Representações 
Avenida Rubens Cesar Caselani, 1987 - Centro 

Fone: (46) 3543-2815 
CNPJ: 17.542.364/0001-04 

IE: 9062028243 
CEP: 85770-000 REALEZA - PR 

Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e 
encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas 
com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação. 

VALIDADE DAPROPOSTA: 60 (sessenta) dias. 

PRAZO DE ENTREGA: Conforme Edital e suas solicitações 

DADOS BANCARIOS: Sicred Realeza. - Agencia: 0738. - Conta Corrente: 62.000-9 - 

REALEZA 27 DE MARÇO DE 2018 

TERRA VIVA COMERCIO E REPRES~TAÇOES EIRELI EPP 
CNPJ 17.542.364/0001-04 
JOÃO BATISTA PANAZZOLO 
CPF: 444.590.410-49 
RG: 6036164272 SSPRS 
PROCURADOR / GERENTE 
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Prefeitura Municipal de Planalto - 2018 
Relatorio de Lances dos Fornecedores 

Pregão 31/2018 

Objeto aquisiçãodegrama Péqmat 

Lance Inicial 13.67 
13.50 

CEZAR AUGUSTO SOARES 
Memt:x-o CARLA FATIMA MOMBACH STURM 

Pregoeiro 

ODAIR GRABOSKI - ME 
TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EIRELL! 

JOÃO BATISTA PANAZZOLO 

Emitido por Cezar Augusto Soares. na vsrsào 5519 d 

21io212orn ·,4 n 18 



MUNICÍPIO DE PLANALTO 
CNPJ 76.460.526/0001-16 

Praça são Francisco de Assis, 1583 
Fones: (046) 555-8100 - Fax: 555-8101 

85750-000 PLANALTO 
PARANÁ 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2018 

DATA: 27 /03/2018 

EMPRESA: TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 
EIRELI. 

DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

L - Certidão de Regularidade de Situação CRS-FGTS - Validade até 13/04/2018; 
L - Certidão Negativa de Tributos Federais - Validade até 26/07/2018; 
L - Certidão Negativa de Tributos Estaduais - Validade até 15/05/2018; 
L - Certidão Negativa de Tributos Municipais - Validade até 02/04/2018; 

L - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - Validade até 26/06/2018; 
L - Contrato Social da Empresa; 
L 

- CNPJ da empresa; 

L -Anexo UI - Declaração de Idoneidade: 

L -Anexo V - Declaração de Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do 
Artigo 7º da Constituição Federal. 



19/03/2018 
https:/fwww.sifge.caixa.gov.br/Errpresa/Crf/Crf/FgeCFSlrrprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=20248011&VARPessoa=20248011&VARUf= .. 

Certificado de Regularidade do FGTS- CRF 

Inscrição: 17 542364/0oo 1-04 

Razão Social: TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI EPP 
Nome Fantasia:TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 
Endereço: AV RUBENS CESAR CASELANI 1987 /CENTRO/ REALEZA/ PR/ 

85770-000 

A Caixa Econômca 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: 15/03/2018 a 13/04/2018 

Certificação Número: 2018031519314523906490 

Informação obtida em 19/03/2018, às 09:48:09. 

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

https:/lwww.sifge.caixa.gov.br!Errpresa/Crf/Crf/FgeCFSlrrprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=20248011&VARPessoa=20248011&VARUf=PR&VARlrÍscr=17542364%: 



27/01/2018 

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

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

Nome: TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI - EPP 
CNPJ: 17.542.364/0001-04 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do 
sujeito passiso acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com 
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - 
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não \.€ncidos; e 

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN). 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa. 

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 passico no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais prevstas 
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 09:29:40 do dia 27/01/2018 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 26/07/2018.- 
Código de controle da certidão: 1E2F.3DF4.3F5C.7023 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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.Secretaria cLs Estado da Fazenda 

f""..l.":_1~;]711 ;;;,0- B,n,~ ª?'E'.\.í'", ,,,,cn;;; ~ u ~·- ('k r v .•.. d :i." .., a 
de Débitos Tributános e de Dívida Ativa Estadual 

com Efeitos de Negativa· 
(Art, 206 do CTN) 
Nº Oi 7764881-00 

Certidão fornecida para o C~<PJiMF: H.542.364/000'1-04 
Nome: TERRÁ VIVA. COMERCIO E REPRESENTACOES - EiREU - EPP 

íegistrados ct 

Estado da F:3Zê-:nds. constatanios existir pendenc;as Gadastracl2s ern nome cio contribuir,te acima 
identificacic, i,est.:, <:'i3té-1. as quais estão com exig,bti:dad& suspensa por iirninsT em mandado de 

E:MPF'ESA'.-<U,;_ Uc Fs:EALEZA-ACi/-'.l..R DF f~EALEZAJPR f::fvi CUE t--\ Ei'v:PRL::3..:,_ REQUE=RENTE l~ 
/\SSCC:ADA. CERT!DAO EM:TiD.A NOS TERMOS DOS iTENS 3, 3.~ E 3.1.í 5 C:,ó,. NPF iV i04i2014_ 

Obs · Certidão engioba todos os estabelecimentos da empresa e refere--se 2 débitos de 
natureza tributária e não tributária, bem como ac descumpíirn&nto de obrigações tributárias acessórias 

A. autenticidade desta certidão deverá ser con-Fíímada via 1r1ten:et 

Certidão emitida com autonzação do funcionárío que a subscrevo . 
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01/02/2018 
Certidão 

MUNICÍPIO DE REALEZA 

ESTADO DO PARANÁ 

CERTIDÃO NEGATIVA 28879/2018 
! I FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA 

IMPORTANTE: MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS 
J POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO 
j PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO 

Certificamos que até a presente data não existe débito tributário vencido relativo a empresa com a Localizaçã descrita abaixo. 

VALIDADE: 02/04/2018 
CÓD. AUTENTICAÇÃO: 9ZTMHG2QEMZX4422BEE 

REQUERENTE: Terra Viva Comércio e Representações 
PROTOCOLO: Eireli Epp 

FINALIDADE: CADASTRO EJOU CONCORRÊNCIA E/OU LICITAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL: TERRA VIVA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI EPP 

INSCRIÇÃO EMPRESA ! CNPJ/CPF 1 INSCRIÇÃO ESTADUAL 

1 

ALVARÁ 
1 

1 45934 17.542.364/0001-04 9062028243 45934 
ENDEREÇO 

AVENIDA RUBENS CESAR CASELANI, 1987 - SALA COMERCIAL - CENTRO CEP: 85770000 Realeza - PR 
ATIVIDADES 

Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças, Comércio atacadista 
defensiios agrícolas, adubos, fertilizantes e corretkos do solo, Representantes comerciais e agentes do comércio 
combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos, Comércio varejista de plantas e flores naturais 

Certidão emitida gratuitamente pela internet em 01/02/2018. 
Qualquer rasura invalidará este documento. 
Conferir autenticidade em www.realeza.pr.gov.br 
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01/02/2018 
Certidão 

MUNICÍPIO DE REALEZA 

ESTADO DO PARANÁ 

CERTIDÃO NEGATIVA 28879/2018 

FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA 
MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS 
POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO 

L~ERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO 

IMPORTANTE: 

Certificamos que até a presente data não existe débito tributário vencido relativo a empresa com a Localizaçã descrita abaixo. 

VALIDADE: 02/04/2018 
CÓD. AUTENTICAÇÃO: 9ZTMHG2QEMZX4422BEE 

REQUERENTE: Terra Viva Comércio e Representações 
Eireli Epp PROTOCOLO: 

FINALIDADE: CADASTRO E/OU CONCORRÊNCIA E/OU LICITAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL: TERRA VIVA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI EPP 

INSCRIÇÃO EMPRESA CNPJ/CPF 

45934 
45934 1 

INSCRIÇÃO ESTADUAL ALVARÁ 

17.542.364/0001-04 1 9062028243 
ENDEREÇO 

AVENIDA RUBENS CESAR CASELANI, 1987 - SALA COMERCIAL - CENTRO CEP: 85770000 Realeza - PR 
ATIVIDADES 

Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças, Comércio atacadista 
!defensiws agrícolas, adubos, fertilizantes e corretnos do solo, Representantes comerciais e agentes do comércio 
combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos, Comércio varejista de plantas e flores naturais 

'Certidão emitida gratuitamente pela internet em 01/02/2018. 
Qualquer rasura invalidará este documento. 
Conferir autenticidade em www.realeza.pr.gov.br 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI - EPP 

(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 17.542.364/0001-04· Certidão nº: 142544564/2017 
Expedição: 29/12/2017, às 08:45:02 

Validade: 26/06/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição. 

Certifica-se que TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI - EPP 

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 
17.542.364/0001-04, 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 jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br) 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 

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

·{'.·.·.·. r.·:,; \ . t 
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]/,'/}/li UH<{ ('(JJU:nc10 E REPRE'.-iENTAÇÜES - EIRELI - EPP l 
AITERAÇJ\O DO INSTRUMENTO DE CONSTITl IÇJ\.O Nº O..J 

CNP.J N" 17.S..J2.J6..J/OOOI-O..J 

ROSI LE:\ E INES PANAZZOLO FERRAZZO. brasileira. casad<1. ,:mprcsúri:1. 
natural de Aruóniu Prado - RS. nascida aos 29!0() 1 lJ:::.,7_ residente e domiciliada L'111 
('a.\i;is do Sul RS. ú Rua 20 eh.: Setembro. 11'' 1.H7. \plo h02. Centro. (TP 9)020- 
4~() inscrita no ( ·p1 MI sob n'' 27().929.490-34. portadora da Cancir:1 '.\acional Lk 
l lahilit,HJ1n Registro n" 0023 7() 71819. expedida pelo DI TR,\?\-RS. C~duL1 Lk 
ld,:11tidulk R(i 60().)491591-SSP PC-RS. Titular da 1-rnprcsa Individual Lk 
R,'sponsc1hilidade Limitada TERRA VIVA COi\IERCIO E 
REPRESENTA(ÜES - EIRELI - EPP, com s,:de cm Reale/a. Paraná. ú .\\. 
Rub1..·11 CL·sar Cascluni. n" 1987. Centro. CLP 8)770-000. i1iscrita no C?\P.1 sob 11'' 
17.542 .. ,()4 ()()() 1-04. com .\to ( 'onstitutivo rq2ístrndo nu Juntu Comercial dt1 

Paranú. soh ?\ IR 1 41600040520. cm data de 29í0 J 2013 L' última i\ltera~Ju de .\to 
( 'onsiituuvo registrada sob n" de 20146685164. cm data de 21 l 1 2014. resolv e por 
est1..' instrumento particular de alteração. modificar o seu ;\to Constiuuivo primitivo 
lk acordo com as cláusulas e condi'r·ôes seguintes: 

Clausula 1 ":- 1 ic,1111 excluídos do objeto social da 1-1 RLI.J os seguintes ramos: o co111á1 io 
\"({J'Cjis!u de animai« vivos /JUl'U criu<.;110 dnll/(;S!icu (. \. tl: -r:-N-0 0-1. (/ l"CJ)U'l('/11(/,'(/(} 
COll/Cl"CÍ1i! de cutinniis \"Í\'()\ ( '\'_.Jf: -lô l l- .. {)():() comercio vurcjisu, de li\'('\ vivas - ( '\.1( 
-l-l/-5 00. induídos no objeto social da I IRLLJ. o r,11110 de "Comércio atacadista de 
sementes para lm oura. Ileres. plantas e gr.una« C\i;\J. 4ú23- I Oh: o comércio atacadista 
de artigos de iluminil\Üo - Cl\;\L -J.64()-4106: o comércio atacadista de material clctrico cm 
gemi C:\.\1. 46 73-7,iO(): obras de lL'rrapknagem - o aluguel. com operador. de máquinas 
e cquipamcnu», ckstinados aos scn iços de terraplcnagem C\i.\l -J.3] _~-4 00: comercio 
\ arei ist;1 d1..· luhrilicuntes C\i;\I 4 73.2-ó 00: comércio atacadista dL· luhri Iicuntc-, - 4(J8 !- 
8.05: 111,urntcn\,tU e reparayÜo de tratores ,1grícul,1s ("?\;\!· ::;~ l·+-71.2: o lornccirncm., de 
máquina« agrícolas com operador ( '\i 1\I ·. () 161-0'l)(): o comercio por atac,1do dL· 
caminht"ies 110\llS e usados CNJ\I. 4:,l]-Ji()4: e. comercio atacudistu de roupas L' 
ac1..'s:,órios para uso prolissiunal e de sc_L:urarn;a do trabalho ( ''\.\! 4(l-l-.2-7 0_2··. l.m 
, inudc lbs pr1..'SL'1llcs exclusões e inclusôes. a Clúusuln l' do ato conxtitut i , o 1x1ssar(1 a ter c1 

seguinte tüla\üo: '() obic«. sociul du FJN /J/ será, o ( 'omérci« utucudistu de dcfc11si,·u1 
ugriculm. cululu»: !cnilí::untc, e corretivos do solo ( ·.\.11-.' -1683--/-fJ{). u comercie. 
varcjisi« d,: w111t·111c1. 11111dus. plantas e fcrtili::untcs ( '.\.1 F -l-,\'<J-0-0.?. ct rcprcsentuçào 
comaciul de [crtiliccnucs, defensiva: e demais im111110., ugl'Ículu, indm!riuis - ( ·.\.!/ 
-/()/ l-5 (JO. o co111àcio at acadist«: Í/Jl/lO!'lw,·ao e c.rpo/"l(t(i/O de tnaqninu»; c1;11i;li1111cn1111 e 
inrplcmcmo; ugrícolm e sua» Jh'</US de rcposiç·úo ( ·y 1 F -/ó() J-3-0(): a rc1>re.,cllllt<,·110 
contcrcia! de ntuqnina»; cqnipatnentos e i1111,lcmc11101 ugrícolm ( ·.\. 1 F -ló l-1-/-0(), 
.\c1Ti(o., !Ít' .!urdi11ugc111 ( · \.1 l. 8 / 30-3 tltl: C 'oincrcio ufl!cudi,tu de setnemc» pur« 
/1mn1r11. [lorc: planta: e gn1111m ( ·.\. IF -/613-J ()ó: o comerei» u!uu1dis1u de uf"!igu, de 
i/11mi11u<_·110 C ·.\ 11: -ló-l<J--1 ()(í: o co111àuo atcuculist« de uuucrin! cl(;/rico c111 gcrul 
( ·.\.11·. -/ó -3_ - iltt ohra» 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE 

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/06/2016 10:58 SOB Nº 20163003866, 
PROTOCOLO: 163003866 DE 03/06/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: ~'1· 
11600631477. NIRE: 41600040520. \ 
TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EIRELI • • EPP ';·· 

Libertad Bogus 
SECRETÁRIA-GERAL 

CURITIBA, 06/06/2016 
www.empresafacil.pr.gov.br r..J -j 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, 
Informando seus respectivos códigos de verificação 



TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTA('ÜES - EIREU - EPP 2 
.\LTFRAÇAo DO INSTRL1.\IENTO DE CONSTrn IÇ,.\() N" o.i 

CNP.J Nº 17.S-t2.]6-t/OOOJ-0-t 
rurc/i11u de ll!hn/icu1111,, ( '\. IF .;-3_1-n 00. con1àcio utucwlistu de luhri/icumn - ../n8/- 
8 05. 111u11111c11r11n e rc;)(1ruç·c10 de trarorc.. ugrícolu, ( ·y 1 I: 331-1- - I ]. o /on1ccin1c1110 
de mú,r // i 110, og, icola, eo 111 ,, pc r11d11r ( · 1. Ili OI r, 1. O 9 '/ o com <'rn,, por o 111 cado de 
cw11i11/u)c, ,,,, ,·," e u,udns ('\. J F ./511 1 0./. ,. u ,,,,,;,.c;,, 01 oe11dis111 de roup«: , 
uccs11,rim /h11·u 11.10 /Jl'o/issionul e de 1cgur1111ç·u do truhu/lw ( '\. J F Hí-C- - {).} .. 

Clausula 2":- ,\ \ ista da alkra~:Jo ora rcali/ada. CO\SOLJDi\-SJ () .\TO CONS r l ll TI VO. com SL'guink redaçüo: 

CONSOLIDA('.\.O DE ATO CONSTlTIVO 
TFRR\ VIVA CO;VJERCIO E RESPRESENTA('ÜES -- EIREU - EPP 

CN P.J N" 17 .S-t2.36-l/OOO 1-0-t 

ROSIU·:NE L\ES PA:\AZZOLO FERRAZZO. brasileira. casada. emprl·sciri:1. 
11;1turul de .\ntl>nio Prado - l\S. nascida aos ~9:09/1 l)57. residrnk e domiciliada 1..·111 
C1\i:1s d() Sul l\S. ú Rua .20 de SL·tcmbro. n" 13-+7. ,\pto (J02. Centro CIP 9:'i020- 
-+50 insni1;1 110 CP!/:\11 sob 11" 27ú.<J2lJ.-+90-3-+. portadora da Carteira Nacional ck 
llahiliw~·,1o Registro 11" 00237671819. C\pedida pelo l)J JR\N-RS. C0duLi de 
ILk111idudL· l{( i 6003-+91591-SSP PC-RS. Titular da l n1presa lndi , idual lk 
RL·spuns,ihilidade Limitada TERRA VIVA COIVIERCIO E 
REPtU:Sl·:i\'TAÇÜES - EIREU - EPP, com sede cm Reall'/a. Paraná, ú o\\. 
Ruhcn ( ·csur C ·asclani. 11" 1987. Cl·ntro. Cl,:f) 85770-000. inscrita 110 C\!PJ sob 11) 
17.5-+.2.1(J-HJOO 1-0-.J.. com Ato ( 'onslituti\ o registrado na Junta Comercial do 
Par:111ú. suh NJRI: -+1(1000-+05~0. em data de 29i()J 2013 L' última ,\l!ernç,1o de ,\lu 
Constituti\ o. registrada snh 11" 20 J -+ú685 l 6-+. em data de .21 11 201-L resoh e por 
L'ste instruml·nto particular de altcrn(,.'<tll. consolidar u seu ,\tu ('onstituli\o pri111iti\u 
e poslL'riorL's alll'rnçôes. de acordo com us clúusulas e condiçl,lL's seguintcs: 

Cl.íusuJa 1 ": ,\ L'lllprcsa gira soh o nome L'll1prL'sarial de: TERRA VIVA CO,\IERCIO E 
REPRESENTAÇÜES - EIRELI - EPP, tendo sua sede e domicilio 11,1 i\\L'nida Ruhcn 
Cesar C1scluni. 11" l <)87. Centru. município de Reale/a PR. Cl P 8:' 770-000. 

Cl:íusula 2": O capil,ll social t'.· de RS 70.000.00 (setenta mil reais). <.hidido u11 70.000 
(setrnt;1 mil) quotas ck \ alor nominal Lic RS 1.00 ( l 111 real) c1da uma. lotalmcntL' in!l'grali/,ldo. líc,1 ussi111 distribuído: 

Titular 
l\OSll 1 \'l li\1:S P.,\N.\//OLO ITRI\ \//0 

70.0()() 
Valor 

RS 7 o. ouo. oo 
Clúusula J"- --o obieto social da l·ll<l l.J scr.i: o CmnL;rcio a1acadis1~1 de dcfcnsi\os 
aL'.rÍcolas. ;iduhns. krtili/:mks L' corrcti\ os do solo CN.,\I ..J.(i.83--+-00: u comí.'.Tcitl 
, :, rei isl. 1 ,k scmcn I ex. m ud as. p la n Ias e k ri i I i,a n te.s (' N :\ L -17 89-IH 12: a rc prc senta cão , r('J) 
comercial d,· knili,antes. deknsirns e demais insumos agrícolas industriais . C:\!11 'J e'\, 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE 

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/06/2016 10:58 SOB Nº 20163003866. 
PROTOCOLO: 163003866 DE 03/06/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
11600631477. NIRE: 41600040520. 
TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EIRELI - - EPP 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. 
Informando seus respectivos códigos de verificação 

Libertad Bogus 
SECRETÁRIA-GERAL 

CURITIBA, 06/06/2016 
www.empresafacil.pr.gov.br 



TFRR\ VIVA COMERCIO E l{EPl{ESE!\TA('ÜES - EIRELJ - EPP 3 
AL'IFR\(:\O no l\'STRU M Er\TO DE CO\'STITt l(i\O \'" 0..f 

e\' P.J :\" 1 7 .s-i 2.36-110001-0-i 
41,1 ' - 5 00: o co I n é I e; o ,11arnd; s 1'1. ; 111 po rtaç ão e e, 1111 rtaç âo de """I ui 11 as. eq 11; pan 1c111 os e 
; 111 pkn1c·1110, agnrnlas e suas J)C\as de 1epos;c"<• CN A 1: 46!, 1-1-IJO: a 1·,·p1Tsc·ma,· ,lo 
con1er,· ;., 1 d,· maq ui nas. eq 1,; pa111cntos e ; 111plcmcntos agr; col.i-, CN ,\ 1 41,14-1-0IJ 
Se11 Í\os ,k Jard; 11age111 CN AI· 8130-.1/0IJ: Co111ére;o ,11ae:1<l;sta de scmcnr., p11r:, 
l:11 011ra. 1 lm,·.s_ plan las e gramas ( XV 4623-1 /06: o rnmére io 111au1d i sla de art ;gos de 
d 11111; n:i11í11 CN \ 1: 4649-4/06: 11 comén. io atacad;st:i de 111:11 er;,d e lé11-;c11 c111 ger:il 
(X\ 1 -11>/L) lllJ: 11111 as de tcrrapknagc111 - o al 11g11e L com 11p,·rad11r. de 111:lq 11; 11as e 
cq II i pai11c111os rbt; 11ad11s ilos xcrv i1os ck lcrraplcnagcn, CN !\ 1 41 U-4 011: conll're; o 
\i1r,'.i; st,i de I u bri lican lcs C N !\ L 4732-11'110: eomére;o ,11,ic,"i; sta d,· lo bri líea111,·.s - -11,81 - 
8'05: rnan 11te111,ío e rc'llltr'1\ilo de lr,itorcs ,igr;eo las C N ;\L 1114- 7 1 2: o lr•rncc; me1110 de 
m:'iquinas ugricoLh com operador ('\J,\l· 016]-0i()(J: o co111é'rcio por ,lldc1do lk 
carni 11h<lcs no , o.s e us11dos (';\ ;li ·l S 1 1-1 :04: e. C<HHé·1·óo a l11ead is la de ruupas e 
dcessr'irios par;.i tis(, prolissionul e de segurança do trabalho C!\1\I --1-<i--L?- 7'0~ ". 

Ui usul» 4": , 1 1 li{ 1.1. 1 ; 11 ici 110 suas ,11; \ ; d ades cm OI de lc·, crci ro d,· "O 1 > e xcu 111:u" ,k· d u raç;1u (, i ndclL'rm i nado 

Cláusula S" . 1 resp"nsabi I idade d" üt u lar é r,·stri ta ao \ ,dor de soas q ootas_ rcspo11de11du 
;1i11d;i pel;i inkgr,Ili/açuo do capital social. 

Clà usu la i," 1 11d11ú nist 1a1ilo da Li rei; cahcri1 il li tular llOS 11.Di E l .SES l'A S AZZO LO 
F 1-:R RAZZO. eo111 os pod,-res e ai ri hr11c,>es de ,\d rnin ;s11·adora. ,ullor; zado o uso do ""lllc' 
c1npresari:Il indi , iduulmcntc. \ cdado. no L'lllnnlo. cm uti, idudes L'str,tnhus ,lll inlL'resse 
soci,II ou :Iss11111ir ohrigil\'ôes seja em l'.t\, .r próprio ou de ll'rceiros bem como 011cr;1r ou 
ulie1wr hcns imo , cix da 1 ircli. 

~ I" - 1 ilCllltu-sL· dtl ud111inistrador. nos limites de xcu-, poLkres. constituir prneur,idures cm 
Ih 1111,· da I í rd;, ,le\Cndo ser e.spcedí,·11do 110 ins: n1111ento de 111:01<la,"- os ª'"' e' operaç,ks 
que podcrüo pr,lticar L' a dura\'<IO do 111and,1to. que no caso tk nwnd,110 .iudicial. poderü SL'I' por pr,l/\l imkkrmin,ido. 

~ 2" - l'orkr:io ser desi~n,1tlos ad nú 11 is1radores 11'1o üt ula r. 1111 !< irrna pre, ;s111 no a n." 1 .OI, 1 da lei l (UO<i :200.2. 

Chíusu la T' ;. A 1 it II l ar da 1.; rc-1 i dcc Iara. sob ;,s pcn:,s da lei. q uc 11:'10 pe1n íc; pa rlc- n,·nh urn.: 
outra L'mprL'sa dessu modalidadl'. 

Clúusula 8": . \() lL;rn1i110 du cada e.\erc1c1tl social. cm 31 de dl'/L'lllhrn. a ud111i11istr,1dor;i 
prL'star:l contus iu\ti!rcddus lk sua ad111inistril(r'Üo. procedc'Ildti ú el,1horu\·;10 do im cniári«, 
do h,Ilun\·o putri1n,>11ial c· do halan\·o Lk rc'sultado L'Cllfl()I11ico. ediK'ndo <10 L'lllprL'súrio. 11,1 
pruplll\'<10 (.k su;is quut,ts. us lucros ou perdas :1purados. 

Cláuxul» 09": .\ 1 ircli pudLTÚ a qu,llquer tempo. abrir ou 1;.:char lilial ou 
dc'/K'ndcnci:i. lllc'dian!L' dcliher,HJ10 ,1ssi1wd:1 pelo titular. uutru - r,0,rflU 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE 

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/06/2016 10:58 SOB Nº 20163003866. 
PROTOCOLO: 163003866 DE 03/06/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
11600631477. NIRE: 41600040520. 
TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EIRELI - · EPP 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. 
Informando seus respectivos códigos de verificação 

Libertad Bogus 
SECRETÁRIA-GERAL 

CURITIBA, 06/06/2016 
www.empresafacil.pr.gov.br 

( .' 



TERRA VIVA C01vlERCJO E REPRESENTAÇÜES - EIRELJ - EPP 4 
Al.TERAÇJ\.O DO INSTRUMENTO DE CONSTITlifÇAO N" 0-t 

CN P.J Nº 17.S-t2.36-t/OOO 1-0-t 
( husula I O": .\ emprcsüria p\ldcrú Ji\ur uma retirada mensal. a título de "pro labore ... 
ohscn é1d,1s us disposi<,·ÔL'S rcgulan1l'l11ares pertinentes. 

('lúusula I l ": 1 :ikcendo ou interditada u titular da Lircli. a L'111prL'sa continuarú suas 
ali\ i,lit(ks com os herdeiros. sucessores L' o incapa.-. Nào sendo possí\cl ou inc.\Íslindo 
inlL'rcssc (kst...·s. o , alor de seus lrn\ crcs será apurado e liquid<ido com husc na sitw1çüo 
pa1rimoniéll d:1 cmprcsa. ú da1a da 1\.'suluçüo. \l.:riJieada cm halanço cspccialmL'llk k, amado. 

Par{igra li l Lili i co - O mesmo proced imcm» scrú adotéldo e111 ou: ros cusos cm q uc a 1 .ircl i SL' 1\.'soh a cm l'L'lac.,::1o ,l seu titular. 

Cláuxula 12ª: .\ \dministradora declara. sub as lh.'llds da lei. de que· núo cstú impL'dido d,: 
exercer a adm i n i st racüo da empresa. por ki espccia 1. ou cm \ i rt udc de crn1cknélç,1u 
criminal. ou por se encontrar soh os eleitos dela. a pena que , ceie. ainda que 
ternpor,1riamL'11lc. o acesso a cargos públicos: ou por crime n.t1i111ç1Jt<ll'. de prc\ arica~·.'to. 
peita ou suborno. concussüo. peculato. ou contra a economia popular. conrra o siskmc1 
linancciro nacionul. contra normas dc delesa da concorrcncia. contra <1s rela(,:(Jes lk 
C(J11su1110. lê pública. ou a prnprieclad1..·. 

Cl:íusula 13ª: 1 iL·;i L'kito o loro ,k Reak/:t para o e\crcício e o cumprimento dos direitos l' 
ohrig;t<,'ÔL'S rL'stilt;intcs deslL' contrato. 

1 .. por l'S!:lr ;1ssi111 justo L' cuntréltado. lavra. data e assin,1. o ))f'L'SL'llll' instruml'llto particular 
de constituiçüo de l rnprcs» lndi, idual de Responsabilidade l.imit.uí». 1 IR!-.1.1. cm () l uma 
, ia. ohrig,1ndo-sL' fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo cm lodos os seus lermos. 

ROSll.l·\T lNJ.S I\\N/\//0!.01 um_\//() 

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/06/2016 10:58 SOB N' 20163003866. 
PROTOCOLO: 163003866 DE 03/06/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
11600631477. NIRE: 41600040520. 
TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EIRELI - - EPP 

Libertad Bogus 
SECRETÁRIA-GERAL 

CURITIBA, 06/06/2016 
www.empresafacil.pr.gov.br 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. 
Informando seus respectivos códigos de verificação 

( 



19/03/2018 

e Corrprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

Confira os dados de Identificação da Pessoa Juridica e, se houser qualquer diwrgência, prolidencie junto à RFB a sua atualização cadastral. 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

]~ 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 
17.542.364/0001-04 

CADASTRAL 29/01/2013 
MATRIZ 

1 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NOME EMPRESARIAL 

TERRA VIVA COMERCIO EREPRESENTACOES • 8RB.J 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTACOES 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 
146.83-4-00 

- Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 

47.89-0-02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais 

46.12-5-00 • Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos 

46.61-3-00 • Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças 

46.14-1-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves 
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 

46.23-1-06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas 
46.49-4-06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures 
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico 
43.13-4-00 • Obras de terraplenagem 
47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes 
46.81-8-05 - Com é reio ataca d is ta de lubrificantes 
33.14-7-12 - Manutenção e reparação de tratores agrícolas 
01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente 
45.11-1-04 • Comércio por atacado de caminhões novos e usados 

46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 
,.., 1 CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

230-5 ·Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Em presári 1 
LOGRADOURO 

AV RUBEN CESAR CAS8-ANI NÚMERO 
1987 I CEP J BAIRRO/DISTRITO 

85.770-000 CENTRO 

[COMPLEMENTO 

J 
[ ENDEREÇO ELETRÔNICO 

ENTE FEDERATNO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

-.-t::Lt:fONE 

(46) 9929-8212 / (46) 3543-3034 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
29/01/2013 MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

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

******** 

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

https:/Jwww.receita.fazenda.gollbr/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/Cnpjreva_Corrprovante.asp 

1 r» 



TERRA VIVA 
~ 

Terra Viva Comércio e Representações 
Avenida Rubens Cesar Caselaní, 1987 - Centro 

Fone: (46) 3543-2815 
CNPJ: 17.542.364/0001-04 

IE: 9062028243 
CEP: 85770-000 REALEZA - PR 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2018 
ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

RAZÃO SOCIAL: Terra viva comercio e representações EIRELI EPP 
CNPJ Nº 17.542.364/0001-04 
ENDEREÇO: AV Rubens Cesar Caselani 
FONE (46)3543-2815 
MUNICIPIO: REALEZA EST.PR 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a 
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N° 031/2018, 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 

REALEZA 27 DE MARÇO DE 2018 

TERRA VIVA COMERCIO E REPR 
CNPJ 17.542.364/0001-04 
JOÃO BATISTA PANAZZOLO 
CPF: 444.590.410-49 
RG: 6036164272 SSPRS 
PROCURADOR/ GERENTE 

<{~· ' . •••••••.. 1 
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TERRA VIVA 
~ 

Terra Viva Comércio e Representações 
Avenida Rubens Cesar Caselani, 1987 - Centro 

Fone: (46) 3543-2815 
CNPJ: l 7.542.364/0001-04 

IE:9062028243 
CEP: 85770-000 REALEZA - PR 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2018 
ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE OBSERVÃNCIA AO DISPOSTO DO INCISO xxxrn DO ARTIGO 7° DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

PROPONENTE: Terra viva comercio e representações EIRELI EPP 
CNPJ Nº 17.542.364/0001-04 
ENDEREÇO AV Rubens Cesar Caselani 
FONE:(46)3543-2815 
MUNICIPIO: REALEZA EST. PR 

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 
031/2018, 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 7º da Constituição Federal. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

REALEZA 27 DE MARÇO DE 2018 

~ 
• ,1 

li 

S EIRELI EPP 
TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTAÇO 
CNPJ 17.542.364/0001-04 
JOÃO BATISTA PANAZZOLO 
CPF: 444.590.410-49 
RG: 6036164272 SSPRS 
PROCURADOR / GERENTE 

n/'i"'.) 0y 
,; -, 
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CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS 

RUA BELÉM, 2393 - CENTRO CÍVICO 

REALEZA/PR - 85770-000 

REPÚBLICA FEDER>'\ TIVA DO BRASIL 
ESTADO DO PARANÁ 

e o MA R e A D E REALEZA 
TITULAR 
VILMO BEDIN 

JURAMENTADO 
LUIZ RICARDO BEZ 

Certidão Negativa 
Para efeitos Civis 

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos 
de distribuição CÍVEL (Civel, Precatória, Precatória Especial, Juizado Especial), 
FAMILIA (Família, Carta Precatória, Precatória Especial), EXECUTIVO FISCAL, 
DEPÓSITOS, CRIMINAL (Criminal, Carta Precatória, Precatória Especial, Juizado 
Especial). INFÂNCIA E JUVENTUDE (Infância e Juventude, Carta Precatória), EXE 
CUÇOES PENAIS (Execucoes Penais, Carta PrecatóriaJ, ELEITORAL, FALtóNCIA, 
CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL sob minha guarda 
neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra: 

TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES -EIRELl -EPP 
CNPJ 17.542.364/0001-04, no período compreendido desde 02/04/1978, data de instalação deste cartório, até a presente data. 

Ili l IW/11I1111111111111111! 111111m111/ WI llll / l/11 E! Ili l llE I 111111 I m, I IV/ 111111111 
REALEZA/PR. 12 de Marco de 2018 

Funarpen - Selo Digital Nº AT5Gh. nTjl9. wNWLo, Controle: OXWYn. kHWa6 
Consulte este selo emhttp://funarpencorn.br 

Custas= RS 37,91 
e., 



05/01/2018 

Alvará 

4661- 3/00 - Comérc io atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças. 

4683-4/00 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo. 

4612- 5100 - Representantes comercia~ e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgcos e químicos. 

4789-0/02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais. 

MUNICÍPIO DE REALEZA 
ESTADO DO PARANÁ 

76.205.673/0001-40 
RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 3507 - CENTRO - REALEZA - PR 

O Município de Realeza, confonne protocolo nº de concede alvará de licença para localização a: 
ALVARA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO nº 45934 

J concede alvará de licença para localização a: Nome 

TERRA VIVA COMÉRCIO EREPRESt"'NTAÇÕES EIRELI EPP 
CNPJ/CPF: 17.542.364/000!-04 
localização 

IA VENIDA RUBENS CESA R CASELA NI, 1987 - SALA COMERCIAL- CENTRO CEP: 85770000 Realeza - PR Área utilizada: 0,00 
Atilidades 

14661-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças 

14683-4/00 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos. fertilizantes e corretivos do solo. 

1 
4612-5/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de cornbust íveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos. 

4789-0/02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais. 

Horário de funcionamento: Comercial 
• Segunda à Sexta das 08:00 às 18:00 
Sábado das 08:00 às 12:00 

fFmitido em 

Válido até 
31/03/2018 Ohsenações 

L_ J 
1 - O presente a/vara só tem efeito para o pertodo os pedtkado, ficondo sujeito a renovação anual. f 
2 - Sera exigida renovação da licença sempre que ocorrer mudanças de ramo de atividade, modificações nas características do iestabelecimento ou transferência de Local. 

3 - Nos casos de alterações tais como: encerramento, mudanças de Endereço, razão social, ramo de atividade, etc o contribuinte será 
obrigado a comunicar a Prefeitura dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias. 

IMPORTANTE 

Evite multas, auditorias, fiscalização especial e outros aborrecimentos mantEndo em dia sua situação perante o fisco. Futuramente voce 
~redsara d, Cert~Oes para fins d, 3Pº""'""º"~ auxílios, pensão, etc. Zek pelo seu futurn, \:,\ 

:i· Alvará emitido gratuitamente pela internet em 05/01/2018. 
Qualquer rasura invalidará este documcoto. ( ·7 !. 

http:l/177.44.175. 151: 7 47 41esportal/stma1118ra. viewlog ic?nrlnscricaoM unicipa1=45934&tpCadastroStmT ~= EM PR ESA_DO _M U N IC IPIO&idAlvara=4080 1 /2 



(> 
RECEITA ESTADUAL 

PARA NA 

Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD 
Inscrição no CAD/ICMS 

90620282-43 
Inscrição CNPJ 

17 .542.364/0001-04 
Início das Atividades 

02/2013 

Empresa I Estabelecimento 
Nome Empresarial TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTACOES • EIRELI • EPP 

Título do Estabelecimento TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTACOES 
Endereço do Estabelecimento AV RUBEN CESAR CASELANI, 1987. CENTRO. CEP 85770-000 

FONE: (46) 9929-8212 • FAX: (46) 3543-3034 
Município de Instalação REALEZA· PR, DESDE 02/2013 

( Estabelecimento Matriz ) 

Qualificação 
S·t • At I ATIVO· SIMPLES NACIONAL I SIMPLES NACIONAL • DIA 03 DO MES+2, DESDE I uaçao ua 

0712016 

Natureza Jurídica 230-5 • EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI) 
Atividade Econômica Principal do 4683-4/00 • COMERCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRICOLAS, ADUBOS, 

Estabelecimento FERTILIZANTES E CORRETIVOS DO SOLO 

4511-1/04 • COMERCIO POR ATACADO DE CAMINHOES NOVOS E USADOS 
4623-1/06 • COMERCIO ATACADISTA DE SEMENTES, FLORES, PLANTAS E 

GRAMAS 

4642-7/02 • COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO 
PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO 

4649-4/06 • COMERCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINARIAS E ABAJURES 
Atividade(s) Econômica(s) 4661-3/00. COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS APARELHOS E 

Secundária(s) do Estabelecimento EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO; PARTES E PECAS 

4673-7/00 • COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO 
4681-8/05 • COMERCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES 
4732-6/00 • COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES 
4789-0/02 • COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS 
4313-4/00 • OBRAS DE TERRAPLENAGEM 

Tipo 
CPF 

Quadro Societário 
Inscrição 

276.929.490-34 
Nome Completo I Nome Empresarial 

ROSILENE INES PANAZZOLO FERRAZZO Qualificação 
TITULAR PESSOA FÍSICA 

{CJJ 
PARÀNÁ 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via 
Internet '""'"' 

CAO/ICMS Nº 90620282·43 

Emitido Eletronicamente via Internet 
22/03/2018 14:47:37 

Dados transmitidos de forma segura 
Tecnologia CELEPAR 

r 1r. 
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~ TERRA VIVA Terra Viva Comércio e Representações 
Avenida Rubens Cesar Caselani, 1987 - Centro 

Fone: (46) 3543-2815 
CNPJ: l 7.542.364/0001-04 

IE: 9062028243 
CEP: 85770-000 REALEZA - PR 

DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2018 

EMPRESA: Terra viva comercio e representações EIRELI EPP 
CNPJ Nºl 7.542.364/0001-04 
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº_9062028243 
ENDEREÇO: AV Rubens Cesar Caselani 
CIDADE: REALEZA ESTADO:PR 

A empresa TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - EPP, inscrita no 
CNPJ nº 17.542.364/0001-04, com sede na AVENIDA RUBENS CESAR CASELAN!, 1987 - 

CENTRO - REALEZA DECLARA, para os fins do disposto na Súmula Vinculante nº 13, editada 

pelo Supremo Tribunal Federal, Acórdão nº 2745/2010 do Tribunal de Contas do Estado do 
Paraná, Prejulgado nº 09 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná que: 

NAO POSSUI cônjuge, companheiro ou parentes que mantenham contratos de qualquer 

natureza ou que sejam sócios de empresas que mantenham contratos de qualquer natureza, com 
o Poder Executivo Municipal. 

NAO POSSUI cônjuge, companheiro ou parentes que sejam agentes políticos ou exerçam 
cargo comissionado ou função gratificada na Administração Pública Direta ou Indireta do Poder 
Executivo e do Poder Legislativo Municipal. 

Ainda, está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

Por ser verdade, assumo inteira re"l'onsabilidade pelas informações prestadas, estando ciente de 
que a declaração falsa está sujeita é'4s penalidades previstas em lei. 

1 ) J l, ;\l\,~ 
_ ---- ~ n.L;L n.S 11'1.',--Vtb fül<.t;LI EPP CNPJ 17.542.364/0001-04 : 

JOÃO BATISTA PANAZZOLO 
CPF: 444.590.410-49 
RG: 6036164272 SSPRS 
PROCURADOR/ GERENTE 

REALEZA 27 DE MARÇO DE 2018 
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ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO, NA FORMA 
PRESENCIAL, TIPO MENOR PREÇO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2018 

Aos vinte e sete dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, às 14:00 horas, na 
sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Planalto, Estado do Paraná, reuniram-se 
em sessão pública o Pregoeiro Substituto Senhor CEZAR AUGUSTO SOARES e 
equipe de apoio: CARLA SABRINA RECH MALINSKI E JEANE MARIA DE 
SOUZA, designados conforme Portaria nº 001/2018, de 03 de janeiro de 2018, para a 
realização dos atos pertinentes ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2018, DO TIPO 
MENOR PREÇO, que tem por objeto a seleção de proposta para a contratação de 
pessoa jurídica visando a aquisição de grama para o Campo de Futebol do Módulo 
Esportivo deste Município de Planalto, tendo como valor máximo a importância de 
R$ 102.525,00 (cento e dois mil e quinhentos e vinte e cinco reais). Abertos os 
trabalhos, foram credenciados os representantes das empresas: ODAIR GRABOSKI 

ME, SR. ODAIR GRABOSKI E TERRA VIVA COMERCIO E 
REPRESENTAÇÕES - EIRELI, SR. JOÃO BATISTA PANAZZOLO. O Pregoeiro 
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, foram abertos os envelopes contendo as propostas e, com a 
colaboração dos membros da equipe de apoio, foram devidamente examinadas, com 
a análise da compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento onde a 
empresa ODAIR GRABOSKI - ME foi desclassificada por não cumprir com 
requisito exigido no item 7.1 do edital pois a mesma não apresentou a marca do seu 
produto. Prosseguindo os trabalhos, fez-se a leitura dos preços ofertados. Em seguida 
foi realizada a classificação das propostas, e subsequentemente aberta a fase de 
lances verbais, cujo os valores dos lances estavam devidamente demonstrados em 
documento em anexo, foi considerada como proposta válida e lance vencedor, onde 
constatou-se que consazrou-se vencedora a empresa subseauente: 
TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EIRELLI 

Aquisição de GramaJCHERILOTTO /M2 
celebration, sendo que 
a empresa fornecerá 
os serviços de limpeza, 
adubação de base, 
nivelamento, 
implantação e correção 
com terra nas 
emendas após 
implantação. 

7.500 13,50 1101.250,00 

TOTAL 
101.250,00 

Após rodadas de lances, conforme histórico do Pregão em anexo, e negociação direta 
com as licitantes de melhores ofertas, obteve-se o resultado acima descrito. Dando-se 
continuidade ao certame licitatório foi solicitado a empresa participante e 
considerada vencedora: TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - 
EIRELLI, em conformidade com o constante acima, conforme critérios estabelecidos 

I , L 
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no Edital para apresentar o envelope de nº 02 (dois) - contendo os documentos de 
Habilitação. Que após terem sido rubricados pelo pregoeiro, equipe de apoio e 
licitantes participantes, foi constatado que o mesmo estava em consonância com o 
estabelecido no Edital deste procedimento licitatório e por consequência, a referida 
empresa TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EIRELLI 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 das licitantes participantes. O pregoeiro em decorrência 
do resultado e dos lances verbais final efetuado pela empresa, ADJUDICA o objeto 
deste procedimento licitatório, em favor da empresa TERRA VIVA COMERCIO E 
REPRESENTAÇÕES - EIRELLI, pessoa jurídica, com inscrição no CNPJ nº 
17.542.364/0001-04, situada na AV RUBENS CESAR CASSELANI, nº 1987, Centro, 
Município de Realeza, Estado do Paraná, classificadas em 1º lugar para o 
fornecimento do objeto em sua totalidade pertinente a contratação de pessoa jurídica 
visando a aquisição de grama para o Campo de Futebol do Módulo Esportivo deste 
Município de Planalto, conforme edital de licitação e propostas de preço das 
licitantes. Pelo pregoeiro foi informado aos interessados que o presente processo será 
encaminhado ao Senhor Prefeito Municipal para HOMOLOGAÇÃO, e demais atos 
inerentes a esta licitação. 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pela 
Pregoeiro, pelos membros da Equipe de Apoio e representantes das licitantes. 

CARLA SABRINA RECH 
MALINSKI 
Membro 

027.056-719-43 

CEZAR ÀUGUSTO SOARES 
Pregoeiro 

066.452.549-03 

JEANE MARIA DE SOUZA 
Membro 

675.443.399-04 

JOÃO BATISTA PANAZZOLO 
Terra Viva Comercio e Representações 

- Eireli 

ODAIR GRABOSKI 
Odair Graboski - ME 

2 



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 031/2018 

OBJETO: Contratação de empresa visando a aquisição de grama para o Campo de 
Futebol do Módulo Esportivo deste Município de Planalto, conforme abaixo segue: 
TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EIRELU 

1 1 

CARLA SABRINA RECH 
MALINSKI 
Membro 

068.626.699-40 

1 /Aquisição de Grama celebration, sendo que a 
empresa fornecerá os serviços de limpeza, 
adubação de base, nivelamento, implantação e 
correção com terra nas emendas após 
implantação. 

101.250,00 

Planalto-Pr., 27 de março de 2018 

CEZAR AUGUSTO SOARES 
Pregoeiro 

066.452.549-03 

,""'\ 
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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 

PARECER JURÍDICO 
REFERENTE AO PROCESSO DE LICITAÇÃO 

MODALIDADE PREGÃO Nº 031/2018 

O presente Processo de Licitação nº 031/2018, na modalidade de 
Pregão Presencial, pelo critério menor preço, referente à contratação de empresa 

visando a aquisição de grama para o Campo de Futebol do Módulo Esportivo deste 
Município de Planalto, encontra-se conforme os ditames da lei e do ato convocatório, 
que recebeu adequada tramitação e execução, nos termos da Lei nº 8.666/93, LC 

123/2006 de 14 de dezembro de 2006 e demais legislação aplicável, podendo o Sr. 
Prefeito, após efetivar o juízo de conveniência, homologar o resultado, adjudicando 
ao vencedor o respectivo objeto. 

Planalto-Pr., 02 de abril de 2018 

PATRIQUE MATTOS DREY 
PROCURADOR JURÍDICO 

OAB/PR Nº 40209 



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 -----·---~~~------·~------~~~~~-------~ 

MUNICIPIO DE PLANALTO 

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 031/2018, cujo objeto é a contratação de empresa visando a 

aquisição de grama para o Campo de Futebol do Módulo Esportivo deste Município 
de Planalto, em favor da empresa AUTO POSTO MOMBACH LTDA., e em 

consequência ADJUDICA ratificando o objeto em favor da mesma para que produza 
seus efeitos legais. 

Planalto-Pr., 02 de abril de 2018 

-f / / 
-, , I ,, I " __ _. _ _:. •. -===:_~~- ~ .-: «> L { 

........;-~~--------------------· --------- 
INÁCIO JOSÉ WERLE 
PREFEITO MUNICIPAL 
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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 - PARANA 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 102/2018 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2018 

Contrato administrativo que entre si fazem o Município de Planalto e a 
empresa Terra Viva Comercio e Representações Eirelli, na forma abaixo. 

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: TERRA VIVA COMERECIO E REPRESENTAÇÕES, inscrita no 
CNPJ sob nº 17.542.364/0001-04, com sede na Av. Rubens Cesar Caselani, nº 1987, 
Centro, Município de Realeza, Estado do Paraná, neste ato representada por sua 
Administradora Sra. ROSILENE INES PANAZZOLO FERRAZZO, brasileira, 
casada, empresária, portador do RG nº 6003491591 SSP /RS e do CPF nº 276.929.490- 
34, residente e domiciliada na Rua 20 de Setembro, Zona Rural, Município de Caxias 
do Sul, Estado do Rio Grande do Sul. 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
DO OBJETO DO CONTRATO 
O presente contrato tem por objeto a aquisição de grama para o Campo 

de Futebol do Módulo Esportivo deste Município de Planalto, conforme segue 
abaixo: 
ITEM QUANT. UNID. OBJETO MARCA PREÇO PREÇO 

UNIT. TOTAL 
01 7.500 M2 Grama celebration, sendo CHERILOTTO 13,50 101.250,00 

que a empresa fornecerá os 
serviços de limpeza, 
adubação de base, 
nivelamento, implantação e 

1 correção com terra nas 
emendas após implantação. 

TOTAL 101.250,00 1 

Parágrafo Único - Integram e completam o presente Termo Contratual, 
para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as 
condições expressas no edital PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2018, juntamente com 
seus anexos e a proposta da CONTRATADA. 

CLÁUSULA SEGUNDA 
DO VALOR 
Pelo fornecimento do(s) objeto(s) ora contratado, a CONTRATANTE 

pagará à CONTRATADA o valor total de R$101.250,00 (cento e um mil e duzentos e 
cinquenta reais) daqui por diante denominado "VALOR CONTRATUAL". 

CLÁUSULA TERCEIRA 

{', 
1 
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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 SEXTA 
DA CESSÃO DO CONTRATO 
A CONTRATADA não poderá ceder o presente Contrato a nenhuma 

pessoa física ou jurídica, sem autorização prévia, por escrito, da CONTRATANTE e 
anuência expressa da Contratante. 

CLÁUSULA SÉTIMA 
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE 
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL 
Parágrafo Primeiro - A contratada quando ensejar o retardamento da 

execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do 
objeto, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude 
fiscal, garantindo o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de 
licitar e contratar com a administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

Parágrafo Segundo - Pela inexecução total ou parcial do contrato e 
pelo descumprimento das normas e legislação pertinentes à execução do objeto 
contratual que acarrete a rescisão do contrato ou instrumento equivalente, o 
Município de Planalto, poderá, ainda, garantida a prévia defesa, aplicar à empresa 
contratada as sanções previstas no art. 87 da Lei nº. 8.666/93, sendo que em caso de 
multa esta corresponderá a 10 (dez por cento) sobre o valor do contrato. 

Parágrafo Terceiro - A aplicação das sanções administrativas não exclui 
a responsabilização da CONTRATADA por eventuais perdas e danos causados à 
Prefeitura do Município de Planalto 

CLÁUSULA OITAVA 
DA 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; 

3 
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~ MUNJCIPIO 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 

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 NONA 
DA VIGÊNCIA 

O prazo de vigência do presente contrato será até 31/03/2019, podendo ser prorrogado na forma da Lei. 
CLÁUSULA DÉCIMA 
DOS CASOS OMISSOS 
Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na legislação em vigor. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
DO FORO 

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

Justas e contratadas, firmam as partes este instrumento em 02 (duas) 
vias de igual teor, com as testemunhas presentes no at9, a fim de que se produza efeitos legais. : 

Planalto-Pr. 02 de abril de 2018. 
/ 
\> 

CONTRATANTE 

TESTEMUNHAS: . 

4 
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ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO 

LICITAÇÃO 
CONTRATO 

EDITAL DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2018 DE 08 DE MARÇO DE 
lill 

CEZAR AUGUSTO SOARES, na qualidade de Pregoeiro do 
Município de Planalto, Estado do Paraná, nomeado pela Portaria nº. 
001/2018, de 03 de janeiro de 2018, em cumprimento à Lei Federal de 
nº 10.520 de 17 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 MENOR PREÇO, referente: 

EDITAL DE LICITA,CJO 
MODALIDADE PREÇÃO PRESENCIAL Nº 031/2018 

l . Objeto da Licitação 
Aquisição de grama para o Campo de Futebol do Módulo Esportivo 
deste Município de Planalto. 
2. Empresa Participante: 

2.1 TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - 
EIRELI. 
Situação: Classificada 
3. Empresa Vencedora: 
3.1 TERRA VIVA COMERCIO 
EIRELI, pessoa jurídica, com 
17.542.364/0001-04. com sua sede 

E REPRESENTAÇÕES - 
inscrição no CNPJ Nº 

social à Av. Rubens Cezar 
Caselani, nº 1987, Centro, Município de Realeza, Estado de Paraná, 
classificada em 1 º lugar no item O 1, totalizando o importe de R$ 
101.250,00 (cento e um mil e duzentos e cinquenta reais). 
4. Data da Abertura: 

4.1 A Licitação Pregão Presencial nº 031/2018 de 08 de março de 
2018. teve sua abertura em reunião realizada pelo Pregoeiro no dia 27 
de março de 2018 às 14:00 horas, na sala de reuniões da Prefeitura 
Municipal de Planalto, Estado do Paraná, na Praça São Francisco de 
Assis. 1583. Centro. 

Planalto, Estado do Paraná. em 27 de março de 2018 

CEZAR AUGUSTO SOARES 
Pregoeiro 

Publicado por: 
Carla Fátima Mombach Sturm 

Código Identificador:AFE508EA 

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná 
no dia 03/04/2018. Edição 1476 
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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ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO 

LICITAÇAO 
CO"iTRATO 

Praça São Francisco de Assis, 1583 
85.750-000 - Planalto - Paraná 

EXTRATO DE CONTRATO Nº 102/2018 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2018 
DATA DA ASSINATURA: 02 de abril de 2018 
CONTRATANTE: Município de Planalto 
CONTRATADA: Terra Viva Comercio e Representações Eirelli. 
OBJETO: Aquisição de grama para o Campo de Futebol do Módulo 
Esportivo deste Município de Planalto. 
VALOR TOTAL: R$ 101.250.00 (cento e um mil e duzentos e cinquenta reais). 
VIGÊNCIA: 31/03/2019 

INÁCIO JOSÉ WERLE 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
Carla Fátima Mombach Sturm 

Código Identificador:69A I D8B I 

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná 
no dia 03/04/2018. Edição 1476 
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita 
informando o código identificador no site: 
http://www.diariomunicipal.corn.br/amp/ 

03/04/2018 08:53 



r'reteitura Municipal de Planalto 

de l 

http://www.diariomunicipal.com.br/amp/materia/26FOBOB' 

ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO 

LICITAÇ\O 
CONTRATO 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2018 

O Prefeito do Município de Planalto. Estado do Paraná, considerando 
o parecer do Pregoeiro e equipe de apoio, de conformidade com a 
ATA de Sessão Pública de Pregão Presencial nº 031/2018, lavrada em 
27 de março de 2018, HOMOLOGO o resultado final do Processo 
Licitatório. na modalidade Pregão Presencial, Tipo Menor Preço de 
acordo com o abaixo descrito: 
OBJETO: Aquisição de grama para o Campo de Futebol do Módulo 
Esportivo deste Município de Planalto. 
EMPRESA: Terra Viva Comercio e Representações Eirelli. 
VALOR TOTAL: R$ 101.250,00 (cento e um mil e duzentos e 
cinquenta reais). 
DATA: 02 de abril de 2018 

llVÁCIO JOSÉ WERLE 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
Carla Fátima Mombach Sturrn 

Código ldentificador:26FOBOB7 

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná 
no dia 03/04/2018. Edição 1476 
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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18/09/2018 

c,,efeitura Municipal de Planalto 

ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA .\H;_i\JCIPAL DE PLANALTO 

LICITAÇ{o 
PRl\c!EJRO TER'.IO .-\DITIVO CONTRATO 102/2018 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISrnmvo N" !02/2018, EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N" 031/2018, 
CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE PLANALTO E TERRA VIVA COMERECIO E REPRESENTAÇÕES 

Ao, dc<essot, dias do mês de setembro do""° d, dois mil, d'""'º o MIJNICIPIO DE PLANAt:rO, neste ato kp<escotsdo pelo seu Prefeito, S, 
INÁCJO JOSÉ WERLE, TERRA VIVA COMERECIO E REPRESENTAÇÕES,""" mo ccp.osoo1,do por sua Admiois<rndorn Sra. ROSILENC 
lNES PANAZZOLO FERRAZZO, ,,soiv"o em comum acordo ad.tar o contrar., odmiois<rn<ivo o" HJ2/2018, fümodo entre as P"'" cm d,to d, 02 
d, abril do 2018, cujo objeto é a aqu i,siçã,, de grama para o Compo do Futeho] do Módulo Esportivo deste Muoicipio d, Plooollo, nos sego io<cs termos: 

CLÁUSULA PRr.JEIRA, Em cic<udc do mútuo SOMdo entre as panes, fico ccccscido o qmmidodo ao item coos,oo<o na cláusula P,imcira, (do 
obj,10 coo<ndo), <omli~odo, imponfü,ci, d, RS 25,245,00 (vinte , cincn mil d0,a,1-0s, quarenra , cioco reais), conforrn- pl~illm demm>s<n«i,o 
abaixo, tendo como importe o valor d, R$ ((1 L250,00 ( cento e um mil e duzentn, , cinquenta reais), p,,ssoodo o objc<o total ooo<mmdo no valor de RS 126.495,00 (cento e vinte e seis mil quatrocentos e noventa e cinco reais). 

Ql!A'W. ITEM 

M2 
Grama cclebratíon, sendo que a cmpri::s:i fim1eccrj os serviços dejCHERILOTTü 

limpeza, adubaçdo de base, niv:..'.1Jrne1~ro. impLrnra.;üo e correção com 
terra nas emendas após impl!!nt;jç;lLJ 

'11ARCA 

25.245,00 

Oi 1 870 
OBJETO 

PREÇO l'NIT. PREÇO TOTAL 
13.50 

25.245,00 

TOTAL 

CLÁUSULA SEGUNDA, fico alterada o Cláusulo Segunda (de, Valor), cm virtod, do oc<ésoimo ao item constante na Clausula Prim,ira (de 
objc<o), passando o valor total comrnrado na impocldo,i, RS 126.491,00 (ccnto r. viole, seis mil quouwco<ov, noventa e cinco reais). 

CLÁUSULA TERCEIRA, Pccmo"""" io,l<crn<los as demais cláusulas , rnodiçõos cs<ipulodos no contrato original, e não oI<crndos por este instrumento. 

INA'cw JOSÉ WERLE 
Prefeito Municipal 

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

ROSILENE INES PANAZZOLO FERRAZZO 
Terra Viva Comerecio E Representações 

Testemunhas: 

JONES ROBERTO Kil\'NER 
RG n" 3.654.820-7/PR 

~EZAR AUGUSTO SOARES 
t'(G nº 9.849.923-7/PR 

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 18/09/20 I 8. Edição 1593 
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