
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., 21 de Agosto de 2018 

DE: Nadiane Carla Schlosser - Secretaria Municipal de Saúde 

PARA: Inácio José Werle - Prefeito Municipal 

Senhor Prefeito, 

Pelo presente solicitamos a Vossa Excelência a competente 
autorização objetivando a contratação de empresa visando à aquisição de materiais 
de consumo e investimento, destinados exclusivamente ás ações que envolvem os 
serviços de Assistência Farmacêutica nas Unidades Municipais de Saúde do 
Município de Planalto-PR, conforme abaixo segue: 

1 

UN !Caixa organizadora em plástico com 11 
divisórias tamanho 28cm1 
comprimento/18cm largura/ 4cm altura, 
transparente, com divisórias de 3 
tamanhos diferentes 

16 
R$21,61 R$345,76 

2 UN IToner para impressora multifuncional 
Laser J et Pro 400MFP 6 

R$394,38 R$2.366,28 

3 
UN Pasta para arquivo suspenso, em plástico, 

com grampo, transparente: medidas: 24 x 
36cm 

150 

R$4,94 R$741,00 

4 
UN Arquivo morto em papelão. Medidas 

internas: 340/140/241mm 20 R$2,86 R$57,20 

5 

UN Pasta com aba elástico. Fechamento 
elástico, 
material: polipropileno, dimensões: 335 x 
235 mm, espessura: 0,28mm, transparente. 

40 

R$3,20 R$128,00 

FARDO !Saco de papel monolúcido, tipo pipoca, 
tamanho 2, branco 
100% celulose, fardo com 500 unidades 
tamanho fechado aproximado 
15,5cm/8cm 

6 

7 
UN !Caixa térmica com rodas resistentes. Alça 

resistente, tampa articulada e dreno para 
escoamento. Fabricada em polietileno de 

50 

1 

R$19,41 

R$344,60 

R$970,50 

R$344,60 
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alto impacto. Capacidade 70 litros. 
Cor azul. 

PCTE Sacola plástica branca lisa de alta R$51,98 R$519,80 8 densidade 60/80cm tipo camiseta. Pacote 
10 contendo lKg 

PCTE Sacola plástica branca lisa 25/35cm tipo 
R$46,61 R$932,20 9 camiseta. Pacote com 1000 unidades. 20 

UN Caixa organizadora 60 litros, cristal, com 
R$85,92 R$859,20 

10 
tampa e travas. 10 

UN Painel mural para fotos ou recados em 
R$74,69 R$149,38 11 metal 50 / 80cm. Nas cores branca, metal 2 ou prata. 

UN Caneta fixa com corrente. Base na cor R$20,23 R$202,30 12 
1 

prata, fixação com fita adesiva, corrente 
10 de 50 cm. Compatível para refil de caneta 

1 

BIC simples. 
Termo-higrômetro digital de parede e 

R$84,0l R$504,06 13 N mesa com sensor externo. 
6 

Pacote de papel sulfite branco padrão A4 
R$20,06 R$401,20 

1 

14 CTE 75G/M2, com 500 folhas. 20 

Bobina de gelo reutilizável rígido, mini, R$6,66 R$333,00 1 
15 N 200 ml 12/7 /2,Scm. 50 

1 
R$14,75 R$735,00 UN Caixa térmica isopor simples, quadrada, 

16 capacidade 1,500m1. Medidas internas: 50 
1 

145xl30x90mm 

1 
í 

1 íiJ)::{'''" ,h,,<k-·, , .. ·.,.>:o,,,,_.;;_,.,--,, 

1 

Kit de cesto expositor, prático e compacto, 
com pés desencaixáveis. Cestos 
empilháveis, embalagem firme e 
Largura: 
Altura: 
Profundidade: 
Peso: 
Carga maxnna: 
5 unidades 

R$226,62 
R$75,54 3 

0,72 
8 Kg. Kit 
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UN Banqueta baixa em madeira maciça, 50 cm 
R$83,71 R$83,71 

2 
de altura, pintura na cor branca. 1 

Estrado (pallet) em plástico preto, largura: 
R$124,09 R$620,45 3 UN 1000 mm, comprimento 1200mm altura 5 15mm. Capacidadme para 1500Kg. 

UN Livro BPR - Guia de Remédios edição 
R$75,81 R$151,62 

4 
2016/2017. Editora Artrned. 2 

' 

) 

O custo total estimado da solicitação acima, importa no 
valor aproximado de R$ 10.671,88 (Dez mil, seiscentos e setenta e um reais e oitenta e centavos). 

\ 
i' 

'\ 

\...,; 

NADIANE CARLA SCHLOSSER 
Sec~tária Muricipal de Saúde 

! 
j 



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
MUNICÍPIO DE PLANALTO 

CNPJ N' 09.272. 764/0001-00 
Rua Julio Skrzypczak, 742 

Fone/Fax: (046) 3555-1589 e (046) 35551597 
85750-000 PLANALTO PARANÁ 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DOOBJETO 

A presente licitação tem por objetivo a aquisição de MATERIAIS DE CONSUMO E 

INVESTIMENTO, destinados exclusivamente às ações que envolvem os serviços de Assistência 

Farmacêutica nas Unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do município de Planalto - 
PR. 

2. ÓRGÃO INTERESSADO 

Secretaria Municipal de Saúde 

Nadiane Carla Schlosser 
3. RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA 

4. DA JUSTIFICATIVA/MOTIVAÇÃO 

Considerando que o Incentivo a Organização da Assistência Farmacêutica - IOAF- é um 

recurso do Estado do Paraná, repassado aos municípios, cuja finalidade é a estruturação da 
Assistência Farmacêutica Municipal; 

Considerando que os valores de repasse do IOAF referente ao período de 2016 estão 

previstos nas resoluções da SESA nº 496/2016 e 166/2017 e nas deliberações da CIB nº 175/2016, 

nas quais estão previstas as formas de utilização do recurso (custeio ou investimento) e a relação 
dos municípios contemplados; 

Considerando que é vedada a utilização do recurso financeiro para a aquisição de material 
farmacológico, médico hospitalar e ambulatorial; 

Considerando que como contrapartida o município deve assegurar a presença de um 

farmacêutico responsável técnico devidamente inscrito no CRF, e que a farmácia ou a unidade a 

que ela se encontra esteja inscrita no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES); 

-r 
! -·"t'"·---..c 
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Considerando que como contrapartida o município deve realizar melhorias de infraestrutura 

e de processos no âmbito da assistência farmacêutica, de modo a cumprir a legislação sanitária 

vigente e as Boas Praticas de Armazenamento, distribuição e dispensação de medicamentos; 

Considerando que o município deve incluir as ações da Assistência Farmacêutica nos 

instrumentos de gestão do SUS - Plano Municipal de Saúde (PMS), Programação Anual de Saúde 
(PAS) e Relatório Anual de Gestão (RAG) - do município; 

Considerando que conforme determina a Lei Complementar Federal nº 141/2012 e as 

resoluções da SESA/PR referentes ao IOAF, as informações sobre a aplicação dos recursos deverão 
integrar o RAG, que deverá ser enviado ao Conselho Municipal de Saúde; 

Considerando que os recursos recebidos da SESA/PR, sua execução e saldos remanescentes 

serão gerenciados por meio de contas bancárias, cujos dados serão informados pelas Regionais de 

Saúde, que também são responsáveis pelo monitoramento das compras e aplicação dos recursos; 

Considerando que foi elaborado um Descritivo da Aplicação dos Recursos do IOAF, o qual foi 
enviado a 8° Regional de Saúde para análise prévia. 

A Secretaria Municipal de Saúde de Planalto, DECIDE, adquirir por meio de licitação os 
materiais de consumo e investimento, conforme descrito neste Termo de Referência. 

1 

5. DOS PRODUTOS 

Caixa organizadora em plástico com 11 
divisórias tamanho 28cm comprimento/18c 
'largura/ 4cm altura, transparente, 
divisórias de 3 tamanhos diferentes 

16 R$21,61 R$345,76 

2 R$2.366,28 UN IToner para impressora multifuncional LaserJe 
Pro400MFP 

R$394,38 
6 

3 UN /Pasta para arquivo suspenso, em plástico, co R$4,94 R$741,00 
150 

2 
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MUNICÍPIO DE PLANALTO 

CNPJ N> 09.272. 764/0001-00 
Rua Julio Skrzypczak, 742 

Fone/Fax: (046) 3555-1589 e (046) 35551597 
85750-000 PLANALTO PARANÁ 

- 
grampo, transparente: medidas: 24 x 36 cm 

R$2,86 R$57,20 
4 UN Arquivo morto em papelão. Medidas internas: 

20 340/140/241mm 

R$3,20 R$128,00 
UN Pasta com aba elástico. Fechamento elástico, 5 

material: polipropileno, dimensões: 335 x 235 40 
mm, espessura: 0,28mm, transparente. - ,,.-·' 

R$19,41 R$970,50 
FARDO Saco de papel mono lúcido, tipo pipoca, 6 tamanho 2, branco 

50 100% celulose, fardo com soo unidades 
tamanho fechado aproximado 15,Scm/Bcm 

R$344,60 R$344,60 
UN Caixa térmica com rodas resistentes. Alça resistente, tampa articulada e dreno para 7 escoamento. Fabricada em polietileno de alto 

1 impacto. Capacidade 70 litros. 

Cor azul. 

R$51,98 R$519,80 8 PCTE Sacola plástica branca lisa de alta densidade 
10 60/BOcm tipo camiseta. Pacote contendo lKg .-, 

R$46,61 R$932,20 
9 PCTE Sacola plástica branca lisa 25/35cm tipo 20 camiseta. Pacote com 1000 unidades. 

R$85,92 R$859,20 
10 UN Caixa organizadora 60 litros, cristal, com tampa 

10 e travas. 

R$74,69 R$149,38 
11 UN Painel mural para fotos ou recados em metal 

2 50/BOcm. Nas cores branca, metal ou prata. 

R$20,23 R$202,30 
UN Caneta fixa com corrente. Base na cor prata, 12 

fixação com fita adesiva, corrente de 50 cm. 10 
Compatível para refil de caneta BIC simples. 

\ 3 
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UN Termo-higrômetro digital de parede e mesa 
R$84,01 R$504,06 13 com sensor externo. 

6 

PCTE Pacote de papel sulfite branco padrão A4 
R$20,06 R$401,20 

14 75G/M2, com 500 folhas. 
20 

UN Bobina de gelo reutilizável rígido, mini, 200 m1 
R$6,66 R$333,00 

15 
12/ 7 / 2,5cm. 50 

~ 
R$14,75 R$735,00 UN Caixa térmica is opor simples, quadrada, 16 capacidade 1,500m1. Medidas internas: 50 145x130x90mm 

IZ,MUMm;m.,,, •.. Jbo. ,., • 

3 

UN IKit de cesto expositor, prático e compacto, com pés 
desencaixáveis. Cestos empilháveis, embalagem, 'firme e robusta. Largura: 435 'Altura: 

280;;:J 3 
1 

R$75,54 
1 R$226,62 Profundidade: 

375 Peso: 0,72 kg1 Carga máxima: 8 Kg. Kit com, 15 unidades 
' 

~anqueta baixa em madeira maciça, 50 cm de alturn,J 1 R$83,71 
1 R$83,71 

UN 
1 pintura na cor branca. 

1 R$124,09 
1 R$620,45 Estrado (pallet) em plástico preto, largura: 1000/ 

5 UN /mm, comprimentol200mm altura 15mm. 
Capacidadme para 1500Kg. 

/uvm BPR - Guia de Remédios edição 2016/2017.J 1 R$75,81 
1 R$151,62 

UN 
2 Editora Artrned. 

4 

O valor estimado para a contratação é de R$10.671,88 (Dez mil seiscentos e 
setenta e um reais e oitenta e oito centavos). 

4 

\ 
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6. CONDIÇÕES DOS ITENS 

Os itens licitados deverão ser entregues conforme as especificações previstas no edital. 

7. DA ENTREGA 

7.1. O prazo de entrega dos itens é de 7 dias após o recebimento da Solicitação de Compra. 

7.2. Não serão aceitas entregas fracionadas do quantitativo requerido na Solicitação de Compras 

expedida pela Secretaria de Saúde, através do Departamento de Assistência Farmacêutica; 

7.3. Os itens deverão ser entregues na Senetaria de Saúde de Planalto, localizada na Rua Júlio 

Skrzypczak, 742 - Bairro: Nossa Senhora de Lourdes, CEP: 85750-000, município de Planalto-PR, de 
segunda à sexta-feira, das 7h30 às llh30 e das 13h às 17h; 

7.4. Os itens serão recebidos, imediatamente depois de efetuada a entrega, pelo(a) responsável 

pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua 
conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta. 

7.5. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem 
prejuízo da aplicação das penalidades. 

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
8.1. São obrigações da Contratante: 

8.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

8.1.2. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

8.1.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 
comissão/ servidor especialmente designado; 

8.1.4. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, após 
o ATESTO da Nota Fiscal/Fatura pelo servidor do Serviço de Saúde; 

5 
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8.1.5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela empresa 
fornecedora atinentes ao objeto do edital; 

8.1.6. Devolver todo e qualquer produto que estiver fora das especificações e solicitar 
expressamente sua substituição. 

8.1.7. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada 

com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por 

qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, 
prepostos ou subordinados. 

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua 

proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e 
perfeita execução do objeto e, ainda: 

9.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local 

constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as 
indicações referentes a: marca, fabricante, procedência e validade; 

9.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 

13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 7.1.3. substituir, reparar 

ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou 
defeitos; 

9.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a 

data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 
comprovação; 

9.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

9.6. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao Município ou a terceiros 

em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou de seus prepostos, independentemente de 
outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita; 

\\/ 
~ 

6 
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9.7. Substituir no prazo de 24 (vinte e quatro) horas o item que for considerado defeituoso pelo 
requisitante; 

9.8. Apresentar documentos que comprovem a procedência do produto fornecido, sempre que 
solicitado; 

9.9. Assumir os ônus e responsabilidades pelo recolhimento de todos os tributos federais, 

estaduais e municipais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste Termo de Referência; 

9.10. Cumprir, as suas expensas, todas as cláusulas contratuais que definam suas obrigações; 

9.11. Responsabilizar-se pelo transporte apropriado dos produtos, ainda que seja transporte 

especial quando o produto assim exigir, assumindo exclusivamente a responsabilidade por todas 

as despesas relativas à entrega do objeto até o devido atesto da Nota Fiscal, inclusive o frete. 

10. SUBCONTRATAÇÃO 

A contratada não poderá transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo 

parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer forma a que está obrigada. 

11. CUSTO ESTIMADO 

O custo estimado anual (global) da presente contratação é de R$10.671,88. 

Os valores estimados supracitados não implicam em previsão de crédito em favor da 

contratada, que somente fará jus aos valores após a solicitação e aquisição dos itens; 

O custo estimado da contratação e os respectivos valores máximos foram apurados de acordo 
com a mediana da consulta de preços realizadas pela Secretaria de Saúde. 

Planalto, 21 de agosto de 2018 

7 
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0~~l, 
Nadiano Carla Schlosser 

Secretá,a Mtcipal de Saúde 

µ .. --<-_,.,Jf._' --~.,.-~--1!...~...,,~w- 
, Inácio José Werle 

Prefeito Municipal 

i { 

8 



MUNICIPIO DE PLANALTO 
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Observações referentes às cotações de preços: 

Lote 1 - Custeio 

Item 1 
Cotação de preços 1: obtida do site Submarino 
Cotação de preços 2 e 3 : obtida do site Mercadolivre. 
Cotação de preços 4: Anderpel papelaria a ltda 

Item 2 
Cotações de preços 1, 2 e 3 : obtidas do site Mercadolivre. 
Cotação de preços 4: Anderpel papelaria ltda 
Cotação de preços 5: Belinki e Souza ltda 

Item 3 
Cotação de preços 1 : Mareia Papelaria e presentes 
Cotação de preços 2: Anderpel papelaria ltda 
Cotação de preços 3: Belinki e Souza ltda 

ltem4 
Cotação de preços 1 : Mareia Papelaria e presentes 
Cotação de preços 2: Anderpel papelaria ltda 
Cotação de preços 3: Belinki e Souza ltda 

Item 5 
Cotação de preços 1 : Mareia Papelaria e presentes 
Cotação de preços 2: Anderpel papelaria ltda 
Cotação de preços 3: Belinki e Souza ltda 

Item 6 
Cotação de preços 1 e 2 : obtida do site Mercadolivre. 
Cotação de preços 3: Pasini embalagens 

Item 7 
Cotação de preços 1: obtida do site Submarino 
Cotação de preços 2 e 3 : obtida do site Mercadolivre. 

Item 8 
Cotação de preços 1: Anderpel papelaria ltda 
Cotação de preços 2: site Extra.com.br 
Cotação de preços 3: site Mercadolivre 
Cotação de preços 4: site Cepel.com.br 
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Item 9 
Cotação de preços 1: Anderpel papelaria ltda 
Cotação de preços 2: obtida do site Submarino 
Cotação de preços 3 e 4 : site Mercadolivre 

Item 10 
Cotação de preços 1: Anderpel papelaria ltda 
Cotação de preços 2 e 3 : obtida do site Mercadolivre 
Cotação de preços 4 : site Submarino 

Item 11 
Cotação de preços 1: Anderpel papelaria ltda 
Cotação de preços 2: site Walmart 
Cotação de preços 3 e 4 : site Mercadolivre 

Item 12 
Cotação de preços 1: Anderpel papelaria ltda 
Cotação de preços 2 : Belinki e Souza ltda 
Cotação de preços 3 e 4 : site Mercadolivre 
Cotação de preços 5 : site Submarino 

Item 13 
Cotação de preços 1: site loja Akso 
Cotação de preços 2 e 3: site Mercadolivre 

Item 14 
Cotação de preços 1: Anderpel papelaria ltda 
Cotação de preços 2 e 3 : Belinki e Souza ltda 

Item 15 
Cotação de preços 1: site Submarino 
Cotação de preços 2 e 3: site Mercadolivre 

Item 16 
Cotação de preços 1, 2 e 3: site Mercadolivre 

Lote 2 - Investimento 

Item 1 
Cotação de preços 1: site Lojas Americanas 
Cotação de preços 2 e 3: site Mercadolivre 

Item 2 
Cotação de preços 1: site loja Madeiramadeira 
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Cotação de preços 2 e 3: site Mercadolivre 
Cotação de preços 3: site Lojas Americanas 

Item 3 
Cotação de preços 1 e 2: site Mercadolivre 
Cotação de preços 3: site loja Nowak 

ltem4 
Cotação de preços 1 e 2: site Mercadolivre 
Cotação de preços 3: site Submarino 

Os valores máximos de cada item foram definidos através da média dos valores das cotações 
de preços. 

Servidor responsável pela cotação de preços: Fernada Carla Orso Soares 

,· i 

Secretária de Saúde 

-, 
1 



MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPJ Nº76.460.526/0001-16 

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

Fone: (046) 3555-8100- Fax: (46) 3555-8101 
PT.A NA T.TQ - EARANA_ ./ 

PROPOSTA DE PREÇOS 
rA,rnia !'!aµ•l1;·i1 e: r,M•m~. 
M•1·11a Q. ff altv• P'ls.11,,,.;.r 
CHPJ: 1i.OG2.~5í0001-11 

EMPRESA: \ \ , ,, 1 , , , \ r 

ENDEREÇO: _:. , \. ç_, \ ·. \. \. j ( '· ) )\ , 1 
' . '. 1 ,· \ ' ' C N PJ: ~ ) . . ) ' \ ) · J \..~,:, .. · J - -~ 

) \ CIDADE: '\ \ í , ,i . -~ "n 

ESTADO: 'l; 
OBJETO: Aquisição de materiais de consumo e investimento, referente a 
recursos do IOAF (Incentivo a Organização da Assistência Farmacêutica) para 
serem utilizados exclusivamente pela Assistência Farmacêutica do município. 

1 !Caixa organizadora em plástico / 16 J JR$ IR$ 
com 11 divisórias tamanho 28cm 
comprimento/ 18cm largura/ 4cm 
altura, transparente, com 
divisórias de 3 tamanhos 
diferentes 

2 !Toner para impressora/ 6 / JR$ IR$ 
multifuncional LaserJet Pro 
400MFP 

~ 1 3 !Pasta para arquivo suspenso, em / 150 J JR$ /R$ 
plástico, com grampo, 
transparente: medidas: 24 x 36 

1 1 

. , , . . ) 

1 

, . 
cm l , l: . <: .- 1, 

4 [Arquivo morto em papelão./ 20R$R$ 
Medidas internas: 
340/140/24lmm 

1 

1 . ,, 1 ;i( / 
5 !Pasta com aba elástico./ 40R$R$ 

Fechamento elástico, 
material: polipropileno, 
dimensões: 335 x 235 mm, 
espessura: 0,28mm, 

1 

.. 

transparente. 1 _\ ·1 

6 !Saco de papel monolúcido, tipo 50 R$ /R$ 
pipoca, tamanho 2, branco / 
100% celulose, fardo com 500 · 
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MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPJ Nº76.460.526/0001-16 

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

Fone: (046) 3555-8100- Fax: (46) 3555-8101 
~ --'LANAT.TQ - PARANÁ __ j 

unidades tamanho fechado 
aproximado 15,5cm/8cm 

7 Caixa térmica com rodas 1 R$ R$ resistentes. Alça resistente, 
tampa articulada e dreno para 
escoamento. Fabricada em 
polietileno de alto impacto. 
Capacidade 70 litros. 
Cor azul. 

8 Sacola plástica branca lisa de 10 R$ R$ alta densidade 60/80cm tipo 
camiseta. Pacote contendo lKg 

9 Sacola plástica branca lisa 20 R$ R 25/35cm tipo camiseta. Pacote 
com 1000 unidades. 

10 Caixa organizadora 60 litros, 10 R$ R$ cristal, com tampa e travas. 
11 Painel mural para fotos ou 2 R$ R$ recados em metal 50/80cm. Nas 

cores branca, metal ou prata. 
12 Caneta fixa com corrente. Base 10 R$ R$ na cor prata, fixação com fita 

adesiva, corrente de 50 cm. 
Compatível para refil de caneta 
BIC simples. 

13 Termo-higrômetro digital de 6 R$ R$ parede e mesa com sensor 
externo. 

14 Pacote de papel sulfite branco 20 R$ R$ padrão A4 75G/M2, com 500 
folhas. 

15 Etiqueta adesiva de papel 60 R$ R Couché 40x30mm rolo com 7 5 7 
etiquetas, 25 metros. Cor branca 

16 Etiqueta adesiva em papel 4 R$ R$ Couchê 100x75mm em rolo com 
500 etiquetas. Cor branca 

17 Bobina de gelo reutilizável rígido, 50 R$ R$ mini, 200 ml 12/7 /2,5cm. 
18 Caixa térmica isopor simples, 50 R$ R$ quadrada, capacidade 1,500ml. 

J 



MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPJ Nº76.460.526/0001-16 

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

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

Medidas internas: 
l 45x l 30x90mm 

TABELA 2 - INVESTIMENTO 
2 Kit de cesto expositor, prático e 3 R$ R$ compacto, com pés 

desencaixáveis. Cestos 
empilháveis, embalagem firme e 
robusta. Largura: 435mm 
Altura: 280mm 
Profundidade: 375mm 
Peso: 0,72 kg 
Carga máxima: 8 Kg. Kit com 
5 unidades 

6 Banqueta baixa em madeira 1 R$ R$ maciça, 50 cm de altura, pintura 
na cor branca. 

8 Estrado (pallet) em plástico 5 R$ R$ preto, largura: 1000 mm, 
comprimento l 200mm altura 
15mm. Capacidadme para 
1500Kg. 

14 Livro BPR - Guia de Remédios 2 R$ R$ edição 2016/2017. Editora 
Artmed. 

VALORTOTAL:R$~-=----~~~~ 

VALIDADE DA PROPOSTA: -5, '-- ~., f; • 

' \ _: 

i 
) \.), \.._ i '~ i \. \J' ' y ~ (, ', ' ~ 
ASSINATURA COM CARIMBO 

rAu.:i• ?tapal,1ri• ~ P~"*''~'• 
M•ril• Q. H títv• lhJrn-,.+•r 
Ct,ltíJ: 1a.002.42s10001-a1 



MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPJ Nº76.460.526/0001-16 

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
e-mail: planalto@rline.com.br 

Fone: (046) 3555-8100-Fax: (46) 3555-8101 
PT.ANAT.TQ - PARANÁ •. 

085: 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. 



04/09/2018 

Re: IOAF PARA PREGÃO 
Email - jejuysouza@hotmail.com 

Papelaria Anderpel <anderpel@hotmail.com> 
qua 15:20 

f'ara:Jeane Souza <jejuysouza@hotmail.com>; 

~ 1 ane.>u)s 

PL.ANAL TO.pdf; 

Bom dia, segue orçamento, os itens não cotados são produtos que não trabalhamos. 

Att, 
Danielle 

~: Jeane Souza <jejuysouza@hotmail.com> 
· 1iado: domingo, 19 de agosto de 2018 21:37:02 

Para: FONTE NOVA; fontenova@netconta.com.br; Mini Preço; anderpel@hotmail.com; vivianedalsovo@gmail.com; bosa.dv@hotmail.com 
Assunto: IOAF PARA PREGÃO 

Bom dia 

Necessito fazer um pregão com esses itens, já tentamos cotação uma vez esse ano de 2018, por falta de 
encontrar esses itens, não conseguimos realizar o mesmo. 

De forma que venho solicitar a vocês, quem tiver itens que possa cotar, faça o orçamento dos que vocês tem, quem sabe consigamos. 

~que no banco de preços, ferramenta útil, sem chance. 

Obrigada 
No aguardo do ok de recebimento. 

ne 

https://outlook.live.com/owa/?path=/mail/inbox/rp 

1/1 



1WUNICIPIODE 
CNPJ 

EMPRESA: 

ENDEREÇO: 
PAPELARIA l TOA. 

ERECHIM, 1 
85.514.214/0001 ~39 

CIDADE: ESTADO:PARANÁ 
OBJETO:Aquisição de materiais de consumo e 
recursos do (Incentivo a Organização 
serem utilizados exclusivamente pela Assistência 
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3 

5 

2 

VALOR tU!AL·Rt 11 

VALIDADE DA PROPOSTA: 1 O 

DATA: 22/08/2018 

I 



04/09/2018 
Email - jejuysouza@hotmail.com 

RE: IOAF 

CENTERBEL PAPELARIA. <centerbelfb@hotmail.com > 
quí 16í08í20J8 21:'13 

ParaJeane Souza <jejuysouza@hotmailcom>; 

~! 1 anex,::>s KB) 

ITENS PARA COTAÇÃO DE PREÇOS IOAF NOVEMBRO 2017.pdf; 

Boa tarde 

Segue em anexo o orçamento. 

;-.\.,( 

Paulo 
Centerbel 
Fone: 46 35249076 

De: Jeane Souza <jejuysouza@hotmail.com> 
Enviado: quarta-feira, 8 de agosto de 2018 08:45 
Para: CENTERBEL PAPELARIA .; FONTE NOVA 
Assunto: IOAF 

Bom dia, 
,-._:ciso de orçamento ... 
Por favor orçar o que vocês tem. 

Muito obrigada 

Jean e 

https://outlook.live.com/owa/?path=/mail/inbox/rp 

1 /1 
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MUNICIPIODE PLANALTO 

CNPJ Nº76.460.526/0001-16 
Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 

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

PARANÁ 

PROPOSTA DE PREÇOS 

EMPRESA: BELINKI E SOUZA L TDA 

ENDEREÇO: RUA TENENTE CAMARGO 1015 FRANCISCO BELTRÃO - PR 
CNPJ: 08831603000147 

OBJETO:Aquisição de materiais de consumo e investimento, referente a 
recursos do IOAF (Incentivo a Organização da Assistência Farmacêutica) para 
serem utilizados exclusivamente pela Assistência Farmacêutica do município. 

1 /Caixa organizadora em plástico 
com 11 divisórias tamanho 28cm 
comprimento/ 18cm largura/4cm 
altura, transparente, com 
divisórias de 3 tamanhos 
diferentes 

cm 

6 

R$ R$ 

2 impressora 
LaserJet Pro 

Toner para 
multifuncional 
400MFP 

3 /Pasta para arquivo suspenso, em J 150 
plástico, com grampo, 
transparente: medidas: 24 x 36 

16 

R$ 85,00 /R$ 510,00 

R$ 4,50 /R$ 675,00 

4 
papelão. 
internas: 

!Arquivo morto em 
Medidas 
340/ 140/241mm 

5 /Pasta com aba elástico./ 40 
Fechamento elástico, 
material: polipropileno, 
dimensões: 335 x 235 mm, 
espessura: 0,28mm, 
transparente. 

6 !Saco de papel monolúcido, tipoJ 50 
pipoca, tamanho 2, branco 
100% celulose, fardo com 500 
unidades tamanho fechado 
aproximado 15,5cm/8cm 

20 R$ 2,00 R$ 40,00 

com rodas 7 /Caixa térmica 1 

R$ 3,00 /R$ 120,00 

R$ IR$ 

R$ R$ 
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MUNICIPIODE PLANALTO 
CNPJ Nº76.460.526/0001-16 

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

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

resistentes. Alça resistente, 
tampa articulada e dreno para 
escoamento. Fabricada em 
polietileno de alto impacto. 
Capacidade 70 litros. 
Cor azul. 

8 Sacola plástica branca lisa de 10 R$ R$ alta densidade 60/80cm tipo 
camiseta. Pacote contendo lKg 

9 Sacola plástica branca lisa 20 R$ R 25/35cm tipo camiseta. Pacote 
com 1000 unidades. 

10 Caixa organizadora 60 litros, 10 R$ R$ cristal, com tampa e travas. 
11 Painel mural para fotos ou 2 R$ R$ recados em metal 50 / 80cm. Nas 

cores branca, metal ou prata. 
12 Caneta fixa com corrente. Base 10 R$ 18,00 R$ 180,00 na cor prata, fixação com fita 

adesiva, corrente de 50 cm. 
Compatível para refil de caneta 
BIC simples. 

13 Termo-higrômetro digital de 6 R$ R$ parede e mesa com sensor 
externo. 

14 Pacote de papel sulfite branco 20 R$ 20,00 R$ 400,00 padrão A4 75G/M2, com 500 
folhas. 

15 Etiqueta adesiva de papel 60 R$ R Couchê 40x30mm rolo com 757 
etiquetas, 25 metros. Cor branca 

16 Etiqueta adesiva em papel 4 R$ R$ Couchê 100x7 5mm em rolo com 
500 etiquetas. Cor branca 

17 Bobina de gelo reutilizável rígido, 50 R$ R$ mini, 200 ml 12/7 /2,5cm. 
18 Caixa térmica isopor simples, 50 R$ R$ quadrada, capacidade 1,500ml. 

Medidas internas: 
145xl30x90mm 



MUNICIPIODE PLANALTO 
CNPJ Nº76.460.526/0001-16 

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
e-mail: planalto@rline.com.br 

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

TABELA 2 - INVESTIMENTO 
2 Kit de cesto expositor, prático e 3 R$ R$ compacto, com pés desencaixáveis. Cestos 

empilháveis, embalagem firme e 
robusta. Largura: 435mm Altura: 280mm 
Profundidade: 375mm Peso: 0,72 kg Carga máxima: 8 Kg. Kit com 
5 unidades 

6 Banqueta baixa em madeira 1 R$ R$ maciça, 50 cm de altura, pintura 
na cor branca. 

8 Estrado (pallet) em plástico 5 R$ R$ preto, largura: 1000 mm, 
comprimentol200mm altura 15mm. Capacidadme para 1500Kg. 

14 Livro BPR - Guia de Remédios 2 R$ R$ edição 2016/2017. Editora Artmed. 

Validade 60 dias 
Francisco Beltrão 16 de Agosto de 2018. 

~ ctc Souza 
B~t~~:fj~OpQMi909 

Belinki e Souza Ltda. 
CNPJ/MF Nº (08831603000147) 
Rua Tenente Camargo, nº 1015 
Bairro Presidente Kennedy 
Francisco Beltrão - PR 
Fone: 46 35249076 
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PROPOSTA DE PREÇOS 

r'í'•., - ,...,,,.,,.._-J_ 
EMPRESA: - r\ '-? 1 /v' 1 != /v{ • .:'J• \ ( ,A (-:t, t:: / .:.:::::-:, 

ENDEREÇO: ;\ V ·~ \ (\ rcyJ:=,\/l' D( í)(') .'; ( / { ·2_ ::< J 
CNPJ: -::,n<~.~~?, <J~i -~Ct_,,()oJ l( r: 
c1DADE: \ / ~ ,1. A 1 ·( e~, 
ESTADO: ? 12 - 

MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPJ Nº76.460.526/0001-16 

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 ../ 

OBJETO: Aquisição de materiais de consumo e investimento, referente a 
recursos do IOAF (Incentivo a Organização da Assistência Farmacêutica) para 
serem utilizados exclusivamente pela Assistência Farmacêutica do município. 

1 lCaixa organizadora em plástico 
com 11 divisórias tamanho 28cm 
comprimento/ 18cm largura/ 4cm 
altura, transparente, com 
divisórias de 3 tamanhos 
diferentes 

16 R$ R$ 

2 IToner para 
m ul tifuncional 
400MFP 

impressor 
LaserJet Pro 

6 R$ R$ 

3 !Pasta para arquivo suspenso, em 1 150 
plástico, com grampo, 
transparente: medidas: 24 x 36 
cm 

R$ R$ 

4 Arquivo morto em 
Medidas 
340/ 140/241mm 

papelão. 
internas: 

20 R$ R$ 

5 Pasta com 
Fechamento 
material: 

aba elástico. 40 R$ R$ 
elástico, 

poli propileno, 
x 235 mm, 

0,28mm, 

50 R$ 
• { t. • ' • "\ 
:-._) -- ' 

R$ 

dimensões: 335 
espessura: 
transparente. 

6 Saco de papel monolúcido, tipo 
pipoca, tamanho 2, branco 
100% celulose, fardo com 500 



MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPJ Nº76.460.526/0001-16 

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
e-mail: plana lto@rline.com. br 

Fone: (046) 3555-8100- Fax: (46) 3555-8101 
PT.A NA T.TQ - PARANÁ 

unidades tamanho fechado 
aproximado 15,5cm/ 8cm 

7 Caixa térmica com rodas 1 R$ R$ 
resistentes. Alça resistente, 
tampa articulada e dreno para 
escoamento. Fabricada em 
polietileno de alto impacto. 
Capacidade 70 litros. 
Cor azul. 

8 Sacola plástica branca lisa de 10 R$ R$ 
alta densidade 60/80cm tipo 
camiseta. Pacote contendo lKg 

9 Sacola plástica branca lisa 20 R$ R 
25/35cm tipo camiseta. Pacote 
com 1000 unidades. 

10 Caixa organizadora 60 litros, 10 R$ R$ 
cristal, com tampa e travas. 

11 Painel mural para fotos ou 2 R$ R$ 
recados em metal 50 / 80cm. Nas 
cores branca, metal ou prata. 

12 Caneta fixa com corrente. Base 10 R$ R$ 
na cor prata, fixação com fita 
adesiva, corrente de 50 cm. 
Compatível para refil de caneta 
BIC simples. 

13 Termo-higrômetro digital de 6 R$ R$ 
parede e mesa com sensor 
externo. 

14 Pacote de papel sulfite branco 20 R$ R$ 
padrão A4 75G/M2, com 500 
folhas. 

15 Etiqueta adesiva de papel 60 R$ R 
Couchê 40x30mm rolo com 757 
etiquetas, 25 metros. Cor branca 

16 Etiqueta adesiva em papel 4 R$ R$ 
Couchê 100x75mm em rolo com 
500 etiquetas. Cor branca 

17 Bobina de gelo reutilizável rígido, 50 R$ R$ 
mini, 200 ml 12/7 /2,5cm. 

18 Caixa térmica isopor simples, 50 R$ R$ 
quadrada, capacidade 1,500ml. 



• MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPJ Nº76.460.526/0001-16 

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 ~/ 

Medidas internas: 
145xl30x90mm 

TABELA 2 - INVESTIMENTO 
2 Kit de cesto expositor, prático e 3 R$ R$ 

compacto, com pés 
desencaixáveis. Cestos 
empilháveis, embalagem firme e 
robusta. Largura: 435mm 
Altura: 280mm 
Profundidade: 375mm 
Peso: 0,72 kg 
Carga máxima: 8 Kg. Kit com 
5 unidades 

6 Banqueta baixa em madeira 1 R$ R$ 
maciça, 50 cm de altura, pintura 
na cor branca. 

8 Estrado (pallet) em plástico 5 R$ R$ 
preto, largura: 1000 mm, 
comprimento 1200mm altura 
15mm. Capacidadme para 
1500Kg. 

14 Livro BPR - Guia de Remédios 2 R$ R$ 
edição 2016/2017. Editora 
Artmed. 

VALOR TOTAL: R$ ---~~--- 
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MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPJ Nº 76.460.526/0001-16 

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
e-mail: planalto@rline.com.br 

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

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 16Z,2018 
PREGÃO PRESENCIAL Nº046/2018 

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PLANALTO, pessoa jurídica de direito Público 
Interno, com sede à Praça São Francisco de Assis, nº 1583, inscrito no CNPJ nº 
76.460.526/0001-16, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, 
senhor INÁCIO JOSÉ WERLE, em pleno exercício de seu mandato e funções, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado neste Município de Planalto, Estado do 
Paraná, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.846.233-0 e do CPF /MF sob nº 
815.418.219-04. 
CONTRATADA: BELINKI & SOUZA LTDA, e ) cr: -,( no CNPJ sob n.º 
08.831.603/0001-47, com sede à RUA TENENTJ .-· ', . ._ \.. L5, na Cidade de 
Francisco Beltrão, estado do Paraná, neste ato r '-1 J / j,..X e ... f .· ministrador o Sr. 
PAULO RODRIGO DE SOUZA, brasileirr . ·, · t ador do RG n.º 
8.436.942-0, e do CPF sob n.º 040.508.269-09, LCC tJ1 â/u : ido, na Cidade de 
Francisco Beltrão - PR, pelas partes contratar . . ' .J justado o presente 
contrato, que se regerá nos termos da Lei nº l.l-, i I i <J{(j,(, .nho de 1993, assim 
como pelas condições do Edital de Pregão J 1 18 pelas cláusulas a 
seguir expressas, definidoras de direitos, obn0«'s- lidades das partes. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

Contratação de empresa visando a aquisição de papel sulfite A4 (210x297 mm, 
75g/ m2) alcalino diversas cores, destinado as necessidades de consumo das 
Unidades Administrativas deste Município de Planalto, conforme abaixo segue: 

1 [Papel sulfite branco padrão.] 300 
tamanho A-4 (210 x 297mm), 
75g/ m2, alcalino, caixa com 5000 
folhas, 10 pacote com 500 folhas 
cada. Papel de fabricação nacional, 
produzido a partir de celulose 
virgem oriunda de florestas 100% 
plantadas e com certificação FSC. 

2 [Papel sulfite padrão, tamanho A-41 10 
(210 x 297mm), AZUL Blue, 75g/ m2, 

alcalino, caixa com 5000 folhas, 10 
pacote com 500 folhas cada. Papel de 

ex 

ex 

152,00 45.600,00 

213,50 2.135,00 

1 



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 

ex 

!fabricação nacional, produzido a 
partir de celulose virgem oriunda de 
florestas 100% plantadas e com 
certificação FSC. 

3 !Papel sulfite padrão, tamanho A-4 
(210 x 297mm), ROSA Claro, 
75g/ m2, alcalino, caixa com 5000 
folhas, 10 pacote com 500 folhas 
cada. Papel de fabricação nacional, 
produzido a partir de celulose 
virgem oriunda de florestas 100% 
plantadas e com certificação FSC. 

02 213,50 427,00 

4 !Papel sulfite padrão, tamanho A-4 
(210 x 297mm), AMARELO Bebe, 
75g/ m2, alcalino, caixa com 5000 
folhas, 10 pacote com 500 folhas 
cada, Papel de fabricação nacional, 
produzido a partir de celulose 
lvirgem oriunda de florestas 100% 
plantadas e com certificação FSC. 

TOTAL 

02 

CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO. 

ex 213,50 427,00 

48.589,00 

Parágrafo Primeiro - 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. 046/2018, juntamente com seus 
anexos e a proposta da CONTRATADA. 

CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR CONTRATUAL 

Parágrafo Único - Pela integral e satisfatória compra dos objetos indicados na 
Cláusula Primeira a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA valor total de R$ 
48.589,00 (Quarenta e Oito Mil, Quinhentos e Oitenta e Nove Reais) daqui por 
diante denominado "VALOR CONTRATUAL" 

CLÁUSULA QUARTA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

Parágrafo Primeiro - Os pagamentos serão efetuados em parcelas de acordo com o 
consumo do Município, nos preços pertinente a proposta da CONTRATADA 
Parágrafo Segundo - Os pagamentos pertinentes a presente licitação dar-se-á até o 
15° (décimo quinto) dia e mediante apresentação da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is) e 

-1 - ~ 
...---"' -~----O 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 
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devidamente acompanhada de Certidão Negativa de INSS, FGTS e Certidão Tributo 
Municipal. 
Parágrafo Terceiro - A Nota Fiscal de faturarnento preenchida sem rasuras, com a 
descrição completa, devidamente certificada pelo responsável da Secretaria 
Municipal de Administração, comprovando que o serviço foi executado em 
conformidade com as condições estabelecidas neste Edital, Anexos e Cronograma: 
a) Descrição dos serviços prestados, com quantidades, valores unitário e total; 
b) Número do processo licitatório. 
e) Número do Contrato. 
Parágrafo Quarto- A contratada ficará obrigada a repassar para a contratante, na 
proporção correspondente, eventuais reduções de preços, decorrentes de mudança 
de alíquotas de impostos incidentes o objeto do presente edital, em função de 
alterações na legislação pertinente. 
Parágrafo Quinto - Em recaindo o dia de pagamento no sábado, domingo ou feriado, 
o pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente ao mesmo. 
Parágrafo Sexto - O pagamento será efetuado pela Tesouraria do 
Licitador/Contratante, diretamente à CONTRATADA ou representante legal, 
previamente credenciado perante a Administração Pública. 
Parágrafo Sétimo - Caso se verifique erro na fatura, o pagamento será sustado até 
que providências pertinentes sejam tornadas por parte da Contratada, emitente da 
fatura. 
Parágrafo Oitavo - Em caso de não cumprimento pela contratada de disposição 
contratual, os pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos 
de quaisquer outras disposições contratuais. 

CLÁUSULA QUINTA - DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

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

a) Prestar o fornecimento na forma ajustada. 
b) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 

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

parte, do objeto do contrato em que se verificarem defeitos ou incorreções. 
d) Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as 

obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação. 

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

3 
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f) O contratado ficará obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos e supressões que se fizerem no quantitativo do objeto, até 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, 
proporcionalmente de cada item. Nenhum acréscimo ou supressão poderá 
exceder o limite estabelecido, salvo as supressões resultantes de acordo 
celebrado entre as partes. 

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

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

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

CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS 

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

2018 180 02.103.04.122.0402-2007 3.3. 90.30.0000 Do Exercício 
2018 660 05.116.15.452.1501-2053 3.3.90.30.0000 Do Exercício 
2018 700 06.119.26.782.2601-2067 3.3.90.30.0000 Do Exercício 
2018 900 06.120.26.782.2601-2027 3.3.90.30.0000 Do Exercício 
2018 920 07.121.12.361.1201-2036 3.3.90.30.0103 Do Exercício 
2018 1510 09.126.10.301.1001-2027 3.3.90.30.0000 Do Exercício 
2018 2200 10.144.08.244.0801-2024 3.3.90.30.0000 Do Exercício 
2018 2300 11.133.20.606.2001-2057 3.3.90.30.0000 Do Exercício 
2018 2610 13.136.18.541.1801-2055 3.3.90.30.0000 Do Exercício 
2018 2700 14.138.13.392.1301-2047 3.3.90.30.0000 Do Exercício 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES POR DESCUMPRIMENTO DA 
PROPOSTA-FASE PRÉ CONTRATUAL 

Parágrafo primeiro - À proponente que não honrar a proposta protocolada ou 
solicitar a desistência dela, poderão ser aplicadas, a critério da Administração, as 
seguintes penalidades: 
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Parágrafo segundo - Multa de até 2,0 % (dois por cento) do valor global proposto, no 
caso de desistência de proposta protocolada, e ainda poderão ser aplicadas, neste 
caso, as penalidades dos itens seguintes; 
Parágrafo terceiro - Suspensão do direito de licitar pelo prazo que a autoridade 
competente fixar, segundo graduação que for estipulada em razão da natureza da 
falta; 
Parágrafo quarto - A declaração de inidoneidade para licitar na Administração 
Municipal. 
Parágrafo quinto - 10% ( dez por cento) sobre o valor total dos itens vencedores da 
licitação, no caso de recusa injustificada da licitante adjudicatária em firmar o 
instrumento de contrato ou deixar de apresentar os documentos exigidos para a sua 
celebração, nos prazos e condições estabelecidas neste Edital. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES POR INADIMPLENCIA DO 
CONTRATO-FASE CONTRATUAL 

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

CLÁUSULA NONA - PRAZOS 

Parágrafo Primeiro - O prazo de execução do objeto do objeto do presente Contrato 
será até 31/12/2019. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO REAJUSTE 

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - 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; 



MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPJ Nº 76.460.526/0001-16 

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
e-mail: planalto@rline.com.br 

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

e) 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; 
g) decretação de falência ou instauração de insolvência civil; 
h) dissolução de Sociedade; 
i) alteração social e a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, 
a juízo da Administração, prejudiquem a execução deste Contrato; 
j) 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; 
k) ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 
impeditiva da execução deste Contrato. 

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA COMUNICAÇÃO 

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA-SUBCONTRATAÇÃO 

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - CASOS OMISSOS 

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO 

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

Planalto - PR, 22 de Junho de 2018. 
' ~-:i.l, 

· . .,.~ 

CONTRATADA 
"' 

TESTEMUNHAS: . 
··················································· 
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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 ---~~~--~," 

Planalto-Pr., 04 de Setembro de 2018 

DE: 
Inácio José Werle - Prefeito Municipal 

Preliminarmente para a autorização solicitada para a 
contratação de empresa visando à aquisição de materiais de consumo e investimento, 
destinados exclusivamente ás ações que envolvem os serviços de Assistência 
Farmacêutica nas Unidades Municipais de Saúde do Município de Planalto-PR, 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, 

, t 
\ 

••• ""!' .•• ,..~-.~~ •• ~ •. ,.t: 
.e: 

INÁéiã JOSÉ WERLE 
Prefeito Municipal. 



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., 04 de Setembro de 2018 

DE: 
Secretaria de Finanças 

PARA: 
Prefeito Municipal 

Senhor Prefeito, 

Em atenção à solicitação objetivando a contratação de empresa visando à 
aquisição de materiais de consumo e investimento, destinados exclusivamente ás 
ações que envolvem os serviços de Assistência Farmacêutica nas Unidades 
Municipais de Saúde do Município de Planalto-PR, expedido por Vossa Excelência 
na data de 04/09/2018, informamos a existência de previsão de recursos 
orçamentários para assegurar o pagamento das obrigações decorrentes da solicitação 
supra, sendo que o pagamento será efetuado através das Dotações Orçamentárias: 

DOTAÇÕES 
Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso 01750 09.126.10.301.1001.2033 3.3. 90.30.00.00.00498 01741 09 .126 .1 Q..Jfü-.-tOOJ..,_?033 3.3. 90.30.00.00.00494 

r-. \ 
} Cordialmente, \ 

/ \ 
, ,/ \ "''V <, . ,, , j 
\· \_ ' ~// 
\ \., •. ' \...._,~' 
\ 

_______ ,. 
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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~l:S'!' PLANALTO - PARANÁ ~~~~~~~~~~~ 

AUTORIZAÇÃO PARA LICITAÇÃO 

Planalto-Pr., 04 de Setembro 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, que tem por objeto a contratação de 
empresa visando à aquisição de materiais de consumo e investimento, destinados 
exclusivamente ás ações que envolvem os serviços de Assistência Farmacêutica nas 
Unidades Municipais de Saúde do Município de Planalto-PR, nos termos da Lei 
Federal n. º 10.520 de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente a Lei n. º 8.666/93 e suas 
alterações, LC 123/2006 de 14 de dezembro de 2006, LC 147 /2014 e o Decreto 
Municipal n.? 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 019/2018. 

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

INÁCIO-JOSÉ 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 

MINUTA EDITAL DE LICITAÇÃO 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCL1L Nº .... ./2018 
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 

"EXCLUSIVO ME-EPP" 

1-PREÂMBULO: 

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

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

1.3- O edital completo poderá ser obtido pelos interessados no site do Município de Planalto - 
www.planalto.pr.gov.br. Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (46) 3555-8100 
Ramal 204, e-mail: licitacao@planalto.pr.gov.br ou junto ao Departamento de Licitação do 
Município no endereço acima citado, de segunda a sexta feira, no horário das 07:30 às 11 :30 e 
das 13:00 às 17:00 h. 

2-DO OBJETO 

2.1- É objeto desta licitação a seleção de sociedade empresana especializada visando à 
aquisição de MATERIAIS DE CONSUMO E INVESTIMENTO, destinados 
exclusivamente às ações que envolvem os serviços de Assistência Farmacêutica nas 
Unidades Municipais de Saúde do Município de Planalto-PR nas condições fixadas neste 
edital e seus anexos. 

UN !Caixa organizadora em plástico com 11 
divisórias tamanho 28cm comprimento/18cm 
largura/4cm altura, transparente, com 
divisórias de 3 tamanhos diferentes 

16 R$21,61 R$345,76 



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 

Toner impressora multifuncional R$394,38 R$2.366, 2 UN para 6 28 LaserJet Pro 400MFP 

R$4,94 R$741,00 
3 UN Pasta para arquivo suspenso, em plástico, com 

150 grampo, transparente: medidas: 24 x 36 cm 

UN Arquivo morto em papelão. Medidas internas: R$2,86 R$57,20 4 
20 340/140/241 mm 

UN Pasta com aba elástico. Fechamento elástico, R$3,20 R$128,00 5 
material: polipropileno, dimensões: 335 x 235 40 
mm, espessura: 0,28mm, transparente. 

de mono lúcido, tipo R$19,41 R$970,50 FARD Saco papel pipoca, 
6 o tamanho 2, branco 

50 100% celulose, fardo com 500 unidades 
tamanho fechado aproximado 15,5cm/8cm 

R$344,60 R$344,60 UN Caixa térmica com rodas resistentes. Alça 
resistente, tampa articulada e dreno para 

7 escoamento. Fabricada em polietileno de alto 1 
impacto. Capacidade 70 litros. 

Cor azul. 

Sacola plástica branca lisa de alta densidade R$51,98 R$519,80 PCTE 
8 

60/80cm tipo camiseta. Pacote contendo lKg 10 

PCTE Sacola plástica branca lisa 25/35cm tipo R$46,61 R$932,20 9 
20 camiseta. Pacote com 1000 unidades. 

UN Caixa organizadora 60 litros, cristal, com R$85,92 R$859,20 10 
10 tampa e travas. 

UN Painel mural para fotos ou recados em metal R$74,69 R$149,38 11 
2 50/80cm. Nas cores branca, metal ou prata. 

UN Caneta fixa com corrente. Base na cor prata, R$20,23 R$202,30 12 
fixação com fita adesiva, corrente de 50 cm. 10 
Compatível para refil de caneta BIC simples. 

UN Termo-higrômetro digital de parede e mesa R$84,0l R$504,06 13 com sensor externo. 6 

/ - ·"'·~~~·.,,;..-.,,{: 
2 



MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPJ Nº 76.460.526/0001-16 

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

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

PCTE Pacote de papel sulfite branco padrão A4 
R$20,06 R$401,20 14 75G/M2, com 500 folhas. 20 

UN Bobina de gelo reutilizável rígido, mini, 200 
R$6,66 R$333,00 

15 
mi 12/7 /2,5cm. 50 

R$14,75 R$735,00 UN Caixa térmica isopor simples, quadrada, 16 capacidade l ,500ml. Medidas internas: 50 145xl30x90mm 

'2Tt&n5mi.kw)tk:i':!km- '"-,-JL,,,,i,._,m 

UN IKit de cesto expositor, prático e compacto, 
com pés desencaixáveis. Cestos empilháveis, 
embalagem firme e robusta. Largura: 435mm 
Altura: 280mm 
Profundidade: 
Peso: 
Carga maxima: 
5 unidades 

0,72 
8 Kg. 

375mm 
kg 

Kit com 

3 

R$75,81 IR$151,62 

R$75,54 R$226,62 

UN !Banqueta baixa em madeira maciça, 50 cm de 
altura, pintura na cor branca. 

R$83,71 1 R$83,71 
1 

2 

3 Estrado (pallet) em plástico preto, largura: 
UN 11000 mm, comprimento1200mm altur 

15mm. Capacidadme para l 500Kg. 

R$124,09 IR$620,45 
5 

2 

2.2- O valor máximo correspondente ao total do objeto é de R$ 10.671,88 (Dez mil seiscentos e 
setenta e um reais e oitenta e oito centavos) conforme demonstrado no Anexo I, do presente ato convocatório. 

4 UN /Livro BPR - Guia de Remédios edição 
2016/2017. Editora Artmed. 

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

3 - DA ABERTURA: 

LOCAL: Prefeitura Municipal de Planalto - PR 

3 

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 

Praça São Francisco de Assis, nº 1583 - Centro - CEP: 85.750-000. 
Planalto - PR 
DATA: I 12018. ----- 
HORA: : horas. --- 

4 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 

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

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

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

5 - DO CREDENCIAMENTO DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

5.1- DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO 
(documentação que deverá ser apresentada separadamente e fora dos envelopes): 

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

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

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



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 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.4- DESCLASSIFICAÇÃO DAS LICITANTES 

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

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

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

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

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

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

7 - FORMAS DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

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

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

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

8 - DA HABILITAÇÃO. 

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

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

8.2.1- Da Regularidade Fiscal 

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

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

8.2.1.3 - 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; 
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8.2.1.4 - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação de 
Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria de Municipal da Fazenda, do 
domicilio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma de lei; 

8.2.1.5 - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, 
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com 
o objeto contratual; 

8.2.2- Da Qualificação Econômica Financeira 

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

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

8.2.4 - Documentos Complementares: 

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

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

8.2.4.3 - Declaração de Idoneidade ( anexo IV) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 

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

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

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

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

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

10 - DO JULGAMENTO: 

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

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

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

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

10.2- Etapa de Classificação de Preços: 

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

10.2.2- O(a) Pregoeiro (a) informará aos participantes presentes quais licitantes apresentaram 
propostas de preço para o fornecimento do objeto da presente licitação e os respectivos valores 
ofertados. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10.2.16- Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente as 
sanções administrativas constantes do item 12, deste Edital. 
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10.2.17- Será desclassificada a proposta que contiver preço ou execução do objeto condicionados 
a prazos, descontos, vantagens de qualquer natureza não previstos neste Pregão; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10.4.5- Constatado o atendimento das exigências previstas neste Edital, a licitante será declarada 
vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação, pelo(a) próprio(a) Pregoeiro (a), na 
hipótese da inexistência de recursos, ou desistência de sua interposição, e pela autoridade titular 
do órgão promotor do certame, na hipótese de existência de recursos e desde que improvisos, 
face ao reconhecimento da regularidade dos atos procedimentais. 
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10.4.6- Caso o proponente não atenda às exigências de habilitação, o(a) Pregoeiro (a) examinará 
a oferta subsequente de menor preço, decidirá sobre sua aceitabilidade e, em caso positivo, 
verificará as condições de habilitação de seu proponente, e assim sucessivamente, até a apuração 
de uma oferta aceitável cujo proponente atenda os requisitos de habilitação, caso em que será 
declarado vencedor, o(a) Pregoeiro (a) poderá negociar diretamente com o proponente para que 
seja obtido preço melhor. 

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

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

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

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

11- CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

11.1. O prazo de entrega dos itens é de 7(sete) dias após o recebimento da Solicitação de 
Compra. Os itens deverão ser entregues na Secretaria de Saúde de Planalto, localizada na Rua 
Júlio Skrzypczak, 742 - Bairro: Nossa Senhora de Lourdes, CEP: 85750-000 município de 
Planalto-PR, de segunda à sexta-feira, das 7h30 às l lh30 e das 13h às 17h; 

11.2. Os itens serão recebidos, imediatamente depois de efetuada a entrega, pelo(a) responsável 
pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua 
conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta. 

11.3. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 
especificações, devendo ser substituídos no prazo de 48 ( quarenta e oito) horas, a contar da 
notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

-----..--e 13 
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11.4 - Caberá a Contratada apresentar sempre que solicitado, durante a execução do Contrato, 
documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações 
assumidas na licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, 
fiscais e comerciais; 

12 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, RESCISÃO E MULTA: 

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

12.1.1- À proponente que não honrar a proposta protocolada ou solicitar a desistência dela, 
poderão ser aplicadas, a critério da Administração, as seguintes penalidades: 

12.1.1.1- Multa de até 2,0 % (dois por cento) do valor global proposto, no caso de desistência de 
proposta protocolada, e ainda poderão ser aplicadas, neste caso, as penalidades dos itens 
seguintes; 

12.1.1.2- Suspensão do direito de licitar pelo prazo que a autoridade competente fixar, segundo 
graduação que for estipulada em razão da natureza da falta; 

12.1.1.3- A declaração de inidoneidade para licitar na Administração Municipal. 

12.1.1.4- 10% ( dez por cento) sobre o valor total dos itens vencedores da licitação, no caso de 
recusa injustificada da licitante adjudicatária em firmar o instrumento de contrato ou deixar de 
apresentar os documentos exigidos para a sua celebração, nos prazos e condições estabelecidas 
neste Edital; 

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

FASE 

12.2.2- A Contratada inadimplente será aplicada total ou parcialmente, às sanções legais, a saber: 

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

12.2.3- A Contratada inadimplente será aplicada total ou parcialmente, as multas cabíveis, a 
saber: 

a) Ocorrendo atraso, ou não realização da prestação de serviços, injustificado, a Contratada 
incidirá em multa na ordem de 1 % (um por cento) sobre o valor total percebido pela Contratada, 
por dia de atraso ou não realização do serviço. 
b) 10% ( dez por cento) sobre o valor do contrato, por infração a qualquer cláusula ou condição 
do contrato, aplicada em dobro na reincidência; 
e) 10% ( dez por cento) sobre o valor total do período de vigência do contrato, contados da última 
prorrogação, no caso de rescisão do contrato por ato unilateral da administração, motivado por 
culpa da Contratada, garantida defesa prévia, independentemente das demais sanções cabíveis. 

13- DO REAJUSTE 

13.1 - Os preços dos objetos, constantes neste edital, caracterizando o valor unitário do objeto 
são FIXOS E IRREAJUSTÁ VEIS, salvo por fator superveniente que caracterize a situação 
prevista na alínea "d" do inciso II do artigo 65 da Lei Federal 8666/03. 

13.2 - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pela CONTRATADA, esta deverá 
comprovar a quebra do equilíbrio econômico-financeiro do fornecimento, por meio de 
apresentação de planilha(s) detalhada(s) de custos seguindo a mesma metodologia da 
composição da proposta e documentação correlata (lista de preços de fabricantes, notas fiscais de 
aquisição de produtos e/ou matérias-primas, etc), que comprovem que a contratação tomou-se 
inviável nas condições inicialmente avençadas. 

13.3 - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Município de Planalto, este deverá 
comprovar o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, em prejuízo da 
Municipalidade. 

13.4 - Fica facultado ao Município de Planalto realizar ampla pesquisa de mercado para 
subsidiar, em conjunto com a análise dos requisitos dos subitens anteriores, a decisão quanto a 
revisão de preços solicitada pela CONTRATADA. 

13.5 - A eventual autorização da revisão dos preços contratuais será concedida após a análise 
técnica e jurídica do Município de Planalto 

13.6 - Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo analisadas, a 
CONTRATADA não poderá suspender o fornecimento e os pagamentos serão realizados aos 
preços acordados no presente instrumento. 

14- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

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

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

DOTAÇÕES 
Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso 

01750 09 .126.10.301.1001.2033 3.3. 90.30.00.00.00498 
01741 09.126.10.301.1001.2033 3.3. 90.30.00.00.00494 

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

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

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

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

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

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

15 - DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DOS RECURSOS 

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

a) Protocolo no Departamento de Licitação do Município de Planalto - PR., na Praça São 
Francisco de Assis, nº 1583, centro, de 2ª a 6ª feira, no horário compreendido entre as 07h30 e 
1 lh30 e das 13h00 e 17h00. 
b) Recebimento via postal, por qualquer forma de entrega, contando-se o prazo de recebimento, 
não o prazo de postagem; 
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15.2- O prazo para impugnação do Edital é de 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para 
recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providencias ou 
impugnar o ato convocatório. 

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

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

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

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

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

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

16 - VIGÊNCIA E EXECUÇÃO 

16.1- O prazo de execução do Contrato será até 31/12/2018 

16.2- O prazo de vigência do Contrato será até 31/12/2018. 

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

17 - DA CONTRATAÇÃO 

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

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

1, 
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17.2.1- As condições de prestação de serviço constam no presente Edital, e poderão ser 
detalhadas, em cada contratação específica, no respectivo pedido de contratação. 

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

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

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

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

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

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

18 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

18.1 - A SMS Planalto e Município de Planalto devem acompanhar e fiscalizar a conformidade 
da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito 
cumprimento do ajuste, por meio de um representante especialmente designado, na forma dos 
arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993. 

18.2 - A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos 
critérios previstos no Termo de Referência. 

18.3 - O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 
empregados eventualmente envolvidos, adotando as providências necessárias ao fiel 
cumprimento das cláusulas contratuais e comunicando a autoridade competente, quando for o 
caso, conforme o disposto nos §§ 1 ° e 2º do artigo 67 da Lei nº 8.666, de 1993. 

18.4 - A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante 
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios 
redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, 
não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de 
conformidade com o artigo 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

18.5 - Caberá à Secretaria Municipal de Saúde avaliar os serviços prestados pela contratada. 
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18.6 - A fiscalização acompanhará a execução dos serviços, solucionando quaisquer casos 
concernentes a este, que forem de sua competência, levando ao conhecimento do responsável 
pela contratação. 

19 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

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

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

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

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

20 - ANEXOS DO EDITAL 

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

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

Planalto-PR, de de . 

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

ANEXO II- CARTA DE CREDENCIAMENTO 

MUNICIPIO: EST. 
------- 

Credenciamos o(a) Sr.(a) _ 

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

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

.... ./2018, instaurado pelo Município de Planalto, na qualidade de representante legal da empresa, 

com poderes para representar a empresa, elaborar a proposta, oferecer lances, assinar atas, 

interpor de recurso e praticar todos os demais atos que se fizerem necessários. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente 

Local e data / ! ---- 

NOME: 

RG/CPF 

CARGO 

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

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO 

( documento obrigatório) 

MUNICIPIO: EST. _ 

O representante legal da empresa. _ 

_________________ , na qualidade de Proponente do procedimento 

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

Município de Planalto, declara para 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 I / ---- 

NOME: 

RG/CPF 

CARGO 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº .... ./2018 

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

ENDEREÇO FONE: _ 

MUNICIPIO: EST. 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº .... ./2018, instaurado 

pelo Município de Planalto, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o 
Poder Público, em qualquer de suas esferas. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

Local e data I I 
---- 

NOME: 

RG/CPF 

CARGO 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº .... ./2018 

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

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade de 
PREGÃO PRESENCIAL Nº .... ./2018, por seu representante, declara, na forma e sob as penas 

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

termos do § 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 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº .... ./2018 

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

O representante legal da empresa _ 

------------------=--' na qualidade de Proponente do procedimento 
licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº .... ./2018, instaurado pelo 
Município de Planalto, declara para todos os fins de direito que estou(amos) sob o regime de 
microempresa ou empresa de pequeno porte, para efeito do disposto na Lei Complementar 123, 
de 14 de dezembro de 2006 LC 147/2014. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

Local e data / / 
---- 

NOME: 

RG/CPF 

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

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

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

O objeto deste contrato é a contratação de empresa especializada visando a aquisição de MATERIAIS DE 
CONSUMO E INVESTIMENTO, destinados exclusivamente às ações que envolvem os serviços de 
Assistência Farmacêutica nas Unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do município de 
Planalto - PR, nas condições fixadas nas cláusulas a seguir: 

UN lCaixa organizadora em plástico com 11 
divisórias tamanho 28cm 
comprimento/18cm largura/ 4cm altura] 16 
!transparente, com divisórias de 3 tamanhos 
diferentes 

2 1 UN IToner para impressora multifuncional 
1 6 

LaserJet Pro 400MFP 

UN Pasta para arquivo suspenso, em plástico, 
3 1 com grampo, transparente: medidas: 24 x 36/ 150 

cm 
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4 UN Arquivo morto em papelão. Medidas 20 internas: 340/140/241mm 

UN Pasta com aba elástico. Fechamento 
5 elástico, 40 

material: polipropileno, dimensões: 335 x 
235 mm, espessura: 0,28mm, transparente. 

FARD Saco de papel monolúcido, tipo pipoca, 
6 o tamanho 2, branco 50 

100% celulose, fardo com 500 unidades 
tamanho fechado aproximado l 5,5cm/8cm 

UN Caixa térmica com rodas resistentes. Alça 
resistente, tampa articulada e dreno para 

7 escoamento. Fabricada em polietileno de 1 
alto impacto. Capacidade 70 litros. 

Cor azul. 

PCTE Sacola plástica branca lisa de alta densidade 8 
60/80cm tipo camiseta. Pacote contendo 10 
lKg 

9 PCTE Sacola plástica branca lisa 25/35cm tipo 20 camiseta. Pacote com 1000 unidades. 

10 UN Caixa organizadora 60 litros, cristal, com 10 tampa e travas. 

11 UN Painel mural para fotos ou recados em metal 2 50/80cm. Nas cores branca, metal ou prata. 

UN Caneta fixa com corrente. Base na cor 
12 prata, fixação com fita adesiva, corrente de 10 

50 cm. Compatível para refil de caneta BIC 
simples. 

UN Termo-higrômetro digital de parede e mesa 
13 com sensor externo. 6 

PCTE Pacote de papel sulfite branco padrão A4 
14 75G/M2, com 500 folhas. 20 

UN Bobina de gelo reutilizável rígido, mini, 200 15 ml 121712,Scm. 50 
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UN Caixa térmica isopor simples, quadrada, 
16 capacidade l,500ml. Medidas internas: 50 

145xl30x90mm 

UN !Kit de cesto expositor, prático e compacto, 
com pés desencaixáveis. Cestos empilháveis, 
embalagem firme e robusta. Largura: 435mm 
Altura: 280mm 
Profundidade: 375mm 
Peso: 0,72 kg 
Carga maxima: 8 Kg. Kit com 
5 unidades 

1 3 

2 UN !Banqueta baixa em madeira maciça, 50 cm de 
altura, pintura na cor branca. 

1 

3 Estrado (pallet) em plástico preto, largura: 
UN 11000 mm, comprimentol200mm altur. 

15mm. Capacidadme para 1500Kg. 
5 

4 UN [Livro BPR - Guia de Remédios edição 
2016/2017. Editora Artmed. 

2 

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

CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO. 

Parágrafo Primeiro - A execução do presente Contrato dar-se-á sob a forma de execução 
indireta, em regime de prestação de serviços, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde, 
deste Município de Planalto. 

CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR CONTRATUAL 

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

Parágrafo Primeiro - O pagamento será efetuado em até 15( quinze) dias após a realização do 
serviço, com apresentação da respectiva nota fiscal. 
Parágrafo Segundo- A Nota Fiscal de faturamento preenchida sem rasuras, com a descrição 
completa, devidamente certificada pelo responsável da Secretaria Municipal de Educação, 
comprovando que o serviço foi executado em conformidade com as condições estabelecidas no 
Edital, Anexos e Cronograma: 
a) Descrição dos serviços prestados, com quantidades, valores unitário e total; 
b) Numero do processo licitatório. 
e) Número do Contrato. 

Parágrafo Terceiro- A contratada ficará obrigada a repassar para a contratante, na proporção 
~ correspondente, eventuais reduções de preços, decorrentes de mudança de alíquotas de impostos 

incidentes sobre a prestação dos serviços objeto do presente edital, em função de alterações na 
legislação pertinente. 

Parágrafo Quarto - Em recaindo o dia de pagamento no sábado, domingo ou feriado, o 
pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente ao mesmo. 
Parágrafo Quinto - O pagamento será efetuado através de transferência eletrônica, para conta 
em nome da Pessoa Jurídica contratada, à vista da fatura/nota fiscal por ele apresentada, no 
prazo previsto no parágrafo segundo da presente Clausula. 
Parágrafo Quinto- Caso se verifique erro na fatura, o pagamento será sustado até que 
providências pertinentes sejam tomadas por parte da Contratada, emitente da fatura. 
Parágrafo Sexto- Em caso de não cumprimento pela contratada de disposição contratual, os 
pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer outras 
disposições contratuais. 
Parágrafo Sétimo- Será retido na fonte pagadora o Imposto Sobre Serviço (ISS). 

CLÁUSULA QUINTA-DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

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

Parágrafo Segundo - Constituem obrigações da CONTRATANTE: 
a) Disponibilizar o local para atendimento dentro da Unidade de Saúde, bem como acesso 

ao sistema eletrônico de registro das atividades e prontuário médico. 
b) Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus serviços 

de acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do 
Termo de Referência; 

c) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com 
as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

d) Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente 
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, 
bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os 
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis, na forma prevista 
no artigo 67 da Lei 8666/93; 

e) Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da 
execução dos serviços, fixando-lhe prazo para correção de tais irregularidades; 
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f) Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato; 
g) Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade 

com as obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas no edital; 

h) Compete a contratante o recebimento, conferência e atestado das notas fiscais emitidas 
pela contratada; 

i) Organizar e regular os fluxos dos usuários do SUS/Planalto-Pr; 
j) Solicitar à empresa nos prazos previstos, a documentação referente a seu pessoal, 

observado as especificações constantes neste termo de referencia, supervisionando 
rotineiramente a observância das normas de Segurança e Higiene do Trabalho; 

k) Providenciar as inspeções da execução dos serviços, com vistas ao cumprimento dos 
prazos pela Contratada, fiscalização da qualidade dos serviços que estão sendo prestados; 

Parágrafo Terceiro - Constituem obrigações da CONTRATADA: 
a) Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência, edital e de sua 

proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das 
cláusulas contratuais; 

b) Arcar com os custos inerentes a execução dos serviços objeto do contrato; 
e) Notificará Administração, através da Secretaria de Saúde, imediatamente e por escrito de 

quaisquer irregularidades que venham ocorrer em função da execução dos serviços; 
d) Não transferir a outrem o objeto do Contrato; 
e) Dar garantias e cumprir rigorosamente os prazos estipulados no contrato; 
f) Garantir a confidencialidade dos dados e informações do paciente; 
g) Manter sempre a qualidade na prestação do serviço executado; 
h) Fica proibida a cobrança de qualquer quantia, a qualquer título, dos serviços prestados 

aos usuários do SUS, ficando a contratada responsabilizada por qualquer cobrança 
indevida feita a usuário; 

i) Manter os seus empregados alocados nos estabelecimentos de saúde nos horários 
predeterminados pela SMS Planalto; 

~ j) Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais 
causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou 
representantes, dolosa ou culposamente, à SMS Planalto ou a terceiros; 

k) Assegurar ao Município as condições necessárias ao acompanhamento, a supervisão, ao 
controle, a fiscalização e auditoria da execução do objeto contratado, permitindo o livre 
acesso dos servidores do Município, a qualquer tempo e lugar, a todos os atos 
relacionados direta e indiretamente ao contratado, quando no desempenho das atividades 
de acompanhamento e controle; 

1) Utilizar empregados habilitados com conhecimento dos serviços a serem executados, de 
conformidade com as normas e determinações em vigor; 

m) Atender os pacientes com dignidade e respeito de modo universal e igualitário, em 
observância ao principio da urbanidade; 

n) Manter seus empregados devidamente identificados, além de provê-los com os 
Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso, sem ônus para a 
contratante; 

o) Substituir imediatamente, em caso de eventual ausência, tais como, faltas, férias e 
licenças, o empregado posto a serviço da Contratante, devendo identificar previamente o 
respectivo substituto ao Fiscal do Contrato; ,;· 
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p) Responder por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento da obrigação 
constante do item anterior; 

q) Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 
tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere 
responsabilidade ao Município de Planalto; 

r) Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da contratante; 
s) Relatar à SMS Planalto toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços; 
t) Fornecer sempre que solicitados pela Contratante, os comprovantes do cumprimento das 

obrigações previdenciárias, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, guia do 
recolhimento do INSS, e do pagamento dos salários e benefícios dos empregados 
colocados à disposição da Contratante; 

u) Não permitir a utilização do trabalho do menor; 
v) Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital, 
apresentando com a fatura mensal os comprovantes de regularidade fiscal, social e trabalhista; 

w) A contratada não poderá alterar as instalações, bem como o endereço de atendimento sem 
consentimento prévio e por escrito da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura 
Municipal de Planalto - Pr; 

x) E de responsabilidade da contratada manter absoluto sigilo sobre quaisquer documentos, 
informações ou dados que tiver conhecimento ou acesso em decorrência da execução do 
serviço; 

y) Apresentar os documentos de cobrança exigidos no edital, inclusive nota fiscal, enviando 
ao setor de Regulação, Controle e Avaliação - SMS Planalto; 

z) Executar os serviços conforme proposto pela Contratante durante o prazo de vigência do 
contrato respeitando suas Cláusulas; 

aa) Responder por erro de qualquer natureza relativo aos métodos utilizados, seja na esfera 
administrativa, civil ou penal; 

bb) Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionados por seus empregados 
decorrentes do cumprimento deste Contrato; 

cc) Permitir a fiscalização dos serviços pela Secretaria Municipal de Saúde de Planalto, em 
qualquer tempo, e mantê-la permanentemente informada a respeito do andamento dos mesmos; 

dd) Adotar fluxos, protocolos e sistemas informatizados quando implantado pela SMS 
Planalto na execução do objeto deste contrato, sem custo para a contratante; 

ee) Manter sempre um profissional da área com autonomia para tomar deliberação e/ou 
atender solicitação da contratante, quanto a tudo que se relacione à boa execução dos 
serviços contratados; 

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

DOTAÇÕES 
Conta da despesa / Funcional programática! Destinação de recurso 
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01750 09.126.10.301.1001.2033 3.3.90.30.00.00.00498 01741 09.126.10.301.1001.2033 3.3.90.30.00.00.00494 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES POR INADIMPLENCIA DO CONTRATO - FASE CONTRATUAL 

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

.--, a) Ocorrendo atraso, ou não realização da entrega do objeto conforme contratado, injustificado o 
atraso, a Contratada incidirá em multa na ordem de 1 % (um por cento) sobre o valor total 
percebido pela Contratada, por dia de atraso na entrega. 
b) 10% ( dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da 
obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de 
negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 1 O ( dez) dias contados da ata de sua convocação; 

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

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

CLÁUSULA OITAVA - PRAZOS 

Parágrafo Primeiro - O prazo de execução do objeto do presente Contrato será até 31/12/2019 e 
a vigência do contrato será até 31/12/2019. 

CLÁUSULA NONA - DO REAJUSTE 

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

CLÁUSULA DÉCIMA - RESCISÃO 

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

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

f) o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar 
e fiscalizar a execução deste Contrato, assim como a de seus superiores; 
g) cometimento reiterado de faltas na execução do contrato; 
h) decretação de falência ou instauração de insolvência civil; 
i) dissolução de Sociedade; 

j) alteração social e a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juízo da 
Administração, prejudiquem a execução deste Contrato; 
k) razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificados e 
determinados pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada o 
CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato amplo conhecimento Público; 

1) ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 
execução deste Contrato. 

Parágrafo Segundo - O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos 
fatos elencados no art. 78 e seguintes da Lei nº 8.666/93. 
Parágrafo Terceiro - A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso 
de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666/93. 

CLAUSLUA DÉCIMA PRIMEIRA - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

Paragrafo Primeiro - A SMS Planalto e Município de Planalto devem acompanhar e fiscalizar a 
conformidade de entrega dos objetos, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, por 
meio de um representante especialmente designado, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993. 
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Paragrafo Segundo - A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada 
com base nos critérios previstos no Termo de Referência. 
Paragrafo Terceiro O representante da Administração anotará em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o 
nome dos empregados eventualmente envolvidos, adotando as providências necessárias ao fiel 
cumprimento das cláusulas contratuais e comunicando a autoridade competente, quando for o 
caso, conforme o disposto nos §§ 1 ° e 2° do artigo 67 da Lei nº 8.666, de 1993. 
Paragrafo Quarto- A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições 
técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na 
ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e 
prepostos, de conformidade com o artigo 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 
Paragrafo Quinto - Caberá à Secretaria Municipal de Saúde avaliar os serviços prestados pela 
contratada. 

Paragrafo Sexto - A fiscalização acompanhará a execução dos serviços, solucionando quaisquer 
casos concernentes a este, que forem de sua competência, levando ao conhecimento do 
responsável pela contratação. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA COMUNICAÇÃO 

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - SUBCONTRATAÇÃO 

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - CASOS OMISSOS 

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO 

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

CONTRATANTE 
CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: . 
··················································· 
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MUNICIPIO DE PLANALTO 

CNPJ N° 76.460.526/0001-16 
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85750-000 PLANALTO PARANÁ 

PARECER JURÍDICO 

Senhor Prefeito, 

RELATÓRIO 

1. Trata-se de procedimento licitatório, na modalidade Pregão Presencial, 
com vistas à contratação de empresa para aquisição de materiais de consumo e 
investimento, destinadas exclusivamente às ações que envolvem os serviços de 
Assistência Farmacêutica nas Unidades Municipais de Saúde do Município de Planalto-PR. 

2. Foram anexados 03 (três) orçamentos acostados aos autos, porém não 
há pesquisa junto ao banco de preços, o que serviu de base de cálculo para a 
estipulação dos preços da licitação. 

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

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

a) Solicitação; 

b) Termo de referência; 
c) Orçamentos; 

d) Despacho do Prefeito Munic;pal determinando a remessa dos 
presentes autos ao Contador para indicação de recursos de ordem 
orçamentária para garantir a despesa; Remessa à Procuradoria 
Jurídica para emissão de parecer jurídico, datado de 04 de setembro 
de 2018; 

e) Parecer Contábil da Secretaria de finanças datado de 04 de 
setembro de 2018; 

f) Autorização para Abertura de Processo Administrativo de Licitação 
firmado pelo Prefeito Municipal, datado de 04 de setembro de 2018; 
g) Minuta do edital, anexos e minuta do contrato; 

5. Na sequência, em data de 05 de setembro de 2018, o processo foi 
remetido a esta Procuradoria, para a análise prévia dos aspectos jurídicos da 
minuta de edital elaborada e minuta do contrato, prescrita no art. 38, parágrafo 
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único, da Lei n° 8.666/93. Este Parecer, 
municipalidade no controle interno da 
praticados na fase preparatória da licitação. 

portanto, tem o escopo de assistir a 
legalidade dos atos administrativos 

I. DA ADEQUAÇÃO DA MODALIDADE LICITATÓRIA ELEITA 

ANÁLISE JURÍDICA 

\/ 
/r p~ 

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

7. Nos termos do parágrafo único do art. 1° do referido diploma legal1, 
são considerados bens e serviços comuns aqueles cujos padrões de desempenho e 
qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de 
especificações usuais no mercado. 

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

9. Contudo, na hipótese, a Administração optou pela utilização do pregão presencial, o que não foi justificado. 

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

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

12. Por fim, o artigo 2° do Decreto n° 7.892, de 2003 enumera as 
situações nas quais deverá ser adotado, preferencialmente, o Sistema de Registro 
de Preços. Tais hipóteses não são exaustivas, dependendo a utilização de referido 
sistema mais do atendimento ao interesse público do que do enquadramento preciso em uma delas. 

I 

Art. 1 ° da Lei nº 10.520/2002: "Para aquisiçc7o de bens e serviços comuns. poderá ser adotada a licitoçc7o na modalidade de 
pregào, que será regida por esta Lei. Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços comuns. pum os fins e efeit os deste 
artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamem» definidos pelo edital, por meio de espec1Jicações usuais no mercado.·· 
2 

Art 11. As compras e contratações de bens e Se!Vlços comuns no âmbito da Umao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Mun1op1os, quando efetuadas pelo 

sistema de registro de preços previsto no art 15 da lei n" 8.666, de 27 de ;unho de 1993. poderáa adotar a modalidade de pregão conlo11ne regulamento esoocmco 
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II. DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A REALIZAÇÃO DO PREGÃO 

13. O pregão é regido pela Lei nº 10.520/2002, o Decreto n° 3.555/2000, e, subsidiariamente, a Lei n° 8.666/93. 

14. Os requisitos a serem observados na fase preparatória da licitação 
foram estabelecidos no art. 30 da Lei n° 10.520/2002, que assim dispõe: 

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

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

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

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

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

2.1. Da justificativa da contratação 

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

17. Nos autos, se encontram encartados a justificativa da contratação, 
com exposição da sua motivação e dos benefícios dela resultantes, constando no 
termo de referência a necessidade de contratação para suprir as necessidades da 
Administração Municipal, não tendo este Procurador Jurídico como analisar as 
3 
Lei nº 10.520/2002. art. 3º. 1: Decreto nº 3.555/2000. arr, 8°. Ili a. 
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questões de conveniência e necessidade, sendo de responsabilidade de quem às 
declarou e solicitou e de quem autorizou a sua compra. 

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

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

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

2.2. Do Termo de Referência e da definição do objeto 

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

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

23. Ainda quanto ao Termo de Referência, infere-se do art. 8°, III, "a" do 
Decreto n° 3.555/2000 que balizará a definição do objeto do certame pela 
autoridade competente, exigida na Lei do Pregão (nº 10.520/2002). Nos autos, 
percebe-se a consonância entre o objeto detalhado pela área requisitante e aquele 
definido pela autoridade competente, constante da minuta de Edital. 

24. Para a licitude da competição, impende também que a definição do 
objeto, refletida no Termo de Referência, corresponda às reais necessidades do 
Município, evitando-se detalhes excessivos, irrelevantes ou desnecessários, capazes 
de conduzir à limitação da competitividade do certame. Registre-se que não 
incumbe à Procuradoria avaliar as especificações utilizadas, dado o seu caráter 
eminentemente técnico, recomendando-se à Administração que verifique o 
cumprimento deste requisito. 

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

26. Ao que tudo indica, tal requisito foi atendido. 

2.3. Da pesquisa de preços e do orçamento estimado 

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

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

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

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

31. Observe-se que as empresas pesquisadas devem ser do ramo 
pertinente à contratação desejada (Acórdão n° 1. 782/2010-Plenário) e que não 
ode haver vínculo societário entre as empresas pesquisadas (Acórdão n° 

4.561/2010-1ª Câmara). 

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

a) A identificação do servidor responsável pela cotação (AC-0909- 
10/07-1); 

b) A caracterização completa das empresas consultadas, com menção 
ao endereço e números de telefones (AC-3889-25/09-1); 

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

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

33. Ademais, vale asseverar que a adequada pesquisa de preços é 
essencial para aquilatar o orçamento da contratação, sendo imprescindível para a 
verificar a existência de recursos suficientes para acobertá-la. 
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5 

J .J e 



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

35. No presente caso, houve a apresentação de 03 (três) orçamentos, 
porém não houve pesquisa junto ao Banco de Preços, sugerindo que a 
Administração Municipal adote como prática a cotação em tal sistema, conforme 
amplamente já recomendado. 

36. Destaco que no presente caso muitas pesquisas de preço foram 
realizadas em sítios eletrônicos em diversas empresas, inclusive MERCADO LIVRE, 
onde diversos fornecedores pessoas físicas vendem seus produtos, tanto novos 
quanto usados, o que deve ser observado pela Administração Municipal em casos 
futuros para que não hajam equívocos na formação do preço inicial da licitação, 
tanto superiores ao preço de mercado, quanto inferiores. 

2.4. Das Exigências de Habilitação 

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

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

2.5. Dos critérios de Aceitação das Propostas 

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

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

4 
Art. 18. 1 da 1 ,C n" 12312006: Art. 6" do Decreto n" 6.204/2007 e art. 34 da Lei n" 1 1.488/2007. 
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2.6. Da Previsão de existência de recursos orçamentários 

41. A Lei n° 8.666/93, aplicável ao presente caso, estabelece que a 
realização de licitação depende da previsão de recursos orçamentários que 
assegurem o pagamento das obrigações decorrentes das aquisições e da 
contratação dos serviços comuns. 

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

2.7. Autorização para a abertura da licitação 

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

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

45. No presente caso, tal exigência foi cumprida. 

2.8. Da Minuta do Edital e seus Anexos 

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

CONCLUSÃO 

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

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

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

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

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

PARECER JURÍDICO 
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e) Sugiro nova pesquisa de preços no Banco de Preços. 

f) Solicito que a justificativa para a não utilização de tais critérios e métodos 
deverá vir por escrito aos autos, sob responsabilidade de quem as declarar. 

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

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

Após, à consideração superior. 
Planalto/PR, 05 de setembro de 2018. 

Í"\ 

\\ 
' 1 

JOÃO ANbERSON KLAUCK 1 

Proc~çlurídi\o - OAB/PR n. 61.323 p- \\ 
/ \ 
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MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPJ Nº 76.460.526/0001-16 

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

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

EDITAL DE LICITAÇÃO 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2018 
TIPO:MENORPREÇOPORITEM 

"EXCLUSIVO ME-EPP" 

1-PREÂMBULO: 

1.1- O MUNICIPIO DE PLANALTO - ESTADO DO PARANÁ, Setor de Compras e 
Licitações, através do(a) Pregoeiro (a) e respectiva equipe de apoio, designados pela Portaria nº 
O 19/2018, com a devida autorização expedida pelo Prefeito Municipal Sr. Inácio José Werle, de 
conformidade com a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e suas alterações, Decreto Municipal 
de nº 2727 /2007 de 26/06/2007, e subsidiariamente a Lei nº. 8.666 de 21 de junho de 1993, suas 
alterações, Lei Complementar 123/06 e Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014 e 
demais legislações aplicáveis, toma pública a realização de licitação, no dia 19/09/2018 às 08:30 
(oito e trinta) horas, no Prédio da Prefeitura Municipal sito a Praça São Francisco de Assis, nº 
1583, Município de Planalto, Estado do Paraná, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, nos 
termos constante no item 2 do presente instrumento, nas condições fixadas neste Edital e seus 
Anexos, sendo a presente licitação do tipo MENOR PREÇO POR ITEM: 

1.2- Recebimento dos envelopes para protocolo, propostas e documentação de habilitação, 
deverão ser entregues no máximo até às 08:30h (oito e trinta) horas do dia 19/09/2018. 

1.3- O edital completo poderá ser obtido pelos interessados no site do Município de Planalto - 
www.planalto.pr.gov.br. Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone ( 46) 3555-8100 
Ramal 204, e-mail: licitacao@planalto.pr.gov.br ou junto ao Departamento de Licitação do 
Município no endereço acima citado, de segunda a sexta feira, no horário das 07:30 às 11 :30 e das 13:00 às 17:00 h. 

2-DOOBJETO 

2.1- É objeto desta licitação a seleção de sociedade empresana especializada visando à 
aquisição de MATERIAIS DE CONSUMO E INVESTIMENTO, destinados 
exclusivamente às ações que envolvem os serviços de Assistência Farmacêutica nas 
Unidades Municipais de Saúde do Município de Planalto-PR nas condições fixadas neste 
edital e seus anexos. 

UN lCaixa organizadora em plástico com 11 
divisórias, tamanho rrummo: 28cm de 

1 1 !comprimento 18cm de largura, 4cm de altura, 
transparente, com divisórias de 3 tamanhos 
diferentes. 

16 
R$21,61 R$345,76 

,., " 
----~--~ "'"~ ~, ~ ... --~-·~ 
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UN multifuncional R$394,38 R$2.366, 2 Toner para impressora 6 28 LaserJet Pro 400MFP 

R$4,94 R$741,00 3 UN Pasta para arquivo suspenso, em plástico, com 
150 grampo, transparente, medidas: 24 x 36 cm 

UN Arquivo morto em papelão. Medidas internas: R$2,86 R$57,20 4 
20 340/140/241mm. 

UN Pasta com aba elástico. Fechamento elástico, R$3,20 R$128,00 5 
material: polipropileno, dimensões: 335 x 235 40 
mm, espessura: 0,28mm, transparente. 

R$19,41 R$970,50 FARD Saco de papel monolúcido, tipo pipoca, 6 o tamanho 2, branco 
50 100% celulose, fardo com 500 unidades 

tamanho fechado aproximado l 5,5cm/8cm 

R$344,60 R$344,60 UN Caixa térmica com rodas resistentes. Alça 
resistente, tampa articulada e dreno para 

7 escoamento. Fabricada em polietileno de alto 1 impacto. Capacidade 70 litros. 

Cor azul. 

Sacola plástica branca lisa de alta densidade R$51,98 R$519,80 8 PCTE 
60180cm tipo camiseta. Pacote contendo lKg 10 

Sacola plástica branca lisa 25/35cm tipo R$46,61 R$932,20 9 PCTE 
20 camiseta. Pacote com 1000 unidades. 

Caixa organizadora 60 litros, cristal, com R$85,92 R$859,20 10 UN 
10 tampa e travas. 

UN Painel mural para fotos ou recados em metal R$74,69 R$149,38 11 
2 50180cm. Nas cores branca, metal ou prata. 

UN Caneta fixa com corrente. Base na cor prata, R$20,23 R$202,30 12 
fixação com fita adesiva, corrente de 50 cm. 10 
Compatível para refil de caneta BIC simples. 

UN Termo-higrômetro digital de parede e mesa R$84,0l R$504,06 13 com sensor externo. 
6 

,-····-··--·~ -- 
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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 

PCTE Pacote de papel sulfite branco padrão A4 R$20,06 R$401,20 14 75G/M2, com 500 folhas. 20 

UN Bobina de gelo reutilizável rígido, mini, 200 R$6,66 R$333,00 15 mi 12/7 /2,5cm. 50 

R$14,75 R$735,00 UN Caixa térmica isopor simples, quadrada, 16 capacidade 1,500ml. Medidas internas: 50 145xl30x90mm 

~ 

UN Kit de cesto expositor, prático e compacto, 
com pés desencaixáveis. Cestos empilháveis, 
embalagem firme e robusta. Largura: 435mm 
Altura: 280mm 3 

1 

5 

2 

R$83,71 1 R$83,71 

R$124,09 IR$620,45 

R$75,81 IR$151,62 

R$75,54 Profundidade: 
Peso: 
Carga rnaxima: 
5 unidades 

0,72 
8 Kg. 

375mm 
kg 

Kit com 

R$226,62 

2.2- O valor máximo correspondente ao total do objeto é de R$ 10.671,88 (Dez mil seiscentos e 
setenta e um reais e oitenta e oito centavos) conforme demonstrado no Anexo I, do presente ato 
convocatório. 

UN /Banqueta baixa em madeira maciça, 50 cm de 
altura, pintura na cor branca. 

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

2 

3 Estrado (pallet) em plástico preto, largura: 
UN 11000 mm, comprimentol200mm altural 

15mm. Capacidadme para l 500Kg. 

4 UN /Livro BPR - Guia de Remédios edição 
2016/2017. Editora Artmed. 

3 - DA ABERTURA: 

LOCAL: Prefeitura Municipal de Planalto - PR 

3 
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MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPJ Nº 76.460.526/0001-16 

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000. 
e-mail: planalto@rline.com.br 

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
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Praça São Francisco de Assis, nº 1583 - Centro - CEP: 85.750-000. 
Planalto - PR 
DATA: 19/09/2018. 
HORA: 08:30 horas. 

4 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 

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

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

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

5 - DO CREDENCIAMENTO DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

5.1- DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO 
(documentação que deverá ser apresentada separadamente e fora dos envelopes): 

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

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

5.2.1 - No caso de sócio ou proprietário: 
5.2.1.1 - Carteira de Identidade ou documento equivalente (com fotografia); 
5.2.1.2 - Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de Sociedades Empresariais; 
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5.2.1.3 - Documento de Eleição de seus Administradores, no caso de Sociedades por Ações; 
5.2.1.4 - Inscrição no Registro Público da Junta Comercial pertencente, no caso de Empresário 
Individual; 
5.2.1.5 - Declaração de que atende os requisitos de habilitação, conforme o modelo anexo 
(Anexo III); 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.4- DESCLASSIFICAÇÃO DAS LICITANTES 

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

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

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

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

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

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

7 -FORMAS DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

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

ENVELOPE I - PROPOSTA DE PREÇOS 
MUNICIPIO DE PLANALTO 
(NOME COMPLETO DO LICITANTE) 
(CNPJ DA LICITANTE) 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 080/2018 

ENVELOPE II - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
MUNICIPIO DE PLANALTO 
(NOME COMPLETO DO LICITANTE) 
(CNPJ DA LICITANTE) 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 080/2018 

8 - DA HABILITAÇÃO. 

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

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

8.2.1- Da Regularidade Fiscal 

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

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

8.2.1.3 - 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; 
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8.2.1.4 - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação de 
Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria de Municipal da Fazenda, do 
domicilio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma de lei; 

8.2.1.5 - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, 
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com 
o objeto contratual; 

8.2.2- Da Qualificação Econômica Financeira 

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

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

8.2.4 - Documentos Complementares: 

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

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

8.2.4.3 - Declaração de Idoneidade ( anexo IV) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 

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

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

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

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

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

10 - DO JULGAMENTO: 

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

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

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

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

10.2- Etapa de Classificação de Preços: 

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

10.2.2- O(a) Pregoeiro (a) informará aos participantes presentes quais licitantes apresentaram 
propostas de preço para o fornecimento do objeto da presente licitação e os respectivos valores ofertados. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10.2.16- Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente as 
sanções administrativas constantes do item 12, deste Edital. 
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10.2.17- Será desclassificada a proposta que contiver preço ou execução do objeto condicionados 
a prazos, descontos, vantagens de qualquer natureza não previstos neste Pregão; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10.4.5- Constatado o atendimento das exigências previstas neste Edital, a licitante será declarada 
vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação, pelo(a) próprio(a) Pregoeiro (a), na 
hipótese da inexistência de recursos, ou desistência de sua interposição, e pela autoridade titular 
do órgão promotor do certame, na hipótese de existência de recursos e desde que improvisos, 
face ao reconhecimento da regularidade dos atos procedimentais. 
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10.4.6- Caso o proponente não atenda às exigências de habilitação, o(a) Pregoeiro (a) examinará 
a oferta subsequente de menor preço, decidirá sobre sua aceitabilidade e, em caso positivo, 
verificará as condições de habilitação de seu proponente, e assim sucessivamente, até a apuração 
de uma oferta aceitável cujo proponente atenda os requisitos de habilitação, caso em que será 
declarado vencedor, o(a) Pregoeiro (a) poderá negociar diretamente com o proponente para que 
seja obtido preço melhor. 

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

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

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

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

11- CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

11.1. O prazo de entrega dos itens é de 7(sete) dias após o recebimento da Solicitação de 
Compra. Os itens deverão ser entregues na Secretaria de Saúde de Planalto, localizada na Rua 
Júlio Skrzypczak, 742 - Bairro: Nossa Senhora de Lourdes, CEP: 85750-000 município de 
Planalto-PR, de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 1 lh30 e das 13h às 17h; 

11.2. Os itens serão recebidos, imediatamente depois de efetuada a entrega, pelo(a) responsável 
pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua 
conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta. 

11.3. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 
especificações, devendo ser substituídos no prazo de 48 ( quarenta e oito) horas, a contar da 
notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 
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11.4 - Caberá a Contratada apresentar sempre que solicitado, durante a execução do Contrato, 
documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações 
assumidas na licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, 
fiscais e comerciais; 

12- SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, RESCISÃO E MULTA: 

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

12.1.1- À proponente que não honrar a proposta protocolada ou solicitar a desistência dela, 
poderão ser aplicadas, a critério da Administração, as seguintes penalidades: 

12.1.1.1- Multa de até 2,0 % (dois por cento) do valor global proposto, no caso de desistência de 
proposta protocolada, e ainda poderão ser aplicadas, neste caso, as penalidades dos itens 
seguintes; 

12.1.1.2- Suspensão do direito de licitar pelo prazo que a autoridade competente fixar, segundo 
graduação que for estipulada em razão da natureza da falta; 

12.1.1.3- A declaração de inidoneidade para licitar na Administração Municipal. 

12.1.1.4- 10% (dez por cento) sobre o valor total dos itens vencedores da licitação, no caso de 
recusa injustificada da licitante adjudicatária em firmar o instrumento de contrato ou deixar de 
apresentar os documentos exigidos para a sua celebração, nos prazos e condições estabelecidas 
neste Edital; 

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

FASE 

12.2.2- A Contratada inadimplente será aplicada total ou parcialmente, às sanções legais, a saber: 

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

12.2.3- A Contratada inadimplente será aplicada total ou parcialmente, as multas cabíveis, a saber: 

a) Ocorrendo atraso, ou não realização da prestação de serviços, injustificado, a Contratada 
incidirá em multa na ordem de 1 % (um por cento) sobre o valor total percebido pela Contratada, 
por dia de atraso ou não realização do serviço. 
b) 10% ( dez por cento) sobre o valor do contrato, por infração a qualquer cláusula ou condição 
do contrato, aplicada em dobro na reincidência; 
e) 10% ( dez por cento) sobre o valor total do período de vigência do contrato, contados da última 
prorrogação, no caso de rescisão do contrato por ato unilateral da administração, motivado por 
culpa da Contratada, garantida defesa prévia, independentemente das demais sanções cabíveis. 

13- DO REAJUSTE 

13.1 - Os preços dos objetos, constantes neste edital, caracterizando o valor unitário do objeto 
são FIXOS E IRREAJUST Á VEIS, salvo por fator superveniente que caracterize a situação 
prevista na alínea "d" do inciso II do artigo 65 da Lei Federal 8666/03. 

13.2 - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pela CONTRATADA, esta deverá 
comprovar a quebra do equilíbrio econômico-financeiro do fornecimento, por meio de 
apresentação de planilha(s) detalhada(s) de custos seguindo a mesma metodologia da 
composição da proposta e documentação correlata (lista de preços de fabricantes, notas fiscais de 
aquisição de produtos e/ou matérias-primas, etc), que comprovem que a contratação tomou-se 
inviável nas condições inicialmente avençadas. 

13.3 - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Município de Planalto, este deverá 
comprovar o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, em prejuízo da 
Municipalidade. 

13.4 - Fica facultado ao Município de Planalto realizar ampla pesquisa de mercado para 
subsidiar, em conjunto com a análise dos requisitos dos subitens anteriores, a decisão quanto a 
revisão de preços solicitada pela CONTRATADA. 

13.5 - A eventual autorização da revisão dos preços contratuais será concedida após a análise 
técnica e jurídica do Município de Planalto 

13.6 - Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo analisadas, a 
CONTRATADA não poderá suspender o fornecimento e os pagamentos serão realizados aos 
preços acordados no presente instrumento. 

14- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

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

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

DOTAÇÕES 
Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso 

01750 09.126.10.301.1001.2033 3.3. 90.30.00.00.00498 
01741 09.126.10.301.1001.2033 3.3. 90.30.00.00.00494 

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

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

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

14.6- As Notas Fiscais deverão ser entregues na sede do Licitador, no endereço já declinado no 
preâmbulo da presente, contendo a descrição processo licitatório, PREGÃO RESENCIAL nº 
080/2018. 

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

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

15-DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DOS RECURSOS 

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

a) Protocolo no Departamento de Licitação do Município de Planalto - PR., na Praça São 
Francisco de Assis, nº 1583, centro, de 2ª a 6ª feira, no horário compreendido entre as 07h30 e 
l lh30 e das 13h00 e 17h00. 
b) Recebimento via postal, por qualquer forma de entrega, contando-se o prazo de recebimento, 
não o prazo de postagem; 
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15.2- O prazo para impugnação do Edital é de 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para 
recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providencias ou 
impugnar o ato convocatório. 

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

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

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

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

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

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

16 - VIGÊNCIA E EXECUÇÃO 

16.1- O prazo de execução do Contrato será até 31/12/2018 

16.2- O prazo de vigência do Contrato será até 31/12/2018. 

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

17 - DA CONTRATAÇÃO 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

18 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

18.1 - A SMS Planalto e Município de Planalto devem acompanhar e fiscalizar a conformidade 
da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito 
cumprimento do ajuste, por meio de um representante especialmente designado, na forma dos 
arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993. 

18.2 - A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos 
critérios previstos no Termo de Referência. 

18.3 - O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 
empregados eventualmente envolvidos, adotando as providências necessárias ao fiel 
cumprimento das cláusulas contratuais e comunicando a autoridade competente, quando for o 
caso, conforme o disposto nos §§ 1 º e 2º do artigo 67 da Lei nº 8.666, de 1993. 

18.4 - A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante 
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios 
redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, 
não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de 
conformidade com o artigo 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

18.5 - Caberá à Secretaria Municipal de Saúde avaliar os serviços prestados pela contratada. 
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18.6 - A fiscalização acompanhará a execução dos serviços, solucionando quaisquer casos 
concernentes a este, que forem de sua competência, levando ao conhecimento do responsável 
pela contratação. 

19-DISPOSIÇÕES GERAIS 

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

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

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

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

20 - ANEXOS DO EDITAL 

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

ANEXO I - Proposta de Preços (arquivo digital); 
ANEXO II - Modelo de Carta de Credenciamento; 
ANEXO III - Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação; 
ANEXO IV - Modelo de Declaração de Idoneidade; 
ANEXO V - Modelo de Declaração de Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do Artigo 7º 
da Constituição Federal; 
ANEXO VI - Modelo de declaração de enquadramento de ME ou EPP 
ANEXO VII-Minuta de Contrato; 
ANEXO VIII - Termo de Referencia 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2018 

ANEXO II - CARTA DE CREDENCIAMENTO 

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 

080/2018, instaurado pelo Município de Planalto, na qualidade de representante legal da 

empresa, com poderes para representar a empresa, elaborar a proposta, oferecer lances, assinar 
atas, interpor de recurso e praticar todos os demais atos que se fizerem necessários. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente 

Local e data ! / 
---- 

NOME: 

RG/CPF 

CARGO 

(assinatura com firma reconhecida) 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 0802018 

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO 

( documento obrigatório) 

O representante legal da empresa ~~~~~~~~~~~~~~~ 
, na qualidade de Proponente do procedimento ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2018, 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 080/2018 

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2018, instaurado 

pelo Município de Planalto, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o 
Poder Público, em qualquer de suas esferas. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

Local e data / / 
----- 

NOME: 

RG/CPF 

CARGO 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2018 

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

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade de 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2018, por seu representante, declara, na forma e sob as penas 

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

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

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

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

Local e data / / 
---- 

NOME: 

RG/CPF 

CARGO 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2018 

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

ENDEREÇO FONE: _ 

MUNICIPIO: EST. 
------- 

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

_________________ , na qualidade de Proponente do procedimento 
licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2018, instaurado pelo 
Município de Planalto, declara para todos os fins de direito que estou(amos) sob o regime de 
microempresa ou empresa de pequeno porte, para efeito do disposto na Lei Complementar 123, 
de 14 de dezembro de 2006 LC 147/2014. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

Local e data ! ! 
---- 

NOME: 

RG/CPF 

CARGO 
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MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº .... ./2018 
PREGÃO PRESENCIAL Nº080/2018 

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PLANALTO, pessoajurídica de direito Público Interno, 
com sede à Praça São Francisco de Assis, nº 1583, inscrito no CNPJ nº 76.460.526/0001-16, 
neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, senhor INÁCIO JOSÉ WERLE, 
em pleno exercício de seu mandato e funções, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste 
Município de Planalto, Estado do Paraná, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.846.233-0 e 
do CPF/MF sob nº 815.418.219-04. 
CONTRATADA: , devidamente inscrita no 
CNPJ sob n.º , com sede à , Nº , na 
Cidade de , neste ato representado pelo Administrador(a) o Sr(a) . 
............................................ , brasileiro(a), comerciante, portador(a) do RG n.º 
........................................... , e do CPF sob n.º , residente e domiciliado(a), na 
Cidade de .................................................................................................................................. , 
pelas partes contratantes, fica acertado e ajustado o presente contrato, que se regerá nos termos 
da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, assim como pelas condições do Edital de Pregão 
Presencial Nº 080/2018 pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras de direitos, obrigações e 
responsabilidades das partes. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

O objeto deste contrato é a contratação de empresa especializada visando a aquisição de MATERIAIS DE 
CONSUMO E INVESTIMENTO, destinados exclusivamente às ações que envolvem os serviços de 
Assistência Farmacêutica nas Unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do município de 
Planalto - PR, nas condições fixadas nas cláusulas a seguir: 

UN lCaixa organizadora em plástico com 11 
divisórias, tamanho mínimo: 28cm de 

1 1 lcomprimento 18cm de largura, 4cm dei 16 
altura, transparente, com divisórias de 3 
tamanhos diferentes. 

2 1 UN lroner para impressora rnultifuncional] 6 
LaserJet Pro 400MFP 

UN Pasta para arquivo suspenso, em plástico, 
3 1 com grampo, transparente, medidas: 24 x 361 150 

cm 
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4 UN Arquivo morto em papelão. Medidas 20 internas: 340/140/241mm. 

UN Pasta com aba elástico. Fechamento 
5 elástico, 40 

material: polipropileno, dimensões: 335 x 
235 mm, espessura: 0,28mm, transparente. 

FARDO Saco de papel monolúcido, tipo pipoca, 
6 tamanho 2, branco 50 

100% celulose, fardo com 500 unidades 
tamanho fechado aproximado l 5,5cm/8cm 

UN Caixa térmica com rodas resistentes. Alça 
resistente, tampa articulada e dreno para 

7 escoamento. Fabricada em polietileno de 1 
alto impacto. Capacidade 70 litros. 

Cor azul. 

PCTE Sacola plástica branca lisa de alta densidade 8 60/80cm tipo camiseta. Pacote contendo 10 
lKg 

9 PCTE Sacola plástica branca lisa 25/35cm tipo 20 camiseta. Pacote com 1000 unidades. 

10 UN Caixa organizadora 60 litros, cristal, com 10 tampa e travas. 

11 UN Painel mural para fotos ou recados em metal 2 50/80cm. Nas cores branca, metal ou prata. 

UN Caneta fixa com corrente. Base na cor 
12 prata, fixação com fita adesiva, corrente de 10 

50 cm. Compatível para refil de caneta BIC 
simples. 

UN Termo-higrômetro digital de parede e mesa 
13 com sensor externo. 6 

PCTE Pacote de papel sulfite branco padrão A4 
14 75G/M2, com 500 folhas. 20 

UN Bobina de gelo reutilizável rígido, mini, 200 15 ml 12/7/2,5cm. 50 
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UN Caixa térmica isopor simples, quadrada, 
16 capacidade 1,500ml. Medidas internas: 50 

145x130x90mm 

1 3 

2 

UN [Kit de cesto expositor, prático e compacto, 
com pés desencaixáveis. Cestos empilháveis, 
embalagem firme e robusta. Largura: 435mm 
Altura: 280mm 
Profundidade: 375mm 
Peso: 0,72 kg 
Carga maxima: 8 Kg. Kit com 
5 unidades 

UN !Banqueta baixa em madeira maciça, 50 cm de 
altura, pintura na cor branca. 

1 

3 Estrado (pallet) em plástico preto, largura: 
UN 11000 mm, comprimento1200mm altura 

15mm. Capacidadme para 1500Kg. 
5 

4 UN ll.ivro BPR - Guia de Remédios edição 
2016/2017. Editora Artmed. 

2 

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. 
080/2018, juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA. 

CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO. 

Parágrafo Primeiro - A execução do presente Contrato dar-se-á sob a forma de execução 
indireta, em regime de prestação de serviços, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde, 
deste Município de Planalto. 

CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR CONTRATUAL 

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

Parágrafo Primeiro - O pagamento será efetuado em até 15( quinze) dias após a realização do 
serviço, com apresentação da respectiva nota fiscal. 
Parágrafo Segundo- A Nota Fiscal de faturamento preenchida sem rasuras, com a descrição 
completa, devidamente certificada pelo responsável da Secretaria Municipal de Educação, 
comprovando que o serviço foi executado em conformidade com as condições estabelecidas no 
Edital, Anexos e Cronograma: 
a) Descrição dos serviços prestados, com quantidades, valores unitário e total; 
b) Numero do processo licitatório. 
e) Número do Contrato. 
Parágrafo Terceiro- A contratada ficará obrigada a repassar para a contratante, na proporção 
correspondente, eventuais reduções de preços, decorrentes de mudança de alíquotas de impostos 
incidentes sobre a prestação dos serviços objeto do presente edital, em função de alterações na 
legislação pertinente. 
Parágrafo Quarto - Em recaindo o dia de pagamento no sábado, domingo ou feriado, o 
pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente ao mesmo. 
Parágrafo Quinto - O pagamento será efetuado através de transferência eletrônica, para conta 
em nome da Pessoa Jurídica contratada, à vista da fatura/nota fiscal por ele apresentada, no 
prazo previsto no parágrafo segundo da presente Clausula. 
Parágrafo Quinto- Caso se verifique erro na fatura, o pagamento será sustado até que 
providências pertinentes sejam tomadas por parte da Contratada, emitente da fatura. 
Parágrafo Sexto- Em caso de não cumprimento pela contratada de disposição contratual, os 
pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer outras 
disposições contratuais. 
Parágrafo Sétimo- Será retido na fonte pagadora o Imposto Sobre Serviço (ISS). 

CLÁUSULA QUINTA - DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

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

Parágrafo Segundo - Constituem obrigações da CONTRATANTE: 
a) Disponibilizar o local para atendimento dentro da Unidade de Saúde, bem como acesso 

ao sistema eletrônico de registro das atividades e prontuário médico. 
b) Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus serviços 

de acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do 
Termo de Referência; 

e) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com 
as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

d) Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente 
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, 
bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os 
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis, na forma prevista 
no artigo 67 da Lei 8666/93; 

e) Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da 
execução dos serviços, fixando-lhe prazo para correção de tais irregularidades; 



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) Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato; 
g) Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade 

com as obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas no edital; 

h) Compete a contratante o recebimento, conferência e atestado das notas fiscais emitidas 
pela contratada; 

i) Organizar e regular os fluxos dos usuários do SUS/Planalto-Pr; 
j) Solicitar à empresa nos prazos previstos, a documentação referente a seu pessoal, 

observado as especificações constantes neste termo de referencia, supervisionando 
rotineiramente a observância das normas de Segurança e Higiene do Trabalho; 

k) Providenciar as inspeções da execução dos serviços, com vistas ao cumprimento dos 
prazos pela Contratada, fiscalização da qualidade dos serviços que estão sendo prestados; 

Parágrafo Terceiro - Constituem obrigações da CONTRATADA: 
a) Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência, edital e de sua 

proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das 
cláusulas contratuais; 

b) Arcar com os custos inerentes a execução dos serviços objeto do contrato; 
e) Notificará Administração, através da Secretaria de Saúde, imediatamente e por escrito de 

quaisquer irregularidades que venham ocorrer em função da execução dos serviços; 
d) Não transferir a outrem o objeto do Contrato; 
e) Dar garantias e cumprir rigorosamente os prazos estipulados no contrato; 
f) Garantir a confidencialidade dos dados e informações do paciente; 
g) Manter sempre a qualidade na prestação do serviço executado; 
h) Fica proibida a cobrança de qualquer quantia, a qualquer título, dos serviços prestados 

aos usuários do SUS, ficando a contratada responsabilizada por qualquer cobrança 
indevida feita a usuário; 

i) Manter os seus empregados alocados nos estabelecimentos de saúde nos horários 
predeterminados pela SMS Planalto; 

j) Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais 
causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou 
representantes, dolosa ou culposamente, à SMS Planalto ou a terceiros; 

k) Assegurar ao Município as condições necessárias ao acompanhamento, a supervisão, ao 
controle, a fiscalização e auditoria da execução do objeto contratado, permitindo o livre 
acesso dos servidores do Município, a qualquer tempo e lugar, a todos os atos 
relacionados direta e indiretamente ao contratado, quando no desempenho das atividades 
de acompanhamento e controle; 

1) Utilizar empregados habilitados com conhecimento dos serviços a serem executados, de 
conformidade com as normas e determinações em vigor; 

m) Atender os pacientes com dignidade e respeito de modo universal e igualitário, em 
observância ao principio da urbanidade; 

n) Manter seus empregados devidamente identificados, além de provê-los com os 
Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso, sem ônus para a 
contratante; 

o) Substituir imediatamente, em caso de eventual ausência, tais corno, faltas, férias e 
licenças, o empregado posto a serviço da Contratante, devendo identificar previamente o 
respectivo substituto ao Fiscal do Contrato; 
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p) Responder por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento da obrigação 
constante do item anterior; 

q) Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 
tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere 
responsabilidade ao Município de Planalto; 

r) Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da contratante; 
s) Relatar à SMS Planalto toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços; 

t) Fornecer sempre que solicitados pela Contratante, os comprovantes do cumprimento das 
obrigações previdenciárias, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, guia do 
recolhimento do INSS, e do pagamento dos salários e benefícios dos empregados 
colocados à disposição da Contratante; 

u) Não permitir a utilização do trabalho do menor; 
v) Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital, 
apresentando com a fatura mensal os comprovantes de regularidade fiscal, social e trabalhista; 

w) A contratada não poderá alterar as instalações, bem como o endereço de atendimento sem 
consentimento prévio e por escrito da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura 
Municipal de Planalto - Pr; 

x) E de responsabilidade da contratada manter absoluto sigilo sobre quaisquer documentos, 
informações ou dados que tiver conhecimento ou acesso em decorrência da execução do serviço; 

y) Apresentar os documentos de cobrança exigidos no edital, inclusive nota fiscal, enviando 
ao setor de Regulação, Controle e Avaliação - SMS Planalto; 

z) Executar os serviços conforme proposto pela Contratante durante o prazo de vigência do 
contrato respeitando suas Cláusulas; 

aa) Responder por erro de qualquer natureza relativo aos métodos utilizados, seja na esfera 
administrativa, civil ou penal; 

bb) Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionados por seus empregados 
decorrentes do cumprimento deste Contrato; 

cc) Permitir a fiscalização dos serviços pela Secretaria Municipal de Saúde de Planalto, em 
qualquer tempo, e mantê-la permanentemente informada a respeito do andamento dos mesmos; 

dd) Adotar fluxos, protocolos e sistemas informatizados quando implantado pela SMS 
Planalto na execução do objeto deste contrato, sem custo para a contratante; 

ee) Manter sempre um profissional da área com autonomia para tomar deliberação e/ou 
atender solicitação da contratante, quanto a tudo que se relacione à boa execução dos 
serviços contratados; 

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

DOTAÇÕES 

Conta da despesa I Funcional programática j Destinação de recurso 
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01750 09.126.10.301.1001.2033 3.3.90.30.00.00.00498 01741 09.126.10.301.1001.2033 3.3.90.30.00.00.00494 

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

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

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

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

CLÁUSULA OITAVA - PRAZOS 

Parágrafo Primeiro - O prazo de execução do objeto do presente Contrato será até 31/12/2018 e 
a vigência do contrato será até 31/12/2018. 

CLÁUSULA NONA - DO REAJUSTE 

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

CLÁUSULA DÉCIMA - RESCISÃO 

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

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

f) o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar 
e fiscalizar a execução deste Contrato, assim como a de seus superiores; 
g) cometimento reiterado de faltas na execução do contrato; 
h) decretação de falência ou instauração de insolvência civil; 
i) dissolução de Sociedade; 
j) alteração social e a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juízo da 
Administração, prejudiquem a execução deste Contrato; 
k) razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificados e 
determinados pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada o 
CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato amplo conhecimento Público; 
1) ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 
execução deste Contrato. 
Parágrafo Segundo - O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos 
fatos elencados no art. 78 e seguintes da Lei nº 8.666/93. 
Parágrafo Terceiro -A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso 
de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666/93. 

CLAUSLUA DÉCIMA PRIMEIRA - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

Paragrafo Primeiro - A SMS Planalto e Município de Planalto devem acompanhar e fiscalizar a 
conformidade de entrega dos objetos, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, por 
meio de um representante especialmente designado, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, 
de 1993. ..,..,. 
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Paragrafo Segundo - A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada 
com base nos critérios previstos no Termo de Referência. 
Paragrafo Terceiro O representante da Administração anotará em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o 
nome dos empregados eventualmente envolvidos, adotando as providências necessárias ao fiel 
cumprimento das cláusulas contratuais e comunicando a autoridade competente, quando for o 
caso, conforme o disposto nos §§ 1 ° e 2º do artigo 67 da Lei nº 8.666, de 1993. 
Paragrafo Quarto- A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições 
técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na 
ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e 
prepostos, de conformidade com o artigo 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 
Paragrafo Quinto - Caberá à Secretaria Municipal de Saúde avaliar os serviços prestados pela 
contratada. 

Paragrafo Sexto - A fiscalização acompanhará a execução dos serviços, solucionando quaisquer 
casos concernentes a este, que forem de sua competência, levando ao conhecimento do 
responsável pela contratação. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA COMUNICAÇÃO 

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- SUBCONTRATAÇÃO 

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - CASOS OMISSOS 

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO 

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

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0802J18 

ANEXO Ili - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL: BELINKI ~- SOUZA L TDA 

CNPJ Nº 08831603000147 

ENDEREÇO: RUA TENENTE CAMARGO 1015 FONE: 46 35249076 

MUNICIPIO: FRANCISCO BELTRAO EST PR 

D representante legal da empresa Belinki e Souza t.tda , na e ralidade de Proponente do 
procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENC:AL Nº 080/2018, instaurado 
pelo Município de Planalto, declara para fins de direito que a referida empresa cumpre 
plenamente os requisitos de . .abüitaçáo exigidos no respectivo edital de hcitação. 

Francisco Beltrão 18 de Setembro de 2018. 
--------------r----------------------- 

Belinki e Souza Ltda. 
Cí\lPJ/MF Nº (0883160::000147) 
Rua Tenente (amargo, nº 1015 
Bairro Presidente Kenr-edy 
Francisco Beltrão - PR 
Fone: 46 35249076 
centerbelfb@hotmail.corn 

Paulo R~dri~ ~za 
Cpf/<Rg 81l36942ü/&;f°so8269Q9 B .. 

ELINKt "--, 
l. r ; A..;'UZ,4 

Rua , ·ne _ D.4_ 
Sa/;i ;- nte Camarg 1 

I 85[ 2 · Te/.: 46 o, 015 L..: .. , - ,. ... ·3~24-9076 
'>ltrào • P!!] 
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\J!i02/201 B , https://autcJ\Jital.azevedobastos.not.br/hor:,eicomprovante/E6920702180911480028 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE 
JOÃO PESSOA 

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, Joào Pessoa PB 
Tel. (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484 

http://www.azevedobastos.not.br 
E-mail: cartcrio@azevedobastos.not.br 

DECLARAC;ÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bel. Válber Azevédo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e 
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do E:stado da Paraíba, em virtude de Lei, etc ... 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na 
referida sequência. foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes3. 

~ECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundo, dos respectivos serviços de Notas e Registros do 
c:tado da Paraíba. a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os 

atos notariais e registrais, assim, cada Selo Digita! de Fiscalização Extrajudicial contém um códiqo único (por exemplo Selo Digital: ABC12345- 
X1X2) e dessa forma, cada autenticação procesr.ada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário 
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.1,,fselo-digital/ 

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa BELINKi e SOUZA LTDA - ME tinha 
posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada. sendo da empresa BELINKI e SOUZA 
LTDA - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 07/02/2018 09:53:14 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de 
acordo com o Art. 1°, 10° e seus§§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do 
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa BELINKI e SOUZA LTDA - ME ou ao Cartório pelo endereço de e 
mail autentica@azevedobastos.not.br 

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https:i/autdigital.azevedobastos.notbr e informe o Código de Consulta desta 
Declaração. 

Código de Consulta desta Declaração: 908617 

P. consulta desta Declaração estará disponível em iosso site até 07/02/2019 09:48:22 (hora local]. 

'Código dé, Autenticação Digital: 669207021805 1480028-1 
'Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015. Lei 
Estadual nº 8.721 /2008, Lei Estadual nº 10.132/20 .; e Provimento CGJ N' 003/2014. 

,..;., referido é verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL ,- 
1 I C0005b1c734fd94f057f2d69fe6bc05b022729315aad3315fd5e16ecc46cd2349173668e06c38b95je21477798327670b1 54e7b21 b2ff0a 14d95affa6d 
1 3fb95865f4fdfa67 404ee20858f2ac4a08b4e6 

j 
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Rua Ienerxe Ca1rk11g.J, 101'5 
franG::,CD &lt:"Jcio PR 

Locaçâo de Impressoras • Recarga de Toners e Cartuchos 
SuprlmE> rtos para Informática • Livraria e Papelaria 

PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO 

Por este instrumento particular de Proccração, a Belinki e Souza Ltda., com sede Rua 
Tenente Camargo, 1015, Francisco Beltrão - PR, inscrita no CNPJ/l\:1.~' sob n," 08831603000147 e 
lnscrição Estadual sol> n." 9040462993, representada neste ato por seu outorgante administrador Sr. 
Paulo Rodrigo de Souza, portador da Cédula de Identidade RG n." 84369420 e CPF n." 
(!4050826909, nomeia e constitui seu bastante Procurador o Sr. Clodoaldo Valdir Schmítt, 
portador da Cédula de Idenri-tade RG n." 46514432 e CPF n," 58870466949, a quem conferimos 
amplos poderes para represer tar a Belinki e Souza Ltda, perante a processos llcítatôrios de mede 
presencial, com poderes para tomar qualquer decisão durante todas as fases do PREGÃO, inclusive 
apresentar DECLARAÇÃO .DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE 
llABILITAÇÃO, os envelopes PROPOSTA DE PREÇOS (N° 01) e DOCUMENTOS DE 
Hi'ü31LITAÇÃO (Nº 02} em nome da Outorga.ire, formular verbalmente lances ou ofertas na{s) 
dapa(s) de lances, desistir verbalmente de formular lances ou ofertas na(s; etapars) de Iance/s), 
negociar a redução de preço, desistir expressamente da intenção de interpor recurso administrativo· 
ao final da sessão, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a : atenção de interpor recurso 
administrativo ao final da cessão, assinar a ara da sessão, prestar todos os esclarecimentos 
solicitados pelo PREGOEIF.O, enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em 
nome da Outorgante. 

Validade 31/12/2018 

Francisco Beltrão 23 de Jar e iro 2018 

Paulo Rodrigo de Souza 
C;1f/Rg: 84369420/04050826909 

Belinki e Souza Ltda. 
CNPJ/MF NQ (0883160:1000147) 
Rua Tenente (amargo, nQ 1015 



Ji/02/2018 https:1/auta gital.azevedobastos.not.br/home/comprovantf-í: 6920702180833270280 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE 
JOÃO PESSOA 

Av. Epitácio Pessoa. 1145 Bairro dos Estados 58030-00, JotJ Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax (83) 3244-5484 

http://www.azevedobastos.not.br 
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br 

DECLARA ;Ao DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bel. Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos P- Óbitos e Privativo de Casamentes. Interdições e 
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de .João Pessoa Capital do. f:stado da Paraíba, em virtude de Lei. etc .. 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na 
referida secuência foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes'. 

~ECLARO ainda que. para garantir transparência ri segurança jurídica ele todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e RE.g:strcs do 
0,tado da :)araiba. a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os 

«tos notou.Is e registrais, assim, cada Selo Digit •. •! de Fiscalização Extrajudicial contém um cóciqo único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345- 
X1X2) e d..:ssa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirrna.I. e verificada tantas vezes quanto for necessário 
através do site do Tribunal de Justiça do Estado d,, Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.ürlselo-digitall 

,\ autenticação digital do documento faz prova d·.: que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa BELINKI e SOUZA LTDA - ME tinha 
posse de um documento com as mesmas caractarlsticas que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa BELINKI ~ SOUZA 
LTDA - MF. a responsabilidade, única e exclusiva, cela idoneidade do documento apresentado a este Cartório. 

Esta DEC!_ARAÇÃO foi emitida em 07/02/2018 19:16:09 (hora local) através do sistema de autenticação digital dr, Cartório Azevédo Bastos. de 
acordo com o Art. 1 º. 1 Oº e seus §§ 1 ° e 2º da MF 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digiial do 
titular do Cartório Azevédo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa BELINKI e SOUZA LTDA - ME ou ao Cartório pelo endereço de e 
mail autentica@azevedobastos.not.br 

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site b1J.m;líautdigrtal.azevedoba;,totl,,not.br e informe o Código de Consulte desta 
Dectoreçêo 

Código de Consulta desta Declaração: 908569 

f\ consulta resta Declaração estará disponível em iosso site até 07/02/201919:15:20 (hora loca l]. 

'Código de Autenticação Digital: 66920702180,.' 13270280-1 
'Leg1slaçõ'lS Vigentes: Lei Federal nº 8.935/9-1, !. ei Federal n" 10.406/2002, Medrda Provisória nº 220012001, Lei Federal nº 13.105/2015 Lei 
Estadual nº 8.721 /2008, Lei Estadual nº 10.132/20 3 e Provimento CGJ N° 003/2014. 

,,.r;?. referido j verdade, dou fé. 
CHAVE DIGITAL 

i . --i 
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BELINKI & SOUZA LTDA-ME 
CNr J/MF 08.831.603/0001-47 
SECUNDA ALTFRAÇAO CONTRATlIAL 

Pi\ lJLO RODR!CiO DE SOUZA. brasileiro. maior, natural de Francisco Beltrão - PR. 
solteiro, nascido cm 17 de maio de 1984. administrador. com CPF sob n" 040.508.269-09. 
identidade sob nº 8.436.942-0, SSP/PR. residente e domiciliado na Rua Bolívia. 1 O 16. 
Bairro Miniguaçu, na cir'ade de Francisco Beltrão - Pr, t: CEP 85605-.J- i O e ALl:\L 
TATIANE PEZZATTO ,-,ELINKl, brasileira. maior. natural de Sinop - MT. solteira. 
nascida em O l de maio de 1986, administradora. com ,-'PF sob nº 049.698.669-4:i. 
identidade sob n" 8.676.!·il-7. SSP/PR residente e domiciliada na Rua Venezuela. 137U. 
Bairro Miniguaçu. na cid: de de Francisco Beltrão - Pr. e CFP 85605-450. únicos sócios 
componentes da sociedade mercantil, que gira sob o nome comercial BELINKl & SOUZA 
LTDA-ME, e terá sede e domicilio na Rua Tenente Camargo, 1079, Sala 02, Bairro Vila 
Maria Delani. na cidade de Francisco Beltrão Pr, e CEP 85605-090, Registrada na Junta 
Comercial do Estado do Paraná. sob nº 41205937865. em sessão de 18 de maio 2007. 
Resolvem. assim. alterar o contrato social: 
ic Fica alterado o objeto social para será (4761-0/03) Comercio varejista de artigos para 
escritório e papelaria. (4761-0/03) comercio varejista der ateria] escolar. (475l-2í01 
comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, (4729- 
6í99) comercio varejista de produtos alimentícios e1:1 geral não especificados 
anteriormente, (4789-0/0:·) comercio varejista de produtos de limpeza. (4755-5/02) 
comercio varejista de .utigos de armarinho. (4753-9/00) comercio varejista de 
eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo. ( 4 763-6/02) comercio varejista de 
artigos esportivos, ( 1822-9/0 l) serviço de encadernação e plastificarão. ( 8219-9/0 l ) 
fotocópias, (4761-0/01) comercio varejista de livros. (4751-2/02) recarga eh: cartuchos. 
(7733-l /00) aluguel de maquinas e equipamentos para escritói io, (4755-5/0 l) comercio de 
tecidos. ( 4789-0/01) comercio varejista de suvenires. bijuterias e artesanatos. ( 4763-6/01 ) 
comercio varejista de brinquedos, (4756-3/00) comercio Varejista especializado de 
instrumentos musicais e acessórios. (4754-7/01) comercio varejista de moveis. (4754-7/01) 
comercio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal. ( 4 785- 7 /99 l 
comercio varejista de out.os artigos usados. (4723-7/00) comercio varejista de bebidas. 
(4 744-0/0 l ) comercio varejista de ferragens e ferramentas. ( 4'189-0/99) comercio varejista 
de outros produtos não ( .pecificados anteriormente. (4744-0/99) comercio varejista de 
material de construção cm geral. ( 4742-3/00) comercio varejista de material elétrico. (4 781- 
4;{)0) comercio varejista c1e artigos do vestuário, ( l 8 l 3-0199 impressão de material para 
outros usos, (951 1-8/00) reparação e manutenção de computadores e de equipamento de 
informática. 
l·.:11 razão desta modificação do objeto social a clausula terceira do contrato social passa a 
ter a seguinte redação: 

\, 

_...._) 

_J 1 .) 



BELINKI & SOUZA LIDA-ME 
CNP.1/MF 08.831.603/0001-47 
SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRA LJAL 

O objeto social e .será (4 7( l-0/03) Comercio varejista de artigos para escritório e papelaria. 
(4761-0/03) comercio varejista de material escolar. (4731-2/0!) comercio varejista 
espec ia! izado de eq ui parientos e suprimentos de informática. ( 4 729-6/9()) comercio 
varejista de produtos ai in.enticios em geral não especificados anteriormente. ( 4 789-0/05) 
comercio varejista de produtos de limpeza. (4755-5/02) comércio varejista de artigos de 
armarinho. ( 4 753-9/00) comercio varejista de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e 
vídeo. (4763-6102) comercio varejista de artigos esportivos. ( 1822-9/01) serviço de 
encadernação e plastificarão, (8219-9/01) fotocópias. ( 4 761-()/0 l ) comercio varejista ele 
livros. (4751-2/02) recarga de cartuchos. (7733-1/00) aluguel de maquinas e equipamentos 
para escritório, ( 4 755-5/0 l ) comercio de tecidos. ( 4789-(1/() l) comercio varejista de 
suvcnires, bijuterias e artesanatos. ( 4763-6/01) comercio varejista de brinquedos. (4 756- 
3100) comercio varejista e.pecializado de Instrumentos musicais e acessórios. (4754-7/0 l) 
comercio varejista de moveis, ( 4 754-7 /O 1) comercio varejista de cosméticos. produtos de 
perfumaria e de higiene p.ssoal. (4785-7/99) comercio varejista de outros artigos usados. 
(4723-7/00) comercio varejista de bebidas. (4744-0/01) comercio varejista de ferragens e 
ferramentas. (4789-0/99) comercio varejista de outros produtos não especificados 
anteriormente. (4744-0/99) comercio varejista de material de construção em geral, (4742- 
3/00) comercio varejista de material elétrico, (478 l-4iü0) comercio varejista de artigos do 
vestuário. ( 1813-0/99 impressão de material para outros usos, (951 !-8/00) reparação e 
manutenção de computadores e de equipamento de informática. 
2° As demais clausulas do contrato social permanecem inalteradas 

A vista da modificação ora ajustada e em consonância com o que determina o art. 2031 e 
da lei 10406/2002 os sócios. RESOLVEM. por este instrumento, atualizar e consolidar o 
contrato social. tornando 2.::sim sem efeito, a partir desta data as cláusulas e condições do 
contrato primitivo que. 1;1 Iequado as disposições da referida Lei numero l 0406/2002 
aplicáveis a este tipo societ 1rio, passa a ter a seguinte redação. 

CJNTRATO SOCIAL CONSOLIDADO 
BELINKI & SOUZA LTDA-ME 

PAULO RODRIGO DE ~;OUZA, brasileiro, maior, natural de Francisco Beltrão - PR. 
solteiro. nascido cm l 7 de maio de l 984. administrador, com CPF sob nº 040.508.269-09. 
identidade sob nº 8.436.942-0, SSP/PR, residente e domiciliado na Rua Bolívia, 1 O 16. 
Bairro Miniguaçu, na cidade de Francisco Beltrão - Pr, e CEP 85605-4 i U e ALll\L 
TAT!ANE PEZZATTO BEL!NKL brasileira, maior. natura: de Sinop -· M'T, solteira. 
nascida em O l de maio de 1986, administradora. com CPF sob nº 049.698.669-45. 
identidade sob nº 8.676. l r· l-7. SSP/PR residente e domiciliada na Rua Venezuela. 13 70. 
Bairro Miniguaçu. na cida ie de Francisco Beltrão Pr, e C[P 85605-450. únicos sócios 
componentes da sociedade nercanril, que gira sob o nome comercial BELINKI & SOUZA 
LTDA-ML, e terá sede e domicilio na Rua Tenente Camargo, 1 O 15. Sala O l , Bairro Vila 
Maria Delani. na cidade de Francisco Beltrão >- Pr, e CEP 85605-090. Registrada na Junta 
Comercial do Estado do Paraná. sob nº 41205937865. em sessão de 18 de maio 2007. 
resolvem assim, alterar e consolidar do contrato social conforme segue: 
l '. A sociedade gira sob nome empresarial de BELiNKl & SOUZA LTDA-ME, e terá se~·, ti 
c. dnrnici.lio. na Ru~ Tenente ~.,~.rna~go.~.10.15, Sala OL Bairro Vila Maria Delani. na cidade \\J 
ele ! rancisco Beltrão -- Pr, e C El' 8)6(b-090. 



BEUNKl & SOUZA LTDA-ME 
CNF' 1/MF 08.831.603/0001-47 
SEGUNDA ALTERAÇAO CONTRATUAL 

. O capital social no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100.000 (cem 
mil quotas) de valor nominal de R$ LOO (um real). cada una integralizadas em moeda 
corrente do pais, assim subscritas: 
PAULO RODRIGO DE SOUZA nº de quotas 50.000 R$ 50.000,00 
ALINE TATIANE PEZZATTO BEUNKI nº de quot.,« 50.000 R$ 50.000.00 
3'. O objeto será (4761-( 103) Comercio varejista de artigos para escritório e papelaria. 
(4761-0/03) comercio varejista de material escolar, (4751-2/0l) comercio varejista 
especializado de equipamentos e suprimentos de informática, (4729-6/99) comercio 
varcj ista de produtos alimentícios em geral não especificados anteriormente. (4 789-0i05) 
comercio varejista de produtos de limpeza, (4755-5/02) comercio varejista de artigos de 
armarinho, (4753-9/00) comercio varejista de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e 
vídeo. ( 4763-6/02) comercio varejista de artigos esportivos, ( l 822-9/0 l) serviço de 
encadernação e plastificarão. (8219-9/01) fotocópias, ( 4 76 J .. O/O 1) comercio varejista de 
livros, ( 4 751-2/02) recarga de cartuchos, (7733- l /00) aluguelde maquinas e equipamentos 
para escritório. ( 4755-5/01) comercio de tecidos, ( 4 789-0/0 l) comercio varejista de 
suvenires, bijuterias e artesanatos, (4763-6/01) comercio varejista de brinquedos. (4756- 
3/00) comercio varejista e. pecializado ele. Instrumentos musicais e acessórios. (4754-7/01) 
comercio varejista de mov -is, (4754-7/01) comercio varejista de cosméticos. produtos de 
perfumaria e de higiene p.ssoal, (4 785-7/99) comercio varejista de outros artigos usados. 
( 4 723- 7/00) comercio varejista de bebidas, ( 4744-0/01) comercio varejista de ferragens e 
ferramentas, (4789-0/99) comercio varejista de outros produtos não especificados 
anteriormente, (4744-0/99) comercio varejista de material de construção em geral. (4742- 
1/00) comercio varejista de material elétrico. ( 4 781-4/00) comercio varejista de artigos do 
vestuário, ( l 813-0/99 impressão de material para outros usos, (9511-8/00) reparação e 
manutenção de computadores e ele equipamento ele informática 
4ª. A sociedade iniciará suas atividades em 04 de junho de 2007, e seu prazo de 
duração é indeterminado. 
5". As quotas são indivisix eis e não poderão ser cedidas ou t.ansfertdas a terceiros sem o 
consentimento do outro só.io, a quem fica assegurado. em igualdade de condições e preço 
direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a 
cessão delas. a alteração co itratual pertinente. 
6". A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas. mas todos 
respondem solidariamente pela integralização do capital social. 
T'. 1\ administração ela sociedade caberá PAULO RODRlGC DE SOUZA e ou ALINE 
Ti\T!ANE PEZZATTO BELINKI, com poderes e atribuições de administrar a sociedade. 
autorizando o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao 
interesse social ou assumir obrigações seja cm favor de qualquer dos quotizas ou de 
terceiros, bem como onerar ou ai ienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro 
sócio. 
8". 1\0 término da cada i:' .ercicio social. cm 3 l de dezembro. o administrador prest~ 
c.ontas justifí.cada~ de su,. administração .. proc~dendo 'à ~laboraçào do invcn,tá~·io, do\\() 
balanço patrimonial e de balanço de resultado econormco, cabendo aos socios. na '\ 
proporção de suas quotas. tis lucros ou perdas apurados. -c 

' 
\'Ü .. \ ,}>--· 
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BELJNKI & SOUZA LTDA-ME 
CN PJ/M F 08.83 1 .603/000 l -4 7 
SECUNDA ALTERAÇAO CONTRATUAL 

9". Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre 
as contas e designarão admmistradores quando for o caso. 

A sociedade poderá 3 qualquer tempo. abrir ou fechar filial ou outra dependência. 
iante alteração contratual assinada por todos os sócios. 

l l Os sócios poderão. de comum acordo. fixar uma retirada mensal, a titulo de --pro 
labore ". observadas as disposições regulamentares pertinentes. 
i 2ª. Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os 
herdeiros. sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos 
sócios remanescentes. o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na 
situação patrimonial da sociedade. à data da resolução, verificada em balanço 
especialmente levantado. 
Parágrafo único - O me mo procedimento será adotados em outros casos em que a 
sociedade se resolva em re.ação a seu sócio. 
1.V. Os Administradores declaram. sob as penas da lei, de que não estão impedidos de 
exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação 
criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede. ainda que 
temporariamente. o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação. 
peita ou suborno, concussão. peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema 
financeiro nacional. contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de 
consumo. te pública, ou a propriedade, 
i 41• Fica eleito o foro d-. Francisco Beltrão-Pr, para o exercício e o cumprimento dos 
direitos e obrigações resultantes deste contrato. 
E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias. 
na presença de duas testem .nhas. 

Francisco Beltrão. l 2 de novembro de 2013. 

Aline Tatianc Pezzatto Belinki 

\ 

\ 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEltlO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA 
DE JOÃO PESSOA 

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-5404 I Fax: (83) 3244-5484 · 

http://www.azevedobastos.not.br 
E-mail: car'icrio@azevedobastos.not.br 

DECLARA ;ÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 
---- --------------- 

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanli, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, 
Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Psssoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude 

de Lei, etc ... 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado ínoívtouatmonte em cada Código de Autenticação Digital' ou 
'- na referida sequência, foi autenticados de acerco com as Legislações e normas vigentes'. 

DECLARO ainda que, para garantir transparê -cia e segurança [uridica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e 
Registros do Estado da Paraíba, a Correqadoris Geral de Justiça edifóu o Provimento CGJPl3 Ng 003/2014, determinando a inserção de um 
código em todos os atos notoriais e registrais, sssim, cada Selo Digital 'oe Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por e:(emplo: 
Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas 
vezes quanto for necessário através do site do Tnbunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/ 

A autenticação digital do documento faz prova d, que, na data e nora em que ela foi realizada, a empresa BELINKI e SOUZA LTDA - !lilE tinha 
posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa BELINKI e SOUZA 
LTDA • ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 091"1112017 12:42:39 (hora local) através do sistema de u.itenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos. 
de acordo com o Art. P, 10g e seus §§ 1 g e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado 
Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa BEUNKI e SOUZA LTDA • ME ou ao Cartório pelo 
endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br · 

Para íntorrnações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigilal.azevedobasios.,1ot.br e informe o Código de Consulta desta 

Declereção. 
1 

Código ce Consulta desta Declaração: 84909'1 
A consulta desta Declaração estará disponível a,_1 nosso site até 09/11/201812:36:11 (hora local) . 

._,. 1Código.de Autenticação Digital: 6692091117- "108480246-1 a 66920911171108480246-4 
•Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal ng 10.406/2002, Medida Provisória n2 2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei 
Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual n2 10.13212013 e Provimento CGJ N° 003/2014. 

O referido é verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 

Ed734fd94f057f2d69fe6bc05b5a049c87 · 992cbc4a7f02b7d512cOe79bc7a31Ob3ceac76~ld538dOb2cf02f2bbb154e7b21b2ff0a14d96affa 
e cl3fb9581d85cf19a7308622cc085fc700fdb063 

-------------- ··-----------------' 
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NACIOf\lAL 

REGISTRO GERAc 8.436.942-0 
Oi\TA DE EXPEDiÇAC·24lCl'i 

NOME PAULO RODRIGO DE SOUZA 
FIUACÃO: ZEN/R DE SOUZA 

ALZIRA MJ.IUA PELENTIR DE SOUZA 

NATURALIDADE: FRANC.BEL TRÃOIPR 
DATA DE NASCIMENTO: 

Doe. ORIGEM: CD~. ARCA~Fco BEL TRÃO/FR, :JA SSDE 
C.N,-$C:1swa. LIVRCF'34A F0LHA~24l\ 

PISIPASEP: 127.05361.53.3 
CPF: 040 .. SM.269-0! 

CURmBAIPR 

y 
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https://autdigital.azevedobastos.not.br/home/comprova::'.e/66921506181606450015 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS JNTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE 
JOÃO PESSOA 

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB 
Tel. (83) 3244-5404 I Fax: (83) 3244-5484 

http://www.azevedobastos.not.br 
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br 

DECLARA,;ÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bel. Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e 
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer :1rmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc ... 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na 
refenda sequência, foi autenticados de acordo con· as Legislações e normas vigentes3. 

~E CLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do 
--.i:stado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os 

atos notariais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um códiqo único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345- 
X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmad: e verificada tantas vezes quanto for necessário 
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digitall 

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada a empresa BELINKI e SOUZA LTDA - ME tinha 
posse de um documento com as mesmas caractertsticas que foram reproduzidas na cópia au :enticada, sendo da empresa BELINKI e SOUZA 
LTDA - ME a responsabilidade, única e exclusiva, , rela idoneidade do documento apresentado a este Cartório. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 15106/2018 • · :20:50 (hora local) através do sistema de aitenticaçao digital do Cartório Azevêdo Bastos, de 
acordo com o Art. 1 º, 10° e seus §§ 1 ° e 2° da MF- ~200/2001, como também, o documento eletrónico autenticado contendo o Certificado Digitai do 
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser sou itado diretamente a empresa BELINKI e SOUZA LTDA - ME ou ao Cartório pelo endereço de e 
mail autent"ca@azevedobastos.not.br 

Para informações mais detalhadas deste ato, é Cesse o site htt!]sí/autdigitalazevedobastos not.br e informe o Código de Consulta desta 
Dectereçéc, 

Código de Consulta desta Declaração: 1009544 

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 15/06/2019 18:19:54 (hora local). 

'Código de Autenticação Digital: 66921506181606450015-1 
'Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015. Lei 
Estadual n" 8 721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014. 

~ referido E verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 

1

00005b1d.'34fd94f057f2d69fe6bc05bal7990ca8c~,i'73ec123af4172861 Odc9636a1d351493f06657bfüab47 4104a40b154e7b21b2ff0a14d96affa6d3f 
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Lóca,-:ão de impressoras • Recarga de Toners e Cartuchos 
Suprimentos para Informática • Uvr • arta e ~'apelaria 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2018 

ANEXO VI - Declaração de enquadramento em regime de tributação de 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (na hipótese do licitante 

ser uma ME ou EPP) 

RAZÃO SOCiAL: BELINKI E SOUZA LTDA 

CNPJ Nº 08831603000147 

ENDEREÇO: RUA TENENTE CAMARGO 1015 FONE: 46 35249076 

MUNICIPIO: FRANCISCO BELTRAO EST. PR 

O representante legal da empresa Belinki e Souza Ltda, na qualidade de Proponente do 
procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENC AL Nº 080/2018, instaurado 
pelo Município de Planalto, declara para todos os fins de direito que estou(amos) sob o regime 
de microempresa ou ernpres r oe pequeno porte, para efeito do disposto na Lei Complementar 
123, de 14 de dezembro de ~:006 LC 147/2014. 
Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

Francisco Beltrão 18 de Setembro de 2018. 

Belinki e Souza Ltda. 
CNPJ/MF Nº (0883160·1000147) 
Rua Tenente Camargo, nº 1015 
Bairro Presidente Kenr edv 
Francisco Beltrão - PR 
Fone: 46 35249076 
centerbelfb@hotmail.com 
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CERTIDÃO SIMPLIFICADA Páqlna: 001 / 001 
.::erfüicamos que as Informações a~r !xo constam dos documentos arquivados nnta Junta Comercial e são vigentes 
na data da sua expedição. 
rNome Empresarial 
i BELINK! & SOUZA L TOA ·ME 

I Natureza Juridica: SOCll:OAOE.EMf>HE$ÁRIA LIMITADA r----· 
i == Identificação do R.eglstro de I CNPJ 11 Oâta de Arquivamento do I I Empresas - NIRE (Sedé) 1 /,to Constitutivo I 
~~--:_~~3786·5 _ l OS.831.603/0001-4.7 1 18/05/2007 1 
' E.ndereço Completo (Logradowo, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP) 
, RUA TENENTE CAMARGO, 1015, Vil A.MARIA DEl..ANI, FRANCISCO 131;LTRÃO, f R, SS.SOS-090 rotiieí;·s~c1a1 . - , 
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGO•, PARA ESCRITORIO E PAPELARIA, COIVlf?:ftCIO VAREJISTA DE MATERIAL 
ESCOLAR; 
COMERCIO VAREJISTA ESPECIAL:.; '400 OE EQUIPAMENTOS SUPRIMENTOS Bl'.: INfORMATICA , COMEftGIO 

j 
VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMtt,TICIOS EM GERAL NA.O ESPECIFICADOS AN"rlif:UOR~ENTE, COMERÇJO 
VAREJjSTA DE PRODUTOS DE LIME .t:ZA, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS. DEARMARINtiQS, COMERCIO 
VAREJfSTA De ELETRODOMES'f'IÇ1 ,, t.E .EClttteANJENTQSOE ALll;)IO F VIDliOJ CQ'-1ERC!Q VAREJISTA. t)f: ARTIGOS I ESPORTIVOS, SERVIÇOS OE ENCAi;f.RNAÇÃQEf.tLA!TIFICAÇ.ÂÇ)(f9!0ClC>Pl~,Ç(,)MERCIOVAREJIS!fA OE LIVROS, 

I RECARGA DE CARTUCHOS, ALUGUE:.. OE~QUJN;\J E EQUIP1'NJll:~TQ~ffAA ESCRITORIOS, COMERCIO DE 
'1· TECIDOS, COMERCIO VAREJISTA r,e SUVEN!RE~; J;llJ!.!.TERIASE A,aT~~ANATOS, COMERCIO VAREJISTA OE 
BRINQUEDOS, COMERCIO VAREJISTA ESPECIAl:JZAOO EM. l~~TRU~ENTOS ft1 l.lSICAIS E ACESSORIOS, COMERCIO 

I VAREJISTA OE.MOVEISJ COMERCIO VAREJISTA Oi; COSME1;!CQ~, PRODUTO~ OE PERFUllllARIA E HIGIENE PESSOAL, i COMERCIO VAREJISTA.De OUTRO' ~JJGOS USAOO,!ÇQM(;;RCIQVAREJlf;ll7~PE BE61DAS, COM.ERCIO VAREJISTA i OE FERRAGENS E FERRAMENTAS,.CO.MeRQlO VAREJfSTADE OUTROS P~~pt,]()S NAO ESPECIFICADOS 
! ANTERIORMENTE, COMERCIO VAREJ~TADE MATERIAL OE CONTRUÇÃCYEM t31;RAL, COMERCIO VAREJISTA DE 
l MATERIAL ELETRICO, COMERCIO VAREJISTA OE ARTIGO$ PEVESTUA~O, llUPRESSAO OE MATERIAL PARA OUTi:tôS l USOS, REPARAÇÃO E MANUTENÇ~\fl OE COMPUT.6.00~ES E OE EQUIPAME~'I'~! PE INFORMÁT!1CA. 

: Capital: R$ 100.000,00 •• 1 .Ml~ri~tmpresa ou \ Prazo de Duração 
; (CEM MIL REAIS)I Empre~.~ .. ·'°.. Pequeno Porte I 
. •· I (Ul "º 12312006} 1 

Capital lntegçâUzado: R$ 1$:J)íiP~óó \ Mlct~presa I 
(CEM MIL/REAIS) ! 

l 

Oatâ de Inicio 
de Atividade 

041061200? 

Indeterminado 

Sóc:iosÍParticipaçãQ no Capltal/~pécie.<ie SóêtQ/. 
NgmelCPF ou Cl'llPJ .. 
PAULO RODRIGO OE S~UZA 

040.$08.269.09 
ALINE TATIANE PEZZATTO BELINKI 

049.$$8.669-45 

Ac1ru1n1mrat1or 
Adminh,trador 

Terml®do 
Malldatq 
xxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxx ~.000,00 SOCll) Admi11latrador 

\-,----· 
; Ultimo Arquivamento 

Data: 21111/2013 

Ato: ALTERAÇÃO 

Evento (s): ALTERACAO OE OAOOd (EXCETO NOIVle eMPRESARIAL) 
CONSOLIDAÇÃO OE c1:1NTAATOl.E$TATUTO 

NClmero: 20136652298 
Situação 

REGISTRO ATIVO 

Status 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

FRANCISCO BEl.TRÃO- PR, 02 de agosto de 2018 
181502723-7 

llll 11111111111111111 
LIBERTAO BOOUS 

S!:CRE.T AAIA GERAL 



06iü312018 https://autdigital.azevedobastos.not.br/home/con,provarr.e/66920308180841200539 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTC.· E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE 
JOÃO PESSOA 

Av. Epitácio ~ essca, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-5404 I Fax (83) 3244-5484 

http:/ /www. azeved abastes. not. br 
E-maii: cartorio@azevedobastos.not.br 

DECLARAC;Ão DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇi;() DIGITAL 

O Bel. Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e 
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc ... 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na 
referida sequência, toi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes'. 

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do 
'~stado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os 

dos notariais e registrais, assim, cada Selo Digita: de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo Selo Digital: ABC12345- 
X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário 
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus .rr/selo-diqital/ 

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada. a empresa BELINKI e SOUZA LTDA - ME tinha 
posse de um documento com as mesmas carari Hísticas que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa BELINKI e SOUZA 
LTDA - ME a responsabilidade, única e exclusiva, rela idoneidade do documento apresentado a este Cartório. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 06/08/2018 1,1:23:53 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de 
acordo com o Art. 1 º, 10° e seus §§ 1 º e 2° da MP ~200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do 
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser soli- itado diretamente a empresa BELINKI e SOUZA LTDA - ME ou ao Cartório pelo endereço de e 
mail auteff:lca@azevedobastos.not.br 

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site htt12s:/iautdigitalazevedobastos.not.br e informe o Código de Consulta desta 
Declaração. 

Código de Consulta desta Declaração: 1044869 

/\ consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 03108/2019 08:51:13 (hora local). 

'Código de Autenticação Digital: 66920308180841200539-1 
'Legislaçôes Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei 
Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014. 

O referido é verdade, dou fé. 

"" CHAVE DIGITAL 

P~.inCllli d., Rt1t,>&llie,; 
{'-0.-íl 

Miodlttí> P~ N. • Z.t.OILl, 
â24dt,~&o200l 
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MUNICIPIO DE PLANALTO 
CN PJ Nº 76.460.526/0001-16 

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000. 
e-mai 1: pi analto@I i ne.com.br 

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

PREGJ\.O PRESENCIAL Nº 080/2018 

ANEXO II - CARTA DE CREDENCIAMENTO 

~ - r-· . .. r- RAZ. A() S'()f'IAI · 1 . ,., .-, . \.. . ' . , . ' "/;. . '-- ,. },..J.: ) .. ·j,,_),"' '· . ' . J ..).~.- 

. ·~ . . ' .. \ 
CNPJ N o .1 . '· . i-1 ! ',.,ü..J· , - t·. ·. ' ... :d' _/ ,J ·' ) .. _ \._,-.,[ ·-- ·-· --- 

" . . , , 1 r ..... /J \·.,. 
-~ j.'L<'.:_j ._\ 

1 "1:' 'i 
,:"'-,-- 

MUNICIPIO: ):_j'v-, - 
' . )_ I ' EST. -\. 1 

Credenciamos ora) Sr.ta) 

portadorta) da cédula de identidade sob nº 

v e CPF sob n" · _. , , ------ 

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

080/2018. 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 J ) .l- ,, \ 
- \ "~- / / '·· .- .)),':,.... 

NOME: 

RG/CPF 

CARGO.(' I' 

1 ,. \_ 

t • 

(assinatura com firma reconhecida) 
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MUNICIPIO DE PLANALTO 
CN PJ Nº 76.460.526/0001-16 

Praça São Francisco deAssi s, 1583-CEP: 85.750-000. 
e-mai 1: pi analto@I i ne.com.br 

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

PREGJ\.O PRESENCIAL Nº 0802018 

ANEXO III -DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO 

(documento obrigatório) 

RAZÃO SOCIAL: 1 , L ... , 1 ·, 

CNPJ Nº 
i - --- I e..<~ .- 

) 

MUNICIPIO: \ \ '---' --'-----'-~--~- EST. 

~. representante legal da empresa__l:_J,L_~~ , , •.. , ... } 
\ 

na qualidade de Proponente do procedimento 

licitatório sub a modalidade de PRLGAO PRESENCIAL Nº 080/2018, 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~\ ('"' _ \,~ ~( , , , ~) \ ~ / - j t 

NOME: ·· '-' 

RG/CPF 

i.. x - .,- 
•. y .) 

CARGO 
) 

'\.·, \' 
-t 

\ ~ 

J '< 1 ~ ' ~ ( "I 

) ) ' ( ' l ...• 
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MUNICIPIO DE PLANALTO 
CN PJ Nº 76.460.526/0001-16 

Praça São Francisco deAssis, 1583-CEP: 85.750-000. 
e-mai 1: pi anal to@I i ne.com.br 

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

PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2018 

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

1 .~ •.••• 

CNPJ Nº .:1 .:, 

EST. ·\..__, ', --~·---~-----~ J J, 

O representante legal da empresa ·y··. ,,,X·· 1, -. ,\ :_:l/1' · ; )J, 
( 

.. )_ l .J ·'~\..L, ~)· r ' ' '._· : _ , na qualidade de Proponente do procedimento 
licitatório sob a modalidade de PREGAO PRESENCIAL Nº 080/2018, instaurado pelo 
Município de Planalto. declara para todos os fins de direito que estou(amos) sob o regime de 
microempresa ou empresa de pequeno porte. para efeito do disposto na Lei Complementar 123, 
de 14 de dezembro de 2006 LC 14 7 2U 14 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

d J>) ~--: 1- .J~' Locale ata __ -,·~-----'.Jj, / . __ .l: -~=-- 

NOME: 1· \."'. ,, 

RG/CPF -- · · c.: < 
1 

'-1 - ' I i 

CARGO\ d{- 
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Secretaria da Micro e Pequena Empresa 
Secretaria da Radonallzação e Simplificação 
Departamento de Registro Empresarial e Integração REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO 

Folhas 1/1 

41800363063 
NIRE DA FIÜAL (preend,cr........, se atoíetlnote a filla1) 
xxx 

NA8ClDOl!M(dmado-) 

02/(17/1979 
lDENTIDADB (número) 
82669507 SESP 

UF 

PR 
CPF(111lmcio1 

029.335.539-88 

NôM!lDOBMPRESÃiUO(<emplclo, oem--.,) 

MARCIA GOMES DA SILVARAHMEIER 
NACíÕNALIDADB 
BRASILEIRA 

SEXO 

Feminino 

ESTADO CIVIL 

CASAOO(A) 
REGIME DE BENS(se cosido) 

Comunhão Parcial 
FILHODE(pal) 

VENANCIO GOMES DA SILVA 
(mie) 

MARIA DE FATIMA CORREA DA SILVA 

llMANCIPAOOPOR(fDmiado ••••• oipação-someni.no..aodemmor) 

:xxx 
DOMlCIUADo NA (LOGRADOURO -rua, av, ele) 
AVENIDA RIO GRANDE DO SUL 

COMPLEMlllrrO 

CASA 
BAIBRO/DIST!UI'O 
JOAO ZACCO PARANA 

CBP 

85750--000 
MUNIClPfO 
Planalto 

declara, sob as penas da lei. não estar Impedido de exercer atividade empresária, que não possni outro registro de empresArto e reqaer: 
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANA IA JUNTA COMERCIAL DO XXX 

IDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 
xxx 

iDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO ICODIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 
002-ALTERAÇÃO XXX 

CODIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 
021 (1) ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 

NDMBEMPRESARIAL 

MAR.CJA GOMES DA SILVA RAHMEIER -ME 

BAIBROIDISTRITO 

IOAO ZACCO PARANÁ 

l!!ilQlJADR.AMBNfO 

ME (Microempresa) LOGRAOOí.Jjijj (..._..,, etc) 

AVENIDA RIO GRANDE DO SUL 

o 
Planalto 

UF 

PR 
VALOR 00 CAFITAL - R$ 
10.000,00 

VA!.oR.DOCAFITAL~ (par-) 

dez mil reais 

Atividade Principal 

4761003 
AIMdadoSocmidárla 

IGO. DE ATIVIDADE l!CONOM!CA 
(CNAEFi-1) 

Dooc!i,lodoOl?lelo 

COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA. LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE 
DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES, SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO, RECARGA DE 
CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS PARA 
DECORAÇÃO DE FESTAS, COMERCIO.V AREJlSTA DB SUVER!NES, BUUTERIAS E ARTESANATOS, 
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, COMERCIO VAREJISTA DE BR1NQUEDOS E 
ARTIGOS RECREATIVOS, COMERCIO V ARFJ1STA DE LIVROS, COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS E 
REVISTAS. 

1822901, 4713002, 4751202, 4755502, 
4761001, 4761002, 4763601, 4789001, 
4789099 

DATA DE lNICIO DAS. A' 

14/12/2010 

_}_} __ llllllllllllllDllllllllU~DllllllllllDll 
PRI 170001208876 

PARA USO EXCLUSNO DA JUNTA COMERCIAL 
* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil Paraná 

• . f.~·· .. '(>--.. ·. . . ·.j 

V 1.._l V· ·,. \ 
. \, -~. i ''\ 

\ ' ' 
CER'l'IFICO O REGISTRO EM 20/11/2017 15:59 SOB'){º 20177343575. 
PRO'.l'OCOLO: 177343575 DE 16/11/2017. CÓDIGO DE VZIUFICAÇio: 
11704456165. NIRE: 41800363063. 
NARCIA GOMES DA SILVA RABMBIBR ME 

Libertad Bogua 
SECRETÁRIA-GERAL 

CURITIBA, 20/11/2017 
www.empresafacil.pr.gov.br 

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

\ 
. .., 1 i ...... , i 
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TABELIONATO E REGISTRO -GML úiz CanosCaito Jl!ántana Titnlar 
CIDADE DE PLANALTO - COMARCA DE CAPANEMA' PR Dt4nila G,,,m/ ílJ,ml4iia O!ld,is.,b,titua 
Av. Rio Gttnd.e: da Sul,. 938 - Wtrc- CEP:85.750-000 • PLANA,LTOIPR·cartnrioqui.utana@Ilinuom.br· &nc46-5S5S-1134 ·, .-,~_"'!_~-- .,.,. ª'"" n 

,· 

·--~··.;, __ -_·., •. '·-./ __ , \• . 1. 
\.' \ 

\,.,~_; 

CERTIFICO O REGIS'.rRO EM 20/11/2017 15: 59 SOB Nº 20177343575. 
PRO'l'OCOLO: 177343575 DE 16/11/2017. CÓDIGO DE VBRIFICAÇA(): 
11704456165. NIRE: 41800363063. 
NARCIA GOMES DA SILVA RAllMBID ME 

. \ \..} 

Lil>ertad Bogus 
SBOB'l'ÁRIA-GERAL 

CtllUTIBA, 20/11/2017 
www.empresafacil.pr.gov.br 

(\(' ·1\ 
\\ \) \ 

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

\•) r .)-., ) 



Último Arquivamento 
Data: 20/11/2017 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA 
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes 
na data da sua expedição. 

r Nome Empresarial 
I MARCIA GOMES DA SILVA R~HMEIER - ME 

i Natureza Jurídica: EMPRESARIO 

li:Número de Identificação do Registro de I CNPJ I Data de Arquivamento ! Data de Início 
Empresas - NIRE (Sede) 1 1 do Ato de inscrição de Atividade 
41 8 0036306-3 1 13.002.425/0001-81 1 14/12/2010 14/12/2010 

, Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro/Distrito, Município, UF, CEP) 

I AVENIDA RIO GRANDE DO SUL, 249, JOAO ZACCO PARANÁ, PLANALTO, PR, 85.750-000 1-~------------·-·····--·-·· .. ---- ··--------·----~··· ------·-··------~---·----- ------~ 
I Objeto 
i COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS 
I OU MAGAZINES, SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO, RECARGA DE CARTUCHOS PARA 
I EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS PARA DECORAÇÃO DE FESTAS, COMERCIO 
I VAREJISTA DE SUVERINES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, 
11 COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS, COMERCIO 
VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS. 

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

I Capital: R$ 10.000,00 Microempresa ou 

I 

Empresa de Pequeno Porte 
(DEZ ~IL REAIS) (Lei nº 123/2006) 

Microempresa 

Número: 20177343575 
Situação da Empresa 
REGISTRO ATIVO 

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

Nome do Empresário 
MARCIA GOMES DA SILVA RAHMEIER 

Identidade: 82669507,SESP/PR 

Estado Civil: Casado 

Status 
~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~ 

CPF: 029.335.539-88 

Regime de Bens: Comunhão Parcial 

CAPANEMA - PR, 18 de setembro de 2018 
18/561758-1 

111111111111111111111111111111111111111111 

LIBERTAD BOGUS 
SECRETARIA GERAL 

,· 

""-·· . . \ 
\\ 
\ 



Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República 
Secretaria de Racionalização e Simplificação 
Departamento de Registro Empresarial e Integração 

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO 1 / 1 

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA· NIRE DA SEDE 
4180036306-3 

NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) 

COMPLEMENTO 
CASA 

BAIRRO I DISTRITO 
JOAO ZACCO PARANA 

CEP 
85750000 

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) 
MARCIA GOMES DA SILVA RAHMEIER 

NACIONALIDADE 
BRASILEIRA 

ESTADO CIVIL 
CASADO 

REGIME DE BENS (se casado) 
COMUNHAO PARCIAL 

FILHO DE (pai) 

VENANCIO GOMES DA SILVA 
(mãe) 

MARIA DE FATIMA CORREA DA SILVA 
NASCIDO EM (data de nascimento) 
02/07/1979 

IDENTIDADE (número) 
82669507 

órgão Emissor 
SESP 

UF 
PR 

CPF (número) 

029.335.539-88 
EMANCIPADO POR {forma de emancipação somente no caso de menor) 

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua. av, etc.) 
AV RIO GRANDE DO SUL 

NUMERO 
249 

MUNICIPIO 
PLANALTO UF 

PR 

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

EVENTO! DESCRIÇÃO DO EVENTO 
022 AL TERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL 

o 
002 

DESCRIÇÃO DO ATO 
ALTERACAO 

EVENTO! DESCRIÇÃO DO EVENTO EVENTO! DESCRIÇÃO DO EVENTO 

NOME EMPRESARIAL 

MARCIA GOMES DA SILVA RAHMEIER- ME 
LOGRADOURO (rua, av, etc.) 
AV RIO GRANDE DO SUL NUMERO 

249 
COMPLEMENTO BAJRRO I DISTRITO 

JOAO ZACCO PARANÁ 
CEP 
85750000 

VALOR DO CAPITAL-R$ 
10.000,00 

VALOR DO CAPITAL (por extenso) 
DEZ MIL REAIS 

PAÍS 
BRASIL 

CORREIO ELETRONICO (E-MAIL) 
marciarahmeier@yahoo.com.br 

MUNICÍPIO 
PLANALTO 

CÓDIGO DE ATIVIDADE DESCRIÇÃO DO OBJETO 

EcoN~~~! F I) COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PA_PELARIA, LOJAS D~ VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU 
AlMdadopnnclpol isca MAGAZINES, SERVIÇOS DE ENCADERNAÇAO E PLASTIFICAÇAO, RECARG_!), DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE 

4761003 INFORMATICA, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS PARA DECORAÇAO DE FESTAS, COMERCIO VAREJISTA DE 
AtM•••~"º"""'"" SUVERINES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, COMERCIO 

VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS. ~ 4713002 
1822901 
4751202 
4789099 
4789001 
4755502 
4763601 

DATA DE IN!CIO DAS ATIVIDADES INÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 
14/12/2010 13.002.425/0001-81 

Món111 n INTFt:.Rt.nnR· PR1?01fiOM777t;F; li l llll lllllll 111111111111111 Ullll 11111111 



CLAUDINA CQMIRAN - ME (Filial-03) 
CNPJ: 17.281.091/0003-45 - I.E.: 90743135-55 

Rua Belém, N.º: 2574 - Centro, Realeza - PR- CEP.: 85770-000 

ATACADO 8 VAREJO 
MINl·PREÇO 

ANEXO II 

PREGÃO PRESENCIAL NºS0/2018 

PROPONENTE: CLAUDINA COMIRAN ME. CNPJ: 17.281.091/0003-45 

ENDEREÇO: RUA BELEM 

CIDADE: REALEZA CEP: 85770-000 

"'' 1 

REPPRESENTADE LEGAL: CLAUDINA COMIRAN CPF: 867.278.009-44 

CARTA DE CREDENCIAMENTO 

Credenciamos o(a) Sr.(a) Viviani Carla Dalfovo, portador (a) da cédula de identidade sob N.º: 
10169458-5 e CPF sob N.º: 076.67 4.989-46, residente na cidade de Realeza PR. A participar do 
procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2018, 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 o presente. 

Realeza, 18 de setembro de 2018. 

CLAUDINA COMIRAN • ME 

i~ RUA BELl:M, 2470 
CENTRO 

~770-000 - REALEZA - PR J 
Fone: (46'1 3543-1 lSl T~~~l_iOliATü 

~- ~,:,lM, 

,:. 

;) 
/ 

· ... ~ - ... \ ) (\ ... '- '. \, l 

r1r·H 

XLAUDINA COMIRAN - ME 
CLAUDINA COMIRAN 

EMPRESÁRIA 
RG: 12r11276461 - CPF: 867.278.009-44 

~~.?-, 
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Secretaria da Miem e Pequena Empresa 

Secretaria da Racionulização e Slrnplificaçâo 

Departamento de Registro Empresarial e Integração REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO 
Folhas li6 

CLAUDINA COMIRAN 
ESTADO ('l\'ll 

Sr.PARADO( AI JUDlCIALMENTE 

xxx 

ANTONIO MENIN MARIA MENIN 

12RI 1276461 SESP 

UF 

se 
CPFtnúmcrn) 

IDENTJDADE (nuructc) 
867.278.009-44 

RUA BARAO DO RIO BRANCO 
HAlRRO;l)JSTR!TO CE!' 

CENTRO CJV!CO 8~770-000 

'l A JUNTA COME?.ClAL DO ESTADO DO PARANA IA JUNTA COMERCIAL DO xxx 
~--···· ··-· - ·- -- ... _, .... 

declara, sou as penas da lei, não estar impedido ele exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer: 

xxx 

NüME EMPKESAR!AL 

! CLAUDINA COMIRAN - ME 

ENQU1\DRAM!:NTO 

ME (Microempresa) 

002 - ALTERAÇÀU 

C(Jl)!GU E DESCRl~"1\0 DU EVENTO 
ll24 ( 11 AL TERACAO D[ rlLIAl. NA UF DA SEDE 

CUD!CiO E DESCRl("i\U DO EVENTO 
X:\X 

NUMF.RO 
LOGRADOURO (n\Q,C\', ctç) 

RUA BELEM 
COMf'LL\11:NTO 13AlRltÕilJiSrit1TO 

MUNJ('IPIO 

Realeza 

xxx CENTRO 

CL:1' 

85770-000 
UF 

PR 

Pi\!S 

BRASIL 

2.500,00 1 dois mil e quinhcntus reais 

14 i34U 1. 1813099. 4530703, 4530705, 
4646002, 4649408, 4 712100, 4 721102, 
4 721 103, 4722901, 4 729699. 4 742300 

- Comércio Atacadista de Mercacorias Em Geral, Com Predominância de Produtos Alimenticios: - Comércio Varejista 
Especializado de Eletrodomésticos e Equip~tmcntos de Áudio, Vídeo, Ar Condicionado.> Comércio Varejista de 
Artigos Novos do Vestuário e Acessórios; - Comércio Varejista de Móveis Novos (Modulados, Planejados); - Comércio 
Varejista de Mercadorias Em Geral. Com Predominància de Produtos Alimentícios - 

,\1111id.1(1C Prim::pJI 

4691500 

Tfü\i'SI ERl~~CI-\ DE si.m, OL1 L)l: rn.L-:..L DL 
fl'.'Tft,\ L:1' M!U.: ,\Nfl::t~l(ll{ 

1111111\1 \1\11 \li \\111 \\Ili \\Ili Ili\\ 1111111\11 \\1\11\\\\ 1\1111\\ll \\Ili Ili\\ \\li \li\ 
___ J J _ PR 1 17000124332 l 

PAR.'\ USO EXCLUSIVO DA JUNTA CUMEf\CIAL 
"' Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil Purun« 

l~~j 

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/11/2017 07:42 SOB Nº 20177440562. 
PROTOCOLO: 177440562 DE 09/11/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
11704407083. NIRE: 41107335976. 
CLAUDINA COMIRAN ME 

·~~~_.: .·' ..... ·. -·-. - ' '\\ 

.\\..._,. 

Libertad Bogus 
SECRETÁRIA-GERAL 

CURITIBA, 16/11/2017 
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 



002 • ALTERAÇÃO 

, (."ODIGO E DESCRIÇÃO DU EVENTO 

Secretaria da Micro e Pequena Empresa 

Secretaria da Racionalização e Simplificação 

Departamento de Registro Empresarial e Intcgruçüo REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO 

CLAUDINA COMIRAN 
t=.STADÜ CIVIL 

SErARADO(A) JUDICIALMENTE 

xxx 

ANTONIO MENIN MARIA MENIN 
!DENTJDA.DE (riúmcrnl Orgâoemissor Uf CPf(r;l'imcro1 

12RI 1276461 SESP se ~67.278.009-44 

l)OM!C!LlAOO NA (LOG1l),ú(}u1w - rua. I\', eh.:) 

RUA BARAO DO RIO BRANCO 
BAlRJU)l[)!STR!Hl CLI' 

CENTRO ClVICO 85770-000 

declara, sob as penas dà lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer: 

024 ( 11 ALTERACAO DE FILIAL NA UF DA SEDE 

CODIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 
xxx 

A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARA NA IA JUNTA COMERClAL DO XXX 

CÓDIGO E J)ESC:RJÇÃO DO EVENTO 
xxx 

>:OME EMPRE~ARl,\L 

il CLAUDINA COMTRAN · ME 

ENQUADRAMENTO 

ME (Microempresa) 
NUMERO 

U.AJHJ{O!i)!SrRlT0 CE!' 

CENTRO R,770-üOO 

PR HRASll. 

dois mil e quinhentos reais 

Minimercados, Mercearias e Armazéns: - Comércio Atacadista de Produtos de Hígiene, Limpeza e Conservação 
Domiciliar; - Comercio Varejista de Cosméticos, Produtos de Perfumaria e de Higiene Pessoal; - Comércio Atacadista 
de Produtos de Higiene Pessoal; - Comércio a Varejo de Pneumáticos e Câmaras-de-ar; - Comércio Varejista de 
Artigos de Colchoaria, Colchões e Travesseiros: - Comércio Varejista de Artigos de 

//l"f),.\ TA DE JN!CIO DAS ,\T)Vll)ADES 

""' 17!()2í201 7 

4 754701, 4 754702, 4754703. 4755501, 
47555(12. 4755503. ,\759ROI. 4759899 

NUMElW UE !1',::'-Cii.t()1,0 NO C'NPJ THAl\Sl"ER[NC!A DE SEDl:'. OU UE r!LJAL DE 
OUTRA Ul· NHIL ANTERIOR 

''ARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL 
" Este documento Ú)i gerado no portal Empresa Fácil Paraná 

~ u 
l' 

\ ' 1 
/ 

.'y: / 

~

• ~ \ '0 \ .1, •• \.v.._ 
' 

CERTIFICO O REGISTRO ,EM 1./2017 07: 42 SOB Nº 20177440562. 
PROTOCOLO: 177440562 DE 09/11/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
11704407083. NIRE: 41107335976. 
CLAUDINA COMIRAN ME 

Libertad Bogus 
SECRETÁRIA-GERAL 

CURITIBA, 16/11/2017 
www.empresafacil.pr.gov.br \'-) 

nos respe~tivos portais. 
A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade 

Informando seus respectivos códigos de verificação 
, KA;-~-.-~~--~· •. •-•> 

J:J. 1\ 



Secretaria da Micro e Pequena Empresa 

Secretaria da Racionalizuçâo e Simplificaçào 

Departamento de Registro Empresarial e lntegraçiío REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO 

CLAUDINA CüMIRAN 
í:ST AflO c.vn 
Sl:f'ARADU(A l JUDICIALMENTE 

xxx 

ANTONIO MENIN MARIA MEN!N 

SES? 
UF 

se 
CPF(nli.mcro) !D ENTIDADE Ioumcro i Orgão cmisscr 

12RJ 1276461 867.278.009-44 

RUA BARAO DO RIO BRANCO 
B,\!RROrDJ~TRITO 

CENTRO CJVJCO 

('[!' 

85770-000 

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer: 

CODIGO E DESCRIÇ:\O DO ATO 
xxx 

À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARA NA AJUNTA COMERCIAL DO XXX 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO A TO 

CUDIGO E DESCRIÇÃU DU EVENTU 
xxx 

CODIG(J E DESCRIÇÃO DO EVENTO 
024 ( 1) ALTERACAO DE FILIAL NA UF DA SEDE 

CLAUDINA CUMIRAN . ME 

ENQUADR,\MENTO 

ME (Microempresa) 
NUMERO 

CENTRO 

(EP 

85770-000 
!3AlRR.01U!STRlTO 

UF P/l!S 

PR BRASIL 
VALOR 00 CAPITAL· (por c aensct 

dois mil e quinhentos reais 

lluminaçào. Abajures. Luminárias e Lustres: - Comércio varejista de Artigos de Papelaria e Escritório: - Comércio 
Varejista de Carnes - Açougues; - Padaria e Confeitaria - Revenda: - Comercio Varejista de Artigos de Tapcçana, 
Cortinas e Persianas; - Comercio Varejista de Outros Artigos de Uso Pessoal Domestico (Porcelanas, Talheres, Panelas 
Etc.). - Comercio Varejista de Material Elétrico: - Comercio Varejista de 

476100.1. 4763601. 4772500. 47ol400. 
4 784900, 56 J 1203 

NUMERU DE ll'\SCRIC\O NO C'NPJ llt1\t-sr·Eil.E'-!\l.11, DE SEDE UU DE F\l.l.,\L DE 
(HiTítt, l.;F N!RE ;\NTE.RJIJR 

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL 
" Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil Paraná 

r;~:;;!~~~~=~1 
L DO PARANA __ , 

:,~··',,, 
\' 
,'"\: 
<, : ·~, t 

CERTIFICO O REGISTRÓ EM 16/11/2017 07:42 SOB Nº 20177440562. 
PROTOCOLO: 177440562 DE 09/11/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
11704407083. NIRE: 41107335976. 
CLAUDINA COMIRAN ME 

( 
·( <:» 

')" 

Libertad Bogus 
SECRETÁRIA-GERAL 

CURITIBA, 16/11/2017 
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 



Secretaria da Micro e Pequena Empresa 

Secretaria da Radonali1.açiio e Simplificação 

Departamento de Registro Empresarial e I ntcgrnção 
REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO 

Folhas 416 

SESP 

UF Cf'Fi.númcru) 

CLAUDINA COMIRAN 
EST -\0{.1 C.l\'il 

SEPARADUlA) JUDICIALMENTE 

xxx 

ANTONIO MENIN 
MARIA MENIN 

ll)ENT!OADE (número) 

12Rl 127<,461 
se 867.2n.009-44 

RU,A BARAO DO RIO BRANCO 
BAJRRO·'DlSTR!TO 

CENTRO CJVIC'O 

CEI' 

85770-000 

A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANA 

declara, sob as penas da lel, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer: 
A JUNT,\ COMERCIAL DO XXX 

CÓDIGO E DESCRIÇ,;<) DO EVENTO 
024 \ 1) ALTERAC'AO DE FILIAL NA UF DA SEDE 

COD!GO E DESCRJ('ÀO DO .A TO 
xxx CODlGO E DESCRJÇ.À.0 DO A TO 

CODJGU E DESCRIÇÃO DO EVENTO 
xxx 

CLAUD!NA COMlRAN - ME 

ENQUADRAMENTO 

ME (Microempresa) 
NtlMFRü 

U,\tiU{(llJISlR!T0 

CENTRO ~5770-000 
P1\l~ 

PR BRASIL 

con1(;() nE ATl\'\DADE EC01'ÜMICA 
(CNAI.: fo;.::.ill 

V/\l,OR DO C/\PiTAL - rpcr i.:Ãtcn~v) 

dois mi! e quinhentos reais 

171021201 7 

[),:,,~cri\à<l do UbJCl~ 
Materiais Hidráulicos; - Comercio Varejista de Ferragens e Ferramentas: - Comercio Varejista ele Artigos de Cama, 
Mesa e Banho; - Comercio Varejista de Tecidos; - Comercio Varejista de Artigos de Armarinho: - Comercio Varejista 
de Produtos Alimentícios Ou Especializados (Produtos Naturais, Mel, Café Moído, Embalados o Em potes Similares); - 
Comercio Varejista de Laticínios e Frios: - Lanchonetes. Casa de Chá, de Sucos e 

Nl. iMER0 DE lr-;SCH\()10 NO CNPJ 
TlU\-..;SHJZL'.'lCIA l)l;, SUH.: ou Dl: \'!UAI. D\; 
oll"!'l',t\ «r MHL ,\NTrnl(lR DATA Dli INJCIO DAS.~ T\V]';).A.l)L', 

172R 1091000:\45 

• Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil Paraná 

PARA USU EXCLUSIVU DA JUNTA CUMERCIAL 

. J' 

~ \l 
CERTIFICO O REGIST~~~l/2017 07:42 SOB Nº 20177440562. 
PROTOCOLO: 177440562 DE 09/11/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
11704407083. NIRE: 41107335976 . 
CLAUDINA COMIRAN ME 

u 

Libertad Bogus 
SECRETÁRIA-GERAL 

CURITIBA, 16/11/2017 
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 



Secretaria da Micro e Pequena Empresa 

Secretaria da Raciunulizaçào e Simplilicaçiio 

Departamento de Registro Empresariul e Integração REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO 

41901(171197 

CLAUDINA COMIRAN 
EST1\Dü C1VJL 

SEPARADO(Al JUDICIALMENTE 

xxx 

ANTONIO MENl:-J MAIUA MENIN 
tDFNTlD.i\1">!' l!F Cl'f\núr.Krul 

12RI 1276461 SES!' se 867.278 009-44 

DOM1C!l1Ab6 NA (LOGRADOURO· rua. av. ctd 

RUA BARAO DO RIO BRANCO 
Bt\lRRO!OISTRlTO 

CENTRO CIVICO 
f[l' 

85770-000 

A JUNTA COMERCIAL DU ESTADO DO PARANA IA JUNT,\ COMERCIAL DO XXX 
declara, sob as penas da lel, não estar impedido de exercer atividade empresàr!u , que não possui outro registro de empresário e requer: 

CODIGO E DESCRIÇ'AO DO ATO 
xxx 

CODIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 

COD!GO E DESCR!Ç;\O DO EVENTO 
024 ( 1) ALTERACAO DE FILlAL NA UF DA SEDE 

CODIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 
xxx 

CLA\JDlNA COM!RAN - ME 

E~QUAORi\MENTO 

ME (Microempresa) 
NÜMF.RO 

B,\lll.1-lO,l}J~l-flllD (1:1, 

CENTRO 8~770-000 
\'.F P/\IS 

PR BRASIL JAC1RCOM1RAN@HOTMAIL.COM 

VALOR 00 CAf'lTAL · (por extensor 

dois mi I e quinheruos reais 
Dcscricàc do Objeto 

Similarcs >- Sem Consumo no Lr.)Cí'.11; - Comerem A Varejo de Pecas e Acessórios Novos Para Veículos Automotores; - 
Ccrncrcio Varejista de G:1s Liquefeito de Pctrólcn (GLP): - Comercio Varejista de Brinquedos e Artigos Recreativos: - 
Comercio Varejista Especinlizado de Equ1ramt:ntüs e Suprimentos de Informática. - Impressão de Material Para Outros 
Usos (Sacolas. Etiquetas. Convites e Etcj: - Confecçâu de Roupas - 

{CNAl: Fi~i:<1\l 

N\JMl:RO DE INSCR!CAO NO CNPJ 

1728109)000345 

TllANSFEK[:-;C!A O[ SEDE OlJ OE FILIAL DE 
OUTRA UF NlllE ANTUUO!< 

PARA USU EXCLUSIVU DA JUNTA CUMERCl/\L 
• Este documente foi gerado no portal Empresa Fácil Paraná 

\: 
; ~· t I ; ;1 

r~ 
··'.,..~··~·\·· .. •·.·. ~. .' \,.' 

~. " 

', ,,• .. , 
CERTIFICO O REGIS~iO;EM 1~/11/2017 07:42 SOB Nº 20177440562. 
PROTOCOLO: 177440562 DE 09/11/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
11704407083. NIRE: 41107335976. 
CLAUDINA COMIRAN ME 

, ... > () v 

Libertad Bogus 
SECRETÁRIA-GERAL 

CURITIBA, 16/11/2017 
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 

j .---11 ~-, 



Secretaria da Mlcro e Pequena Empresa 

Secretaria da Rartonalizaçân e Simplilicaçào 

Departamento de Registro Empresarlal e lntegra1·iio REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO 
Folhas (ii<:, 

41901671197 

EST ;..f)(J (.'.\VIL 

SEPAR1\DU(A) JUDICIALMENTE 

xxx 
(rnk) 

MAlUA MENlN 
IDENTJr);\DE fl1Gn1cn.d 

UF CPF(nl.imcru) 

:.M,\NCJl)AD{) POH (ÍNmJ rtc çm<11Kipr,çâó • semente nc Cl!-0 de n1c:--.0{1 

12R 11276461 SESP se 867.278.009-44 

C(JMPLE\1ENTO 

RUA BARAO DO RIO BRANCO 

.:~1 A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANt\ 

~·.·•· CODIGO E DESCRIÇÍ\O DO ATO 
002 - ALTERAÇÃO 

llAJRRO,DlSTRlTO CE!' 

xxx CE"TRO ClVlCO 8'770-000 

MlJNKlPit.l 

Realeza 
declara. soh as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresariu, que- não pussui outro registro de empresário e requer: 

A JUNTA COMERCIAL DO XXX 

CÓDIGO E DESCRlÇAO DO ATO 
xxx 

EN()llt,DR/11\·lENT() 

ME (Microempresa) 

CÓDIGO E DESC'Rl('AO DO EVENTO 
024 ( l í AL TERACAO Dt:: rlLlAL NA UF DA SEDE 

CODlGO E DESCRJÇAU DO EVENTO 
xxx 

>IOMI.:. EMPRL$<\R\AL 

CLAUDINA CüMIRAN - ME NÜMF.RO 

RUA BF.LEM 
L\AlllR0.1UlSTR!TO cor.1rt..E\,1El\o TO 

xxx CENTRO 

(i;I' 

85770-000 

VALOR no l',\PIT1\l • RS I VALOK 1,0 C,\l'lT/1L · (p0ri:xknS(1) 

PR 
P,"S 

BRASIL 
ur 

2.500.00 1 duis mil e qu.uhcuu». rcai-: 

T!V\!\SFEIU.!'.'l.ClA OE SU)l.: O\! DE r\LlAl. OE 
Ol!TRA L!F N!H.E ,.\NTEHIClH 

Unitormcs (Exceto ~wb \1edidal- 

NLIMERlfDl": 11\SCH]Ç,\O NO CNPJ 

'.\ 1710212017 172~1091000345 1 

.-.,., 1 ·~ 
Di\TAASS!NATUR;\ '" •• ,..,r.~,... /1 

"~ r)ATA r)E lN!ClO DAS AT!VJDADES 

__ ; _ _! _ PR! 170001243321 

PARA USU EXC'l USl\iU [)A JUNTA CUMERCIAL 
• Este docurncnro foi gerado nu portal Empresa Fácil Paraná 

-~ .. : .. , ..... ,··.·. 
·· •. : ·. _,/ 

-, '-, 
'·.,,. ; i_ \ -; ' 

CERTIFICO O REG;STRO ~ 16/11/2017 07:42 SOB Nº 20177440562. 
PROTOCOLO: 177440562 DE 09/11/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
11704407083, NIRE: 41107335976, 
CLAUDINA COMIRAN ME 

Libertad Bogus 
SECRETÁRIA-GERAL 

CURITIBA, 16/11/2017 
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 



SELO ü::iiUi;;.9VoVR.1!PIP7C·JZN1f7',ijS 
corumrte sm \WIW.fllnarpen.com.br ' 

ReconheQO a(&) ílm1a{&) por VERD.P.DEIRA CL.:.,UDINAL 
cm;.iR.ó.N · ,, 

~o-::>lo.,.~D~ i17 .rle: nn·"ç;..mhrn .-iea '>1J"f7 

e~'í;It;~~~;;. ~::::::,~;2ª).ifct~iie 

~-- 
\~~' -.N 

CERTIFICO O REGISTRO EM-t6/ii/2017 07:42 SOB Nº 20177440562. 
PROTOCOLO: 177440562 DE 09/11/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
11704407083. NIRE: 41107335976. 
CLAUDINA COMIRAN ME 

Libertad Bogus 
SECRETÁRIA-GERAL 

CURITIBA, 16/11/2017 
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 

·::: .. t 



CLAUDINA CQMIRAN - ME (Filial-03) 
CNPJ: 17.281.091/0003-45 - !.E.: 90743135-55 

Rua Belém, N.º: 2574 - Centro, Realeza - PR- CEP.: 85770-000 

ATACADO U VAREJO 
MINl·PREÇO 

ANEXO IV 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 80/2018 

PROPONENTE: CLAUDINA COMIRAN ME. CNPJ: 17.281.091/0003-45 

ENDEREÇO: RUA BELEM 

CIDADE: REALEZA CEP: 85770-000 

REPPRESENTADE LEGAL: CLAUDINA COMIRAN CPF: 867.278.009-44 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

O representante legal da empresa CLAUDINA COMIRAN ME na qualidade de Proponente do 
procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2018, 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 o presente. 

Realeza, 18 de setembro de 2018. 

~\\ 
? , 

'~~~~D;:A ~~:;RAO.,~; o . \ (,\ 1.lJ\.., 

\'. ,-,t\· __ ...., .... 

CLAUDINA COMIRAN 
EMPRESÁRIA 

RG: 12r11276461 - CPF: 867.278.009-44 



CLAUDINA CQMIRAN - ME (Filial-03) 
CNPJ: 17.281.091/0003-45 - !.E.: 90743135-55 

Rua Belém, N.º: 2574 - Centro, Realeza - PR- CEP.: 85770-000 

ATACADO 8 VAREJO 
MINl·PREÇO 

ANEXO VI 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 80/2018 

REPPRESENTADE LEGAL: CLAUDINA COMIRAN CPF: 867.278.009-44 

PROPONENTE: CLAUDINA COMIRAN ME. CNPJ: 17.281.091/0003-45 

ENDEREÇO: RUA BELEM 

CIDADE: REALEZA CEP: 85770-000 

~ 
Declaração de enquadramento em regime de tributação de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno 
Porte 

O representante legal da empresa CLAUDINA COMIRAN ME, na qualidade de Proponente do 
procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 80/2018, 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 e LC 147 /2014. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente. 

Realeza, 18 de setembro de 2018. 

-.' 
\ ~;~~Dl~A ~~~IRA[º;E o 

0 

CLAUDINA COMIRAN 
EMPRESÁRIA 

RG: 12r11276461- CPF: 867.278.009-44 



GOVERNO DO PARANÁ 
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA 

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ 
SISTEMA INTEGRADO OE AUTOMAÇÃO DO REGISTRO MERCANTIL - SIARCO 

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes 

na data da sua expedição. 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA Páaina: 001 / 001 

, Nome Empresarial 
I CLAUDINA COMIRAN - ME 
1 

, Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO 
I Número de Identificação do Registro de 
i Empresas - NIRE (Sede) 

1 
411 0733597-6 

--~----- 
Data de Início 
de Atividade 

13/11/2012 
CNPJ 

Data de Arquivamento 
do Ato de inscrição 

13/11/2012 17.281.091/0001-83 
f·------ ------------- - -·---- 

Endereço Completo (Logradouro, N2 e Complemento, Bairro/Distrito, Município, UF, CEP) 
RUA PEDRO AMERICO, 3677 - SALA 01, CENTRO CIVICO, REALEZA, PR, 85.770-000 -~~--------~-~--·º 

I 
Objeto 

1 

- Restaurante Self-Service Com Comida Por Quilo, Com Venda de Bebidas Alcoólicas e Não Alcoólicas, Com Produção 
de Lanches e Marmitas - (Serviço Completo); ATIVIDADES QUE NÃO SÃO REALIZADAS NA EMPRESA MATRIZ 
(EXCLUSIVAS DA FILIAL): - Comércio Atacadista de Mercadorias Em Geral, Com Predominância de Produtos 
Alimentícios; - Comércio Varejista Especializado de Eletrodomésticos e Equipamentos de Áudio, Vídeo, Ar 
Condicionado; - Comércio Varejista de Artigos Novos do Vestuário e Acessórios; - Comércio Varejista de Móveis Novos 
(Modulados, Planejados); • Instalação e Manutenção de Sistemas Centrais de Ar Condicionado, de Ventilação e 
Refrigeração; - Comércio Varejista de Mercadorias Em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - 
Minimercados, Mercearias e Armazéns; • Comércio Atacadista de Produtos de Higiene, Limpeza e Conservação 
Domiciliar;· Comércio Varejista de Cosméticos, Produtos de Perfumaria e de Higiene Pessoal;· Comércio Atacadista de 
Produtos de Higiene Pessoal;· Comércio a Varejo de Pneumáticos e Câmaras-de-ar;· Comércio Varejista de Artigos de 
Colchoaria, Colchões e Travesseiros; • Comércio Varejista de Artigos de Iluminação, Abajures, Luminárias e Lustres; • 
Comércio Varejista de Artigos de Papelaria e Escritório; • Comércio Varejista de Carnes· Açougues; • Padaria e 
Confeitaria· Revenda; • Comercio Varejista de Artigos de Tapeçaria, Cortinas e Persianas; • Comercio Varejista de Outros, 
Artigos de Uso Pessoal Domestico (Porcelanas, Talheres, Panelas Etc.);· Comercio Varejista de Material Elétrico; · 
Comercio Varejista de Materiais Hidráulicos; • Comercio Varejista de Ferragens e Ferramentas; • Comercio Varejista de 
Artigos de Cama, Mesa e Banho; • Comercio Varejista de Tecidos; • Comercio Varejista de Artigos de Armarinho; • 
Comercio Varejista de Produtos Alimentícios Ou Especializados (Produtos Naturais, Mel, Café Moído, Embalados e Em 
potes Similares); • Comercio Varejista de Laticínios e Frios;· Lanchonetes, Casa de Chá, de Sucos e Similares l Sem 
Consumo no Local;· Comercio A Varejo de Peças e Acessórios Novos Para Veículos Automotores;· Comercio Varejista 
de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP); - Comercio Varejista de Brinquedos e Artigos Recreativos; • Comercio Varejista 
Especializado de Equipamentos e Suprimentos de Informática; • Impressão de Material Para Outros Usos (Sacolas, 

', EU~uet~s, Convites~ l:tc)~- C~nfecs:~de_fl.o~ea~~Uniformes (~~t<>. ~~ Medi~~:. 

Capital: R$ 10.000,00 

(DEZ MIL REAIS) 

Microempresa ou 
, Empresa de Pequeno Porte 

(Lei n2 123/2006) 
Microempresa 

Situação da Empresa 
REGISTRO ATIVO 

1- ----------------· -- ------------------ 

I Último Arquivamento 
Data: 19/07/2018 

Ato: ALTERAÇÃO 
Evento (s): AL TERACAO DE FILIAL NA UF DA SEDE 

Número: 20183326059 
Status 

KXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

~ Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela 
1 • NIRE: 4190167119·7 CNPJ: 17.281.091/0003-45 

Endereço Completo (Logradouro, N2 e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP, Pais) 

RUA SELEM, 2470, CENTRO, REALEZA, PR, 85.770-000, BRASIL 

Nome do Empresário 
' CLAUDINA COMIRAN 
Identidade: 12R11276461,SESP/SC 

1• Estado Civil: Separado Judicialmente 

CPF: 867.278.009-44 

Regime de Bens: Não Informado 

CURITIBA - PR, 13 de setembro de 2018 

18/535399-1 

Para verifitar a autenticidade acesse www.juntacomercial.pr.gov.br 
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PROCURAÇ~O PÚBLICA QUE FAZ: 
CLAUDINA COMIRAN - ME 
A FAVOR DE 
JACIR FRANCISCO COMIRAN e Outra 

.t~\··. / 
.. ;··· 

1\,,, r- , 
.1 

SAIBAM todos, quantos este Público Instrumento de Procuração virem, aos vinte e 
seiJ dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito (26/04/2018) nesta 
Cidade e Comarca de Realeza, Estado do Paraná, nesta Serventia, compareceram 
como Outorgantes, CLAUDINA COMIRAN - ME, pessoa juridica de direito privado, 
inscrita no CNPJ/MF sob nº 17.281.091/0001-83, NIRE 4110733597-6, com sede na 
Rua Pedro Arnerico, nº 3677, Sala 01, Centro Civico, nesta Cidade de Realeza - 
PR, neste ato representada por sua Administradora, CLAUDINA COMIRAN, 
brasileira, separada, comerciante, portadora da CI/RG nº 12/R 1.276.461 - 
SSP/SC e inscrita no CPF/MF sob nº 867.278.009/44, residente e domiciliada na 
Rua Barão do Rio Branco, s/nº, Centro, nesta Cidade de Realeza - PR, nos termos 
do requerimento do Empresário, devidamente registrado na Junta Comercial do 
Paraná, Agência Regional de Capanema sob nº 41107335976, em 13/11/2012; e, 
CLAUDINA COMIRAN - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF 
sob_ nº 17.281.091/0003-45, NIRE nº 41 9 0167119-7, filial da pessoa jurídica 
acima descrita, com sede na Rua Belém nº 2470, Centro, nesta Cidade de Realeza 

PR, neste ato representada por sua Administradora, CLAUDINA COMIRAN, acima 
qualificada, nos termos do requerimento do Empresário, devidamente registrado 
na Junta Comercial do Paraná, Agência de Curitiba, sob nº 20177440562, em 
16/11/2017, confirmado eletronicamente com código de verificação sob nº 
11704407083, em 19/04/2018, todos acompanhados da Certidão Simplificada emitida 
pelo mesmo mesmo órgão, por sua agência de Curitiba, em 27/03/2018, com 
consulta de autenticidade efetuada eletronicamente sob nº 181630150, em 
19/04/2018. A presente reconhecida como a própria por mim,ERNESTO ANTUNES DA 
CUNHA NETO, tabelião de notas, conforme os documentos que me foram 
apresentados, do que dou fé. E ai pelas Outorgantes, por sua administradora, 
foi-me dito que nomeiam e constituem seus bastante procuradores, JACIR 
FRANCISCO cOMIRAN, brasileiro, casado, empresario, portador da CI/RG nº 
4.863.489-3 - SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob nº 841.684.719/34, residente e 
domiciliado na Rua Pedro Américo, nº 3677, Centro Civico, nesta Cidade de Rea 
leza - PR e, JANE MARIA COMIRAN, brasileira, solteira, maior, capaz, nascida em 
20/08/1978, empresária, portadora da CI/RG 6.021.902-8 - SSP/PR e inscrita no 
CPF/MF sob nº 026.166.469/78, residente e domiciliada na Rua São Paulo, nº 
2316, Bairro Centro Cívico, nesta Cidade de Realeza - PR. Com amplos, gerais e 

. ilimitados poderes, para agirem em conjunto ou separadamente, independente da 
.. ~ v ordem de nomeãção, para o fim especial de gerir e administrar todos os bens, 

·, ·0 \ negócios e interesses da ora Outorgante e filial, podendo, para tanto, ditos 
procuradores: a) representar as Outorgantes apresentando-se perante quaisquer 
terceiros, e, amplamente, perante Juntas Comerciais Estaduais, junto a Escri 
tórios de Contabilidade, e Ofícios de Registro de Títulos e Documentos e de 
Pessoas Jurídicas, aí podendo assinar contraltos const.·itutivos, alterações 
contratuais, distratas sociais, e quaisquer ou. s documentos que se fizerem 
necessários, inclusive podendo receber Cartas e Notificação e concordar ou 
discordar com o que convier; prestar fiança; acei r, em'tir e dar quitação em 
Notas Promissórias/duplicatas; SERASA, SPC, órgãos particulares, Bolsas de 
Valores, Cias. b) representar as Outorgantes apresentando-se perante Esta 
belecimentos Bancários em geral, como BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA ECONÔMICA FE 
DERAL - CEF, HSBC - BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO, BANCO ITAÚ S/A, COO 
PERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO FRONTEIRAS DO PARANÁ, SANTA CA 
TARINA E SÃO PAULO - SICREDI FRONTEIRA PR/SC/SP, COOPERATIVA DE CRÉDITOS SICOOB 
VALE DO IGUAÇU, BANCO BRADESCO S/A, em qualquer de suas Agências e Filiais, 
nesta cidade de Realeza - PR e/ou fora dela, podendo abrir, movimentar e li3n •... , ,.' ~'-·' 
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monetárias, emitir, endossar e descontar cheques, solicitar saldos e extratos 
de ~ontas correntes ou de aplicações, conferir saldos e valores, requisitar 
talonários de cheques, conferir o que necessário for, efetuar aplicações de 
din~eiro, e, assinar todos os demais papéis necessários e suficientes ao giro 
ban~ário, solicitar senha para acesso a contas via internet, inclusive, repre 
sentar perante Registros de Titulas e Documentos, Registros de Imóveis, Ta 
belionato de Notas, Protestos de Titules, e ai promover registros de contratos 
e solicitar certidões de quaisquer natureza; assinar folhas, fichas, guias, 
preencher e assinar formulários, pagar taxas, guias e emolumentos; juntar e 
desentranhar documentos; e) representar as Outorgantes apresentando-se perante 
as Repartições Gerais de Correios, ai podendo retirar mercadorias e 
correspondências, e receber vales postais e reembolsos; juntar e assinar todo e 
qualquer documento necessário; d) demitir e contratar funcionários, 
fixando-lhes suas funções, remunerações e condições; assinar carteiras de 
trabalho, recibos de férias e avisos prévios; rescindir contratos de trabalho e 
demitir funcionários, representar a Outorgante perante a Justiça do Trabalho, 
Sindicatos Classistas, bem como perante o Ministério do Trabalho, em quaisquer 
de suas delegacias regionais; e) representar as Outorgantes apresentando-se 
perante o Ministério da Fazenda, especialmente perante a Secretaria da Receita 
Federal, e ai efetuar declarações de Imposto de Renda, pagar impostos e receber 
restituições e ainda, representar junto à qualquer outro 6rgão Público Federal, 
Estadual, Municipal e Autárquias, ai juntar, aSS\nar, requerer, apresentar e 
retirar todo e qualquer documento, requerer/solicitar, extratos, efetuar re 
tificações de declarações, de guias do pagamento, assinar DBE, que se faça 
necessário, preencher e assinar formulários, requerimentos de qualquer 
natureza, prestar informações e declarações, assumir compromissos, pagar taxas 
e impostos; f) representar as Outorgantes perante as Companhias Telefônicas, de 
Saneamento Básico, de Iluminação Pública, e outras, notadamente perante a SA 
NEPAR e COPEL e ai resolvendo quaisquer assuntos de seu interesse e 
conveniência; g) Representar a Outorgante junto ao DETRAN/CIRETRAN dssta Cidade 
de Realeza - PR, e/ou em qualquer Cidade onde com esta se apresentar e ne 
cessário for, e ai, vender e/ou adquirir, transferir a quem convier, pelo 
preço, forma e condições que ajustar, quaisquer veicules que estejam ou serão 
adquiridos pelas Outorgantes. Podendo, para tanto, ditos procuradores, assinar 
todo e qualquer documento que se fizer necessário, inclusive DUT - Documento 
único de Transferência e Autorização de Transferência; concordar; discordar; 
estipular preç~s, condições e formas de pagamento; receber, passar recibos e 
dar quitação; transmitir e receber posse e o dominio; assinar requerimentos; 
representá-las perante o Departamento de Trânsito - DETRAN, e onde mais preciso 
for, com relação à venda ou compra e transferência de quaisquer veículos; 
prestar informações, esclarecimentos e declarações necessárias; preencher for 
mulários e guias; pagar taxas; assinar recibos de transferência de veículos; 
representar as Outorgantes perante quaisquer terceiros, e ai, requerer, alegar 
e assinar o que preciso for; h) Apresentar-se.perante a Policia Rodoviária 
Federal, Policia Federal, Polícia Rodoviária Militar, Policia Militar, Policia 
Civil, Delegacias, DETRAN, em quaisquer de seus.~órgãos, localizados em qualquer 
Unidade da Federação, representando ainda per nte terceiros interessados, ou 
onde com essa se apresentar e necessário for, ,r q érendo a retirada/liberação 
dos veiculas de propriedade da outorgante, caso e contrem-se apreendidos, bem 
como responder por multas eventuais, fazer declarações em nome da Outorgante, 
assinar fichas, guias, formulários, requerimentos, pagar taxas, multas, e 
molumentos de quaisquer natureza, praticando todos os atos necessários para 
esse fim especifico; i) representar a outorgante apresentando-se, também, no 
foro em geral, perante qualquer Juizo, Instância ou Tribunal. oodendo cont.rriYrir,. 1 

l~·. .:' 
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final decisão, interpor recursos, requerer beneficias, prestar declarações, 
infok:mações e esclarecimentos necessários, contratar advogados, utilizar-se 
inclusive dos poderes da cláusula ad-judicia, e mais dos para transigir, 
des\stir, firmar compromissos, e fazer acordos, e tudo o mais que preciso for, 
pard os fins acima especificas; j) renovar/atualizar/regularizar/recadastrar o 
CNPJ/MF, comprar/vender/negociar/transferir ações no mercado de ações, comprar, 
vender, transferir e alugar quaisquer bens móveis e imóveis, semoventes, 
inclusive veiculas, assinar, receber e outorgar quaisquer escrituras de compra 
e venda e cessão inerentes, e documentos de transferência, guias, administrar 
bens, assinar contratos, adjudicar, concordar, discordar, desistir, transigir, 
contratar, assinar e ratificar quaisquer termos e compromissos, receber e dar 
quitação; k) representa-las em qualquer tipo de licitações públicas, concordar 
com todos os seus termos, assistir a abertura de propostas, fazer impugnações, 
reclamações, protestos e recursos, fazer novas propostas, rebaixar preços, 
conceder descontos, prestar caução, levantá-las, receber as importâncias cau 
cionadas ou depositadas, transigir, desistir e praticar todos os atos 
necessários, enfim, praticar todos os atos necessários ao referido fim. Podendo 
substabelecer o presente mandato e praticar, finalmente, todos os demais atos 
necessários e indispensáveis ao fiel e cabal desempenho do presente mandato. 
Dos Arquivamentos: Encontram-se arquivados nesta Serventia os seguintes 
documentos: a) Requerimentos do Empresário da empresa matriz, acompanhada de 
suas respectivas confirmação, requerimento de EmP.resário, da empresa filial, 
acompanhada de sua confimação e Certidão Simplificada da Junta Comercial, a 
companhada de sua confirmação, em arquivo de Contrato Sociais nº 019, às fls. 
281, 282/289, 290/292 e 293. Pelas Outorgantes, por sua administradora, foi-me 
dito, finalmente, que aceita esta procuração em todos os seus expressos termos. 
Assim o disseram, do que dou fé. A pedido, lavrei-lhes a presente procuração 
que, depois de lida e achada em tudo conforme, outorgam, aceitam e assinam, ...-i. dispensando a presença de testemunhas instrumentárias, de acordo com o artigo 
684, do Código de Normas do Foro Extrajudicial da Corregedoria-Geral da Jugtiçd 
do Estado do Paraná. PROTOCOLADO nesta Serventia sob nº 18-000263, nesta data, 
no Livro Protocolo Geral. Eu a., ERNESTO ANTUNES DA CUNHA NETO, tabelião de 
notas, que a digitei, conferi, subscrevi, dou fé e assino em público e raso. 
Custas emolumentos R$76,16 = Custas VRC 394,62 VRC's. ISSQN R$ 2,28.************ 
(a.) 1-CLAUDINA COMIRAN 2-ERNESTO ANTUN~~ CUNHA NETO************************* 
Trasladada em seguida, confere em tudo/com o original, ao qual me reporto e 
dou fé. \ - 

\.Y" 
\ \.) 

Tabelião de Notas 

Selo Digital: 7Dd2Z.HspGD.enqQG controle arPZn.mstJ2 
Consulte esse selo em http://funarpen.com-~0-;:::::.N~A~T~O::=::D~E:::::::::~ 

================================== -x,fé.'-' "'º ''1 
cJf' - r" ~~ '5' 

-~ 
; " \.\ 

ERNESTO ANTUNES DA CUNHA NETO 
TABELIÀO TITULAR 



o ,,:o 
O'I 
a> •... 
o. 

1 

'SI" N I ['-- e.o 
(!) CT) . 
o~ 
'.! 'SI" 
O N 
~ L.,') co (') 
(O e.o 
'SI" 'SI" 

cn o 
(.), 

> ex: w 
CJ'.1 - o 

N 
'<1" 
CT) co 
(') 
'<1" oc, 

(/J o 
1-· :::) o o ex: a.. 
w o 
o 
1- z w 
:!! 
o w z ex: o u, 
w o 
ct 
1- cn o a.. o ex: e. 

co 
o 

co r-- 
0 
CT) 
'<1" 
N 
LO 
(') 

co 
'SI" 

Q) •.. 
e: 
(ll - e: 
Q) 
<ll 
Q) •.. 
e. 
~ 
Q) 
e: 
o .•.. 
..S! 
Q) 
1- 

(ll •.. :::, •.. •.. 
Q) 
.e 
(ll 
Q) 
"C 
(ll 

8 

X 

'° LO ~ 
LO 
'<1" 

(ll •.. e: 
o o 

@ 
z 
§ 
o, 
LO ~ o 

o o o O) o~ 
O) 
co 

s ,~. 
'"' ~ ~ N 
e: 
:::> 
o o- ., 
..t 

~ o o 
N 
i-5 
N •... 
o e: •.. 
.l!! 
e: 
Q) 

E 
..S! 
e. 
E o <.) 

..S! 
(ll 
"C 
<ll o ·u ~ 
Q) 
e: 
Q) 
.e 
<ll o •.. 
~ .e o 
(ll •.. 
(ll 
e. 

::;; 
:::, ~ g 
w ...J 
Q'. w 
Q. o 

.ê \:::'. >< N 

i 

~ 
e: 
:::> ' - 

z z 
:::, :::, 

o o o o 
e.ri ó co 

.; ,·':: "C -', 
ÕI\' E . o 

o 

2 
e: 
flJ 
iii a. 
"' e 
]; 

~ •.. o e. 
o e: 
Q) 
:::, 
C" 
Q) 
e. 
Q) 
"C 
(ll 
<ll 
Q) •.. 
e. 
E 
Q) 

:::, 
o 
m 
<ll 
Q) •.. 
e. 
E 
Q) 
o •.. 

• !::? 
E 
o 
E o <.) 
o 
"C 
(ll •.. 
"C 
(ll :::, 
C" 
e: 
Q) •.. 
o 
"C 
Q) 
<.) 
Q) 

E .s o o u. ..J 

oi 
~ 
<ií 
(\) 
"O 

E o -e- 

~ 
::, e> 
i'1 

() Q) 
) o 
C E 
:/1 g 

~ "' (\) - 
e: "' 
o "' f- Q. 

E 
<» 1- 
: 1 :-; 

z' 
1 

N (") 
o o o o 

o o 
o o 
(S:/ o 
U')"' 

o o 
o 
U') 
O) 

o 
o ... .,. 
"' 

o o 
oi 

o o 

"' .,. 'º 

o o <( 
(f) o 

ü 
w 
f- 
~ o 
Q'. 

Q'. o :::;; 
o co ..,. .,. 
<') 

z z 
:::, :::, 

o 
Q'. u, :::, 

z 

o o 
o 
U') 

o o 
o 
ü 

E 
o co 
Ê 
u 
U') 

o r-, 
(\) -o 
"' :,;: 

E 
E 

o 
'"' ã3 o 
D. 0 
ro:;:::; 
a. "' '"' E -.; 
<V "' o .c 
t "' o E 
E o 
o u 
.?: ctl 
::, - 
O" "' ~ "' <( o, 

.,. U') 
o o o o 

(!) 
o o "" o o 

r ~ 1 

~ ! 

1 
::;; ...J ~ 1 

º:::, w ~ 'I. ~ z g o , 
ô~:::;~ ,;: 1 i 
:ê ::;; o ;;,..---·- "·>11 <O • 

~ ~ "'· -: --- l 

i".' 1 i 

1 1 

1 1 
1 1 

1 ! 
i I 

1 1 

1 1 
1 1 
1 1 
1 ' 

1 1 

1 1 

li i i 
1 

1 

1 

1 1·-01 
I " 1 -, 

1i1 
1 §_\ 
1~ 

o o 
o 
:;:; 

o o 
o o 
o co "' ..,. co 

o o 
o o 
N 

o o o o 
º- º- º- = 
V O C0 l[) o o ("') ("') 
UJ V (") I"-- 

o o 
o 
N cr, 

o o o o 
(!) 
-e 

f 
({J 
«. 
...J n, 
co 
O) 

f 
(f) 
<( 
...J o, 

O:: o 
ü [::: o 
(_/) ...J 
<( <( 
...J f o, (f) 

s 
Q'. ill 
<') 
N 
o 
N 

~ 
ü 
Q. 

w 
f- 

z ü z z 
::::) n, :) :::::> 

~ 
ü o, 

z z 
:::, :::, 

z 
::, 

o o o 
o o o o 
óN 

o o o o o ci 
U') U') 

o o o 
o o o o 
lÓ o 

N 

o o 
o 
N 

E o o 
U') 

cu 
ô, 
"' E 
"' o 
o 
Q. 
·.;:; 

E o o cc 
õ so 
<V 
"O 

"' 12 

oi 
ô, 
.'!! 
e: rv 
o 
o 
:§- "' e: 

<!) -o 

"' Q) o õ 
ü ü 
"' co (f) n, 

co o o 
O) 
o o 

o 
o o 

N 

o 
.,. 

o o o o 

1 %' 

\~ 
I~ 
\; 

1 

1 

1 

~~ 

:--1 

_)_j 



.8 n, 00 e: .•.... 
(1) o 
o. N 

õ 
(\) 00 

"O L.U o 
o 
1-· z w 
~ o - 

1(11 u e, w e z 
o, a= 
o 
LL 
w e 
<( 
1- u: a o, e 
o::. o, 

Cll .~ 
a. ~) 

.!::: &l e: ::, <l> 
:li: 

... o, 

o -10 o o o 
CD .!9 =; o o <D 
o· e ~ o .., .., 
~ U) ,._ <D 

e.o 

1 

O N ~ ..., co 
r-, .,; <.> .,; 
o ., 
OJ .;: 'SI' 
N 
!.!) 
C'l 
e.o 

~1 'SI' 

Q) .•.. I!:! o o o j:: ~ e: 
Cll .•.. o ~ º- o o (/) .•.. •.. _, -~ U1 "' ..J o e: Q) I'- I'- D. 
Q) .o o e: o o 
ti) Cll o :, o Q'. Q) Q) 

~ 
~ 

~ 
D. .. " e. "C ., -c 

Q) Cll !2 t !2 o •.. .•... 
~ Q) 8 o o 

e: o- o- !2 o w w - Q'. Q'. 
~ D. D. 
Q) 
1- 

CJj o 
S:!· 
> a= w cn o 

N 
'SI' 
OJ e.o 
C'l 
'SI' co 

- cn o 
1- 
:::> o o o::. a. 

o 
e: 
Q) 
:::, 
C" 

tã 1 ~ 

Cll Q) 

·.::; "C 
e: Cll 

•Cl> ti) 
C) Q) 
<( •.. 

e. 
E 
Q) 

o 
ãi 
'C 

i 

o 
w ::', 
"" Q'. ·O: 

ti) o ... 
$ .o o 
Cll •.. 
Cll e. 

:::, 
o 

z 
:::, 

o o 
0i 

E 
o 
E o 
(J 

o 
"C 
Cll •.. 
"C 
<1:1 :::, 
CT 
e: 
Q) ... o 
"C 
Q) 
(J 
O> e: •.. 
~ 

E "'\~ - e q, - o 
••• o 

.3 z 
" o o 

j I 

(/) 
.!!l 
'O 
o (/) co ro 
~ ij 
(/) •' º .. o. ro o cn 
~ (l) o. ;; 

e 
(l) 

ro 
"O 
(l) 0) 
'O u 
~ ~ ro ro > ir: 

-;/ Cy/ 
/ . 
t-,· 

,( 

1 

~ r. I· _Jl 
1 

1 
1 

'1 

1 

J 



11) -~ a. o ·u i::: 
'i: 5l 
:::::s Q) ~ à: 

00 .•... 
o 
N - o 00 

o 
111) 
C) e o, 

cn o 
(.), 

> o:: w cn 

...... 
E 

.!!! o 
:::) 'O 

o - "' O CI) ••• ·= u e: ê 8 
~ CI) 
~ e: 
@) ~ 
Cf) CI) 
QJ - ~ CI) fü 1- 
Cfl 
(]) 
Q. 
(]) 
C1l •• ·- >< ... "' ~ u.. 
QJ a. 
C1l a. 
.Çll 
o ... (") 

E :g 
N 

~ ~ E Lí) . (") 

UJ .. 
CI) 
e: 
.;! 
.!!! 
CI) 
1- - so o 

~ :::> o o 
o:: a. 
w o 
o 
~ z w :E 
o w z 
o:: o u, 
w o 
<( 
~ cn o a. o o:: a. 

o o o o 
Lí) 
f--, 
Lí) 
c:o 

~ 
... o 
'O 

"' e I ü.: o a. o o 

CI) •.. 
e: .is 
e: 
CI) 
Vl 
CI) ... 
e. 
~ 
CI) 
e: 
o - .!!! 
CI) 
1- 

X 
d, 
c:o 
(") 
r-, 

"' •.. e: 
o o 

o o o o 
" cn co (') co p-, 

N 

o o 
O N 

"' e 
"' N 

o o 
cn .s» 
'" 

o o 
o 
C-; 
e- 

o o o o 
O o N O 
e» co cô o~ 
cn e» r-, co (') r-, 

<Ó 

.g 1~- '"' - ~ N 
e: ::, 
o 
e- 

"' ,t 

g g ~ 
lD. aí o 
O) - ...J 

o e 
~ 
8 
o o 
LJ.J 
Cl:: e. 

o o o O) 
-..r- ..f 
O) co 

o O) 
O) - 

N M 

f 
z 
::::, o 

"'1~ l: Cl'. 
"' <( :; e. 

f 
(j) 
<( 
..J e. 
..J « 
Cl'. f 
z 
w 
o 

f 
z ü ::::, w o f- 
2 O 
<( [D 
Cl'. o < ..J 
(L (êJ 

(j) 
o 
..J 
Cl'. 
<( 
ü o 

..J o ..J 
•<( w 
(j) o 

2 ::::, - o 2 ..J w ..J 
Cl'. LJ.J 
(L o 

f 
(j) 
LJ.J 

o 
E I"' ·x ~ 
•!O N 
:; 
o 
e- 

"' t: 

N <D 
O) o 
u, o 
O) N 

'C 

i: lz ::, ::::, 

LJ.J 
f 
ü 
(L 

ur 
f 

z ü 
::::, (L 

z z 
::::, ::::, z z 

::::, ::::, 
o 
o: 
u, 

o o o o 
(.!) ó 

cn 

o o o o o o 
N '<t 

o o 
o 
"' 

o o 
o 
N 

o o o o 
o o 

N 

E 
o o 
w· 

" !!! "' o, 
"' e: 
.ê 

" " !!! tu 
Q. 

"' e: 
i" 

o 1 ~ 
e- u 
·;;: o 
~ ü 
(1,) ·~ 

(/) "' -or a. 

N M o o o o 
-r u, 
o o o o 

CD o 
o 

e» o o 
o -c 
o 

~ o 
..J 

o e 
~ 
8 
o o 
LJ.J 
Cl'. e. 

;:: 
(/) o a. o 
Cl'. e. 
<( 
o 

~ 
8 

Cf) 

.s 
u 
o Vl co C1l 
l)i i5 
Cf) r-; 
0 .. e. C1l o Ol 
••• Q) a. .;::; 
"' e u (]) 
(]) QJ 
u u ;g ~ 
"' C1l > ct 

/ 



...... 
C1I o - -e ..:! C1I .•.. e: o u 

(1) e: o - ~ 
(1) 
1- 

cn o 
Q 
> o::: w cn - 

co .•.. 
e 
N 
õ ee 

cn o 
•••• ::::, 
o o 
o::: o, 
w o 
o 
1-- z w 
~ 
o w z 
o::: o 
LL 
w o 
<( 
1- cn o o, o 
o::: o, 

<D 
'Sj" 

d, 
CX) cn 
'<!' 
l' 
<D õ <D -e l' 

ns o .•.... e: LL o a. o o 

$ e: 
~ e: 
(1) tn 
(1) 

õ. 
(1) •.. 

CX) 

o 
N 
?i e o 

·ê I~ 
~ 
e: 
::::, 
o <> 
"' a: 

(1) 
e: o - ~ 
(1) 
1- 

CX) 
N cn cn 
CX) 

~ e: o o 

.., ·;; \z 
::::, ::::, 

o co 
có 
"' (") 

o o 
O) <D 
U1 r--" 
(") O) 

o io 
m 
J) ..•. 

o o m 
N 
(") 

s 
't: 

"' o o a. 
"' o "' "' 

o 
E 

"' õi .o 
E 
Q) 

<D o o, N 
NM 

o 
<D ..•. 
-e 
(") 

z 
::::, 

z z 
::::, ::::, 

o 
a:: 
l.L.. 

z 
::::, 

o o 
ó 
"' 

o o o o 
óó 
N -e 

o o 
ó co 

o o 

E o o 

É e: ~ 
:g_ 
U) e: g 
t z 
õi 
Q) 
"O 

E 
o -e 

t :, 
e' ~ 
Q) 

"' "O 
·~ E 
•O U 
-~ co 

É 
E 
O) 
N 

s e: ~ 
"' a. 
"' e: g 

E 
E :;;: 
N 
ô ..•. 
ô 
;li 

ó 

ó a. 
E ~ 
C) 

E o o 

(") 
o 
o 

-e- co o o 
o o 

<D o o 

o 
J) ..•. 
(") 

o o 
J) J) 
có ai 
•••. N 
<D 

o o o 
<D io "' ai "q"~ «i 
,._ O) •••• 

<"> N 

5 
...J 
o o 
~ 
f2 
8 w o:: a. 

.., ·;; 12 
::::, ::::, 

N 

Q) 

~ 
E 
Q) 

Q) 

õi .o 
E 
Q) 

"' .~ 
~ !'l 
"' Q) :, e: 
C) "' -~ o 

O) 
J) 

N <"> 
J> N 
ui ci o, N 

w 
f u n, 

w 
f u o, 

w 
f- u z z o, ::::, ::::, z z 

::::, ::::, 

o o 
ó 

o o 
ó 
N 

o o o o 
ci o 

o o o o o o 
ó ó ci 
N io co 

o u 

E o o co 
'" õí "' E 
"' e s :;::; 

E o o 
O) 

ô 
<D 
Q) 
"O 

"' "O ·.;; 
e: 
Q) 
"O 

s 
cõ 

'" õí "' E 
"' o a :;::; 

Q) 
"O 

~ 
"' a. 
o e: ~ ~ 
o"' 

r-, 
o o 

O) 
o o 

J) 
o o 

O N o o 



N 

tn o 
1- 
::> e o 
o::: a. 
w 

1'11 e 
[ ·e:; o 
·- e 1- 
-~ 31 z 
§ e w 
::!!: a.. :!!: 

o - 
~ 11'11 o .a e, w 
'ijj e z 
'm a.. o::: ... o 
a.. u, 

w e 
<( 
1- tn o a. o o::: a. 

1'11 CIO e .•... 
1'11 o 
- N a.. o 
Q) CIO ,:, 

tn o o, 
> o::: w tn - 

$ 
e: 
.l!! e: 
<li 
Ili 
<li .. 
e. 
<li .. 

.... 
..!!! o :::i "C - n:, 

E ~ e: o o 
ü y 

<li e: 
.E 
..9:! 
i! 

co 
""'" cn 
CX) 
O'l 

~ 
•• (!) 
o (!) 

"C r-; 
n:, o ...... e: u.. 
o e.. o o 

<li 
e: o .•. 
..9:! 
i! 

CX) 
c'.J 
O'l 
O'l 
CX) 

~ e: o o 

$ e: 
.l!! 
e: 
<li 
Ili tn 
~ [lJ 
e. ' 
<li .. 

(/) 
.!!! 
"'O 
o (/) 
<D ro 
j:g ij 
(/) t o .. o. ro o O) 
~ Q) o. ~ 
ro ê: 
"'O Q) 
Q) Q) 
"'O "'O 

~ ~ ro ro > ó: 

..• 



o 
N 

o 
1111 o- 
J!! 
·;:; 

:i 
ca 111 g. 'C 
.~ 

00 .•... 
o 
N o 
00 
o 

1111 
C> e 
a. 

o e 
Q) 
E 
"' rn â 
"' '" o 

00 

o 
N 
ai 
o 
ai 

~i ::, t:'. Q) .a 
"' "' '" o 

co o 
s::i 
"' o ai 

D:'. o o 
>" o 
U) ~ 
"" "" ~ f- 
0.. U) 

o 
s ~ 
D:'. o cn 'i: 

s 8 Sl oi ~ -sr" 

. 
~ @ ~ IB ~ 
0J ('"}- ai (D- -e" 
..- 00 ..- ..-- 

(.) 
UJ 
f- 
0 
OJ s o 

\?li2888í,s88 
~fR-º-ºº!:::::-00- 

8 8 
C0 N 

z :::, 
UJ UJ UJ o r r r z z z z z ~ z o o z z z z o z z z z ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

) 

:::, 
D:'. u, 

o, ::;; 
UJ 

õ: z 
(.) 

UJ ::;; 

-, e, 
a, o, 
z z o o 



o 
N 

... o 
'C 
(1) 
(J 
(1) 
r:: ... o 
LL ... o 
Q, 

o 
•CV o, 
CV 
(J 
ij: 

"ili 
CV u 

co .•.. 
o 
N 
õ co 
o 
•CV 
O) 
~ a. 

8 8 2 8 ~ 
ciN-1'---,...:(") 
~ '- ;,: ;:, cri 
N 

8 8 8 8 8 
<.ó'iijN~<D 

s s N "1 o o o 

o o 
>--- w 
rJ) ::;; w f- n: n: o.. <( 

8 8 (")- N 88888888 
~-~~~~~~-~- 

z z :::, :::, zzzuuzzz :J:J:Jo..a_::,::,::, z n: o :::, u.. o.. 

§ § 8 

~ 55 
r:tS ~ 

o 
w 
>--- 

>--- ai 
io o w ...J 
u.. o 

..J 
<( 
> 
o 
>-- 
o:: 
o 
..J 
<( 
> 

. \:,,......_ ' 

~-··~ 

) 

r 
./ .· <'i. 



Prefeitura Municipal de Planalto - 2018 
Relatorio de Lances dos Fornecedores 

Pregão 80/2018 

Pág1na1 

Objeto: Materiais de consumo e in\.eStimento 

11,99 

Declinou 

Larce Inicial 

Lance Inicial 21.60 

1 388,00 

2 384.00 

3 38000 

4 37500 
5 360,00 

6 360,00 

RAHMEIER - ME Declinou 
n.vuaug Yl:tlUI 

Lance Inicial 

389.00 

2 385.00 

38300 
4 379,00 

5 370,00 

2,30 

2,20 

3 2,10 
4 2JX) 
5 1,90 
6 1.90 

BELINKI & SOi 17A I TOA •......... .,... 
Declinou 

COMIRAN 
Declinou 

2,25 
2 215 
3 2,05 

4 1,99 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

165 

160 

155 

150 

148 
148 

MARCIA GOMES DA SILVA RAHMEIER - ME 
Valor 
280 

1,69 

1,64 

1.59 

BELINKJ & SOUZA LTDA 

SÃO Declinou 

2 
3 

Emitido por Carla Sabrina Rech Malinski, na versão 55201 

,··u ,·\ .. / 

19/09/2018 09 09 55 
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Prefeitura Municipal de Planalto - 2018 
Relatorio de Lances dos Fornecedores 

Pregão 80/2018 

Página2 

Ob1eto Materiais de consumo e investimento 
Lance Inicial 2,80 

1,68 
2 1,63 

1,57 
4 1,53 

1,49 

Inicial 3,CXJ 
1 2,15 
2 2,05 
3 1,85 
4 1,80 
5 1,80 

1 
2 

2,18 
2,09 
100 
CLAUOINA COMIRAN 

2 
3 

2,19 
2,10 
2,CXJ 
1,83 

'A RAHMEIER - ME 

2 9,79 
3 9,60 
4 9,40 
5 9.CXJ 
6 8,79 

8.70 
8 9,60 
9 8.50 
10 8.45 
11 8.45 

1 9,80 
2 9.70 
3 950 
4 930 

890 
6 8 75 
7 8,65 
8 8,55 
9 8,48 

32900 
32500 

2 325,CXJ 

328.CXJ 

Emitido por Carla Sabrina Rech Malins~. na "3fsão: 55201 19/09/2018 09 09 55 
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Prefeitura Municipal de Planalto - 2018 
Relatorio de Lances dos Fornecedores 

Pregão 80/2018 

Página:3 

Lance Inicial 13,49 

13,49 

BELINKI & SOUZA LTDA 
Valor 

Declinou 

Vencedor 

6 

7 
8 
9 

10 

~60 

~50 

~00 

~50 

~~ 
~00 

a90 

a50 

a~ 
a~ 

1 

2 
3 
4 

RAHMEIER - ME Declinou 

1 

2 
3 
4 
5 
6 

7 
8 
9 

25,90 

25,70 

25~ 

24,90 

24~ 

2425 

23,99 

23,60 

23,49 

BELINKI & SOUZA L TOA 
Valor 

PLAST Declinou 

INACOMIRAN Venced.or 

4398 

62.00 

61.50 

60,50 

59.90 

59,50 

58,90 

58,50 

58,50 

MARCIA GOMES DA SILVA RAHMEiER - ME Deqlinou 

1 

2 
3 
4 
5 
6 

8 

4003 

64,00 

61 90 

61,00 

60,00 

59,60 

59,00 

58 70 

BELINKI & SOUZA LTDA 
Valor 
8500 

6300 

6160 

60,90 

Declinou 

4 
5 
6 

2 

3 

Emitido por Cario Sabrina Rech Mal1nsi<J, na \€fsão 5520 1 19/09/2018 09 09 55 



Prefeitura Municipal de Planalto - 2018 
Relatorio de Lances dos Fornecedores 

Pregão 80/2018 

Página:4 

Objeto Materiais de consumo e investimento 

Fornecedor 
Rodada 
Lance Inicial 

BELINKI & SOUZA LTDA ,O 

2 

74.00 

73.90 

73.90 

2 
3 
4 

12.80 

12.70 

12.70 

CLAUDINA COMIRAN Declinou 

2 

12,99 

12.90 

12.75 

BELINKI & SOUZA L TD 

83.90 

83,90 

Lance Inicial 1990 
1 1890 

2 18,40 

3 18,00 

4 17,50 

5 17,50 

SOUZALTDA 

20.00 
1 1895 

2 1845 

CLAUDINACOMIRAN Declinou 
alar 
1898 

1 18,50 

2 18,30 

3 17,90 

1,69 

BELINKI & SOUZA L TOA 

4.89 

BELINKI & SOUZA L TDA Declinou 

Lance Inicial 14.70 

2 
74.90 

74,90 

~\ 

\Ir 
\ 

19/09/2018 09:09:55 
Emitido por Carla Sabrina Rech Malinski. na ·.ersão 5520 i 

(\ 
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Prefeitura Municipal de Planalto - 2018 
Relatorio de Lances dos Fornecedores 

Pregão 80/2018 

Página5 

Materiais de consumo e in-...estimento 

Lance Inicial 75,00 
73.95 
73.80 
73.80 

CLAUDINACOMLRAN 
Valor 
73.99 
73.90 

Declinou 

1 

2 
3 
Fornecedor 
Rodada 
Lance Inicial 

Pregoeiro 
\ 

FERNANDA SCHERER MARZEC 

A..;_ 
CARLA SABRINA RECH MALINSKI S::EZAR AUGUSTO SCARES 

Membro 

MARCIA GOMES DA SILVA RAHMEIER - ME BELINKI)l: SCUZA LTDA. 
PAULO RODRIGC DE SCUZA 

1 -, 0.jJ \J\ o». ( 
CLAUDINA COMIRAN 

VIVIANI CARLA DALFOVO 

Emitido por Carla Sabrina Rech Malinsld, na ;ersão 5520 1 
19/09/2018 09 09 55 
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!9/09/2018 https·//www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSlmprimirPapel.a"'p 

C.AIX.A E(X)h.l()M!CA FE1}ER.AL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 08831603/ooo 1-4 7 
Razão Social: BELif~KI SOUZA LTDA 
Endereço: RUA TENENTE CAMARGO 1079 SALA 02 / VIU\ MARIA DELANI / 

FRANCISCO BELTRAO / PR/ 85605-090 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que ihe confere o Art. 7, 
da Lei 8.036, de : 1 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima ideutiflcada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia d) Tempo de Serviço - FGTS. 

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

Validade: 03/09/2018 a 02/10/2018 

Certificação Número: 2018090311552521387928 

Informação obtida E n 19/09/2018, às 06:35:21. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autenticidade nc site da Caixa: 
www.caixa.gov.br 

i,ttps://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSlmprimirPapel.8.sp 
~ 1 ~ : 
:,J J _) 



1 7/08/2018 

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉc'ITOS RELATIVOS AOS TRIBUTO[; FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA 
DA UNIÃO 

Nome: BELINKI & SOUZA L T[ A 
CNPJ: 08.831.603/0001-47 

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

Esta certidão é válida para o es.abelecirnento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinc .ilados. Refere-se à situação do 
.iujetto passivo no âmbito da Rf"B e da PGFN e abrange inclusive a& contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do paráqratc. único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão est'1 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/F1<3FN nº 1. 751, de 2/10/2014. 
Emitida às 09:34:05 do dia 17/08/2018 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 13/02/2019. 
Código de controle da certidão: E589.F604.AE30.CFBC 
oualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

, ._ C\ \l :e_ 

1/1 
( \ ·e 



Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coodenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

Nº 018717183-15 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 08.831.603/0001-47 
Nome BELINKI & SOUZA L TOA 

Ressalvado o direito d,, Fazenda Pública Estadual insc··ever e cobrar débitos ainda não 
registrados ou que venham a ser ~. purados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de 
Estado da Fazenda, constatamos --;ão existir pendências em nome do contribuinte acima identificado. 
nesta data. 

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

Válida até 16/01/2019 - Fornecimento Gl'atuito 

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

-.· U \ 0L 

rt ,i [I ~\ 
Páurna 1 de 1 
Emifído via tniernet Puot.ce (18109/2018 11.-43:54) 



21/08/2018 Certidão 

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BE1,.TRÃO 
ESTADO DO PARANÁ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN ç;As 

- t:ERTIDAO NEGATIVA 
N°20461/2018 

RAZÃO SOCIAL: BELINKI & SOUZA L TDA - ME 
CNPJ: 08.831.603/0001-47 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 114481 

~INSCRI,ÇÃO ESTADUAL: 9040462993 
ALVARA: · 
ENDEREÇO: R TENENTE CAMARGO, lOJ 5 - Q 77 L 13 SL 01 - VILA MARIA DELANI CEP: 85605090 Francisco Beltrão 
- PR 
ATIVIDADE: Comércio varejista de artr.os de papelaria, Comércio varejista e specializado de equipamentos e 
suprimentos de informática, Serviços de encadernação e plastificação, Comércio varejista de produtos alimentícios em 
geral ou especializado em produtos alirn,ntícios não especificados anteriormente, Comércio varejista de produtos 
saneantes domíssanitários 

Certificamos que não existem pendências em nome do contribuinte supramencionado relativas aos tributos 
administrados pela Secretaria Municipal de Finanças. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Município de 
Francisco Beltrão cobrar quaisquer dívidas provenientes de tributos que venham a ser apurados ou que se verifiquem 
a qualquer tempo, inclusive em relação ao período abrangido por esta certidão. 

DATA DE EMISSÃO: 31/08/2018 
DATA DE VALIDADE: 30/10/2018 
FINALIDADE: CADASTRO E/OU CONCGRRÊNCIA E/OU LICITAÇÃO 
CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 9ZTMHbUFFH2JTX38EX9G 

A autenticidade desta certidão deverá se.r confirmada na Internet, no endereçu www.franciscobeltrao.pr.gov.br 
. ---------------------------·· ---------------~-------------------------------------------------------------------------- 

Certidão emitida gratuitamente pela internet em: 31/08/',018 - 02:11:07 
~ Qualquer rasura invd!idará este documento. 

\' 

. V '<L\i.) 
httpi/187.60.222.252 7 47 4/esportal/stmcertidao. view. lc,gic?idCertidaoco110898 1/1 
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PARA NA 

Comprovante de Inscrição Cadastral ~ CICAD 

Empresa / Estabelecimento 
Nome Empresarial [' ::LINKI & SOUZA LTDA 

Título do Estabelecimento L. VRARIA E PAPELARIA CENTERBEL 
Endereço do Estabelecimento f'UA TENENTE CAMARGO, 1015, SALA 01 - \1,LA MARIA DELANI • CEP 

13 ,605-090 
í-.)NE: (46) 3524-5439 

Município de Instalação HiANCISCO BELTRAO • PR, DESDE 05/2007 . 
( c:stabelecimento Matriz ) 

Qualificação 

S
, _ A I ATIVO - SIMPLES NACIONAL I SIMPLES NACIONAL· DIA 03 DO MES+2, DESDE 
,tuaçao tua 0.,.12016 

Natureza Jurídica :.:06-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA 
Atividade Econômica Principal do 4·/61-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 

Estabelecimento ' 

Atividade(s) Econômica(s) 
Secundária(s) do Estabelecimento 

Quadro Societário 
Qualificação 

SÓCIO-ADMINISTRADOR 
SÓCIO-ADMINISTRADOR 

Tipo Inscrição Nome Completo / Nome Empresarial 

040.508.269·09 PAULO RODRIGO DE SOUZA 
049.698.669-45 ALINE TATIANE PEZZATTO BEUNKI 

CPF 

CPF 

Este CICAD tem validade até 14/10/2018. 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

CAD/ICMS Nº 90404629·93 

Os dados cadastrais deste estabele, i.nento poderão ser confirmados via 
Internet v.,ww.fJtenda.pr.gov.br 

Emitido Eletronicamente via Internet 
14/09/2018 13:31:50 

Dados transmitidos de forma segura 
Tecnologia CELEPAR 

( i,y,-- 
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PODER JUDICIÁRIO DE ESTADO no p ARANÁ 
co.r·.tlARCA DE FRAi~ClSCO BELTRÃO 

SECRETAPJA DO OFÍCIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS 
Rua Tenente Camargo, 2112-Centro - Francisco Beltrão/PR- CEP: 8.5(l0l-610 - Fone (46) 3520 - 001 i 

CERTIDÃO NEGATIVA 

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuições de 
FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUnlCIAL sob minha guarda 
cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra: 

BELINKI & SOUZA L TDA 
CNPJ~ 08.831.603/0001-47 

no período cornpreendido entre a presente data e os últimos 20 (vinte) anos que a antecedem. 

O referido é verdade e dou fé. 

FRANCISCO HELTRÃO/PR, 2 de Agosto de 2018 às 13:39:19. 

(-} ! ''. ('l ' ' r. • •.• () • 

Alessand1â1M~'J,F1~~hb'~rn'tlir~u 
Analista Judiciária 

I 

l\'latrícula 11º 15.068 
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'.)6/08/2018 https://autdig ital.azevedobastos. not.br/home/comprovante/66920308180841 200623 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
. FUNDADO EM 1888 

PRíMEIR:) REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E. ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOb, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE 
JOÃO PESSOA 

Av. Epitácio Psssoa. 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB 
Tel.. (83) 3244-5404 I Fax (83) 3244-5484 

http:/lwww.azevedobastos.not.br 
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br 

DECLARN;ÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O !3ei. Váll.er Azevedo de Miranda Cavalcanti, Ofi.aal do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, lnterdiçôes e 
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer iÍrmas da Comarca de João Pessoa Capital do ::õstado da Paraíba. em virtude de Lei, etc .. 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o cccurnento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digita/1 ou na 
refenda sequência. foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes' . 

.--1ECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do 
.stado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, d -terminando a inserção de um código em todos os 
atos notariais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345- 
X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário 
através do .site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus br/selo-drgital/ 

A autenticação oigital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa BELINKI e SOUZA LTDA · ME unha 
posse de um documento com as mesmas caractvrísticas que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa BELINKI e SOUZA 
l TOA - ME a responsabilidade, única e exclusiva iela idoneidade do documento apresentado a .sste Cartorio. 

Esta OEc:_ARAÇ.A.o foi emitida em 06/08/2018 1 :24:20 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos. de 
acordo corno Art. 1", 10º e seus§§ 1° e 2º da MF 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do 
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser so.í.ntado diretamente a empresa BELINKI e SOUZA LTDA · ME ou ao Cartório pelo endereço de e 
mail autentica@azevedobastos.not.br 

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site httRsl/autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Consulta desta 
Declaração. 

Código de Consulta desta Declaração: 1044868 

A. consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 03108/2019 08:51 :13 (hora local). 

'Código de Autenticação Digital: 66920308180841200623-1 
'Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisó: ra nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015. Lei 
Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2(,. 3 e Provimento CGJ N° 003/2014 . 

.-f! referido e verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 

\ooD05b1 d734fd94f057f2d69fe6bc05b731 e91 ca91 d536f2b0a2a84e336711460bea6c699bdbc4b3311f2838c0506e95b154e7b21b2ff0a14d96affa6d3f 
j b95836bfa6544c7 42153056a9a6f414aa8c9 1 
i . 

,, 

'">"'Íjc\',,~ 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: BELINKI & SOU7A LTDA 
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 08.831.603Í0001-47 

Certidão nº: 148645303Í2018 
Expedição: 22/04/2018, às 20:32:22 
Validade: 18/10/201L - 180 (cento e oitenta1 dias, contados da data 

de sua expedição. 

Certifica-se que BELINKI & SOUZA LTDA 
(MATRIZ E FILIAIS)' insc~ito(a) no CNPJ sob o nº 

08.831.603/0001-47, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Deveaores 

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 
Tribuna i s d o T r a b :t lho e estão atua 1 i z :, d os até 2 ( d ois ) d i as 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa j~rídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus est,lbelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribuna 1 S1Jper ior do Trabalho na 

Internet ( ht tp: / /www. tst. jus. br) 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTAN'l'~ 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalh~stas constam os dados 
necessários à idertificação das pessoas naturais e jur1a1cas 
::..nadimplentes peran :·.e a Justiça do Trabalho quanto às ob ri qa c ões 
estabelecidas em s ert.errça condenatória transitada em julgado ~)u em 
acordos judiciais t:rabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos prE:videnciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinadcs em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Püblico do 

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prév~a. 

j~ .,,_' 
·, ,, ' . 
\ ·-·-· ,.J r 
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BELINKI & SOUZA LTDA-ME 
CNP.J/MF 08.831.60310001-4 7 
SEGUNDA ALTERAÇÀO CONTRATUAL 

PAULO RODRIGO DE '.\OUZA, brasileiro. maior, natural de Francisco Beltrão -- PR. 
solteiro, nascido cm 17 de maio de ! 984. administrador. com CPF sob n" 040.508.269-09. 
identidade sob nº 8.436.V:+2-0, SSP/PR. residente e domiciliado na Rua Bolívia, 1016. 
Bairro Miniguaçu, na cidade de Francisco Beltrão - Pr. e CEP 85605-410 e ALINL 
T/\TlANE PEZZA TTO fJELINKI, brasileira. maior. natural de Sinop - MT. solteira, 
nascida em OI de maio de 1986, administradora. com CPF sob n'' 049.698.669-45. 
identidade sob nº 8.676.1 O i-7. SSPIPR residente e domiciliada na Rua Venezuela. 1370. 
Bairro Miniguaçu, na cidade de Francisco Beltrão - Pr, c (TP 85605-450. únicos sócios 
componentes da sociedade mercantil, que gira sob o nome comercial BELINKl & SOUZA 
Ll'DA-ML e terá sede e domicilio na Rua Tenente Camargo. 1079. Sala 02. Bairro Vila 
Maria Delani. na cidade de Francisco Beltrão Pr, e CEP 85•,05-090. Registrada na Junta 
Comercial do Estado do "araná, sob nº 4120593 7865. em sessão de 18 de maio 2007. 
Resolvem. assim. alterar o contrato social: 
lº Fica alterado o objeto social para será (4761--0/03) Comercio varejista de artigos para 
escritório e papelaria. ( ·~ .'6 l -0/03) comercio varejista de material escolar. ( 4 751-2/0 l 
cornerc io varejista especi, 1 izado de eq ui pamentos e suprimentos de informática, (4 729- 
6199) comercio varejista de produtos alimentícios em geral não especificados 
anteriormente. ( 4 789-0/05) comerc io varejista de produtos de ! impeza. (4 75 5-5102) 
comercio varejista de artigos de armarinho. (4753-9/00) comercio varejista de 
eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo. (4 763-(í/02) comercio varejista ele 
art igos esportivos, ( 1822-9/0 l) serviço de encadernação e plastificarão. ( 8219-9/0 i ; 
fotocópias. (4761-0/01) comercio varejista de livros. (4751-2/02) recarga de cartuchos. 
(7733-1/00) aluguel de maquinas e equipamentos para escritório. (4755-5/01) comercio de 
tecidos. (4789-0/01) come.cio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos. (4763-6/01) 
comercio varejista de brinquedos, ( 4 756-3/00) comercio Varejista especializado de 
instrumentos musicais e ai essórios, ( 4 754-7 /O l ) comercio varejista de moveis. (4 754- 7 /O l l 
comercio varejista de cosn.éticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal. ( 4 785- 7 /99) 
comercio varejista de ouu os artigos usados. ( 4 723- 7 /00) comercio varejista de bebidas. 
(4 744-0/0 l) comercio varej ista de ferragens e ferramentas, ( 4 789-0.'99) comercio varejista 
de outros produtos não especificados anteriormente. (4744-0/99) comercio varejista de 
material de construção em geral, ( 4 742-3/00) comercio varej is.a de material elétrico. (4 78 l - 

) comercio varejista de artigos do vestuário, ( 1813-0/99 impressão de material para 
outros usos, (95 l 1-8/00) reparação e manutenção de computadores e de equipamento de 
informática. 
lrn razão desta modificação do objeto social a clausula terceira do contrato social passa a 
ter a seguinte redação: 



.""'. 
1. 

BEL1NKI & SOUZA LIDA-ME 
CNPJ/MF 08.831.603/0001-47 
SECUNDA ALTERAÇ,À,.O CONTRATUAL 

O objeto social e será ( 4 761-0/03) Comercio varejista de artigos para escritório e papelaria. 
(4 76 l -0/03) comercio varejista de material escolar, ( 4 7 5 l -2/0 J ) comercio varejista 
especializado de equipamentos e suprimentos de informática. (4729-6/99) comercio 
vare] ista de produtos alimentícios em geral não especificados anteriormente. (4 789-0/05) 
comercio varejista de produtos de limpeza. (4755-5/02) comercio varejista de artigos de 
armarinho. ( 4 753-9/00) comercio varejista de eletrodomésticos e equipamentos de áudio c 
vídeo. (4763-6/02) comercio varejista de artigos esportivos. (1822-9/0]) serviço de 
encadernação e plastificarão. ( 8219-9/01 ) fotocópias, ( 4 76 1 -0/0 l) comercio varejista de 
livros. (4751-2/02) recarga de cartuchos. (7733-1/00) aluguel oe maquinas e equipamentos 
para escritório. ( 4 7 55-5/( l ) comercio de tecidos. ( 4789-0/01 ) comercio varejista de 
suvenires, bijuterias e artesanatos. (4763-6/01) comercio varejista de brinquedos. (4756- 
3/00) comercio varejista especializado de Instrumentos musicais e acessórios. ( 4 7 54- 7 /O l ) 
comercio varejista de moveis. ( 4754-7 /O 1) comercio varejista de cosméticos. produtos de 
perfumaria e de higiene pessoal. (4785-7/99) comercio varejista de outros artigos usados. 
(47.23-7/00) comercio varejista de bebidas, (4744-0/01) comercio varejista de ferragens e 
ferramentas. ( 4 789-0/99) comercio varejista de outros produtos não especificados 
anteriormente. (4 7 44-0/99) comercio varejista de material de construção em geral. ( 4 742- 
3:CJO) comercio varejista de material elétrico. (4781-4/00) comercio varejista de artigos do 
vestuário, ( 1813-0/99 imj ressão de material para outros usos. (9511-8/00) reparação e 
manutenção de computadores e de equipamento de informática. 
2º As demais clausulas do contrato social permanecem inalteradas 

A vista da modificação ora ajustada e em consonância com o que determina o art. 203 l e 
lei 10406/2002 os sócios. RESOLVEM. por este instrumento, atualizar e consolidar o 

contrato social. tornando assim sem efeito, a partir desta data. as cláusulas e condições do 
contrato primitivo que. adequado as disposições da referida Lei numero l 0406/2002 
aplicáveis a este tipo societário. passa a ter a seguinte redação. 

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO 
BELINKI & SOUZA LTDA-ME 

PAULO RODRIGO DE SOUZA. brasileiro. maior. natural de Francisco Beltrão >- PR. 
solteiro. nascido cm l 7 de maio de 1984. administrador. com CPF sob nº 040.508.269-09. 
identidade sob nº 8.436.942-0. SSP/PR, residente e domiciliado na Rua Bolívia, l O 16. 
Bairro Miniguaçu. na cidade de Francisco Beltrão - Pr, e CEP 85605-4 l O e ALINE 
TATlANE PEZZATTO BELJNKI. brasileira, maior. natural de Sinop - MT. solteira. 
nascida em OI de maio de 1986. administradora. com CPF sob nº 049.698.669-45. 
identidade sob nº 8.676.1 O 1-7. SSP/PR residente e domiciliada na Rua Venezuela. 1370. 
Bairro Miniguaçu. na cidade de Francisco Beltrão Pr. e CFP 85605-450. únicos sócios 
componentes da sociedade mercantil. que gira sob o nome comercial BELINKl & SOUZA 
LlDA-ML e terá sede e domicilio na Rua Tenente Camargo, 1 O 15. Sala O L Bairro Vila 
Maria Delani, na cidade de Francisco Beltrão >- Pr, e CEP 85605-090. Registrada na Junta 
Comercial do Estado do Paraná. sob n" 41205937865. em sessão de 18 de maio 2007. 
resolvem assim, alterar e cc.nsolidar do contrato social conforme segue: 
l'. A sociedade gira sob ncme empresarial de BELINKJ & SOUZA LTDA-ML e terá sede 
e domicilio na Rua Tenent.: Camargo. ! O! 5. Sala O L Bairro Vila Maria Delani. na cidade'. 
de Francisco Beltrão - Pr, -: C:EP 85605-090. r-. /°"' <,·)'\'··· .. 
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BEL!NKI & SOUZA LTDA-ME 
CNPl/MF 08.831.603/0001-47 
SEGUNDA ALTERAÇ.ÃO CONTRA l'j JAL 

2'. O capital social no valor de R$ 100.000,00 (cem mil rea.s i, dividido em l 00.000 (cem 
mil quotas) de valor 1101~; nal de R$ l .00 (um real). cada urna integralizadas em moeda 
corrente do pais, assim sue -critas: 
PAULO RODRIGO DE S )UZA nº de quotas 50.000 R$ 50.000,00 
\! XNE TATIANE PEZZATTO BELINKI nº de quotas 50.000 R$ 50.000,00 

. O objeto será (476!-C/03) Comercio varejista de artigos para escritório e papelaria. 
(4 761-0/03) comercio varejista de material escolar, (4 7'.~ 1-2/0 l ) comercio varejista 
especializado de equipamentos e suprimentos de informática, (4 729-6/99) comercio 
varejista de produtos alimentícios em geral não especificado' anteriormente. (4789-0/05) 
comercio varejista de pro.iutos de limpeza, (4755-5/02) corr.ercio varejista de artigos de 
armarinho, (4753-9/00) conercio varejista de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e 
vídeo. (4763-6/02) comercio varejista de artigos esportivos, (1822-9/01) serviço de 
encadernação e plastificar Io. (8219-9í01 ) fotocópias, ( 4 76 1-ú/O 1 ) comercio varejista de 
livros, (4751-2/02) recarga -íe cartuchos, (7733-l/00) aluguel de maquinas e equipamentos 
para escritório. ( 4 7 55-5/() 1) comercio de tecidos, ( 4 789-0/0 l ) comercio varejista de 
suvcnires, bijuterias e artesanatos. (4763-6/01) comercio varejista de brinquedos. ( 4 756- 
Ji()()) comercio varejista especializado de. Instrumentos musicais e acessórios.(4754-7/01) 
comercio varejista de moveis. (4754-7/01) comercio varejist. de cosméticos. produtos de 
perfumaria e de higiene pessoal, (4785-7í99) comercio varejista de outros artigos usados. 
(4723-7/00) comercio varejista de bebidas, (4744-0/0l) comercio varejista de ferragens e 
tcrramentas, ( 4 789-0/99) comercio varejista de outros produtos não especificados 
anteriormente, ( 4 744-0/99 1 comercio varejista de material de construção em geral, ( 4 742- 
·~ ) comercio varejista ,4, material elétrico, (478 J-4/00) comercio varejista de artigos do 
vestuário. ( l 8 l 3-0/99 imp essão de material para outros usos, (9511-8/00) reparação e 
manutenção de computado, es e de equipamento de informática. 
4ª .A. sociedade iniciará suas atividades em 04 de junho de 2007, e seu prazo de 
duração é indeterminadc. 
5', As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o 
consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado. em igualdade de condições e preço 
direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, rormalizando, se realizada a 
cessão delas, a alteração contratual pertinente. 
6''. A. responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas. mas todos 
respondem solidariamente pela integralização do capital social. 
7'. 1\ administração da sociedade caberá PAULO RODRIGO DE SOUZA e ou ALINE 
J 1\TIANE PEZZATTO BL'L!NKI, com poderes e atribuições de administrar a sociedade. 
autorizando o uso do norr.e empresarial. vedado. no entanto, em atividades estranhas ao 
interesse social ou assumi: obrigações seja em favor de qualquer dos quotizas ou de 
terceiros. bem como onerai ou ai ienar bens imóveis da sociedade. sem autorização do outro 
SllCIO. 

8'. Ao término da cada exercicio social. em 31 de dezembro. o administrador prestará 
contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do 
balanço. patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na 
proporção de suas quotas. os lucros ou perdas apurados. 

: {(\\. 
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BELINKI & SOUZA LTDA-ME 
CNP.l/MF 08.831.603/000 l-47 
SEGUNDA /\L TERAÇAO CONTRATUAL 

9'. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social. os sócios deliberarão sobre 
;is contas e designarão administradores quando for o caso. 
l O". A sociedade poderá a qualquer tempo. abrir ou fechar filial ou outra dependência. 
mediante alteração contratual assinada por todos os sócios. 
l l . Os sócios poderão. de comum acordo. fixar uma retirada mensal. a título de "pro 
labore ", observadas as disposições regulamentares pertinentes. 
l 2'. Falecendo ou interditado qualquer sócio. a sociedade con.iuuará suas atividades com os 
herdeiros. sucessores e o i• capaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos 
sócios remanescentes. o -alor de seus haveres será apurado e liquidado com base na 
situação patrimonial da sociedade. à data da resolução, verificada em balanço 
espee ial mente levantado. 
Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotados em outros casos em que a 
sociedade se resolva em relação a seu sócio . 

. Os Administradores declaram. sob as penas da lei. de que não estão impedidos de 
exercer a administração ela sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação 
criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela. a _,'ena que vede. ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação. 
peita ou suborno, concus: ão. peculato. ou contra a economia popular, contra o sistema 
financeiro nacional. conta normas de defesa da concorrência, contra as relações de 
consumo, fé pública. ou a I ropriedadc. 
14'. Fica eleito o foro d.. Francisco Beltrão-Pr. para o exercício e o cumprimento dos 
direitos e obrigações resultantes deste contrato. 
E por estarem assim justos e contratados. assinam o presente instrumento em 03 (três) vias. 
na presença de duas testemunhas. 

Francisco Beltrão. J 2 de novembro de 20 l 3. 

Aline Tatianc Pczzatto Belinki 

\ 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOõ, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA 
DE JOÃO PESSOA 

Av. Epitácio h1ssoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, Joáo Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-5404 I Fax: (83) 3244-5484 

http://www.azevedobastos.not.br 
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcan.i. Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos. 
Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude 
de Lei, ei:1: ... 

.- DECLA~.i\ para os devidos fins de direito que, o focumento em anexo identificado individualme.ite em cada Código de Autenticação Digital' ou 
na referiLºa sequência, foi autenticados de acoro.. com as Legislações e normas vigentes3. 

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e 
Registro-: do Estado da Paraíba, a Correqedori.. Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB NQ 003/2014, determinando a inserção de um 
código em todos os atos notariais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exempio: 
Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas 
vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http:ítcorregedoria.tjpb.jus.br/selo-digita!/ 

!\ autenticação cJigital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada. a empresa BELINKI e SOUZA LTDA - ME tinha 
posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa BELINKI e SOUZA 
LTDA- ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado .. , este Cartório. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 09/11/2017 i2:42:39 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, 
de acorc o com o Art. 1 º, 1 OQ e seus §§ 1 º e 2º ria MP 2200/2001, como também, o documento eletrónico autenticado contendo o Certificado 
Digital d•, titular do Cartório Azevêdo Bastos, pc cerá ser solicitado diretamente a empresa Brt.lNKI e SOUZA LTDA - ME ou ao Cartó'io pelo 
endereço rJe e-mail autentica@azevedobastos.n .t.br 

Para informações mais detalhadas deste ato, .,-.::esse o site https://autdiçillal.azevedobastos.'1ot.br e informe o Código de Consulta desta 
Declaração. 

Código de Consulta desta Declaração: 849094 

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 09/11/201812:36:11 (hora loc.st). 

""" 'Código de Autenticação Digital: 66920911171108480246-1 a 66920911171108480246-4 
2Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nQ 10.406/2002, Medida Provisória nQ 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015. Leí 
Estadual 1º 8. 721 /2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014. 

O referiCo é verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 

r---- 1 
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Locação de impressoras • Recarga de Tonem, u Cartuchos 
Su:primentos para Informática • livraria e Papelada 

'.>REGÃO PRESENCIAL Nº 080/2018 

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

RAZÃO SOCIAL: BELINKI E SOUZA L TOA 

CNPJ Nº 08831603000147 

ENDEREÇO: RUA TENENTE CAMARGO 1015 FONE: 46 35248076 

MUNICIPIO: FRANCISCO 81::LTRAO EST. PR 

DE,1 'aramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do 

procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2018, 

instaurado pelo Município de Planalto, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou 

contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas. 

POí ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

Francisco Beltrão 18 de Setembro de 2018. 

Beiinki e Souza Ltda. 
CNPJ/MF Nº (08831603000147) 
Rua Tenente Camargo, nº 1015 
Bairro Presidente Kennedy 
Francisco Beltrão - PR 
Fone: 46 35249076 
centerbelfb@hotmail,r.Jm 

--------------- ... ,< :,.-;·. e ----------- 

PaUIO~ROdrigÔ Dfsouz~ · , ; . 
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tocaçâe de impressoras • Recarga de Toners e Cartuchos 
S .1primentos para lnlonnãtlca • livraria e Papelaria 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2018 

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

RAZÃO SOCIAL: BELINKI E SOUZA LTDA. 

CNPJ Nº 08831603000147 

ENDEREÇO: RUA TENENTE CAMARGO 1015 FONE: 46 35249076 

MUNICIPIO: FRANCISCO BELTRAO EST. PR 

A t.oponente abaixo assinada, participar-te da licitação modalidade 

de PREGÃO PRESENCIAI. Nº 080/2018, por seu representante, declara, na forma e sob as 

penas impostas pela Lei nº 8 666/93, de 21 de junho de 1993 e demais legislação 

pertinente, que, nos termos do § 6° do artigo 27 da Lei nº 6.544, de 22 de novembro de 

1989, encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à 

observância do disposto no inciso XXXlll do artigo 7° da Constituição Federal. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

Belinki e Souza Ltda. 
CNPJ/MF Nº (08831603000147) 
Rua Tenente Camargo, nº 1015 
Bairro Presidente Kennedy 
Francisco Beltrão - PR 
Fone: 46 35249076 
centerbelfb@hotmaiL,om 

t: __________ : · ~Q[!.,., __ ~;-t--'-. 
Paulo R9drigo. d~-ku,~,:i,/ /.:· .. · ... , l J 
Cpf/Rg: 84359420/04050825909 d )'",,'' ;"',Jf.} > A 

Rir •.. • ºA -<....., 
• d lcfient{) ::. e , 

L!. S;.1,, ll? ,.:- Larnargo 10, 
85 ··,ef.4117'24· 15 .. ,.., . ·9076 

·P~ j 

Francisco Beltrão 18 de Sr:' .embro de 2018. 
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l . I ENDEREÇO ELETRONICO 

1 I rnTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ,..-l. ***** 

l L ~~~~XÃO CADASTRAL =1 l I MOTIVO CE SITUAÇÃO CADASTRAL 

i ----------------~ -----------------------------------' ir-·- . ,1 SITUAÇ,\: ESfºECIAL j DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
. !:*- ****** ! ******** L L_:_., _ 

14109.12018 Receita Federal do Brasil 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
1 

1 l 1 ~~~8E;1\~t~~g~~;~ 
l j MATRI."_!. __,_ _ 
1 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE srruscxo] DATADEABERTUR.l\ 
CADASTRAL 18105/2007 

I NOME E~í?RESARIAL 
I BELIN~CI & SOUZA LTDA 

.1 L' TiTULO ê,u ESTA8ELcCIMENTO (NOME DE FANTASIA) [ PORTE 

1 
UVRAR(A E PAPELARIA CENTERBEL ~ 

I CODIGO E DESCRIÇÁO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRIN(l-PA-L--------------------------------, 

! 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos dt· p_a,_p_e_la_r_iª-----------------------------' 

LI- CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 

1

47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não 
especificados anteriormente 

, 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 
1 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 

• ! 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 
1147.63-€,-02 - Com~rcio varejista de artiqos e~,,l?~ivo_~ 

11
18.22-~•-01 • Serviços de enc_ adernaçao e ptastltlcação 
82.19-S-01 - Fotocópias ,.-l 147.61-ú-01 - Comércio varejista de livros 
47.51-, 02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 

1

77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos 

1 47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos 

1

47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedi se artigos recreativos 
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 

1

47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 
47.85-7-99 • Comércio varejista de outros artigos usados 
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 

1 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas l 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 

CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
206-2 -._!3ociedade Empresária Limitada 

COMPLEMENTO 
SALA 01 

NLJMERO 
1015 

BAIRRO/DISTRITO 
VILA MARIA DELAtll _____ __. 

TELEFONE 
(46) 3524-9076 

DAfA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
18/05/2007 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB r•º 1.634, de 06 de maio de 2016. 

Emitido no dia 14/09/2018 às 13:29:18 (cata e hora de Brasília). 

C/Jl'\ 

http•liwww.n:.ce1ta.íazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp 

Página: 1/2 
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14109/2018 
Receita Federal do Brasil 

REPÚBLIGA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

COMPROVÂNTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO I DATA DE ABERTURA 
CADASTRAL 1810512ºº7 

NÚMERO 
1015 I COMPLEMENTO 

SALA 01 

MUNICÍPIO 
FRANCISCO BELTRAO 

1~ 

~ -------- 
[ 

TELEFONE 
(46) 3524-9076 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

SITUAÇÃC Ct,DASTRAL 
ATIVA I DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

[ 18/05/2007 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

1
,. 1 S!TUAÇÃó ESPECIAL 

1 ******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB rº 1.634, de 06 de maio de 2016. 

Emitido 110 dia 14/09/2018 às 13:29:18 (data e hora de Brasília). 
Página: 2/2 

http•l/www.rnceita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CN 'J/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp 
212 



ht tps: wwv, .si fge .caixa.gov. br/Em presa/Crf/Crf/p geC FS lrn prim i ... 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 13002425/0001 si 
Razão Social: MARCIA GOMES DA SILVA RAHMEJER 02933553988 
Endereço: AV RIO GRANDE DO SUL 246 SALA 02 / JOAO ZACCO PARANA / 

PLANALTO/ PR/ 85750-000 

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

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

Validade: 09/09/2018 a 08/10/2018 

Certificação Número: 2018090907532718959982 

Informação obtida em 18/09/2018, às 15:05:41. 

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

L/tr- 
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http serv icos .receita, fazenda.gov. br/Servicos/certidao/CN DConj ... 

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

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

Nome: MARCIA GOMES DA SILVA RAHMEIER 
CNPJ: 13.002.425/0001-81 

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art 11 da Lei nº 8 212 de 24 de julho de 1991. 

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1 751, de 2/10/2014. 
Emitida às 15 07 17 do dia 18/09/2018 <hora e data de Brasília> 
Válida até 17/03/2019. 
Código de controle da certidão: 1AC4.0DDC.DF47.DBA6 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento 
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Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

Nº 018719033-37 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 13.002.425/0001-81 
Nome: MARCIA GOMES DA SILVA RAHMEIER ME 

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

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

Válida até 16/01/2019 - Fornecimento Gratuito 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet 
wwwfazenda.prgovbr 

Página 1 de 1 
Emiíioc vre Internet Pública (18/0912018 15.09 20) 
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Prefeitura Municipal de Planalto 
SECRETARIA MCNICIPAL DE FINANÇAS 

DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO 

1240 

NEGATIVA 
Nº 14233 ! 2018 

--·--~- 

IMPORTANTE: 

1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA 
MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS 
POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO 
PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO. 
2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE 1 • 

ATE 17/11/2018. SEM RASURAS E NO ORIGINAL. 

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

Planalto. 18 de Setembro de 2018 
REQUERENTE: MARCIA GOMES DA SILVA 

RAHMEIFR CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 
_____ ('2H.JF2QETT3442CQQB 

·-·-······-------------------------------1 
FINALIDADE: VERIFICAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL: MARCIA GOMES DA SILVA RAHMEIER - ME 

INSCRIÇÃO EMPRESA 
1 

1------------~/ __ 13_.0_0_2_.4_2_5_!0_0_0 _1-_81 --~-- 907162 1682 ----'----------____, 
ENDEREÇO 

CNPJ/CPF !INSCRIÇÃO ESTADUAL ALVARÁ 
10:u1 

AV RIO GRANDE DO SUL, 249 - SALA 02 - JOAO ZACCO PARANA CEP: 85750000 Planalto - PR 

Comércio varejista de artigos de papelaria, Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines, 
Comercio varejista de artigos de armarinho, Comércio varejista de livros, Comércio varejista de jornais e revistas, 
Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos. Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos, 
Comércio varejista de outros produtos não especificados ai1tnionrn.:11k. Ser , iços de encadernação e plastificação, 

Recarga de cartuchos para t'LJuipamt'11tos de informática 

Cl\AE / ATIVIDADES 

-~---~-- 

. ..., 

.;~-,~··_:_., \,. 

.. .j . 

(\11_ •. '\ 
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18/09/2018 
Emissão do CICAD 

RECEITA ESTMJUAL 
PARA NA 

Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAO 

Inscrição no CAD/ICMS 

90716216-82 
Inscrição CNPJ 

13. 002.425/0001-81 
Início das Atividades 

03/2016 

Empresa I Estabelecimento 
Nome 8npresarial MARCIA GOMES DA SILVA RAHMSER ME 

Tftulo do Estabelecimento MARCIA GOMES DA SILVA RAHM8ER 

Endereço do Estabelecimento AV RIO GRANDE DO SUL, 249 • JOAO ZACCO PARANA • CEP 85750-000 
FONE: (46) 3555-2053 

Município de Instalação PLANALTO· PR, DESDE 03/2016 

( Estabelecimento Matriz) 

Qualificação 

~·t _ A I ATIVO· SIMPLES NACIONAL I SIMPLES NACIONAL· DIA 03 DO MES+2, DESDE ;:,1 uaçao tua 
0712016 

Natureza Jurídica 213-5 • EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL) 

Atividade Econômica Fríncipa] do 4761-0/03 • COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 
Es tabelecirnento 

1822-9/01 - SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO 

4713-0/02 • LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU 
MAGAZINES 

4751-2/02 • RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE 
INFORMATICA 

4755-5/02 • COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 
Atividade(s) Econômíca(s) 4763-6/01 • COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS Secundária(s) do Estabelecimento 

4789-0/01 • COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E 
ARTESANATOS 

4789-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO 
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 

4761-0/02 • COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS 

4761·0/01 • COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS 

Tipo 

CPF 

Quadro Societário 
Inscrição Nome Completo/ Nome 8npresarial 

029.335.539·88 MARCIA GOMES DA SILVA RAHM8ER 
Qualificação 

EMPRESÁRIO 

tern validade até 18/10i20i8. 
{~ .. ;, ~ 

PARANA 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

CAD/ICMS Nº 90716216·82 

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via 
Internet 

Emitido Eletronicamente via Internet 
18/09/2018 15:37:28 

Dados transmitidos de forma segura 
Tecnologia CELEPAR 

'~·.··~ .... ·\·.· ... ··.'·/· :•. '.·· 
·~-- ' 

-, 
,,j i. 

https://www.arinternetpr.govbr/cadicrns/ __ ce_CIFS11D.asp?eincludelinkFacil=S&eCadicrns=9071621682&eUser=08071987 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DO PARANÁ 

COMARCA DE CAPANEMA 
CARTORIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS 

AV. PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA Nº 1212 - CENTRO 
CAPANEMNPR - 85760000 

TITULAR 
DIRCE STEVENS FACCIO 
JURAMENTADOS 
VITOR HUGO PAGNO 

PATRICIA MICHELA THIESEN 

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

de distribuição CÍVEL (Cível, Precatória Especial, Juizado Especial), FAZENDA (Fa 
zenda Pública, Fazenda Pública Carta Precatória), Ações: CONCORDATA E FA 
LENCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL sob minha guarda neste cartório, verifiquei 
NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra: 

MARCIA GOMES DA SILVA RAHMEIER 
CNPJ 13.002.425/0001-81, no período compreendido desde 14/07/1989, até apre 
sente data. 

lllll l lllll 111111111111111 li li llll l li Ili li llJllllJ 111111111111111 Ili Ili li li Ili l lllll l llll l Ili · · 
CAPANEMA/PR, 17 de Setel;nbro de 2018, 15:20:07 . 

,·' ' i! / 
VITOR'Í-f U'Gô PAGNO 

PODER JUDICIÁRJO 
~uízo de Direito da Comaroa de 
Capariema - Estado do Pttraná 
Av. Parigot de Souza, 121:2 

~-do Contad,:-r, Distribuidor, Partidor, 
D~ Públ(c.u e Avaliador Juàk:m1 
~01.259. 161i0001-ô7 
Dm:e t.1m.~rm r. accio • T!Mar 

-,,\.-1 , .. \ 
Custas= R$ 45,54 
Página 0001/0001 

** VALIDADE PARA 30 DIAS** - Criação da Comarca 29.11.1967 ., 
) .. . , 

r- J J 



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: MARCIA GOMES DA SILVA RAHMEIER 

(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 13.002.425/0001-81 
Certidão nº: 158547651/2018 
Expedição: 18/09/2018, às 15:14:28 

Validade: 16/03/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que MARCIA GOMES DA SILVA RAHMEIER 

(MATRIZ E FILIAIS)' inscrito(a) no CNPJ sob o nº 
13.002.425/0001-81, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa 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 Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

' ~· 
·. ·.,: .. , \'·.\. · .. ,· ( ... 

'· ~ l
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http: \vww.receita. fazenda.gov. br/PessoaJ uridica/CN P J/cnpjreva ... 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

--- -------- ---- ------ -------------------------------------~ 

CÓDIGO:: DESCRIÇ;\CJ D;, ;\TIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 
47.61-0-03 - Comérc_io varejista de artigos de papelaria 

NUMERO DE ·----(COMPROVANTE DE INSCRIÇÃ-OE DE SITUAÇÃO I DATA DE ABERTURA 
13.002.425/0001-81 , CADASTRAL 1411212010 MATRIZ l __ 

TÍTULO DO ESTABELECIM[NTO !NOME DE FANTASIA) 

NOME EMPRESARIAL 

MARCIA GOMES DA SILVA RAHMEIER 

-·------- 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ArlVIDADES ECONÓMICAS SECUNDARIAS 

47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines 
18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação 
47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 
47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos 
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 

L.i~-1_:-()_-02 - Comérci() va!~Jista de jornais e revistas 

N,\11 Jf,EZA JURIDICA 
213-5 - Empre_sário ílndividual) _ ·-·------- ---~ ---·--- --··----------------=== 
LOGRADOURO 
AV RIO GRANDE DO SUL 

--------- 
COMPl EMENTO 

ENTE FEDERATIVO RESf'CNSÃVEL (EFR) 

ENDEREÇO El ETRCN1r.>_, 

MARCIARAHMEIE_R@'r'AHOO __ .C_O_M_._B_R _ 

··---~ [ BAIRR01DISTRITO 

LJOAO ZACCO PARANA MUNICIPIO ~ 
PLANALTO ~ 

- l I TELEFONE 
1 (46) 3555-2053 

J DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

MOTIVO DE SITUAÇ/ÍO ,:;\lJASrHAL 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL ___________________ __J ~' 1_4_11_2,_20_1_0 ------ 

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

Emitido no dia 18/09/2018 às 15:01 :26 (data e hora de Brasília) 
Página: 1/1 

\lo-r 
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Secretaria da Micro e Pequena Empresa 
Secretaria da Racionalização e Slmpliftcaçio 
Departamento de Registro Empresarial e Integração 

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO 
Folhas 1/1 

NIRE DA FlLIAL (preeocher "°""""' se ato !Ofcrcnto a filial) 
xxx 41800363063 

NOME DO l!MPRESARlO (completo, ,em·-) 

MARCIA GOMES DA SILVA RAHMEIBR 
NACIONALIDADE 

BRASILEIRA 
ESfAOOCML 

CASADO(A) SBXO 

Feminino 
REGIME DE BENS(,e cuado) 

Comunhão Parcial 
FILHODB(pal) 

VENANCIO GOMES DA SILVA 
{mie) 

MAR!ADEFATIMACORREADASILVA NASCIDO EM (data de nascimento) IDENfiDADE (número) 
CPP(núm«o) 

029.335.539-88 

UF 

PR 
02/07/1979 82669507 SESP 

EMANCIPADO PÕR{forma de emanâpaçlo- &emente.no caso de mcaor) 

xxx 
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO- rua, av, ettj 

AVENIDA RlO GRANDE DO SUL 
COMFLBMENfo 

CASA 
BAIRROIO!STRITO 

JOAO ZACCO PARANA 
CEP 

85750-000 MUNJC!PIO 

Planalto 

declara, sob as penas da lei, não estar Impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer: 
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANA l '1 JUNTA COMERCIAL DO XXX 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO A.TO 
002 - ALTERAÇÃO O DO ATO 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 
021 (1) ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 

xxx 
NOME EMPRESARJA[ 

MARCIA GOMES DA SILVA RAHMEIBR - ME 
LOGRAí>OURO (rua,ev; etc) 

AVENIDA RIO GRANDE DO SUL 
COMPLEMENTO 

xxx 
BAIRRO/DISTRITO 

JOAO ZACCO PARANÁ 
MUN(c!P!o 

Planalto 
UF 

PR 
VALORDOCAP!TAL-RS 

10.000,00 
VALOR DO CAPITAL· (por oxt<ruoJ 

dez mil reais 
DIGO DE ATIVIDADE ECÕNÕMfCA 

(CNAEFiscal) 
lloscilçlo do Oh.feto 

COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE P A.PELARIA, LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE 
DEPARTAMENTOS OU MAGAZJNES, SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO, RECARGA DE 
CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS PARA 
DECORAÇÃO DE FESTAS, COMERCIO VAREJISTA DE SUVER!NES, BlJUTERJAS E ARTESANATOS, 
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, COMERCIO VAREJISTA DE BRINQl.JEDOS E 
ARTIGOS RECREATIVOS, COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS, COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS. 

Atividade Principal 

4761003 
Atividade Scct.mdária 

1822901, 4713002, 4751202, 4755502, 
4761001, 4761002, 4763601, 4789001, 
4789099 

l llllllll llU Ili mi 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 _l_j __ 

PRI 170001208876 

PARA USO EXCLUSNO DA JUNTA COMERCIAL 
• Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil Paraná 

\ 
' \ . \ ;_.1 1 

'\ \\.F ,"{ 't , 
. ;0 ií\ (,_.,. 
\ ' --· . \ 

!. 

CE~TIFICO O REGISTRO EM 20/lll\017 15:5.9 SOB Nº 20177343575. 
PROTOCOLO: 177343575 DE 16/11 2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
11704456165. NIRE: 4180036306 . \ 
MARCIA GOMES DA SILVA RAllMEIE ME 

1 
'••\(\ ,_ (' 

Libertad Bogus \\ .. • .. ··.·.· \ \ 
SECRETÁRIA-GERAL -. '' ' . . \J 

CURITIBA, 20/11/2017 ' · .· } 
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 



.,. 

------- 

-

. TABELJONATOEREGISTRO CML úiz CarlosC"'m ~intana Titular 
CIDADE DE PLANALTO· COMARCA DE CAPANEMA· PR Dami!a O,,,,riif2Jánflln4 Oikfa!S,b>tiru• 
Av. Rio Grande do Sul, 938 - Centro· CEP:85.750-000 • PLANALTOIPR·canorioqulntma@rl.i.ne.com.br · Fonc:46-3555- U34 -·--·----· ~--- ·.·· , -- ' . ·,, _ 

/. -, 

~L..tfsrt>.LtG~b, Cóntr.o_le: pGGLq.pW7XJ. 
---· n.eom.br .· 

ssinal1Jia de MARCJA GOMS:S DA SILVA 
12·: Plan·alto, 23 ·c:1e ourubro de ..•••. ,· ~y....- 

-~:.~~ 
sub .,69.13 _s3.~ 

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/11/2017 15:59 SOB Nº 20177343575. 
PROTOCOLO: 177343575 DE 16/11/2017, CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
11704456165. NIRE: 41800363063. 
MARCIA GOMES DA SILVA RAHMEIER ME 

\ 
\,\ 
1 
il 

J 
! 

Libertad Bogus 
SECRETÁRIA-GERAL 

CURITIBA, 20/11/2017 
www.empresafacil.pr.gov.br 

.ti~.'- 
•...•. ~;. '\ 
: _ .. :~. 

'"-...) .. ' 

\\ 
\ A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. 

Informando seus respectivos códigos de verificação 

1 



Secretaria da Micro e Puqucu a Ernpresa da Presldêncta da Republ!ca 
Secretaria de Rac1011;di1.açâo e Simplificação 
Oepartamctito do Ret;istro Eurpruaatia! e Integração REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO 

1 / 1 
NUMERO DE IDENl lf IC:AÇAO iJ,,·;7e· ";'RODE U.<f'RESA - NIRE CA si.rr. 
4180036306-3 

NOME DO [MPRL,;!,RI() 
MARCIA GOMES o,\ SIL l~AHMEIER 
NACIONAUDADE 
BRASILEIRA EST.~DO c;1v11 

CASADO \ r~FCIJ\ff DF RFNS (se casado} 
COi\1UNH/\O PARCIAL 

FILHO DE (pa11 

VENANCIO GOMES D1\ SiL li\ 

! 
} 

tAARIA OEF~rnAA CORREA DA SILVA j 
,M--.- .. ,,.r ;;í, ; '"' ~~ 1 ~;~(;~rr~~~~9-88 

/SESP 
C3SU de «ie-o-. ·------1-. ------ 

DOMICILIADO NA ;L lJC,i,AIJC,' 
AV RIO GRANDE DC 

NUMERO 
249 C:OMPU:MENTD 

CASA 
JOM) b\CCO PAF~ANA CEP 

85750000 
MUNICIPIO 

PLANALTO 
UF 
PR 

declara. sob as penas c!a lei, não estar impedido de exercer atividade empresária que não possui outro registro de empresário, e equer à Junta Comer::1,,I cio Estado do Paraná· 
ATO 

002 
DESCRIÇAO Do A'··· 

ALTERACAO l'VENTOI DESCRIÇAC DO EVENTO 

022 AL TERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL EVENTO! DFSCR/Ç,\O DO EVf+, 

NOME EMPRESARl1\I 

MARCIA GOMES DI\ Sll.VI\ RAHMEIER- ME 

FVFNTOI D"SCRlçAc: DO EVENTO 

C0,\·1P1.EM~f\;Tu 

LOGRADOURO {rua ;n 

AV RIO GRANDE DO 
NÚMERO 

249 
RAJHRO D!ST~!..,..C, 

JOAO ZACCO PARANÁ CEP 

85750000 
t 1 ''ORRF/0 E ·" 
VALOR DO CAP/TAi -P$ , , ,·,, ,.,, , j PI, 1 BC~ASIL 1 ·. . LETRONICO (E-MAIL) 
10.000,00 r :,''. ,,.o L.•\PfTAI (por extenso) _J____ rnc1rc1arahme1er@yahoo.com b 

,JE:L ,vill REAIS · r 

MU,\/ICIPIO 

PLANALTO 

AIMd.1d,1;,rl,1r::lpat 

CODIGO DC ATIVIDAD!:I liC OBJETO 
ECONÓMICA 

,CNAE Fi,;;al) 

476100:J 

4713002 
1822901 
4751202 
4789099 
4789001 
4755502 
4763601 

COf!Ef,CIO VAREJISTA DE ARTIGOS OE PAPELARIA. LOJAS DE VAl~IEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU 
MAc;/1?!1\JES SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO, RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE 

j INFl)·"•':1ATICA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS PARA DECORAÇÃO DE FESTAS, COMERCIO VAREJISTA OE 
j Sl,\1' INES Bl.JUTERIAS E ARTESANATOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, COMERCIO 
\!/\i, i' .. ,TJ\ DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREAT111nc: .. ··-·-- ,.,.,.x· •• .,,,., 

DATA UE INÍr 10 Dt.:: 

ASSINAI URA IJA 

D/\ T /\ DI\ ASS/N.~ TUR/\ 

25102/2016 .: 1 

'PARA uso EXcLus,võ DA JUNTA c.oMERcrAL ·~ fZ' ••• 'i:f\ 
DEFERIDO. 1 Al.~l&°'i , ' r ,,_,_;,.,,_ ·· · · 

1 PUBLIQUE-SE F ARQU\/E-SE. ~t"""··'1" "···- · 

:c;1·,ATUR,A DO EMPRESÁRIO 

__ ! __ ! _ 

. F. Lucatelli 
RG 3.463.2944 ! Pf";( 

' l·. 
MÓDULO INTEGRP,DOR: PR12016004777SS Ili 1111111111111111111111111111111111111111 



Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO 

Número de Identificação do Registro de 
Empresas - NIRE (Sede) 
41 8 0036306-3 

CNPJ Data de Arquivamento 
do Ato de inscrição 

14/12/2010 

Data de Início 
de Atividade 

14/12/2010 

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição. 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA 
Páaina: 001 / 001 

Nome Empr0sarial 

MARCIA GOIVIES DA SILVA RAHMEIER - ME 

Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro/Distrito, Município, UF, CEP) 

AVENIDA F.;/O GRANDE DO SUL, 249, JOAO ZACCO PARANÁ, PLANALTO, PR, 85.750-000 

13.002.425/0001-81 

Objeto 

COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS 
OU MAGAZINES, SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÁO, RECARGA DE CARTUCHOS PARA 
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS PARA DECORAÇÃO DE FESTAS, COMERCIO 
VAREJISTA DE SUVERINES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, 
COMERC!O •/M~EJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS, COMERCIO VAREJIST.:, UE JORNAIS E REVISTAS. 
Capital: R$ 10.000,00 

(DEZ Mi! F1i:AIS) Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte 

(Lei nº 123/2006) 

Último Arqui·,amento Microempresa 

Data 20/11/2017 
Número: 20177343575 Situação da Empresa 

REGISTRO ATIVO Ato /\LTERAÇÃO 

Evento (s): AL TERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) Status 
~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nome do Empresário 

MARCIA GOMES DA SILVA RAHMEIER 

Identidade: 82669507,SESP/PR 
CPF; 029.335.539-88 Estado Civil Casado 

11
[111,,,í !jl 1 :li IHU 

Regime de Bens: Comunhão Parcial 

CAPANEMA - F'I'<. 18 de setembro de 2018 

;i/i liii! illl/ 111111 
t.ifJL~::·'.·,;u 

SE CR~~··~-.AF~J/;;, CE ,~/\L 

Carta E.F.. Lucafelll 
RG.: 3.463.294-4 I PR 



MUNICIPIO DE PLANALTO 
CN PJ Nº 76.460.526/0001-16 

Praça São Francisco deAssi s, 1583-CEP: 85.750-000. 
e-mai 1: pi analto@I i ne.com.br 

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

PREGÃO PRESENCIAL!\º 080/2018 

ANEXO IV - DECLARAÇAO DE IDONEIDADE 

------· ~ - - ----- 

ENDEREÇO 1 , . '-- ·--· -~-· --~--l FONE: , L _1 -'. 

MUNICIPIO: \ ,. "··· \, , 1..J \ .. '< ,.' 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade de PRECAO PRESENCIAL Nº 080/2018, 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 ! ' • 

~ ~\ 
1 \ ' 1 . \ 
\ \...) 

\ 
\ \_\ 
\.\.-) 

\ \ 
J 
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MUNICIPIO DE PLANALTO 
CN PJ Nº 76.460.526/0001-16 

Praça São Francisco deAssis, 1583-CEP: 85.750-000. 
e-mai 1: pi analto@I i ne.com.br 

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

PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2018 

ANEXO V -DECLARAÇÃO DE OBSERV:\:'W'IA AO DISPOSTO DO INCISO XXXIII 
DO ARTIGO 7" DA CO:\STITl 1(\\0 FEDERAL 

) . 
PROPONENTE: ,-,\, . \.,, \ ~ l r ', l\_ ( J' '1,, (~ 'r\.· \. \ · \ f 

\ 

A proponente abaixo assinada. participante da licitação modalidade de 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2018. por seu representante. declara, na forma e sob as penas 

impostas pela Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 109_\ e demais legislação pertinente, que, nos 

termos do § 6º do artigo 27 da Lei n" 6.544. de 22 ele novembro de 1989, encontra-se em situação 

regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso 
XXX l II elo artigo 7º ela Constituição F ecleral. 

Por ser a expressão ela verdade, firmamos a presente. 

Local e data / i · .J(:,f; / -/.1 i ,- . 

\..,.i_ 

NOME: V 

RG/CPF ~ 

CARGO 

1 

t-. 

·\ 
\ 
\ ' 
\ v 

j 

23 



18/09/2018 
https://www.sifge.caim.gollbr/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSlmprimirPapel.asp 

CAIXA 
CAIXA ECONÓMICA FEDEF~A.L 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: l 7281091/0003-45 
Razão Social: CLAUDINA COMIRAN ME 
Nome Fantasia:ATACADO E VAREJO MINI-PRECO 
Endereço: RUA BELEM 2470 /CENTRO/ REALEZA/ PR/ 85770-000 

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

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

Validade: 16/09/2018 a 15/10/2018 

Certificação Número: 2018091603342901458673 

Informação obtida em 18/09/2018, às 16: 26:45. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br 
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18/09/2018 

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

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

Nome: CLAUDINA COMIRAN 
CNPJ: 17.281.091/0001-83 

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

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

A aceitação desta certidão está condicionada à \€rificação 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 16:28:49 do dia 30/07/2018 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 26/01/2019. 
Código de controle da certidão: 80A3.41 EF.4AA3.1 CSA 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

Nº 018716617-32 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 17.281.091/0003-45 
Nome: CLAUDINA COMIRAN - ME 

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

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

Válida até 16/01/2019 - Fornecimento Gratuito 

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

Página 1 de 1 

Emitido via Internet Pública (18/0912018 10.·58.39) 
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18/09/2018 
Certidão 

MUNICÍPIO DE REALEZA 

ESTADO DO PARANÁ 

CERTIDÃO NEGATIVA 31478/2018 

FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA 
IMPORTANTE: MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS 

POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO 
PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO. 

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

"'VALIDADE: 16/11/2018 
CÓD. AUTENTICAÇÃO: 9ZTMHG2QETM34422QSC 

REQUERENTE: claudina comiran 
PROTOCOLO: 

FINALIDADE: CONCORRÊNCIA I LICITAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL: CLAUDINA COMIRAN 

INSCRIÇÃO EMPRESA CNPJ/CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL ALVARÁ 

52433 17.281.091/0003-45 907 43135-55 52433 
ENDEREÇO 

RUA BELEM, 2574 - SALA - CENmo CEP: 85770000 Realeza - PR 

ATIVIDADES 
Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios, Comércio a varejo de peças e 
acessórios novos para veículos automotores, Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, Instalação e manutenção de 

'~temas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida, 
impressão de material para outros usos, Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal, Comércio atacadista de 
produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de 
produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, Comércio varejista de laticínios e frios, Comércio varejista de 
produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, Comércio varejista 
de material elétrico, Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Comércio varejista de materiais hidráulicos, Comércio 
varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Comércio varejista de móveis, Comércio varejista 
de artigos de colchoaria, Comércio varejista de artigos de iluminação, Comércio varejista de tecidos, Comercio varejista de 
artigos de armarinho, Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, Comércio varejista de artigos de tapeçaria, 
cortinas e persianas, Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente, Comércic 
varejista de artigos de papelaria, Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, Comércio varejista de cosméticos, 
produtos de perfumaria e de higiene pessoal, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, Comércio varejista de 
gás liqüefeito de petróleo (GLP), Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 

c : 

\ ,, ('(i~' l, .- 
··- e ) .... e ' '- 

Certidão emitida gratuitamente pala internet em 17/09/2018. 
! Qualquer rasura invalidará este documento. 

", 1 '· Conferir autenticidade em www.realeza.pr.gov.br fll 'rh V I J 

htlp://177.44.175.151 :7474/esportal/stmcertidao.view.log ic?idCertidao= 12194 1 I , 
.r 
• 
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1 l:l/09/2018 

SINTEGRA/PR · Consulta Pública ao Cadastro 

..,---. ) (7' ,,,r-- • 
~- 

SINTEGRA 
Consulta Pública ao Cadastro do 

Estado do Paraná 

IDENTIFICAÇÃO 

/cNPJ: 

/NorneEmpresarial: 

Cadastro atualizado até 
a data da consulta 

Data/Hora Host 
CELEPAR 
18/09/2018 -11:15:50 

190743135-55 1
17.281.091 /0003-45 finscrição 

·----- /Estadual: 
fCLAUDINA COMIRAN - M;-;::E---------.....:.....:..._ . 

ENDEREÇO 

1 
·- - 1 Logradouro: /RUA BELEM 

r.ú"'e~o: -~470 :-/complemento: ,---- Bairro: CENTRO 

[Município: [REALEZA --- /Uf':. /pR 
/(;EP: las 770,000 ----------]fõ1etone: /( 46 )3543 :2636 
/E-mail: jJAC IRCOM IRAN@HOTMAI L. COM 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES r 
/Atividade Econõn,ica Principal r - 

1 

f4691500 - COMERCIO ATACADISTA DE 
/MERCADORIAS EM GERAL, COM 
iPREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 1 

11·-4-13_4_0_1 C_O_N_F_E_C_C_A_O_D_E_R_O_U_P_A_S _ 

iPROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA 
/1813099 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA 

/
OUTROS USOS 
4530703 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E 
/ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS 
/AUTOMOTORES 
/4530705 - COMERCIO A VAREJO DE 
/PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR 
4646002 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS 
DE HIGIENE PESSOAL 
4649408 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS 
DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO 
DOMICILIAR 

1
4712100 - COMERCIO VAREJISTA DE 
MERCADORIAS EM GERAL, COM 
!PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - 
1MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS 

1
4721102 - PADARIA E CONFEITARIA COM 
PREDOMINANCIA DE REVENDA 
4721103 - COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E 

1

1FRIOS 

i4722901 - COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - 
/ACOUGUES 

Atividade(s) Econômica(s) 
Secundária(s): 

1 

f Início-da; Ati-v-id-ad-e-;--------/Õ212017··-··---- ·-·-· / 

/Situação Atual: -/H!\Blli'rADo - DESDE 0212017 -1 
,~ituação Cadastral: .fÃTIVO - DESDE 02/2017 

/sPED (EFD, NF-e, CT-e): _r_M_a_i-or_e_s-in-f-or_m_a_ç_õ_e_s_c_liq_u_e_a_q_u_i ------- 

OBSERVAÇAO: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem 
como cortiaão de sua efetiva existência de fato e de direito. não são oponiveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade 

tributária derivada de o~~'.~ções com ele ajustadas. \ 

1 

rr,-,.,. 
...•... ··. . ) l 

Consulta, novo cont,ibuinte do Pacaná ~'' rJ U', 
-. )\. _·. /1 .? 

1/ 
1 

http ://www.si ntegra. fazenda. p r. gov. br/s i n leg ra/ 
( . . ~ \ l \...., 
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18/09/2018 
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 17.281.091/0003-45 
CADASTRAL 17/02/2017 FILIAL 

[ 
NOME EMPRESARLA.l. 
CLAUDINA COMIRAN 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
ATACADO E VAREJO MINl-PRECO 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIFll\L 

46.91-5-00 • Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÃRIAS 

14.13-4-01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida 
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 
47.12-1-00 • Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - 
inimercados, mercearias e armazéns 

47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda 
47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios 
47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues 
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios 
não especificados anteriormente 
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 
47.44-0-03 - Comércio varejista de mate riais hidráulicos 
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 
47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria 
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZAJUHIDICA 
213-5 - Empresário {Individual) 

[ COMPLEMENTO NÚMERO 
2470 

I BAIRRO/DISTRITO 
CENTRO ~ 

~ 

CEP 

.5.770-000 I MUNICÍPIO 
REALEZA 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

JACIRCOM IRAN@HOTMAIL.COM I TELEFONE 
(46) 9972-4684 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

[ 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

17/02/2017 
[ MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

[ 
SITUAÇÃO ESPECIAL --· DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

******** 

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

Emitido no dia 18/09/2018 às 16:40:50 (data e hora de Brasília). 
Página: 1/2 
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https://www.receita.fazenda.go11br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/t5npjreva_Comprovante.asp ·f',.·~--~ .... ·.· ·.·· ~. \ ·. t ·. . ;\ 
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18/09/2018 
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

I TELEFONE 
(46) 9972-4684 

ÍÜFI 
~ 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 17.281.091/0003-45 
CADASTRAL 17/02/2017 FILIAL 

I NOME EMPRESARIAL 
CLAUDINA COM IRAN 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos 
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 
47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 
47.81-4-00 • Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 
47.84-9-00 - Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) 
56.11-2-01 - Restaurantes e similares 
56.11-2-03 • Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 
,13.5 ·Empresário (Individual) 

NÚMERO 
2470 

! COMPLEMENTO [ 

LOGRADOURO 
RBELEM 

I CEP 
85.770-000 I BAIRRO/DISTRITO 

CENTRO I MUNICIPIO 
REALEZA 

1 ~ FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

JACIRCOM IRAN@HOTM AIL.COM 

! MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

[ 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

17/02/2017 

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

******** ..- 
ht-110\/ado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016. 

Emitido no dia 18/09/2018 às 16:40:50 (data e hora de Brasília). 
Página: 2/2 
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Secretaria da Micrn e Pequena Empres,i 

Sccretarln da Rudonalizaç:io e Simplíficaplo 

Depart.1menfo de Registro Empresariul e lntcgn11;ão 
REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO 

ESTADü Cl\.'[L 

xxx 
SEPARADOfAI JUDICIALMENTE 

U)ENT!DADE !núincroi 
MARIA MENJN 

12RJ 1276461 SESP 
UF 

se 
C/>F(númcro) 

867 278.009-44 

DOM!ClLl.-\()0 NA (LOCR,\[XJUHO. rim. uv . etc} 

RUA BARAO DO RIO BRANCO 

B°AJRRO,:l)fSTR/T<) 

CENTRO CIVICO 
85770-000 

A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANA 
declara, sob us penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer: 

CODIGO E DESCR!ÇAO DO ATO 
xxx 

CóD!(]O E DESCRIÇÃO DO ATO 
A JUNTA COMERC!AL DO XXX 

RUA SELEM 

ENÕUADR./1.MENTO 

ME (MicrocmprcsH) 

CUDTGU E DESCRI(';\() DU EVENTO 
024 l 11 AL TERACM) DE FILIAL N,\ UF DA SEDE CUDTGO E DESCRrç-Ao DU EVENTO 

xxx 
\JüME EMPRESl\RIAL 
I 
CLAUDINA COMIRAN · ME 

LOGRADOURO (ruc.cv. ct,) 

.,..L.7Xr,\ Dli lN!CJO DAS.\ TJVIDA.DL:s 
1 7,()2!2(1 1 7 

COM!'LE\1ENT() LIAJl\ROíUJSrR!TO 

Realeza 

CENTRO 
CEI' 

85770-000 
xxx 

{jf PJ\iS 

V1\LOR 00 l'i\PJT:\f. · RS f V.-\LüR fXl Cf\P!T.,\L - (pur ~·.\li.:riw1 
PR Bf(ASIL 

CODIGU DE A TJVIDAOE FCüt,;(H:.HCA I Doê-fü1C-:'iü <10 Obt~ir, 
2.500,00 1 dois mil e quinhcnru, reais 

14i34UJ, 1813099, 453070.1, 4530705, 
4646002, 4649408, 4 7121 oo, 4 721 102, 
4 ri 1 1 m, 4122901. 4 729699, 4742Jüo 

· Comércio Atacad:sta de Mercndorias Em Gemi, Com Predomim1ncin de Produtos Alírnentic,os;. Comércio Varejistr; 
Especinlizadu de Eletrodomésticos e Equipamentos de Áudio, Vídeo, Ar Condicionado;. Comércio Varejista de 
Artigos Novos do Vestuário e Acessórios;· Comércio Varejista de Móveis Novos (Modulados, Planejados);. Comércio 
Varejista de Mercadorias Em Geral, Com Predominància de Produtos Alimentícios· 

MJMl.:RO DE l;'\SCJUÇ.-\O NO CNPJ 

172Rl09J0011)4S l}F 

PARA USU EXC'Ll.'SJVU D.·\ JUNTA C'UMEKCIAL 

•. Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil Purunú 

\ \\.) \ )(.._} ( 

......... Y.:~--··1 
[~TJ 

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/11/2017 07:42 SOB Nº 20177440562. 
PROTOCOLO: 177440562 DE 09/11/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
11704407083. NIRE: 41107335976. 
CLAUDINA COMIRAN ME 

Libertad Bogus 
SECRETÁRIA-GERAL 

CURITIBA, 16/11/2017 
www.empresafacil.pr.gov.br 

\ 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de 
Informando seus respectivos códigos de 

\'!' 
'º""ºº''•o•~o,co,o nos 

r: ( 



Secretaria da Micru e Pequena Empresa 

Secretaria da Racionalização e Simplifica\ào 

Departamento de Registro Empresarial e Integração 
REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO 

r.STADO CIVIL 

xxx 
SEPARADO(Al JUDICIALMENTE 

IDENTIDADE !riúmcn1l 
MARIA MENIN 

12RI 1176461 UF CPF(nllmcru) 
SESP se 867.278.009-44 

lXJM!C!LlADO NA (LOGRAL}OURO · rua. ;1\·. ctc) 

RUA BARAO DO Rlü BRANCO 
B,\JRR<>iOISTR!T\) 

CU' 
CENT!\O ClV!CO 85770-000 

A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARA NA 
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade ernpresárta, que não possui outro registro de empresário e requer: 

A JUNTA COMERClAL DO XXX 

11AmJ{0.·1J1::;rn1ro 

ENQUADRAMENTO 

ME (Microempresa) 
CLAUDINA CüMIRAN - ME 

CÓDIGO E DESCRIÇAO DO A TO 
xxx 

CODIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 

CÓDIGO E DESCRIÇ'f\U DO EVENTO 
024 ( 1.1 ALTERACAO DE FILIAL NA UF DA SEDE CODIGO E DESCRl(AO DO EVENTO 

xxx 

f';\JS 

NUMERO 

2470 
CEI' 

CENTRO X\770-000 

PR BRASIL JACIRCOMIRAN~_~HOTMAIL.COM 
\1 AL(\R f)(.) CAP!T!\l. . Ipor -.:.~:~·11,;u i 

dois mil e quinhcnios rc.ns 

4691500 
Minimercados, Mercearias e Armazéns; • Comércio Atacadista de Produtos de Higiene, Limpeza e Conservação 
Dormciliar, - Comércio Varejista de Cosrnéucos, Produtos de Perfumaria e de Higiene Pessoal; - Comércio Atacadista 
de Produtos de Higiene Pessoal; - Comércio a Varejo de Prteurnáticos e Câmaras-de-ar; - Comércio Varejista de 
Artigos de Colchoaria. Colchões e Travessejros: - Comercio Varejista de Artigos de 

vnvidaoc Sccurdnna 

4744001. 4744003, 4751201. 4753900. 
4754701, 4754702. 4754703. 4755501 
4755502. 47\5503, 47snor. 4759899 

DATA DE lN!C'lO DAS.\ TlVIDAl)ES 

l 7!()2i2() 17 Tl{A,,SiTR[~C-IA DE SL[}L: OU l)E 1:JLIAL DE 
OUTRA U!· NJR[ ANTU{l(ll{ 

\lj- 

l llllllll lllll Ili lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll llll 1111 
PR 1 170001243321 

''.IRA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL 
•• Extc documento foi gerado no portal Empresa Fácil Parana 

[ílllllllllllã..,, __ l 

rUNTA COMERCIALJ 
DO PAR.ANA ---·-------- 

l
i{\ -,,' ·,. 

' 

' 
' 

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/11/2017 07:42'-$ 1 20177440562. 
PROTOCOLO: 177440562 DE 09/11/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
11704407083. NIRE: 41107335976. 
CLAUDINA COMIRAN ME 

Libertad Bogus 
SECRETÁRIA-GERAL 

CURITIBA, 16/11/2017 
www.empresafacil.pr.gov.br 

~ 
\ 
~ / 

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



Secretaria da Mino e Pequena Empresa 

Secretaria da Racionaliza,üo e Simplifirn1·iiu 

Dc-p:.irt.1mrnto de Registro Empresarial e Iutcgração 
REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO 

NOME DO EMPRESARJO (c,,mp:Ctv. sem abr..:vi;it~r,:is) 

F.STAflOCl\'IL 

SEPARADU(A) JUDICIALMENTE 

xxx 
(mllc) 

!D ENTIDADE (nU1nc-ri..1l 
MARIAMENIN 

Orgão emissor UF 

se 
C:PF(númcro) 12RI 1276461 SESP 

EMANCIPADO r•on (forma ,k c,11an-cipação. ~omçri1c~o;o de menor) 867.278.009-44 

DOMICJUr\00 ~A (LCXfRADOUJW. rua. ,1,. ,:1-.·) 

H1\iRR()1I)1STR!TO 
CTJ> 

CENTRO CIVICO 85770-000 

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer: 
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANA 

A JUNTA COMERCIAL DO XXX 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO A TO 

CODIGO E DESCRIÇÃO DO A TO 
xxx 

CODIGO E DESCRI( ÂO DU EVENTO 
024 ( 1) ALTERACAO DE FILIAL NA UF DA SEDE CODIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 

xxx 

ENQUADRAMENTO 

ME (Microempresa) 
NUMERO 

2470 UAJRR01UJSTRITO 
CLP 

85770-000 CENTRO 

VALOR no l'i\PlTAL - RS 

UF 
I PR JACIRCOMIRAN@HOTMAIL.COM BRASIL 

V.-\LOR [)O l'Al'JT,\L • (por cxtcnso r 

dois mi! e quinhentos reais 
r:()f)l(j(J DE ATIVlflADE ECUl<ó;(rn:.-\ 

Huminaçfü). Abajures. Lum111:lrins e Lustres: - Comércio Varejista de Anigos de Papelaria e Escritório: - Comércio 
V,1rcjist;;i de Carnes - Açougues. - Padariu e Cvnfcitari<.1 - Revenda: - Comercio Varejista de Artigos de Tapeçaria, 
Cortinas e Persianas; - Comercio Varejisia de Outros Artigos de Uso Pessoal Dornesrico (Pvrceianas, Talheres, Panelas 
Etc.). - Comercio Varejista de Material Eletrico: - Comercio Varejista de 

4691500 

47ú/OOJ, 4763601. -1772500. 4781400. 
4784900, 5611203 

011. T/\ DE INICIO DAS i\llV!DADES 
NUMERV DE li'SCRJC\O NO CNPJ 1 fti\1'\~FEll.E\J(!A f>E SEDf; UU DE F!Ll;\l Dt 

( ltiTfV\ UF NIRE 1\NTERJ1..1f\ 

PARA USO EXCLUSIVU DA JUNTA COMERCIAL 
• Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil Paraná 

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/11/2017 07:42 SOB Nº 20177440562. 
PROTOCOLO: 177440562 DE 09/11/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
11 704407083, NIRE: 41107335976. ., 
CLAUDINA COMIRAN ME .. \'.\ 

·~,11 Libertad Bogus ' · ., . 
SECRETÁRIA-GERAL . .. 

CURITIBA, 16/11/2017 , . . 
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 



Secretaria da Mícro e Pequena Empresa 

Secretaria da Hadonaliza\'ãO e Simplifirnção 
Departamento de Registro Empresarial e lntegrnçiio 

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO 
Folho, 4/6 

FST-\DU 1.'!\'iL 

xxx 
Sff'.'\RADU(A) JUDICIALMENTE 

ll)ENT!D/\DE (ni:.mcro) 
MARIA MENIN 

12RI 1276461 
Orgiiv emissor 

EM,\NC!PADO rort (form.1 de ,:,n1;incipação. somcore no cavo de r:icncr\ SESP 
UF 

se 
CPFtnúmtru) 

867.278.009-44 

DOMJC'!UM)O NA rt .. OCillA[X)!_IJ{CJ. rua. 11,·. c:1r1 

85770-000 

8AJRR()i0JSTRITO 

CENTRO CJ VIC'O 
CEJ' 

A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARA NA 
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer: 

A JUNTA COMERCIAL DO XXX 
CôDJGO E DESCRJÇ.Ã.O DO A TO 

CODIGO E DESCRl('AO DO A TO 
xxx 

CÓDIGO E DESCRl(Ão DO EVENTO 
024 ( 1) ALTERACAO DE FILIAL NA UF DA SEDE CÓDIGU E DESCRIÇAO DO EVENTO 

xxx 

ENQU!'.DRAMENTO 

ME (Microempresa) 
NUMFRU 

Ll.-\JRllCi,íJJSl'RIT() 

CENTRO 85770-000 
l'f P,\I~ 

V /\LOR »o C!\PIT AL • RS PR BRASIL 

CÓDIGO Df: ATt\'lDAOE F.Cüf\."ÜMICA 
(CNA!.? ft~(·,11) 

V r\LOR DO C/\PJT/d. · (per nlcnsv) 

dois mi! e quinhentos reais 

DATA DE INJCJO DAS .c\lJVlDADLS 

1 7 !0212() 17 

Materiais Hidróulicos;. Comercio Varejista de Ferrugens e Ferramentas: - Comercio Varejista de Artigos de Cama, 
Mesa e Banho: · Comercio Varejista de Tecidos; - Comercio Varejista de Anigos de Armarinho:. Comercio Varejista 
de Produtos Alimentícios Ou Especializados (Produtos Nntumis, Md, Cafc Moído. Ernbalados e Em potes Similares);· 
Comercio Varejista de La1icíníos e Frios: - Lanchonetes. Casa de Chá, de Sucos e 

NliMERO DE J.~:S(:l{JÇ',~O NO CNPJ 

17281091000345 
l1{,\\S!·U{E:•,ic1A Dl Sl:DL 011 DI..: FILIAL DE 
(lUTJZA lT NIHL ,\Nfl,:RJOR 

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL 
* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil Paraná 

'~\ \_~ 
CERTIFICO O REGISTRO EM 16/11/2017 07:42 SOB Nº 20177440562. 
PROTOCOLO: 177440562 DE 09/11/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
11704407083. NIRE: 41107335976. 
CLAUDINA COMIRAN ME 

, ~ ':""\. 1'.,' , -, '--' ·" :L: \_ l. 

Libertad Bogus 
SECRETÁRIA-GERAL 

CURITIBA, 16/11/2017 
www.empresafacil.pr.gov.br 

<, 
1 \ 

1 r' 
\ 
\ 1 

\ ·\ l ' 
A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. 

Informando seus respectivos códigos de verificação 
'"''-·~---- 



Secretaria <la Micro e Pequena Empresa 

Serrclaria da Radonafüa\'ào e Simplificação 

Departamento ele Registro Empresarial e Integração 

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO 
Folhas 5/6 

:"JüME no EMPRE$1\RJ<) (<.:~•rnpiç!f,, sem llbrç,i<11ur~sJ 

se 867.278 009-44 

F.ST AfJO C'rVJL 

SEPARADü(A) JUDICIALMENTE 

xxx 

DOMJC'IUADO NA (LOGRADOURO· rua .. ar. ttl·l 

RUA BARAO DO RIO BRANCO 

lD[NT!D1\:)!:' MAIUA MENIN 

12RI 1276461 
SFSF' 

UF Cf'ft1ltlmcn.1J 

8/\JRRO/()JSTRITO 

CENTRO CIV!CO \[/' 

85770-000 

A JUNTA CüMERCJAL DO ESTADO DO PARANA 
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer ati,idadc cmpres:iria, que nào possu! outro registro de empresário e requer: 

COD!GO E DESCR!Ç'AO DO ATO 
xxx 

A JUNTA COMERCIAL DO XXX 

COD!Gü E DESCRJÇ'ÂO DO EVENTO 
024 ( 1) ALTERACAO DE FILIAL NA ur DA SEDE COD!GO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 

xxx 

ENC)U/\DRAMENTO 

ME (Microempresa) 

BAIJ{H.();[nsnurn 

CENTRO (LI' 

P/\[S 

JACIRCOMIRAN@HOTMA!L.COM 

g5110-ooo 

VALOR DO C,\PITAL • tPoruAl~nsoJ 

dois mil e qulnilcntos rcaís 

PR BRASIL 

Srn1ilnrcs -· Sem Consumo no Local; - Cornerc,o A Varejo de Peças e Acessórios Novos Para Veículos Automotores; - 
Con,crcio \l"'cJist;i de G.is Liqudc110 de Pc!iúlco (GLP); - Comercio Varejista de Hringucdos e Artigos Recreativos; - 
Cumcrc10 Varcjistil Espc,·,aJizado de Equipamentos e Supnmcntos de lnform:ít!l·a; - Impressão de Material Para Outros 
Usos (Sacolns. Etiquetas. Convites e Etc); - Ccinfecç-,"io de kouras - 

NIJM[l(O DU tNSCIUCAO NO CNPJ 

1728109 ! 000345 T!{,\NS!TRf:.'JCIA Dl: SEDt:: OlJ Dl: flLIAL DE 
OlJTR/1 lJF N!HE ANTUH(;Jc L'F 

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL 

• Este documento foi gentdo no porta! Empresa Fácil Paraná 

\ 

~'. \.~--~_·_;t) 
\ ' •• 1 

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

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/11/2017 07:42 SOB Nº 20177440562. 
PROTOCOLO: 177440562 DE 09/11/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
11704407083. NIRE: 41107335976. 
CLAUDINA COMIRAN ME 

Libertad Bogus 
SECRETÁRIA-GERAL 

CURITIBA, 16/11/2017 
www.empresafacil.pr.gov.br 

~. 

\ r 
\ 
\" 
\ 

1 nos respectivos portais. 



Secretaria da Micro e Pequena Empresa 

Sc-retaria ,ta Radonaliia1·ão e Simplifiuiçào 
Departamento de Registro Empresarial e ln1cgraçiio 

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO 
Folhas 616 

419\))(171197 

CLAUDINA COMlRAN F.STA.büc1V1L 

SEPARADO(A) JUDICIALMENTE 
REC!Ml: DE HENS{,,: c.i~mlvl 

xxx 
(mk) 

ANTONIO MENIN 
MARIA MENIN 

tnENTlD1\Df: l11i.mcn.d 
ur CPF(rHJrncru'f 

i2R 1127646 l SESP se 867.278.009-44 

RUA BARAO DO RIO BRANCO 
lJ.AlRR01D!STRITO 

CENTRO civx.o 
CEI' 

85770-000 

A JUNTA CUMERCIAL DU ESTADO DO PARA NA 

declara, sob as penas da lei, não estur impedido de exercer atividade empresária, que não possuí outro registro de empresário e requer: 
A JUNTA C:UMERCl,\L DO XXX 

CODlGO E DESCRIÇ.:lJ) DO EVENTO 
024 ( 1) ALTERACt\0 DE FILIAL NA UF DA SEDE 

CODIGO E DESC:RICAO DO ATO 
xxx CODIGO E DESCRIÇÃO DO A TO 

CODIGO E DESCRTÇAO DO EVENTO 
xxx 

ENQU/\Í)Ri\MENTO 

ME (Microcmp,csa) 

C:LAUDlNA COM!Rt,,·, - ME NÜMF.RO 

CENTRO 

Cêl' 

85770-000 
IJAlllR01UlSTRITO 

UF 

PR BRASIL 

2.500.00 

VALOR! KJ Ci\P!TJ\.L · {por ç~h:11so) 

cluis mi! e quinh.:::ntv~ rc:di:-; 

l 710212017 

NUMERO DE !1'S(ll.!ÇAO NO CNPJ 
TR:\!'<Sl'EH..E:,..lClA Dt:. SEDt 01' l)l t'IL!AL Dli 
rnnRA l!F NliU: . .\NTUUOH '~AD[ !MC!O DAS AT!V!DADES 

i72RI091000345 

OATAASS!NAtl.!RJ\ 

PR! !70001243321 
_! _ 

" Es:c documento foi gerado nu puna\ Empresa hcil Pan.111.i 

PARA USO E\CLliSIVU ()A JUNTA CUME!ZC\AL 

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/11/2017 07:42 SOB Nº 20177440562. 
PROTOCOLO: 177440562 DE 09/11/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 

11704407083. NIRE: 41107335976. . .. ·. ·.·. (~~ 
CLAUDINA COMIRAN ME .\ \ . 

Libert;:ad Bogus • ~·~~· · ,: / 
SECRETARIA-GERAL \ . 

CURITIBA, 16/11/2017 " - \ 
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 

.1 
\ •) 

l~::TA !,;·RCl~AL DOPARA.NA' ---------- 



'~·,·11,,,7,,'V"' 
Sl:LO Oâ1Ut:.9\ic,VR.Y.rtP7C·JZNíj.Tt1JS · · 
cons1.11te em ~.f1.mamen.éom.bf' 

Reconheço a{~) ílrma(s) por VERD?.OE!RA CU,UDiNA" 
CQt.'.iRAN ' 

( \ _ 

.. 
1 
\ 

,_) 

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/11/2017 07:42 SOB Nº 20177440562. 
PROTOCOLO: 177440562 DE 09/11/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
11704407083. NIRE: 41107335976. 
CLAUDINA COMIRAN ME ' í ~\. 
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Libertad Bogus 
SECRETÁRIA-GERAL 
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~ 
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A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. 
Informando seus respectivos códigos de verificação 



CLAUDINA CQMIRAN - ME (Filia/03) 

CNPJ: 17.281.091/0003-45 - l.E.: 90743135-55 
Rua Belém, N.º: 2574 - Centro, Realeza- PR- CEP.: 85770-000 

ATACADO 8 VAREJO 
MlNI·PREÇO 

ANEXO Ili 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 80/2018 

PROPONENTE: CLAUDINA COMIRAN ME. 
CNPJ: 17.281.091/0003-45 

ENDEREÇO: RUA BELEM 

CIDADE: REALEZA CEP: 85770-000 

REPPRESENTADE LEGAL: CLAUDINA COMIRAN CPF: 867.278.009-44 
~ 1 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a 
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2018, 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 o presente. 

Realeza, 18 de setembro de 2018. 

I CLAUDINA COMIRAN - ME 
CLAUDINA COMIRAN 

EMPRESÁRIA 
RG: 12r11276461- CPF: 867.278.009-44 

,• \ L'. ~-. \ l \ (_ 

('.'··.\0',,J 
\_ \ ·, 

r 
>( 



CLAUDINA COMIRAN - ME (FW•l-03) 

CNPJ: 17.281.091/0003-45 - l.E.: 90743135-55 
Rua Belém, N.Q: 2574 - Centro, Realeza - PR- CEP.: 85770-000 

ATACADO 8 VAREJO 
MINl·PREÇO 

ANEXO V 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 80 /2018 

PROPONENTE: CLAUDINA COMIRAN ME. 
CNP): 17 .281.091/0003-45 

REPPRESENTADE LEGAL: CLAUDINA COMIRAN 
CPF: 867.278.009-44 

ENDEREÇO: RUA BELEM 
CEP: 85770-000 

CIDADE: REALEZA 

DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO DO INCISO xxxm DO ARTIGO 7• DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL 

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N' 
80/2018, por seu representante, declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei n? 8.666/93, de 21 de 
junho de 1993 e demais legislação pertinente, que, nos termos do§ 6º do artigo 27 da Lei n' 6.544, de 22 
de novembro de 1989, encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere 
à observância do disposto no inciso XXXlll do artigo 7Q da Constituição Federal. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente. 
Realeza, 18 de setembro de 2018. 

CLAUDINA COMIRAN - ME 
CLAUDINA COMIRAN 

EMPRESÁRIA 
RG: 12r11276461- CPF: 867.278.009-44 



CLAUOINA CQMIRAN - ME (FUial-03) 
CNP]: 17.281.091/0003-45 - !.E.: 90743135-55 

Rua Belém, N.Q: 2574 - Centro, Realeza - PR- CEP.: 85770-000 

ATACADO 8 VAREJO 
MINl·PREÇO 

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 80 /2018 

PROPONENTE: CLAUDINA COMIRAN ME. 
CNPJ: 17.281.091/0003-45 

REPPRESENTADE LEGAL: CLAUDINA COMIRAN 
CPF: 867.278.009-44 

ENDEREÇO: RUA BELEM 

CIDADE: REALEZA 
CEP: 85770-000 

Declara o recebimento do Edital PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2018 anexos I,ll,III,IV,V,VI,Vll, 
Minuta de Contrato, referente contratação de empresa visando a aquisição de equipamentos/material 
permanente para as unidades de Atenção Primária, destinado a Secretaria de Saúde deste Município de 

Planalto. 

Realeza, 18 de setembro de 2018. 

(' )>'' 
1. 

1. CLAUDINA COMIRAN 
EMPRESÁRIA 

RG: 12r11276461 - CPF: 867.278.009-44 



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

MENOR PREÇO POR ITEM 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2018 

Aos dezenove dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, às 08:30 hs, na 

sala de licitações da Prefeitura Municipal de Planalto, Estado do Paraná, reuniram-se 

em sessão pública a Pregoeira Senhora CARLA SABRINA RECH MALINSKI e 

equipe de apoio: CEZAR AUGUSTO SOARES E FERNANDA SCHERER MARZEC, 

designados conforme Portaria nº 019/2018, de 16 de abril de 2018, para a realização 

dos atos pertinentes ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2018, DO TIPO MENOR 

PREÇO, que tem por objeto a seleção de sociedade empresária especializada visando 

à aquisição de MATERIAIS DE CONSUMO E INVESTIMENTO, destinados 

exclusivamente às ações que envolvem os serviços de Assistência Farmacêutica nas 

Unidades Municipais de Saúde do Município de Planalto-PR, tendo como valor 

máximo a importância de R$ 10.671,88 (Dez mil seiscentos e setenta e um reais e 

oitenta e oito centavos). Abertos os trabalhos, foi credenciada os representantes das 

empresas: BELINKI & SOUZA LTDA, o Sr. Clodoaldo Valdir Schmitt., 

CLAUDINA COMIRAN a Sra. Viviani Carla Dalfovo, MARCIA GOMES DA 

SILVA RAHMEIER - Me, a Sra. Mareia Gomes da Silva Rahmeier . A 

Pregoeira ressaltou que a ausência quando da lavratura da ata, ao final da sessão 

pública, implicaria na preclusão do direito a recurso e na submissão ao disposto na 

mesma. Ato contínuo, foi aberto o envelope contendo a proposta e, com a 

colaboração dos membros da equipe de apoio, foi devidamente examinada, com a 

análise da compatibilidade do objeto, prazos e condições de execução. Prosseguindo 

os trabalhos, fez-se a leitura dos preços ofertados. Em seguida foi realizada a 

classificação das propostas, onde foram consideradas como propostas válidas, 

consagrando-se vencedora a empresa subsequente: 

1 15 \P\!\,Sta com aoa 1DAC \uN 140 \1,80 \72,00 i ~j .\ ,:·( 
CYfY" 1 '->"' 

,í_1, '· ·1__'..~ r 

. \i • 1-- 



elástico. Fechamento 
elástico Material: 
polipropileno, 
dimensões: 335 x 235 
mm, espessura: 
0,28mm, transparente. 

1 11 PAINEL MURAL PARA ST.ALO UN 2 73,90 147,80 

FOTOS OU 
RECADOS EM 
METAL, 50/80CM. 
NAS CORES 
BRANCA, METAL OU 
PRATA. 

1 12 CANETA FIXA COM BRW UN 10 12,70 127,00 

CORENTE. BASE NA 
COR PRATA, 
FIXAÇÃO COM FITA 
ADESIVA CORRENTE 
DE 50CM, 
COMPATÍVEL PARA 
REFIL DE CANETA 
SIC SIMPLES. 

1 13 TERMO- HIGMED UN 6 83,90 503,40 

HIGROMETRO 
1 DIGITAL DE PAREDE 

E MESA COM 
SENSOR EXTERNO 

2 1 KIT DE CESTO PRESTO UN 3 74,90 224,70 

EXPOSITOR, 
PRATICO E 
COMPACTO. COM 
PÉS 
DESENCAIXÁVEIS. 
CESTOS 
EMPILHÁVEIS, 
EMBALAGEM FIRME 
E ROBUSTA. 
LARGURA:435 mm. 
ALTURA: 280mm. 
PROFUNDIDADE: 
375mm. PES0:0,72kg. 
CARGA MÁXIMA: 8kg. 
KIT COM 5 
UNIDADES. 

2 4 LIVRO BPR - GUIA DE ARTMED UN 2 73,80 147,60 

REMEDIOS EDIÇÃO 
2016/2017. EDITORA 
ARTMED 

TOTAL 
3.382,50 

Caixa organizadora emlnitron 
plástico com 11 
divisórias Tamanho 1· 

mínimo: 28cm de 
comprimento 18cm de \ 
largura, 4cm de altura, , 
transparente, com \ 
divisórias de 3 
tamanhos diferentes. 

1----+---+Arquivo morto em sao carlos \uN \2 I' ·~ 1'"'" 

ar, o 
4 1 

r: i r 

crrr- 2 



papelão. Medidas 
internas: 
340/140/241 mm. 

1 7 Caixa térmica com mor UN 1 325,00 325,00 

rodas resistentes Alça 
resistente, tampa 
articulada Dreno para 
escoamento. 
Fabricada em 
polietileno de alto 
impacto. Capacidade 
70 litros. Cor azul. 

1 8 Sacola plástica branca embale PCTE 10 13,49 134,90 

lisa de alta densidade 
60/80cm tipo 
camiseta. Pacote 
contendo 1 Kg. 

1 9 Sacola plástica branca embale PCTE 20 23,40 468,00 

lisa 25/35cm tipo 
camiseta. Pacote com 
1000 unidades. 

1 10 CAIXA uaguar UN 10 58,50 585,00 

ORGANIZADORA 60 
LITROS, CRISTAL, 
COM TAMPA E 
TRAVAS 

1 15 BOBINA DE GELO gelotech UN 50 1,69 84,50 

REUTILIZÁVEL 
RÍGIDO, 200ml 
12/7/2,5cm 

1 16 CAIXA TÉRMICA isoterm/ 3 UN 50 4,89 244,50 

ISOPOR SIMPLES, litros 
QUADRADA, 
CAPACIDADE 
1.500ml. MEDIDAS 
INTERNAS: 
145X 130X90mm. 

TOTAL 
2.063,34 

1 \3 \Pasta para arquivo IDELLO \UN 1150 \1,90 \285,00 

suspenso, em plástico, 
com grampo, 
transparente Medidas: 
24 x 36 cm. 

IFEST 6 \Saco de papel \FRD !50 \8,45 \422,50 

monolúcido, tipo 
pipoca, tamanho 2, 
branco 100% celulose, 
fardo com 500 
unidades tamanho 
fechado aproximado 
15,5cm/8cm. 

1 1 

1 \14 \Pacote de papel sulfite GLOBO TEC PCTE 20,00 \17,50 \350,00 

\branco padrão A4 75 
1 1 I~ G/M2 com 500 folhas 

\TOTAL 
\1.057,50 \~ 
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Após rodadas de lances, conforme histórico do Pregão em anexo, e negociação direta 

com a licitante de melhor oferta, obteve-se o resultado acima descrito. Também foi 

observado que o item 02: 11 Banqueta baixa em madeira maciça, 50 cm de altura, pintura 

na cor branca." do lote 02 e o item 03 11 Estrado (pallet) em plástico preto, largura: 1000 

mm, comprimentol 200mm altura J 5mm. Capacidade para J 500Kg." do lote 02 ficaram 

DESERTOS. Dando-se continuidade ao certame licitatório foi solicitado as empresas 

participantes e consideradas vencedoras : CLAUDINA COMIRAN, BELINKI & 

SOUZA LTDA., MARCIA GOMES DA SILVA RAHMEIER - ME, em 

conformidade com o constante acima, conforme critérios estabelecidos no Edital para 

apresentar o envelope de nº 02 (dois) - contendo os documentos de Habilitação, os 

quais após terem sido rubricados pela pregoeira, equipe de apoio e licitante 

participante, foi constatado que o mesmo estava em consonância com o estabelecido 

no Edital deste procedimento licitatório e por consequência, as referidas empresas 

foram consideradas HABILITADAS. No curso do Presente procedimento licitatório 

não foi apresentado nenhuma impugnação ou recurso quanto a resultado, havendo 

renúncia expressa de prazo por parte da licitante participante. A pregoeira em 

decorrência do resultado, ADJUDICA o objeto deste procedimento licitatório, em 

favor da empresa CLAUDINA COMIRAN, pessoa jurídica, com inscrição no 

CNPJ 17.281.091/0003-45, situada na Rua Belem, nº 2574, Centro, Realeza, estado do 

Paraná, BELINKI & SOUZA L TDA, pessoa jurídica com inscrição no CNPJ 

08.831.603/0001-47, situada na Rua Tenente Camargo, nº 1015, Bairro Presidente 

Kennedy, Francisco Beltrão, estado do Paraná e MARCIA GOMES DA SILVA 

RAHMEIER - ME, pessoa jurídica inscrita no CNPJ 13.002.425/0001-81, situada na 

Avenida Rio Grande do Sul, 249, Centro, Planalto, estado do Paraná, classificadas em 

1 ° lugar para o fornecimento do objeto em sua totalidade, conforme classificação 

acima, pertinente a seleção de sociedade empresária especializada visando à 

aquisição de MATERIAIS DE CONSUMO E INVESTIMENTO, destinados 

exclusivamente às ações que envolvem os serviços de Assistência Farmacêutica nas 

Unidades Municipais de Saúde do Município de Planalto-PR, conforme edital de 

licitação e propostas de preço das licitantes. Pela pregoeira foi informado aos 

interessados que o presente processo será encaminhado ao Senhor Prefeito Municipal 

para HOMOLOGAÇÃO, e demais atos inerentes a esta licitação. 
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Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pela 

Pregoeira, pelos membros da Equipe de Apoio e representantes das licitantes. 

MALINSKI MARZEC 

Pregoeira Membro Membro 

068.626.699-40 083.050.509-12 066.452.549-03 

AJJJ!IJ2tjffe~ ~J \S- ~ 
CLODOALDO VIVIANI CARLA 

V ALDIR SCHMITT DALFOVO 

i) 

MARCIA GOMES DA 

SILVA RAHMEIER 

Belinki & Souza Ltda Claudina Comiran Mareia Gomes Da Silva 

Rahmeier - Me 
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MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPJ Nº 76.460.526/0001-16 

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
e-mail: planalto@rline.com.br 

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

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO 
LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2018 

OBJETO: Aquisição de materiais de consumo e investimento, destinados 
exclusivamente às ações que envolvem os serviços de assistência farmacêutica nas 
unidades municipais de saúde do município de Planalto - PR, a classificação ficou a 
seguinte: 

2 \Toner para impressora multifuncional Laser Jet \2.160,00 !Classificado 

Pro 400MFP 
1 \5 \Pasta com aba elástico. Fechamento elástico \72,00 \Classificado 

Material: polipropileno, dimensões: 335 x 235 
mm, espessura: 0,28mm, transparente. 

1 11 111 \PAINEL MURAL PARA FOTOS OU RECADOS \147,80 \Classificado 
EM METAL, 50/80CM. NAS CORES BRANCA, 
METAL OU PRATA. 

12 \CANETA FIXA COM CORENTE BASE NA COR\127,00 \Classificado 

PRATA, FIXAÇÃO COM FITA ADESIVA 
CORRENTE DE 50CM, COMPATÍVEL PARA 
REFIL DE CANETA BIC SIMPLES. 

13 ITERMO-HIGROMETRO DIGITAL DE PAREDE \503,40 \Classificado 

E MESA COM SENSOR EXTERNO 

1 12 11 \KIT DE CESTO EXPO,SITOR, PRATIC9 E \224,70 \Classificado 
COMPACTO. COM PES DESENCAIXAVEIS. 
CESTOS EMPILHÁVEIS, EMBALAGEM FIRME 
E ROBUSTA. LARGURA:435 mm. ALTURA: 
280mm. PROFUNDIDADE: 375mm 
PES0:0,72kg. CARGA MÁXIMA: 8kg. KIT COM 
5 UNIDADES. 

1 \2 \4 \LIVRO BPR - GUIA DE REMEDIOS EDIÇÃO \147,60 \Classificado 

2016/2017 EDITORA ARTMED 

2 11 \4 \Arquivo morto em papelão. Medidas internas: \29,80 \Classificado 

340/140/241 mm. 

2 \1 \7 \Caixa térmica com rodas resistentes. Alça \328,00 \Classificado 

resistente, tampa articulada Dreno para 
escoamento Fabricada em polietileno de alto 
impacto. Capacidade 70 litros. Cor azul. 

2 11 \8 \Sacola plástica branca lisa de alta densidade \510,00 \Classificado 

160/80cm tipo camiseta. Pacot? conte~do 1 Kg. 

2 \1 \15 1333,00 \Classificado BOBINA DE GELO REUTILIZAVEL RIGIDO, 
200ml 12/7/2,5cm 

2 11 \16 \CAIXA TÉRMICA ISOPOR SIMPLES, \735,00 \Classificado 
QUADRADA, CAPACIDADE 1.500ml. MEDIDAS 
INTERNAS: 145X130X90mm. 

3 \1 11 \Caixa organizadora em plástico com 11 \34!:i,60 \Classificado 

divisórias Tamanho mínimo: 28cm de 
comprimento 18cm de largura, 4cm de altura, 
transparente, com divisórias de 3 tamanhos 
diferentes. 
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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 

3 1 3 Pasta para arquivo suspenso, em plástico, com 735,00 Classificado 
grampo, transparente Medidas: 24 x 36 cm. 

3 1 6 Saco de papel monolúcido, tipo pipoca, tamanho 950,00 Classificado 
2, branco 100% celulose, fardo com 500 
unidades tamanho fechado aproximado 
15,5cm/8cm. 

3 1 9 Sacola plástica branca lisa 25/35cm tipo 920,00 Classificado 
camiseta. Pacote com 1000 unidades 

3 1 10 CAIXA ORGANIZADORA 60 LITROS, CRISTAL, 609,00 Classificado 
COM TAMPA E TRAVAS 

3 1 14 Pacote de papel sulfite branco padrão A4 75 369,00 Classificado 
G/M2 com 500 folhas 

CLAUDINA COMIRAN 
:1:t·~·~ •-' ~····~ llwôtê ltém Nôrn.êdô íl>rôdu.tot"'~- ·'~" vâ1õrdõ itêm l<:!it112Í1"".S:h 

!Q1',!tYilYY 

1 1 1 Caixa organizadora em plástico com 11 191,84 Classificado 
divisórias Tamanho mínimo: 28cm de 
comprimento 18cm de largura, 4cm de altura, 
transparente, com divisórias de 3 tamanhos 
diferentes. 

1 1 4 Arquivo morto em papelão Medidas internas: 29,60 Classificado 
340/140/241 mm. 

1 1 7 Caixa térmica com rodas resistentes. Alça 325,00 Classificado 
resistente, tampa articulada Dreno para 
escoamento. Fabricada em polietileno de alto 
impacto. Capacidade 70 litros. Cor azul. 

1 1 8 Sacola plástica branca lisa de alta densidade 134,90 Classificado 
60/80cm tipo camiseta. Pacote contendo 1 Kg. 

1 1 9 Sacola plástica branca lisa 25/35cm tipo 468,00 Classificado 
camiseta. Pacote com 1000 unidades. 

1 1 10 CAIXA ORGANIZADORA 60 LITROS, CRISTAL, 585,00 Classificado 
COM TAMPA E TRAVAS 

1 1 15 BOBINA DE GELO REUTILIZÁVEL RÍGIDO, 84,50 Classificado 
200ml 12/7/2,5cm 

1 1 16 CAIXA TÉRMICA ISOPOR SIMPLES, 244,50 Classificado 
QUADRADA, CAPACIDADE 1.500ml. MEDIDAS 
INTERNAS: 145X130X90mm. 

2 1 3 Pasta para arquivo suspenso, em plástico, com 298,50 Classificado 
grampo, transparente Medidas: 24 x 36 cm. 

2 1 5 Pasta com aba elástico Fechamento elástico 73,20 Classificado 
Material: polipropileno, dimensões: 335 x 235 
mm, espessura: 0,28mm, transparente. 

2 1 6 Saco de papel monolúcido, tipo pipoca, tamanho 424,00 Classificado 
2, branco 100% celulose, fardo com 500 
unidades tamanho fechado aproximado 
15,5cm/8cm. 

2 1 12 CANETA FIXA COM CORENTE BASE NA COR 127,50 Classificado 
PRATA, FIXAÇÃO COM FITA ADESIVA 
CORRENTE DE 50CM, COMPATÍVEL PARA 
REFIL DE CANETA BIC SIMPLES. 

2 1 14 Pacote de papel sulfite branco padrão A4 75 358,00 Classificado 
G/M2 com 500 folhas 

2 2 4 LIVRO BPR - GUIA DE REMEDIOS EDIÇÃO 147,80 Classificado 



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 

2016/2017. EDITORA ARTMED 

3 !Pasta para arquivo suspenso, em plástico, com 1285,00 
grampo, transparente Medidas: 24 x 36 cm. 

1 

Classificado 

6 [Saco de papel monolúcido, tipo pipoca, tamanho 1422,50 
2, branco 100% celulose, fardo com 500 
unidades tamanho fechado aproximado 
15,5cm/8cm. 

Classificado 

14 !Pacote de papel sulfite branco padrão A4 75 1350,00 
G/M2 com 500 folhas 

Classificado 

2 11 11 1caixa organizadora em plástico com 11 \344,00 
divisórias Tamanho mínimo: 28cm de 
comprimento 18cm de largura, 4cm de altura, 
transparente, com divisórias de 3 tamanhos 
diferentes. 

Classificado 

2 Classificado 2 [Toner para impressora multifuncional LaserJet 12.220,00 
Pro 400MFP 

2 Classificado 9 !Sacola plástica branca lisa 25/35cm tipo 1469,80 
camiseta. Pacote com 1000 unidades. 

2 Classificado 10 ICAIXA ORGANIZADORA 60 LITROS, CRISTAL,1587,00 
COM TAMPA E TRAVAS 

3 Classificado 4 !Arquivo morto em papelão. Medidas internas: 131,80 
340/140/241 mm. 

3 Classificado 5 !Pasta com aba elástico. Fechamento elástico \76,00 
Material: polipropileno, dimensões: 335 x 235 
mm, espessura: 0,28mm, transparente. 

Planalto - PR, 25 de setembro de 2018. 

CÉZAR AUGUSTO 
SOARES 
Membro 

066.452.549-03 
Pregoeira 

068.626.699-40 

0, 'füJ o~O.:V,OJ ~ ~na) 
JEANE MARIA DE J u-- 

SOUZA .J 
Membro 

675.443.399-04 

Membro 
083.050.509-12 



ESTADO DO PARANA-MUNICiPIO DE PLANALTO 
AVISO DE LICITAÇÃO - "PREGÃO PRESENCIAL" Nº 080/2018 

O MUNICIPIO DE PLANALTO, faz saber aos interessados que com base na Lei Federal nº 10.520 de 17 
de julho de 2002, Decreto Municipal de nº 2727/2007 de 26/06/2007 e, subsidiariamente, à Lei n' 8.666193 e 
complementares, LC 123/2006 e 114/2014, em sua sede sito a Praça São Francisco de Assis, nº 1583, fará 
realizar Licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL sob n' 080/2018, conforme descrito abaixo: 

OBJETO: seleção de sociedade empresária especializada visando à aquisição de MATERIAIS DE 
CONSUMO E INVESTIMENTO, destinados exclusivamente às ações que envolvem os serviços de Assistência 
Farmacêutica nas Unidades Municipais de Saúde do Município de Planalto-PR. 

VALOR TOTAL: R$10.671,88 (Dez mil seiscentos e setenta e um reais e oitenta e oito centavos). 
DATA DA ABERTURA: 19 de setembro de 2018-às 08:30 horas. 
Maiores informações junta ao Departamento de Licitações em horário de expediente ou pelo e-mail: 

licitacao@planalto.pr.gov.br. 
INÁCIO JOSÉ WERLE - Prefeito Municipal 

Exonera a pedido, NILTON CEZ..:'\.R tviADALOSSO, ç <lú outras 
pro<.:i<lêndt:~ ESTADO DO PARANÁ· MUNICÍPIO DE PLANALTO 

EXTRATO DE CONTRATO Nº 241/2018 - PREGÃO PRESENCIAL N" 06712018 
DATA DA ASSINATURA: 04 de setembro de 2018. 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PLANALTO. 
CONTRATADA: KAIBERS E KEGLER LTDA 
OBJETO: Contratação de empresa visando à aquisição de gás liquefeito de petróleo destinado ás 

necessidades de consumo das Unidades Administrativas deste Município. 
VALOR TOTAL: R$ 58.590,00 (cinquenta e oito mil quinhentos e noventa reais) 
PRAZO DE VIGÉNCIA: 30/07/2019. 
INÁCIO JOSÉ WERLE - Prefeito Municipal 

ESTADO DO PARAN~UNICÍPIO DE PLANALTO 
EXTRATO DE CONTRATO N' 23812018 
PREGÃO PRESENCIAL N" 07312018 
DATA DA ASSINATURA: 31 de agosto de 2018. 
CONTRATANTE: MUNJCIPIO DE PLANALTO. 
CONTRATADA: TATIANE ALVES DE MORAIS 
OBJETO: Contratação de empresa com vistas à prestação de serviços médicos neste Município de Planalto, 
VALOR TOTAL: R$179.400,00 (cento e setenta e nove mil e quatrocentos reais) 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/0812019, 
INÁCIO JOSÉ WERLE - Prefeito Municipal 

ESTADO DO PARANÁ· MUNICiPIO DE PLANALTO 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N' 06712018 

O Prefeito do Município de Planalto, Estado do Paraná, considerando o parecer da Pregoeira e equipe de 
apoio, de conformidade com a ATA de Sessão Pública de Pregão Presencial n'. 06712018, lavrada em 03 de 
agosto de 2018, HOMOLOGO o resultado final do Processo Licitatório, na modalidade Pregão Presencial, Tipo 
Menor Preço de acordo com o abaixo descrito: 

OBJETO: Seleção de proposta para a seleção de sociedade empresária visando à aquisição de gás 
'liquefeito de petróleo destinado ás necessidades de consumo das Unidades Administrativas deste Município, 

EMPRESA: KAIBERS E KEGLER LTDA 
LOTE: 01. - ITENS: 01 e 02 
VALOR TOTAL: R$ 58.590,00 (cinquenta e oito mil quinhentos e noventa reais) 
DATA: 04 de setembro de ?018. 
INÁCIO JOSÉ WERLE - Prefeito Municipal 

ESTADO DO PARANA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 07312018 

O Prefeito do Município de Planalto, Estado do Paraná, considerando 
o parecer da Pregoeira e equipe de apoio, de conformidade com a ATA 
de Sessão Pública de Pregão Presencial n'. 07312018, lavrada em 27 de 
agosto de 2018, HOMOLOGO o resultado final do Processo Licítatório, 
na modalidade Pregão Presencial, Tipo Menor Preço de acordo com o 
abaixo descrito: 

OBJETO: Contratação de empresa com vistas á prestação de 
serviços médicos no Município de Planalto, 

EMPRESA: TATIANE ALVES DE MORAIS 
LOTE: 01. -ITENS: 01. 
VALOR TOTAL: R$179.400,00 (cento e setenta e nove mil e 

quatrocentos reais). DATA: 31 de agosto de 2018. 
INÁCIO JOSÉ WERLE • Prefeito Municipal 

ESTADO DO PARANA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO 
RATIFICAÇÃO DO PARECER JURÍDICO 
Processo Administrativo nº 9012018 
RATIFICO, nos termos do inciso 1, art. 25 da Lei 8.666193 e demais 

alterações, a justificativa elaborada pela Assessoria Jurídica, que 
reconhece a lnexigibilidade da licitação para Contratação de empresa 
para prestação de serviços continuado e especializado no fornecimento 
de uma solução de Suporte à gestão pública compreendendo o módulo 
e-Social e mais um usuário para o sistema Compras e Licitações. Por 
um período de 12 (doze) meses. 
Salgado Filho/PR, em 04 de setembro de 2018. 
Helton Pedro Pfeifer - Prefeito Municipal 

ESTADO DO PARANA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO 
ERRATA- PORTARIA N' 16712018 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO-PR 
O Departamento de Recursos Humanos do Município de Salgado 

Filho-PR, no uso de suas atribuições, publica ERRATA junto a Portaria 
N° 16712018, para nela se constar que: 

ONDE SELÉ: 
-Artigo 1 c , CONCEDER, para o Servidor Público Municipal MAICON 

ANDRE HENDGES, ocupante do cargo efetivo de Contador, Nível/ 
Referência BA-02, férias de 20 (vinte) dias, a partir de 05 de setembro 
de 2018, correspondente ao período aquisitivo de 04.08.2015 a 
04.08.2016. 

LEIA-SE: 
-Artigo 1º - CONCEDER, para o Servidor Público Municipal MAICON 

ANDRE HENDGES, ocupante do cargo efetivo de Contador, Nivel/ 
Referência BA-C2, férias de 10 (dez) dias, a partir de 05 de setembro de 
2018, correspondente ao período aquisitivo de 04.08.2015 a 04.08.2016. 

Salgado Filho-PR, 05 de setembro de 2018. 
Jacqueline Hiroki ~ Recursos Humanos 

ESTADO DO PARANA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACÃO 
EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 02712018 

PROCESSO Nº 09212018 
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 

;~~~A~:~~~~~~gt~LO~~~ICÍPIO DE BARRACÃO/PR 
O MUNICÍPIO DE BARRACÃO, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ 

sob n' 75.666.131/0001-01, com sede na Rua São Paulo, n' 235, Centro, 
Barracão/PR, torna público e para conhecimento dos interessados, 
que realizará LICITAÇÃO, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, as 
14h:OOmin (catorze) horas, do dia 26 de Setembro de 2018, na sala de 
reuniões da Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal, de acordo 
com a Lei Federal n' 8.666193 e suas alterações, para contratação de 
empresa para execução, sob regime de empreitada global, do Pórtico e 
Pintura Externa da Prefeitura Municipal de Barracão/PR. 

Informações complementares sobre o Edital, poderão ser obtidas na 
Prefeitura Municipal de Barracão, no endereço supra citado, ou através 
do telefone (Oxx49) 3644-1215 e na webpage: www.barracao.pr.gov.br. 

Cópia da documentação técnica de engenharia será fornecida 
mediante pagamento de R$ 30,00 (trinta reais). 

Barracão/PR, 04 de Setembro de 2018. MARCO 
AURÉLIO ZANDONÁ - PREFEITO MUNICIPAL 

ESTADO DO PARANA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N° 5812018 - REGISTRO 

DE PREÇOS - TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 
ENTIDADE PROMOTORA: MUNICÍPIO DE SALGADO FILHO-PR. 
O Município de Salgado Filho, estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF 

sob o nº 76.205.699/0001-98, com sede provisória a Rua Trinta, centro, 
(prédio da antiga creche) toma público que fará realizar às 14hOOmin 
do dia 20 de setembro de 2018, na sala de licitações da Prefeitura 
Municipal, PREGÃO PRESENCIAL, para Registro de Preços, do tipo 
menor preço por ITEM, de acordo com a Lei Federal n' 10.520/02, de 17 
de julho de 2002, para futura e eventual Contratação de empresa para 
efetuar serviços de hospedagens (hotel ou pensão) e apoio à pacientes 
enviados pela Secretaria Municipal de Saúde de Salgado Filho-PR à 
Cascavel - PR, para tratamento de saúde em hospitais e clinicas. 

lnfonnações complementares sobre o edital poderão ser obtidas na 
Prefeitura Municipal de Salgado Filho e no endereço eletrônico www. 
salgadofilho.pr.gov.br, ou através do telefone (Oxx46) 3564-1202, com 
o pregoeiro. 

Salgado Filho, 05 de setembro de 2018. 
HELTON PEDRO PFEIFER • Prefeito Municipal 

ESTADO DO PARANA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO 
PORTARIA N'. 16912018 
SÚMULA- Concede Férias para Servidora Pública Municipal e dá 

outras providências. 
HELTON PEDRO PFEIFER, Prefeito Municipal de Salgado Filho, 

Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando o 
requerimento apresentado, RESOLVE, 

Artigo 1°- CONCEDER, para a Servidora Pública Municipal 
ANELIA ELCIA PANSERA DOS SANTOS, ocupante do emprego 

de Técnico em Enfermagem, Modalidade Emprego Público, férias de 20 
(vinte) dias, a partir de 06 de setembro de 2018, conforme segue: 

- 10 (dez) cias correspondente ao período aquisitivo de 01.06.2016 
a 01.06.2017. 

-10 (dez) dias correspondente ao período aquisitivo de 01.06.2017 
a 01.06.2018. 

Artigo 2° M Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
respeitando a data que a originou. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Salgado Filho, 
Estado do Paraná, em 05 de setembro de 2018. 

Publique-se, 
HELTON PEDRO PFEIFER • Prefeito Municipal 



06/09/2018 Prefeitura Municipal de Planalto 

ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO 

LICITAÇÃO 
AVISO PREGÃO PRESENCIAL 080/2018 

AVISO DE LICITAÇÃO 
"PREGÃO PRESENCIAL" Nº 080/2018 

O MUNICIPIO DE PLANALTO, faz saber aos interessados que com 
base na Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto 
Municipal de nº 2727 /2007 de 26/06/2007 e, subsidiariamente, à Lei 
nº 8.666/93 e complementares, LC 123/2006 e 114/2014, em sua sede 
sito a Praça São Francisco de Assis, nº 1583, fará realizar Licitação na 
Modalidade PREGÃO PRESENCIAL sob nº 080/2018, conforme 
descrito abaixo: 
OBJETO: Seleção de sociedade empresária especializada visando à 
aquisição de MATERIAIS DE CONSUMO E INVESTIMENTO, 
destinados exclusivamente às ações que envolvem os serviços de 
Assistência Farmacêutica nas Unidades Municipais de Saúde do 
Município de Planalto-PR. 
VALOR TOTAL: R$ 10.671,88 (Dez mil seiscentos e setenta e um 
reais e oitenta e oito centavos). 
DATA DA ABERTURA: 19 de setembro de 2018~ às 08:30 horas. 
Maiores informações junto ao Departamento de Licitações em horário 
de expediente ou pelo e-mail: licitacao@planalto.pr.gov.br. 

INÁCIO JOSÉ WERLE 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
Cezar Augusto Soares 

Código Identificador:A33311 l A 

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná 
no dia 06/09/2018. Edição 1586 
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita 
informando o código identificador no site: 
http://www.diariomunicipal.com.br/amp/ 

http://www.diariomunicipal.eom.br/amp/materia/ A333111 A/03AHqfl0nRDZKBCmOPLqK5WatOgRh MyCzcxzBkQ21Y 4vz7bxSllzEXrOfgsLV1 t5Hmq... 1 /1 
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