
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 I 
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Planalto, 22 de Agosto de 2018 
DE: Rudinei Paulo Marques Correa - Secretaria Municipal de Administração 
Érica Tomazoni- Secretaria Municipal de Educação 
Berlinda Leviski - Secretaria Municipal de Serviços Rodoviários 
Milto Conceição da Costa - Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Obras e Serviços Urbanos 
Zenaide Salete Gallas Werle - Secretaria Municipal de Assistência Social 
Nadiane Carla Schlosser - Secretaria Municipal de Saúde 
Darci Francisco dos Santos - Secretaria Municipal da Agricultura 
Jair Dilceu Weich-Secretaria Municipal de Esporte/Cultura 
PARA: Inácio José Werle - Prefeito Municipal 

Senhor Prefeito, 
Pelo presente solicitamos a Vossa Excelência a competente 

autorização objetivando a contratação de empresa visando a prestação de serviços de 
manutenção de sistema elétrico da frota de veículos, caminhões e máquinas pesadas 
deste Município de Planalto, conforme abaixo se 

1 [Prestação de serviços de manutenção no sistema! 1000 
elétrico da frota de veículos e caminhões deste 
Município de Planalto. Conforme relação 
constante no anexo VII. 

VALOR TOTAL 

H 63,00I 63.ooo,oo 2 [Prestação de serviços de manutenção no sistema! 1000 
elétrico da frota de máquinas deste Município de 
Planalto. Conforme relação constante no anexo 
iVII. 

H 54,331 54.330,00 

117.330,00 

O custo total estimado da solicitação acima, importa no 
valor aproximado de R$117.330,~~~:to e dezessete mil, trezentos e trinta reais). 

Cord,i~enléi 

Secretário Municipal de Administração/Gabinete 
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Berlindo Leviski 
Secretário Municipal, de Serviços Rodoviários 
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Nadiane Carla Schlosser 
Secretária Municipal de Saúde 

Érica Tomazoni 
Secretária Municipal de Educação 
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N!ilto Ç9.!c€içâO da Costa 
Secretário Municipal de Me101Amb1ente, Obras e Serviços Urbanos 
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- ZenaÍde Salete GaÚas Werle 

Secretária Municipal de Assistência Social 

Secretário da Agricultura 
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MUNICÍPIO DE PLANALTO 
CNPJ 76.460.526/0001-16 

Praça são Francisco de Assis, 1583 
Fone: ( 46)3555-8100 

85750-000 PLANALTO PARANÁ 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. ORGÃO INTERESSADO 

1.1. Secretaria Municipal de Administração, Secretaria Municipal de Educação, 
Secretaria Municipal de Serviços Rodoviários, Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente, Obras e Serviços Urbanos, Secretaria Municipal de Assistência Social , 
Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Esporte/ Cultura. 

2. OBJETO 

2.1. Contratação de empresa visando à prestação de serviços de manutenção de 
sistema elétrico da frota de veículos, caminhões/ ônibus e máquinas deste Município 
de Planalto-PR, para aquisição parcelada conforme a demanda. Para a contratação do 
objeto deste documento, deverá ser observada as características e demais condições 
definidas no edital e seus anexos. 

3. RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA 
3.1. Rudinei Paulo Marques Correa, Érica Tomazoni, Berlindo Leviski, Milto 
Conceição da Costa, Zenaide Gallas Werle, Nadiane Carla Schlosser, Darci Francisco 
dos Santos e J air Dilceu Weich. 

4. JUSTIFICATIVA PARA A AQUISIÇÃO 

4.1. A presente contratação se justifica pela necessidade de manter a frota municipal 
de veículos utilitários, caminhões e máquinas pesadas em perfeitas condições de uso 
e em bom estado de conservação, à disposição do serviço a qualquer tempo que 
forem demandados e, no caso de situações emergenciais, pronta para receber o 
atendimento e assistência devidos, o que é primordial para o seu funcionamento. 
Garantindo também o deslocamento de servidores aos locais onde houver a 
demanda de serviço. 

4.2. O valor máximo para o item foi definido através do preço mínimo obtido entre 
orçamentos solicitados pela Administração Municipal ás seguintes empresas: 
Jossinara Barbosa Liskoski - ME, Anderson Lucas Ulrich e Cia Ldta, e Auto Elétrica 

· J Vani. Os orçamentos seguem em anexo ao Termo de Referência. 
3. Servidor responsável pela cotação de preços: Cleber Fernando Lippert. 

Cl/.i 
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54,331 54.330,00 

5. DEFINIÇÃO E QUANTIDADE DO OBJETO: 

1 [Prestação de serviços de manutenção no sistema! 1000 
elétrico da frota de veículos e caminhões deste 
Município de Planalto. Conforme relação 
constante no anexo VII. 

H 

H 63,001 63.000,00 
2 !Prestação de serviços de manutenção no sistema! 1000 

elétrico da frota de máquinas deste Município de 
Planalto. Conforme relação constante no anexo 
VIL 

VALOR TOTAL 
117.330,00 

RELAÇÃO DE MÁQUINAS PESADOS 
MODELO/MARCA ANO 
CARREGADEIRA - CATERPILLAR 924G 1992 
RETRO ESA V ADEIRA B95- NEW HOLLAND 2015 
PATROLA-CATERPILLAR 120G 1978 
CARREGADEIRA-NEW HOLLAND 12B 1989 
CARREGADEIRA- MASSEY FERGUSUN 86 HS 2014 
ESCAVADEIRA HIDRAULICA-KOMATSU PC 2015 160 
RETRO ESCAVADEIRA- JCB 2013 
CARREGADEIRA- MASSEY FERGUSEN 86 HS 1990 
RETRO ESCAVADEIRA- NEW HOLLAND LB 90 2009 
ROLO COMP ACTADOR- MULLER V AP 70 1992 
MOTONIVELADORA-CATERPILLAR 140 B 1982 
CARREGADEIRA- MICHIGAN 55 C 1988 
TRATOR-COMATSU D 50 1989 
ROLO COMPCTADOR-MULLER VAP 70 2000 
MOTONIVELADORA- CATERPILLAR 120 K 2010 
RETO ESCAVADEIRA- JCB 3CX 2017 
ROLO COMPACTADOR HAMM-TOYOTA3411 2017 
TRATOR JOHN DEERE 

2 



MUNICÍPIO DE PLANALTO 
CNPJ 76.460.526/0001-16 

Praça são Francisco de Assis, 1583 
Fone: (46)3555-8100 

85750-000 - PLANALTO PARANÁ 

RELAÇÃO DE VEÍCULOS 
FIAT UNO MILLE WA Y ECONOMY 2013/2014 
CHEVROLET SPIN 1,8L MT LTZ 2017 /2018 
FIAT PALIO WEEK/HLX FLEX 2007 /2008 
HYUNDA Y TUCSON GLB 2011/2012 
WOLKSV AGEN GOL 1.0 G N 2009/2009 
GM ASTRA SEDAN ELEGANCE 2004/2005 
WOLKSV AGEN GOL 1.0 G IV ECONOMIC FLEX 2013/2014 
FIAT UNO MILLE W A Y ECONOMI 2013/2013 
WOLKSV AGEN GOL 1.0 G IV 2011/2012 
FIAT UNO MILLE ECONOMY 2009/2010 
FIATPÁLIO 2014/2015 
WOLSV AGEN KOMBI 2012/2012 
CHEVROLET SPIN 1.8L MT 2017 /2018 
FIATSTRADA WK CCE 2017 /2018 
FIAT PÁLIO PIRE 2015/2015 
FIAT STRADA PIRE 1.4 2011/2011 
FORD F-1000 TURBO 1993/1993 
FIAT STRADA PIRE FLEX 2009/2009 
TOYOTA BANDEIRANTES BJ50 L V 1998/1998 
TOYOTA CAMINHONETA/C ABERTA 2001/2001 
WOLSV AGEN KOMBI 1994/1994 
FORD ESCORT 1.8 GL/GOVERNO 1996/1996 
FIAT STRADA PIRE 2009/2009 
FIAT STRADA ADVENTURE 2008/2008 
FIAT PÁLIO ATRACTIV 1.4 2013/2013 
FIAT UNO MILLE WAYC N 2013/2013 
FIAT UNO MILLE/B.G / S.V. 2013/2013 
FIAT UNO MILLE FIRE/S.FAMÍLIA 2013/2013 
FIAT UNO VIVACE/FCO BELTRÃO 2011/2012 
FIATPÁLIO 2007 /2008 
FIAT PÁLIO 2014/2015 
CHEVROLET COBALT 2016/2017 
FIATPALIO 2015/2016 
CHEVROLET ONIX 1.0MT JOYE 2017 /2018 
CHEVROLET SPIN 1.8L AT LTZ 2017 /2018 
CHEVROLET ONIX 1,0 MT JOYE 2017 /2018 
FIAT STRADA PIRE 1.4 2011/2011 
GM CORSA SEDAM CLASSIC LS 2015/2015 
FIAT STRADA/WORKING 2013/2013 
Y AMAHA/ XTZ 125 2011/2011 
FIAT UNO MILLE PIRE 2013/2013 
FIAT STRADA WORKING 2015/2016 
HONDA XLR 125 2002/2002 

3 
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MUNICÍPIO DE PLANALTO 
CNPJ 76.460.526/0001-16 

Praça são Francisco de Assis, 1583 
Fone: ( 46)3555-8100 

85750-000 - PLANALTO 

DAFRA SPEED 150 2010/2010 
AGRALE CARRETA P / ILUM. PUBLICA 1989/1989 

RELAÇÃO DE CAMINHOES/ÔNIBUS 
MODELO/MARCA ANO 
WOLKSVAGEN CAMINHÃO 13.150 2005/2005 
WOLKSV AGEN MICRO ÔNIBUS 8.120 32 2009/2010 
M. BENZ ÔNIBUS 15.190 60 L 2013/2013 
WOLKSVAGEN ÔNIBUS 15.190 48 L 2013/2013 
AGRALE ÔNIBUS MPOLO 2013/2013 
WOLKSVAGEN ÔNIBUS 15.190 48 L 2013/2013 
AGRALE ÔNIBUS MPOLO 4X4 2013/2013 
WOLKSVAGEN ÔNIBUS 15.190 43 L 2013/2013 
IVECO ÕNIBUS CITYCLASS 29 L 2013/2013 
M BENZ ONIBUS 15.190 60 L BM 2017 /2017 
WOLKSVAGEN CAMINHÃO/BASC 14.150 1998/1998 
WOLKSVAGEN CAMINHÃO/BASC 14.140 1990/1990 
WOLKSVAGEN CAMINHÃO/BASC 14.140 1990/1990 
FORD CAMINHÃO/BASC 2622 6X4 2011/2012 
FORD CAMINHÃO/BASC 1317 2010/2010 
FORD CAMINHÃO/BASC 1317 2009/2009 
FORD CAMINHÃO/BASC 1317 2009/2009 
M. BENZ CAMINHÃO A TRON 2729 6x4 2014/2014 
SCANIA/ 420 CAVALINHO/TRATOR 

2006/2006 /TRAÇADO 
FORD/ CARGO 2628 CAMINHÃO BASCULANTE 2011/2012 
M. BENZ MICRO ÔNIBUS 21 L 2013/2014 
FIAT AMBULÂNCIA DUCATO 2010/2011 
RENAULT MINIBUS MASTER 16 2011/2011 
RENAULT AMBULÂNCIA MASTER/GOV 2004/2004 
M. BENZ AMBULÂNCIAPICKUPECIA/ GOV 2014/2015 
MARCOPOLO ÔNIBUS VOLARE 2014/2015 
MARCOPOLO ONIBUS VOLARE 2014/2015 
M. BENZ SPRINTER 515 2014/2015 
VOLVO ÔNIBUS MPOLO VIAGGIO 2002/2002 
IVECO MICRO ESCOLAR 25 L 2009/2009 
WOLKSVAGEN CAMINHÃO 15.180 MELOSA 2010/2010 
WOLKSV AGEN CAMINHÃO DRC 8.160 2013/2013 
WOLKSV AGEN CAMINHAO VW /15.180 CNM 2010/2011 
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6. CONDIÇÕES DE AQUISIÇÃO E DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
6.1. A empresa vencedora do certame deverá realizar os serviços solicitados em até 
48( quarenta e oito) horas da solicitação formal da Secretaria solicitante Município de 
Planalto nos termos do subitem seguinte. 
6.2. O requerimento mencionado no subitem anterior deverá conter as seguintes 
informações: 

a) Identificação da Secretaria solicitante; 
b) Local onde será realizado o serviço; 
e) Assinatura do Secretário Municipal solicitante; 

6.3. O requerimento deverá ser enviado ao Departamento de Licitação/Compras do 
Município que verificará a possibilidade da aquisição e encaminhará o respectivo 
pedido à empresa vencedora do certame, juntamente com a respectiva nota de 
empenho. 
6.4. A empresa licitante deve negar o fornecimento dos itens e a prestação dos 
serviços caso estes sejam solicitados sem a elaboração do requerimento e as 
informações previstas no subitem. 
6.5. O pagamento será efetuado em até 15(quinze) dias após a realização do serviço, 
com apresentação da respectiva nota fiscal. 
6.6. A recusa fundamentada neste subitem não gera responsabilidade ou penalização 
para a empresa vencedora do certame. 
6.7. O não cumprimento do disposto neste item enseja a nulidade da contratação e 
responsabilização do ordenador de despesa por improbidade administrativa. 
6.8. O fornecimento dos itens pela empresa vencedora do certame sem a prévia 
elaboração do requerimento configura a concorrência da empresa para a nulidade do 
ato, configurando a má-fé da contratação, possibilitando a anulação de eventual nota 
de empenho emitida e o não pagamento dos produtos, sem prejuízo da adoção das 
medidas cabíveis para aplicação das penalidades previstas na Lei 12.846/2013. 
6.9. As solicitações deverão ser carimbadas e assinadas pela comissão de 
recebimento, para fins de recebimento definitivo dos produtos. 

7. GERÊNCIA E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
7.1. A execução do contrato será acompanhado, controlado, fiscalizado, gerenciado e 
avaliado pela Secretaria de Administração desta municipalidade. 
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Rudinei Paulo Marques Corrêa 
Secretário Municipal de Administração/Gabinete 

,., 

Berlindo Leviski 
Secretário Municipal de Serviços Rodoviários 

. ,. 
Nadiane Carla Schlosser 

Secr,etária Municipal de Saúde 

Érica Tomazoni 
Secretária Municipal de Educação 

/ 

Secretário Municipal de Meio Ambiente, Obras e Serviços Urbanos 
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Zenaide Salete Gallas Werle 
Secretária Municipal de Assistência Social 

= ürcoJos Santos 
Secretário da Agricultura 

1 

J air Dilceu W eich 
Secretário Municipal de Esporte e Cultura 

Inácio José Werle 
Prefeito Municipal 
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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 

,, 

PROPOSTA DE PREÇOS 
EMPRESA: :Te C:,:1 ,·.- .... 1\ V,/\ ili-'\".'.. ih:>. 1 LI cJ((,'J/11 ~A1l E 
ENDEREÇO: t-~1.-:,\ /iL,i t:\c,tc=, J/f il. 
cNPJ: :J-.1 ·-~ j e 1?, F . e, v. 1 lt f: 

ESTADO: PR 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de 
manutenção no sistema elétrico da frota de veículos, caminhões e máquinas deste 
Município de Planalto. Conforme abaixo segue 

2 !Prestação de serviços de manutenção no sistema! 1000 
elétrico da frota de máquinas deste Município de 
Planalto. Conforme relação constante no anexo 
IVll. 

Prestação de serviços de manutenção no sistema 
elétrico da frota de veículos e caminhões deste 
Município de Planalto. Conforme relação 
constante no anexo VI 1. 

VALOR TOTAL 

H 

RELAÇÃO DE MÁQUINAS 
MODELO/MARCA ANO 
CARREGADEIRA - CA TERPILLAR 924G 1992 
RETRO ESA V ADEIRA B95- NEW HOLLAND 2015 
PATROLA - CATERPILLAR 120G 1978 
CARREGADEIRA-NEW HOLLAND 12B 1989 
CARREGADEIRA- MASSEY FERGUSUN 86 HS 2014 
ESCAVADEIRA HIDRAULICA-KOMA TSU PC 2015 
160 
RETRO ESCAVADEIRA- JCB 2013 
CARREGADEIRA- MASSEY FERGUSEN 86 HS 1990 
RETRO ESCAVADEIRA- NEW HOLLAND LB 2009 
90 
ROLO COMPACTADOR- MULLER VAP 70 1992 
MOTONIVELADORA- CATERPILLAR 140 B 1982 
CARREGADEIRA- MICHIGAN 55 C 1988 
TRATOR- COMATSU D 50 1989 
ROLO COMPCTADOR-MULLER VAP 70 2000 
MOTONIVELADORA- CATERPILLAR 120 K 2010 
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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 
PT.ANAT.TO - PARANÁ _,j 

RETO ESCAVADEIRA- JCB 3CX 2017 
ROLO COMPACTADOR HAMM- TOYOTA3411 2017 
TRATOR JOHN DEERE 

RELAÇÃO DE VEÍCULOS 
FIAT UNO MILLE W A Y ECONOMY 2013/2014 
CHEVROLET SPIN l,8L MT LTZ 2017/2018 
FIA T PALIO WEEK/HLX FLEX 2007/2008 
HYUNDA Y TUCSON GLB 2011/2012 
WOLKSV AGEN GOL 1.0 G IV 2009/2009 
GM ASTRA SEDAN ELEGANCE 2004/2005 
WOLKSV AGEN GOL 1.0 G IV ECONOMIC FLEX 2013/2014 
FIA T UNO MILLE W A Y ECONOMI 2013/2013 
WOLKSV AGEN GOL 1.0 G IV 2011/2012 
FIA T UNO MILLE ECONOMY 2009/2010 
FIAT PALIO 2014/2015 
WOLSV AGEN KOMBI 2012/2012 
CHEVROLET SPIN 1.8L MT 2017/2018 
FIAT STRADA WK CC E 2017/2018 
FIA T PALIO FIRE 2015/2015 
FIAT STRADA FIRE 1.4 2011/2011 
FORD F-1000 TURBO 1993/1993 
FIA T STRADA FIRE FLEX 2009/2009 
TOYOTA BANDEIRANTES BJ50 LV 1998/1998 
TOYOTA CAMINHONETA/C ABERTA 2001/2001 
WOLSV AGEN KOMBI 1994/1994 
FORD ESCORT 1.8 GL/GOVERNO 1996/1996 
FIAT STRADA FIRE 2009/2009 
FIAT STRADA ADVENTURE 2008/2008 
FIAT PALIO ATRACTIV 1.4 2013/2013 
FIATUNO MILLE WAY C N 2013/2013 
FIAT UNO MILLE/B.G / S.V. 2013/2013 
FIA T UNO MILLE FIRE/S.F AMILIA 2013/2013 
FIA T UNO VIV ACE/FCO BELTRÃO 2011/2012 
FIAT PALIO 2007/2008 
FIAT PALIO 2014/2015 
CHEVROLET COBAL T 2016/2017 
FIATPALIO 2015/2016 
CHEVROLET ONIX 1.0MT JOYE 2017/2018 
CHEVROLET SPIN 1.8L A T L TZ 2017/2018 
CHEVROLET ONIX 1,0 MT JOYE 2017/2018 
FIAT STRADA FIRE 1.4 2011/2011 
GM CORSA SEDAM CLASSIC LS 2015/2015 
FIAT STRADA/WORKING 2013/2013 
Y AMAHA/XTZ 125 2011/2011 
FIAT UNO MILLE FIRE 2013/2013 
FIAT STRADA WORKING 2015/2016 
HONDA XLR 125 2002/2002 
DAFRA SPEED 150 2010/2010 
AGRALE CARRETA PI ILUM. PUBLICA 1989/1989 



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 
) 

RELAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS 
MODELO/MARCA ANO 
WOLKSVAGENCAMINHÃO 13.150 2005/2005 
WOLKSVAGEN MICRO ÔNIBUS 8.120 32 2009/2010 
M. BENZ ÔNIBUS 15.190 60 L 2013/2013 
WOLKSVAGEN ÔNIBUS 15.190 48 L 2013/2013 
AGRALE ÔNIBUS MPOLO 2013/2013 
WOLKSVAGEN ÔNIBUS 15.190 48 L 2013/2013 
AGRALE ÔNIBUS MPOLO 4X4 2013/2013 
WOLKSVAGEN ONIBUS 15.190 43 L 2013/2013 
IVECO ÕNIBUS CITYCLASS 29 L 2013/2013 
M BENZ ONIBUS 15.190 60 L BM 2017/2017 
WOLKSV AGEN CAMINHÃO/BASC 14.150 1998/1998 
WOLKSV AGEN CAMINHÃO/BASC 14.140 1990/1990 
WOLKSVAGEN CAMINHÃO/BASC 14.140 1990/1990 
FORD CAMINHÃO/BASC 2622 6X4 2011/2012 
FORD CAMINHÃO/BASC 1317 2010/2010 
FORD CAMINHÃO/BASC 1317 2009/2009 
FORD CAMINHÃO/BASC 1317 2009/2009 
M. BENZ CAMINHÃO A TRON 2729 6x4 2014/2014 
SCANIA/420 CAVALINHO/TRATOR /TRAÇADO 2006/2006 
FORD/CARGO 2628 CAMINHÃO BASCULANTE 2011/2012 
M. BENZ MICRO ONIBUS 21 L 2013/2014 
FIAT AMBULANCIA DUCATO 2010/2011 
RENAULT MINIBUS MASTER 16 2011/2011 
RENAULT AMBULÂNCIA MASTER/GOV 2004/2004 
M. BENZ AMBULANCIAPICKUPECIA/GOV 2014/2015 
MARCOPOLO ÔNIBUS VOLARE 2014/2015 
MARCOPOLO ONIBUS VOLARE 2014/2015 
M. BENZ SPRINTER 515 2014/2015 
VOLVO ONIBUS MPOLO VIAGGIO 2002/2002 
IVECO MICRO ESCOLAR 25 L 2009/2009 
WOLKSVAGENCAMINHÃO 15.180 MELOSA 2010/2010 
WOLKSVAGEN CAMINHÃO DRC 8.160 2013/2013 
WOLKSVAGENCAMINHAO VW/15.180 CNM 2010/2011 

VALOR TOTAL: R$ J <-/ C. (y ,<; , e 
VALIDADE DA PROPOSTA: ~j C \J 1 ,.'\ e; 
DATA: )-J-/ct{ltJf . / / 

,_,~ Á _) . // 
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~· ASSINATURA COM CARIMBO 
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_ PLANALTO F~~-~/ 

PROPOS'T ~J)E .e.~J;.05 
r • • ·-------"'---··-' "-"---- 

CIDADE: \ '. 1' '~ --·--- ..... ---------- ·-·-~··-- .., - ESTADO: PR 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de 
manutenção no sistema elétrico da frota de veículos, caminhões e máquinas deste 
Município de Planalto. Conforme abaixo segue 

-- -t----'' / 1 i?restação de serviços de manutenção no sistema! ·1000 
l.e:et(co da frota de veicules e caminhões destel 
jh,1unic:pio de Planalto. Conforme relação}! 

1-----1-lc_on,:3tante no anexo VI i. --+l----+-----+------1 
2 IPrestação de serviços de manutenção no sistema ·J OOC 

elétrico da frota de máquinas deste Mur.icipio de 
Planalto. Conforme relação constante no anexo 
VIL 

H 

• ·--------·----·---C 

------------------------ VALOR TOTAL 

~----- -· RELAÇÃO DE-M~rQun~-A-.s- . 

~

M()[)ELO/MARCA -_--jANO ] 
CARl3EC·1-ADEIRA_- CATERPJLLAR 9- 24<.- í- i_l 99- 2 - -----___, 
RETRO ESAVADEIRA 895- NEW HOLLAND ! 2015 1 

I P_1TQJ)LA - CATERPILLAR 120G j_i 978 j 

CARREGADEIRA-NE'V HOltAND 12B : 1989 
CARHJ'-G AD EIRA- MAS s r~VTERG ü s t1=\T86H s--,-2011-- 

----------------·-----~---~--- 
ESCAVADEIRA HIDRAULICA-KOMATSU PC I 2015 
1 60 

--- ------------- - ----------------1 

\10T'f·<IVELADORA- CATERPII J AR J 20 K 
------ ----------------------------- -- ----· - -------------- -- -- -------------- ---------------------" 

. . . --------- --------- -----------·---------- - -----· ------·--------- 
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CNPf Nº76A6íl526/0001-16 
Praça São Francisco de Assis, 1583 ·- CEP: 85.750-000 

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

I!LAMALLO ··-- - __ J?ARANÁ -> 

-- -- --.-. --- _- f1-: ir:~---~ ., .. -.; ..,. ----- ··1 ----- --- 1 
-------- --- RELAÇA-1 Dr~ VEl(LLOs,_. =l 

~~~~WiN11f-r~~:o~~~MY +;~:;:;~:~ 
t'L". f .'.".1.:0 WEEI</HLX FLEX 2007/2008 

. --------------------------- ----------------' --- 

:2011/2012 



1\!IUl\lICLPlO t». PLANALTO 
CNPJ Nª76.460.S25/0001-16 

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

Tone: (046) 3555··8100- Fax: (46) 3555-8101 
~~~ PLANALTO~~ ··~ ·~ ~ ~~ ~ ~~ .PARA~N~Á~~ 

DAT/· .. 1 - , 
-·i·· ••• ·~-• -··-~--.:;:;__,.-.,_~-L-~--::.-._.~---~•-, 

'i!:<im:::oa LuG:j:~ UidGh ;~ (>?. lJ:tJ 
t:·J')J GJ003. 1~/i/U00'1 · 

<' _,,.. 
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A1U!~ICIPI<J DE PLANALTO 
CNP] Nº76.460 526/0001-16 

Praça São Francisco de Assis,. J583 -· CEP: 85.750-000 
e-mail: planalto@Jrliue.com.br 

Fone: (046) 3555-8100- Fax: (46) 3555-8101 
__ PL.ANALI'O _ -~ _ _ ~ ~ ~ ~~PARANÁ .~/ 

ASSINATURA COM CARIMBO 

\ i 
\ . . """.......__.; 



·-- 
--~------~ 

MU1VJCJPJO DE PLANALTO 
CNPJ Nº76A60526/0001-16 

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

Fone: (046) 3555-.SlOO- Fax: (46) 3555-8101 
-~=~ ·-··~~·~.~ .. - . ..PLANALTD._ ··-·- ·-·- -- _ -·~---E~~~/ 

<::« 

ESTADO: PR 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de 
manutenção no sistema elétrico da frota de veí cu los, caminhões e máquinas deste 
Município de Planalto. Conforme abaixo segue 

1 !Prestação de serviços de manutenção no sistema 
elétrico da frota de veículos e caminhões deste 
Município de Planalto. Conforme relação 
constante no anexo VI 1. 

1000 H 

'..<(.1 r ( ( 
._j ....,( 

H 2 !Prestação de serviços de manutenção no sistema 
elétrico da frota de máquinas deste Município de 
Planalto. Conforme relação constante no anexo, 
VII. 1 

1000 

-·--·---·i--- VALOR TOTAL __J_ 1 

RELAÇÃO DE MJQU]J~'.AS 
MODELO/MARCA i ANO I 
CARREGADEIRA - CATERPILLAR 924G -+1992 , 
RETRO ESAVADEIRA 895- NEW HOLLAND Wc-15 
PATROLA- CATERPILLAR 120G i 1978 , 
CARREGADEIRA-NEW HOLLAND 128 11989 ··· 1 
CARREGADEIRA- MASSEY FERGUSUN ~6 HSI 2014 \. 
ESCAVADEIRA HIDRAULICA-KOMA TSU PC ! 2015 
160 ! 

RETRO ESCAVADEIRA- JC8 2013 
CARREGADEIRA- MASSEY FERGUSEN 86 HS 1990 

-~---------1 RETRO ESCAVADEIRA- NEW HOLLAND LB 2009 
90 

---------------- 
ROLO COMPACTADOR- MULLER VAP 70 . 1992 
MOTONIVELADORA- CA TERPILLAR 140 B. ! 1982--·--- 
CARREGADEIRA.- MICHIGAN 55 C . . T 1988 

·-------··--····--------~ TRATOR- COMATSU D 50 1989 
----------------·· 



IWU1'11CIPltl DE PLANALTO 
CNP] Nº76.460.526/0001-16 

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

Fone: (046) 3555-8100- Fax: (46) 3555-8101 
.. ~ --~ _PLANALTO _ -·· ·~·· -·-- - _ ·-· _ ~EARA NÁ ~ 

ROLO COMPCTADOR-MULLER VAP 70 . 12000 
MOTONIVELADORA- CATERPILLAR 120 K I 201-0------1. 
RETO ESCAVADEIRA- JCB 3CX ' 2017 1 

ROLO COMPACTADOR HAMM- TOYOT A3_L1-1 ~ 20 .. 1_ 7--------1 
TRA. TOR JOHN DEERE , 

~----------- ------- ------- ·---- 

. 

RELAÇJ\O DE V_EÍC 
FIAT UNO MILLE W A Y ECONOMY 

-----· 
CHEVROLET SPIN l,8L MT LTZ 
FIAT PALIO WEEK/HLX FLEX 
HYUNDAY TUCSON GLB 

----- 
WOLKSVAGEN GOL 1.0 G IV 
GM ASTRA SEDAN ELEGANCE 
WOLKSV AGEN GOL 1.0 G IV ECONOMIC FLEX 
FIA T UNO MILLE WA Y ECONOMI 
WOLKSV AGEN GOL 1.0 G IV 
FIAT UNO MILLE ECONOMY 
FIAT PÁLIO 
WOLSV AGEN KOMBI 

. 
CHEVROLET SPIN l .8L MT 

------------ 
FIA T STRADA WK CC E 
FIAT PÁLIO FIRE 

--------- 

FIAT STRADA FIRE 1.4 
FORD F-1000 TURBO 
FIA T STRADA FIRE FLEX 
TOYOTA BANDEIRANTES BJ50 LV 
TOYOTA CAMINHONETA/C ABERTA 
WOLSV AGEN KOMBI 
FORD ESCORT l .8 GL/GOVERNO 
FIA T STRADA FIRE 
FIAT STRADA ADVENTURE 
FIAT PÁLIO ATRACTIV 1.4 
FIAT LNO MILLE WAY C N 
FIAT Uí\O MILLE;B.G / S.V. 
FIAT LNO MILLE FIRE/S.FAMÍLIA 
FIA T GNO VIV ACE/FCO BEL TRÀO 
FIAT PÁLIO 
FIAT PÁLIO 
CHEVROLET COBAL T 

------- 
FIAT PALIO 

.. 
CHEVROLET ONIX l.OMT JOYE 
CHEVROLET SPIN l .8L A T L TZ .. 

~CHEVROLET ONTX l ,O MT JOYE 
~-í· STRADA FIRE l .4 
GM CORSA SEDAM CLASSIC LS 
FIA T STRADA/WORKING . 

YAMAHA/XTZ 125 

ULOS 
--! 2013/2014 

j 2017/2018 
2007/2008 
20 ! 1/2012 

. !200912009 
j 2004/2005 ---+ 2013/2014 
! 2013/2013 

------+------- 
i 2011/2012 
2009/201 O 
2014/2015 

: 2012/2012 
! 2017/2018 ---· -·---+- ,, O' : " 1? O 1 8 

.••.•. J 11- 
--------- 

, 20 l 5120 l 5 
---r20ll/201! 

! l 99311993 
2009/2009 

~998/1998 
200l/2001 
1994/1994 
1996/1996 ---+--~-- --------, 

1 2009/2009 
; 200812008 
· 2013/2013 ---------, 
2013/2013 
2013/2013 ----- 
2013/2013 
201 i/2012 

---~------------! 
2007 /2008 
2014/2015 
2016/2017 

------i 2015/2016 

MAHA/XTZ 125 

' 2017120 l 8 
---------- 

20, 7/2018 
2017/2018 ---- 
20 í l/20 i I 
zo 15120 i5 
------- 
20132013 --------------- 
2011/2011 ----------- -------~.......+------ ------ 

20iV2013 
·---- .. ------- 

2015:2016 
i FIA T UNO MILLE FIRE 
. AT STRADA WORKING 

ONDA XLR 125 
----· ------ 

! DAFRA SPEED 150 
·----- 

·------------------- 
2002:2002 
2010/201 O 



.MUNICIPI() DE PLANALTO 
CNPJ Nº76.460.526/0001-16 

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

Fone: (046) 3555-8100-· Fax: (46) 3555-8101 
_______ PLA.Ni\.LID_ . - .....EARANÁ / 

lA9RALLÇARRETA P/ ILUM. PUBLICA U98~il98 __ 9 _ 

~---- RELAÇÃO DE VEÍCULOS PESADO 
MODELO/MARCA IA 

C-----· - ---------+-- 
WOl_.KSVAGEN CAMINHAO 13.150 1 2 
woÍ::-;-,-sv ~GEN MICRO ONIBUS 8.)2032-----------cr 
M. BENZ ONIBUS 15.190 60 L i 2 

r---------,,--------------4- 
WOLKSV AGEN ÔNIBUS 15.190 48 L 1 1 

AGRAi°i=: ÔNIBUS MPOLO 12 

M. BENZ CAMINHÃO ATRON 2729 6x4 . 2 
SCA NI A1420 CAVALINHO/TRATOR /TRAÇADO • 2 
FORD/C-ARGO 2628 CAMINHÃO BASCULANTE . 2 
------ 
M. BENZ MICRO ONIBUS 21 L ') 

s 
~o ... 

05/2005 
09/2010 

013/2013 
013/2013 
013/2013 
013/2013 
01312013 
·------- 
013/2013 
-- 
013/2013 
017/2017 
998/1998 
990/1990 
990/1990 
11/2012 
10/2010 
09/2009 
--- 
09/2009 
14/2014 
06/2006 
11/2012 
13/2014 
10/2011 
---- 
11/2011 

-- 

04/2004 
... 

lA/2015 
----- ·- 
14/2015 
·- 

WOLKSVAGEN ONIBUS 15.190 48 L ! 2 
f-----, --- -------·----------...J.·-- 
AG RA LF ONIBUS MPOLO 4X4 i 2 

rWOLK-SVAGEN ONIBUS 15.190 43 L ---- 2 
~.Y§_<;_O_Q_N_rrn_ys CITYCLAS S 29 L ----··-----· -~~~~ 
· M BENZ ONIBUS 15.190 60 L BM : 2 
WOLKSVAGEN CAMINHÃO/BASC 14.150 ----n- 
WOLKSVAGEN CAMINHÃO/BASC 14.140 
WOLKSV AGEN CAMINHÃO/BASC 14.140 J 1 
FORD CAMINHÃO/BASC 2622 6X4 , 2 
FORD CAMINHÃO/BASC 1317 .2 
FORD CAMINHÃO/BASC 1317 2 
FORD C AI'v1TNHÃO/BASC 1317 ~-- 

FIAT AMBULANCIA DUCATO 
RENALLT MINIBUS MASTER 16 

---- 
RENAUL T AMBULANCIA MASTER/GOV 

--· 

M. BENZ AMBULANCIAPICKUPECIA/GOV 

-------- 
') 
L 

MARCOPOLO ONIBUS VOLARE 
MARCOPOLO ONIBUS VOLARE 
M. BENZ SPRINTER 515 
VOL~v60NIBCS MPOLO VLÁGGIO 

i 2014/2015 
------------, 
2014/2015 
2002/2002 

·----· -----< 
IVECO MICRO ESCOLAR 25 L 2ooq;2009 
WOLKSVAGEN CAMINHÃO 15.180 MELOSA 

-------- 
2010/201 O 

WOLKSVAGEN CAMINHX<.YDRC 8.160 ---- :kiD/2013 
---·----------- ------1 
WOLKSVAGEN CAMINHA.O VW/15.180 CNM 2010/2011 

VALOR TOTAL: R$ { i , '. 

VALIDADE DA PROPOSTA: / 1 

DATA: 

L 



---- ------ 
lWUNJClPIC) DE PLANALTO 

CNPJ Nº76.460.526/0001-16 
Praça São Francisco de Assrs, i583 - CEP: 85.750-000 

e-mail: planalto@rli{ie.com.br 
Fone: (046) 35S!J.,,8JOO- Fax:\(46) 3555-8101 ~ / 

.................. PLANALTO ··c;:1\~~~~·~ . ·~~~.-j 

t~ .. --J :~ 
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AS~f NATURÃ COM CARIMBO 
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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 

Jltl~"'V~~ Fone: (046) 3555-8100 -Fax: (46) 3555-8101 ,, 
~~~r~ PLANALTO - PARANA 

Planalto-Pr., 28 de Agosto de 2018 

DE: Inácio José Werle - Prefeito Municipal 

Preliminarmente para a autorização solicitada para a 
contratação de empresa visando à prestação de serviços de manutenção de sistema 
elétrico da frota de veículos, caminhões e máquinas pesadas deste Município de 
Planalto, encaminhamos: 

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

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

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

Cordialmente, 

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 

Planalto-Pr., 28 de Agosto de 2018 

DE: Secretaria de Finanças 

PARA: Prefeito Municipal 

Senhor Prefeito, 

Em atenção à solicitação para a contratação de empresa visando à 
prestação de serviços de manutenção de sistema elétrico da frota de veículos, 
caminhões e máquinas pesadas, deste Município de Planalto, expedido por Vossa 
Excelência na data de 27 /08/2018, 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 Dotacões O 

- , 
DOTAÇÕES 
Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso 

00250 02.103.04.122.0402.2007 3.3. 90.39 .00.00.00000 
00670 05.116.15.452.1501.2053 3.3.90.39.00.00.00000 
00720 06.119.26.782.2601.2067 3.3. 90.39 .00.00.00000 
00980 07.121.12.361.1201.2036 3.3.90.39.00.00.00103 
00990 07.121.12.361.1201.2036 3.3. 90.39 .00.00.00104 
01380 08.124.27.812.2701.2069 3.3.90.39.00.00.00000 
01560 09.126.10.301.1001.2027 3.3.90.39.00.00.00000 
02240 10.144.08.244.0801.2024 3.3.90.39.00.00.00000 
02270 11.133.20.606.2001.1058 3.3.90.39.00.00.00000 
02640 13.136.18.541.0801.2055 3.3.90.39.00.00.00000 
02740 14.138.13.392.1301.2047 3.3.90.39.00.00.00000 

Cordialmente, 

~ '- / FABIO MICHEL MICHELON 
Secretário de Finanças 

( ' 
\___,. «: 
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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 

AUTORIZAÇÃO PARA LICITAÇÃO 

Planalto-Pr., 02 de Agosto de 2018 

DE: Inácio José Werle 

PARA: 
Pregoeira/ Comissão de Licitações 

Considerando as informações e pareceres contidos no presente Processo, 
Autorizo a Licitação sob a Modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, pelo 
critério de julgamento de MENOR PREÇO POR ITEM PROCESSADO PELO 
SISTEMA REGISTRO DE PRE, que tem por objeto à contratação de empresa 
especializada visando a prestação de serviço de profissional em f onoaudiologia, 
objetivando o desenvolvimento de ações executadas pela Secretaria de Educação, 
deste Município de Planalto, 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 e o Decreto Municipal n.? 2727 /2007 de 26/06/2007, 4673/2017 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 
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Planalto, 28 de agosto de 2018. 

JUSTIFICATIVA USO DO PREGÃO PRESENCIAL COMO 
MODALIDADE ATUAL 

A Secretaria de Planejamento e Superoisiia, 
juntamente com a Secretaria de Administração do 
Município de Planalto vem por meio deste 
apresentar os motivos que levam a usar como 
modalidade PRESENCIAL os Pregões, instituídos 
pela lei federal 10.520/02, como segue: 

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

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

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

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

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

Considerando, no mais, que a opção pelo Pregão Presencial decorre da 
sua prerrogativa de escolha que possui a Administração, já que, corno dito 
anteriormente, a Lei não obriga à utilização do Pregão Eletrônico, pois essa é 
urna alternativa do contratante quando o objeto for comum o bastante para ser 



completamente definido e encontrado no mercado, de forma simples e objetiva, 
inviabilizando uma verificação prévia das propostas de grande número de 
empresas, no Pregão Eletrônico. 

Considerando, ainda, que é sabido, e notório, que a realização do 
Pregão, na sua forma Eletrônica, tem acarretado alguns sérios problemas para 
os órgãos públicos de menor porte, a exemplo desta Prefeitura, especialmente 
no que tange ao cumprimento contratual, por conta, em grande parte, da 
distância, essa permitida na modalidade Eletrônica, e desinteresse posterior de 
licitantes, decorrente daquela, quando da adjudicação, vindo a resultar em 
prejuízo, em diversos aspectos, como econômico, material e temporal, para o 
órgão, o mesmo não ocorrendo quando do Pregão na sua forma Presencial, que 
demanda, e demonstra, maior interesse por parte dos municípios do estado do 
Paraná participantes, justamente pela necessidade da presença física do 
licitante, assegurando, geralmente, desta forma, a contratação; 

Considerando, por fim, que o Pregão é a forma obrigatória de 
modalidade de licitação a ser utilizado, previsto na lei 10.520/02, sendo 
facultada como preferencialmente e não obrigatória o uso de tecnologia de 
informação, o que, efetivamente, aqui ocorre, tendo sido apenas, optado pela 
sua forma Presencial, o que, reitere-se, indubitavelmente, é permitido pela 
mesma legislação pertinente, haja vista que a lei e o Decreto 5.504/ 05 predito 
apenas estabelece a preferência pela forma Eletrônica nos casos de recursos 
vinculados à federação, e não sua obrigatoriedade, e sendo que o Pregão 
Presencial, além de mais prático, fácil, simples, direto e acessível, atinge o seu 
fim, e fim único de toda licitação, qual seja garantir a observância do princípio 
constitucional da isonomia, permitindo a participação de quaisquer 
interessados que atendam aos requisitos exigidos, e a selecionar a proposta 
mais vantajosa para a Administração, mediante sessão pública, por meio de 
propostas de preços escritas e lances verbais, além de ser eminentemente 
público e aberto, não resultando, desta forma, em qualquer prejuízo para a 
Administração, eis porque se justifica a inviabilidade da utilização do pregão na 
forma eletrônica, optando-se, como aqui se faz, pela utilização do Pregão 
Presencial. 

\ • 1 ) , 

CEZAR AUGUSTO SOARES 

Secretário Municipal de Planejamento e Supervisão 
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MINUTA EDITAL DE LICITAÇÃO Nº .... .12018 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 

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, 
processada pelo SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, 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: 

1.1.1- O Município não tem obrigatoriedade de aquisição dos itens licitados, sendo apenas 
Registro de Preços para aquisição em eventual necessidade. 

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 219, e-mail: licitacao@planalto.pr.gov.br ou junto ao Departamento de Licitação do 
Município no endereço acima citado, de segunda a sexta feira, no horário das 08:30 às 11:30 e 
das 13:30 às 17:30 h. 

2-DO OBJETO 

2.1- É objeto desta licitação a contratação de empresa visando a prestação de serviços de 
manutenção de sistema elétrico da frota de veículos, caminhões/ônibus e máquinas pesadas deste 
Município de Planalto, nas condições fixadas neste edital e seus anexos. 

1 
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elétrico da frota de veículos e caminhões deste 
Município de Planalto. Conforme relação constante 
no anexo VIL 

2 Prestação de serviços de manutenção no sistema 1000 H 63,00 63.000,00 elétrico da frota de máquinas deste Município de 
Planalto. Conforme relação constante no anexo VIL 

VALOR TOTAL 
117.330,00 

2.2- O valor máximo correspondente ao total do objeto é de R$117.330,00 ( Cento e dezessete 
mil trezentos e trinta reais). 

3-DA ABERTURA: 

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

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

4-DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 

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

4.2- Não poderão participar da presente licitação, as empresas que: 
a) Estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com o Município de Planalto - PR; 
b) Tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública; 
e) Não poderão participar as interessadas que se encontrarem sob falência, concordata, concurso 
de credores, dissolução, liquidação; empresas estrangeiras que não funcionem no País, nem 
aquelas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, ou punidas com suspensão do direito de licitar e contratar com o Município de Planalto, 
bem como servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada ao órgão promotor da licitação ou 
empresa de que tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico. 
d) pessoa jurídica não enquadrada na Lei Complementar da MICROEMPRESA - ME e 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP, (LC nº 123/2006 e LC nº 147/2014). 
e )Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação conforme 
Art.9º da lei 8666/93 

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 

2 
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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; 
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). 

S.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: 
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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 
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 

_,:·· . ·- -- \ 
4 



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 

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 
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) 
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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; 

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; 

8.2.2- Da Qualificação Econômica Financeira 

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

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

8.2.4 - Documentos Complementares: 

8.2.4.1 - Prova de Inscrição no Cadastro 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); 
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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, § 5°, da Lei nº 8.666/93. 

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

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

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

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

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

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



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 

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 
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. 
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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 
por 1,10 (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 
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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 ás 
sanções administrativas constantes do item 12, deste Edital. 

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

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

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

10.3.1 - Destina-se exclusivamente para microempresas e empresas de pequeno porte, ou que se 
enquadrarem nos termos do art. 3º 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. 
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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. 

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. 
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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 - DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

11.1 - Homologado o resultado da licitação, serão convocados os primeiros colocados para 
assinar o Termo da Ata de Registro de Preços, em até 05 (cinco) dias, nos casos em que o 
Termo da Ata de Registro de Preços for encaminhada via correio, a contratada terá o mesmo 
prazo para devolução (em até 05 (cinco) dias), sob pena de decair ao direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei nº 8.666/93, que terá efeito de compromisso de 
fornecimento nas condições estabelecidas. 
11.2 - A aquisição com os fornecedores registrados será formalizada pela Municipalidade, por 
intermédio da emissão da Nota de Empenho. 

12 - DO GESTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
12.1 A Administração indicará como gestor da Ata de Registro de Preços o Diretor do 
Departamento solicitante, ou pessoa designada para substituí-lo, dentro dos padrões 
determinados pela Lei de Licitações e Contratos nº8.666/93, que será responsável pelo 
acompanhamento e fiscalização da sua execução, procedendo ao registro das ocorrências e 
adotando as providências necessárias ao seu fiel cumprimento, tendo por parâmetro os resultados 
previstos no contrato. 
12.2 Entre suas atribuições está a de apurar a ocorrência de quaisquer circunstancias que incidam 
especificamente no art 78 e 88 da Lei 8666/93 que trata das Sanções Administrativas para o caso 
de inadimplemento contratual e cometimento de outros atos ilícitos. 
12.3 As decisões e providências que ultrapassarem a competência destes, deverão ser solicitadas 
à autoridade superior, em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes. 

13- DA ALTERAÇÃO E DO CANCELAMENTO DA ATA 
13.1 - A alteração da Ata de Registro de Preços e o cancelamento do registro do fornecedor 
obedecerão à disciplina do Decreto nº 4673/2017. 
13.2 - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, 
inclusive o acréscimo de que trata o § 1 ° do art. 65 da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo da 
possibilidade de alterações dos contratos eventualmente firmados. 
13.3 - Durante a vigência do Registro de Preços, os valores registrados não serão reajustados. 
13.4- Caso haja alteração imprevisível no custo, caberá ao contratado requerer e demonstrar 
documentalmente, a necessidade de reequilíbrio econômico-financeiro, com fundamento no 
artigo 65, II, "d", da Lei nº 8.666/93. 
13.5- O Registro de Preços poderá ser cancelado nas seguintes ocasiões: 
13.5.1- A pedido, quando comprovar estar impossibilitado de cumprir as suas exigências por 
ocorrência de casos fortuitos ou de força maior, devidamente comprovado; 
13.5.2- Por iniciativa do órgão ou entidade responsável, quando a empresa: 
13.5.2.1- Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
13.5.2.2- Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido no edital, a respectiva 
Nota de Empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem 
justificativa aceitável; 
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13.5.2.3- Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tomar superior 
àqueles praticados no mercado; 
13.6- Além dos motivos já previstos, também constituirão motivos para o cancelamento 
unilateral da Ata de Registro de Preços os descritos nos artigos 77 a 80 da Lei 8.666/93. 
13.7- O cancelamento de registro do fornecedor será devidamente autuado no respectivo 
processo administrativo, e ensejará aditamento da Ata pelo órgão ou entidade responsável, que 
deverá informar aos demais fornecedores registrados a nova ordem de registro. 

14- CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

14.1- A empresa vencedora do certame deverá realizar os serviços solitados em no máximo 48 
( quarenta e oito) horas contados após o recebimento da Solicitação de realização de serviço, 
devendo a empresa licitante apresentar relatório de serviços pormenorizado em caso de 
necessidade de prazo superior para a execução dos serviços, de modo a justificar prazo superior. 

14.2- A contratada deverá executar os serviços dentro de assentados conceitos éticos e de boa 
técnica, envidando todos os esforços no sentido de melhor atingir os objetivos da contratação. 

14.3- Os serviços deverão ser desenvolvidos com qualidade e satisfação, bem como obedecer 
rigorosamente as normas estabelecidas pela Secretaria solicitante. 

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

15 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, RESCISÃO E MULTA: 

15.1- DAS SANÇÕES POR DESCUMPRIMENTO DA PROPOSTA - FASE PRÉ 
CONTRATUAL; 
15.1.1- À proponente que não honrar a proposta protocolada ou solicitar a desistência dela, 
poderão ser aplicadas, a critério da Administração, as seguintes penalidades: 
15.1.1.1- 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; 
15.1.1.2- Suspensão do direito de licitar pelo prazo que a autoridade competente fixar, segundo 
graduação que for estipulada em razão da natureza da falta; 
15.1.1.3- A declaração de inidoneidade para licitar na Administração Municipal. 
15.1.1.4- 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; 
15.2- DAS SANÇÕES POR INADIMPLENCIA DO CONTRA TO - FASE 
CONTRATUAL 
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15.2.1- 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. 
15.2.2- 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; 
7. Comportar-se de modo inidôneo; 
8. Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal. 

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

e) 10% ( dez por cento) sobre o valor do contrato por infração a qualquer cláusula ou condição do 
contrato, aplicada em dobro na reincidência; 
d) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do 
fornecimento do objeto; 
e) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento do objeto em atraso por 
cada dia subsequente ao trigésimo; 
f) 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato, por infração à qualquer cláusula ou condição do 
contrato, aplicada em dobro na reincidência; 
g) 10% ( dez por cento) sobre o valor total do período de vigência do contrato, contados da última 
prorrogação, no caso de rescisão do contrato por ato unilateral da administração, motivado por 
culpa da Contratada, garantida defesa prévia, independentemente das demais sanções cabíveis; 

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

16- DO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO 

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

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

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

17- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

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

17.2- 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 

00250 02.103.04.122.0402.2007 3.3.90.39.00.00.00000 
00670 05.116.15.452.1501.2053 3.3.90.39.00.00.00000 
00720 06.119.26.782.2601.2067 3.3.90.39.00.00.00000 
00980 07.121.12.361.1201.2036 3.3.90.39.00.00.00103 
00990 07.121.12.361.1201.2036 3.3.90.39.00.00.00104 
01380 08.124.27.812.2701.2069 3.3.90.39.00.00.00000 
01560 09.126.10.301.1001.2027 3.3.90.39.00.00.00000 
02240 10.144.08.244.0801.2024 3.3.90.39.00.00.00000 
02270 11.133.20.606.2001.1058 3.3.90.39.00.00.00000 
02640 13.136.18.541.0801.2055 3.3. 90.39 .00.00.00000 
02740 14.138.13.392.1301.2047 3.3.90.39.00.00.00000 

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

17.4- 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 17.1. 

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

17.6- 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. 

17. 7- O pagamento será efetuado pela Tesouraria do Licitador/Contratante. 

17.8- 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. 

18-DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DOS RECURSOS 
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18.1- 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 
llh30 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; 

18.2- 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. 

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

18.4- 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. 

18.5- 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. 

18.6- 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. 

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

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

19 - VIGÊNCIA E EXECUÇÃO 

19.1 - O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (dose) meses, contados a partir 
da data de assinatura do instrumento contatual, não podendo ser prorrogado. 

20 - DA CONTRATAÇÃO 

20.1- As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas por termo de contrato 
celebrado entre o Município de Planalto, que será denominada de CONTRATANTE, e a licitante 
vencedora que será denominada de CONTRATADA, a qual observará todas as normas legais e 
regulamentares, além das previstas neste Edital e seus Anexos. 
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20.2- A contratação com a licitante vencedora, de acordo com a necessidade do órgão, será 
formalizada por intermédio de instrumento contratual. 

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

20.3- 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. 

20.3.1- 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." 8.666/93. 

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

19.4- 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. 

20.5- 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 º, inciso XXIII, da Lei n. º 10.520/02. 

20.5.1- 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. 

21 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

21.1- 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. 

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

21.3- 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. 

21.4- 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. 

21.5- A licitação não implica da obrigatoriedade de compra por parte do Município de Planalto. 
Até a entrega do empenho, poderá o licitante vencedor ser excluído da licitação, sem direito a 
indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se a contratante tiver 
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conhecimento de qualquer fato ou circunstância superveniente, anterior ou posterior ao 
julgamento desta licitação, que desabone sua idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou 
administrativa. 

22 - ANEXOS DO EDITAL 
22.1- Integram 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 Ata de Registro de Preço; 
ANEXO VIII - Relação de veículos, caminhões/ônibus e máquinas 
ANEXO IX-Termo de Referência 

Planalto-PR, de de . 

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

ANEXO II - CARTA DE CREDENCIAMENTO 

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 I / 
---- 

NOME: 

RGICPF 

CARGO 

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

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO 

( documento obrigatório) 

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

' na qualidade de Proponente do procedimento ~---------------~ 

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

Município de Planalto, declara para fins de direito que a referida empresa cumpre plenamente os 
requisitos de habilitação exigidos no respectivo edital de licitação. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

~~ed~ I I 
----- 

NOME: 

RG/CPF 

CARGO 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº .... ./2018 

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

CNPJNº 

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 / / 
----- 

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 

MUNICIPIO: EST. 
------- 

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 ~~~~~~~~~~~~~~~~--;;o--- 

1 i citatório 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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ANEXO VII - (MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS) 

MUNICÍPIO DE PLANALTO- PR 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº . 

PREGÃO PRESENCIAL Nº ... ./2018 

Aos dias do mês de de , o Município de Planalto - PR, inscrito no CNPJ/MF 
sob o nº 76.460.526/0001-16, com sede à Praça São Francisco de Assis, nº 1583, centro, 
doravante denominado Prefeitura, representada pelo seu Prefeito Municipal, Sr , nos 
termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, do Decreto Municipal nº 
2727/2007, Decreto Municipal 4673/2017 e da Lei nº 10.520/02, em face da classificação das 
propostas apresentada no Pregão Presencial SRP nº ... ./2018 , por deliberação do Pregoeiro, 
devidamente homologada e publicada no Diário Oficial do Município de Planalto em , 
resolve REGISTRAR OS PREÇOS da empresa classificada em primeiro lugar, observadas as 
condições do Edital que rege o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem . 

................................................ , sediada na , nº , na cidade de 

................. , Estado do , inscrita no CNPJ sob o nº e Inscrição 
Estadual sob o nº , doravante designada CONTRATADA, neste ato 
representada por seu Sr , portador do RG nº e do 
CPF nº . 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA-DO OBJETO 

1.1. O objeto desta Ata é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELÉTRICO DA FROTA DE VEÍCULOS, 
CAMINHÕES/ÔNIBUS E MÁQUINAS PESADAS DESTE MUNICÍPIO DE PLANALTO, 
PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, objeto, para atender às 
necessidades do Município de Planalto, conforme especificações do Termo de Referência e 
quantidades estabelecidas abaixo: 

DESCRIÇÃO/ MARCA/ PREÇO PREÇO ITEM 
ESPECIFICAÇÃO FABRICA QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL NTE R$ R$ 

1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as aquisições 
que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição 
pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de aquisição em 
igualdade de condições. 

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
2.1. A presente Ata terá validade por 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA AQUISIÇÃO 
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3.1. A aquisição obedecerá à conveniência e as necessidades do Município de Planalto - PR. 
3.2._ 0 Município de Planalto efetuará seus pedidos à Detentora da Ata nos termos da 

Cláusula Quarta desta Ata, mediante comprovante de recebimento por qualquer meio, inclusive 
fac-símile ou e-mail, o qual deverá conter além dos requisitos da Cláusula Quarta, as seguintes informações: 

3.2.1. Número da Ata; 
3.2.3. Número do item conforme Ata; 
3.2.3. Dotação orçamentária onerada; 
3.2.4. Valor do material; 
3.2.5. Requerimento. 

3.3. O material deverá atender rigorosamente as especificações exigidas pela Contratante. 

4. CLÁUSULA UARTA - DO PRAZO LOCAL DE ENTREGA E CONDI ÕES DE RECEBIMENTO 

4.1. A empresa vencedora do certame deverá entrega os objetos solicitados em até 48 
uarenta e oito horas a ós a solicita ão formal do Municí io de Planalto, a qual somente 

poderá ocorrer posteriormente à elaboração de requerimento de compra pela Secretaria 
Municipal solicitante, nos termos do subitem seguinte. 

4.2. O requerimento mencionado no subitem anterior deverá conter as seguintes informações: 
a) Identificação da Secretaria Municipal solicitante; 
b) Discriminação dos medicamentos a serem adquiridos; 
c) Local onde serão entregues os medicamentos; 
d) Prazo para entrega dos medicamentos; 
e) Quantidade e medidas dos medicamentos, quando for o caso; 
f) Justificativa da quantidade requisitada e a necessidade da aquisição; 
g) Assinatura da( o) Secretária( o) Municipal solicitante. 

4.3. O requerimento deverá ser enviado ao Departamento de Licitações do Município que 
verificará a possibilidade da aquisição/prestação de serviços e encaminhará o respectivo pedido à 
empresa vencedora do certame, juntamente com a respectiva nota de empenho. 

4.4. A empresa licitante deve negar a prestação de serviços caso estes sejam solicitados sem 
a elaboração do requerimento e as informações previstas no subitem 4.2. 

4.4.1. A recusa fundamentada neste subitem não gera responsabilidade ou penalização para a empresa vencedora do certame. 

4.5. O não cumprimento do disposto neste item enseja a nulidade da contratação e 
responsabilização do ordenador de despesa por improbidade administrativa. 

4.6. O fornecimento de materiais/serviços pela empresa vencedora do certame sem a prévia 
elaboração do requerimento configura a concorrência da empresa para a nulidade do ato, 
configurando a má-fé da contratação, possibilitando a anulação de eventual nota de empenho 
emitida e o não pagamento dos produtos, sem prejuízo da adoção das medidas cabíveis para 
aplicação das penalidades previstas na Lei 12.846/2013. 

4.7. As solicitações deverão ser carimbadas e assinadas pela comissão de recebimento, 
para fins de recebimento definitivo dos serviços. 

4.8. As solicitações provenientes da Secretaria participante da Ata de Registro de Preços, 
após o recebimento definitivo dos bens, deverão ser armazenados em arquivo próprio no 
Controle Interno ou no Departamento de Licitações do Município ou na própria Secretaria 
Solicitante, permitindo a fiscalização de órgão interno e externos. 
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5. CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

0.1. io de Planalto/PR de acordo com o item 
17 do edital de forma arcelada conforme o fornecimento dos rodutos somente a ós o 
recebimento definitivo dos serviços, nos termos do item 14 do edital do certame. 

0.1. Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento. 

0.2. A CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser 
efetuada pela CONTRATADA, que porventura não tenha sido prevista nesta Ata de Registro de Preços. 

0.3. As despesas com a aquisição dos objetos registrados nesta ata serão empenhadas nas seguintes dotações orçamentárias: r-e- 

DOTAÇÕES 
Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso 00250 02.103.04.122.0402.2007 3.3.90.39.00.00.00000 00670 05. l 16. l 5.452.1501.2053 3.3.90.39.00.00.00000 00720 06.119 .26.782.2601.2067 3.3.90.39.00.00.00000 00980 07.121.12.361.1201.2036 3.3.90.39.00.00.00103 00990 07.121.12.361.1201.2036 3.3.90.39.00.00.00104 01380 08.124.27.812.2701.2069 3.3.90.39.00.00.00000 01560 09.126.10.301.1001.2027 3.3.90.39.00.00.00000 02240 10.144.08.244.0801.2024 3.3.90.39.00.00.00000 02270 11.133.20.606.2001.1058 3.3.90.39.00.00.00000 02640 l 3. l 36. l 8.541.0801.2055 3.3.90.39.00.00.00000 02740 14.138.13.392.I 301.204 7 3.3.90.39.00.00.00000 

6. CLÁUSULA SEXTA - DO CONTROLE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
6.1. A fiscalização da Ata de Registro de Preços será exercida por representante da 

Secretaria Municipal de Administração e Secretaria Municipal de Serviços Rodoviários, 
conforme termo de referência, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da 
execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração, bem como atestar a prestação de 
serviços, nos termos do item 14 do edital. 

6.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 
fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou material inadequado ou de qualidade inferior, e, na 
ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e 
prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666/93. 

6.3. O fiscal da Ata de Registro de Preços anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução da Ata de Registro de Preços, indicando dia, mês e ano, bem como 
o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à 
regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade 
competente para as providências cabíveis. 

6.4. Ficam credenciados pela Administração do Município, para fiscalização da Ata de 
Registro de Preços, bem como prestar toda assistência e orientação que se fizer necessária, os 
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7. CLÁUSpLA SÉTIMA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
7.1. E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, 

inclusive o acréscimo de que trata o § 1 ° do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 
7.2. O preço registrado poderá ser revisto nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do 

art. 65 da Lei nº 8.666/93, em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado 
ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as 
negociações junto aos fornecedores. 

7.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior 
ao preço praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá: 

7.3.1- Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua 
adequação ao praticado pelo mercado; 

7.3.2 - Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido e cancelar 
o registro, sem aplicação de penalidade; 

7.3.3 - Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação, 
observada a ordem de classificação original do certame. 

7.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, 
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

7.4.1. Convocar o fornecedor visando à negociação de preços e sua adequação ao 
praticado pelo mercado nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 
8.666/93, quando cabível, para rever o preço registrado em razão da superveniência de fatos 

.~ imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos 
da execução do ajustado, ou, ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, 
configurando álea econômica extraordinária e extracontratual. 

7.4.2. Caso inviável ou frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso 
assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido do fornecimento, sem aplicação da 
penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 

7.4.3. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação, quando cabível. 

7.5. A cada pedido de revisão de preço deverá o fornecedor comprovar e justificar as 
alterações havidas na planilha apresentada anteriormente, demonstrando analiticamente a 
variação dos componentes dos custos devidamente justificada. 

7.6. Na análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, a Administração adotará, para 
verificação dos preços constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido, pesquisa de 
mercado dentre empresas de reconhecido porte mercantil, produtoras e/ou comercializadoras, a 
ser realizada pela própria unidade, devendo a deliberação, o deferimento ou indeferimento da 
alteração solicitada ser instruída com justificativa da escolha do critério e memória dos 
respectivos cálculos, para decisão da Administração no prazo de 30 (trinta) dias. Todos os 
documentos utilizados para a análise do pedido de revisão de preços serão devidamente 
autuados, rubricados e numerados, sendo parte integrante dos autos processuais. 

servidores Rudinei Paulo Marques Correa e Berlindo Leviski para, junto ao representante da 
CONTRATADA, solicitar a correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem 
verificadas, as quais, se não sanadas no prazo estabelecido, serão objeto de comunicação oficial à 
CONTRATADA, para aplicação das penalidades cabíveis. 

6.5. A fiscalização para cumprimento da presente Ata, por parte da Contratante, poderá ser 
alterada, a qualquer tempo, mediante autorização e posterior comunicação à CONTRATADA. 
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7. 7. É vedado à Contratada interromper a entrega dos materiais enquanto aguarda o trâmite 
do processo de revisão de preços, estando, neste caso, sujeita às sanções previstas no Edital 
Convocatório, salvo a hipótese de liberação do fornecedor prevista nesta Ata. 

7.8. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação 
parcial ou total da Ata de Registro de Preços, mediante publicação no Diário Oficial do 
Município, e adotar as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa, nos termos 
do parágrafo único do art. 19 do Decreto 7.892/13. 

7.9. É roibido o edido de revisão com efeito retroativo. 
7.10. Não cabe repactuação ou reajuste de preços da contratação, salvo nos casos previstos acima. 

7.11. Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada da 
Ata de Registro de Preços aos órgãos participantes, se houver. 

8. CLÁUSULA OITAVA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO 
8.1. O fornecedor terá o seu registro cancelado por despacho do órgão gerenciador, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo específico além das 
hipóteses contidas no edital, quando: 

8.1.1. Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
8.1.2. Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não 

assinar o contrato, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 
8.1.3. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 

8.666/93, ou no art. 7º da Lei nº 10.520/02. 
8.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, 

decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 
8.2.1. Por razões de interesse público; 
8.2.2. A pedido do fornecedor. 
8.2.3. Em qualquer das hipóteses acima, o orgão gerenciador comunicará o 

cancelamento do registro do fornecedor aos órgãos participantes, se houver. 

9. CLÁUSULA NONA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
9.1. Comete infração administrativa, a licitante/Adjudicatária que, no decorrer da licitação: 

a) Não retirar a nota de empenho, ou não assinar o contrato, quando convocada dentro do prazo de validade da proposta; 
b) Apresentar documentação falsa; 
e) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
d) Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade; 
e) Comportar-se de modo inidôneo; 
f) Cometer fraude fiscal; 
g) Fizer declaração falsa; 
h) Ensejar o retardamento da execução do certame. 

9.2 - 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. 

9.3- A Contratada inadimplente será aplicada total ou parcialmente, às sanções legais, a saber: 
a) Advertência; 

'--~. 
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b) Multa administrativa, graduáveis confonne 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: 

l. 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. 

9.4 - 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 confonne contratualidade, 
injustificado, a Contratada incidirá em multa na ordem de l % (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 I O ( dez) dias contados da ala 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; 

t) 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; 

9.5. 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 confonne discriminado a seguir: 

1) ADVERTÊNCIA ESCIUTA, 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 n? 8.666/93 e 
l 0.520/02, 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 Admiillstração rescinda 
unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei. 
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4) a multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do contratado faltoso. 

5) se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a contratada 
responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 
Administração, ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente. 

6) não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar 
diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta. 

7) as multas previstas neste item, não tem caráter compensatório e o seu pagamento não 
eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 

8) serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e 
impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nas disposições legais citadas. 

9) serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 
administração, enquanto perdurarem os motivos detenninantes 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. 

10. CLÁUSULA DÉCIMA-DO PREÇO 

10.1. Durante a vigência de cada contratação, os preços são fixos e irreajustáveis. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA-DAS OBRIGA ÕES DAS PARTES 
10.1. As obrigações do contratante e da contratada são aquelas previstas no edital. 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

12.1. Os materiais serão recebidos na forma do item 14 do edital. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DO FORO 

13.1. Para as questões decorrentes da execução deste instrumento que não possam ser 
dirimidas administrativamente, fica eleito o foro da Comarca de Capanema, com referência 
expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
14.1. A execução do contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas 

cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-lhes, supletivarnentc, os 
princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, 
da Lei n? 8.666/93, combinado com o inciso Xll, do art. 55, do mesmo diploma legal. 

14.2. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando-lhe todos os seus 
dispositivos, o edital do Pregão Presencial SRP n" .... /2018 , o seu respectivo Termo de referência, e a proposta da empresa. 

14.3. A Detentora da Ata deverá manter, enquanto vigorar o registro de preços e em 
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas no Pregão Presencial SRP nº .. ./2018. 

14.4. Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada 
pelo Excelentíssimo Senhor lnácio José Werle, Prefeito Municipal do Município de Planalto, e 
pelo (a) Sr.(a) ----------, qualificado preambularmente, representando a Detentora da Ata. 

31 



MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPJ Nº 76.460.526/0001-16 

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

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

Planalto - PR, de de 2018. 

Inácio José Werle 
Prefeito Municipal 

Detentora da Ata (NOME) 
Representante Legal 
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ANEXO VIII - Relação de veículos, caminhões/ônibus e máquinas pesadas. 

RELAÇÃO DE MÁQUINAS MODELO/MARCA 
ANO CARREGADEIRA - CATERPILLAR 924G 
1992 RETRO ESA V AD EIRA B95- NEW HOLLAND 
2015 P ATROLA - CATERPILLAR 120G 
1978 CARREGADEIRA-NEW HOLLAND 12B 
1989 CARREGADEIRA- MASSEY FERGUSUN 86 HS 
2014 ESCAVADEIRA HIDRAULICA-KOMATSU PC 
2015 160 

RETRO ESCAVADEIRA- JCB 
2013 CARREGADEIRA- MASSEY FERGUSEN 86 HS 
1990 RETRO ESCAVADEIRA- NEW HOLLAND LB 90 
2009 ROLO COMP ACTADOR- MULLER V AP 70 
1992 MOTONIVELADORA-CATERPILLAR 140 B 
1982 CARREGADEIRA- MICHIGAN 55 C 
1988 TRATOR- COMATSU D 50 
1989 ROLO COMPCTADOR-MULLER V AP 70 
2000 MOTONIVELADORA- CATERPILLAR 120 K 
2010 RETO ESCAVADEIRA- JCB 3CX 
2017 ROLO COMPACTADOR HAMM- TOYOTA3411 
2017 TRATOR JOHN DEERE 

RELAÇÃO DE VEÍCULOS FIAT UNO MILLE W A Y ECONOMY 
2013/2014 CHEVROLET SPIN 1,8L MT LTZ 
2017/2018 FIAT PALIO WEEK/HLX FLEX 
2007/2008 HYUNDA Y TUCSON GLB 
2011/2012 WOLKSV AGEN GOL 1.0 G N 
2009/2009 GM ASTRA SEDAN ELEGANCE 
2004/2005 WOLKSV AGEN GOL 1.0 G N ECONOMIC FLEX 
2013/2014 FIAT UNO MILLE W A Y ECONOMI 
2013/2013 WOLKSV AGEN GOL 1.0 G IV 
2011/2012 FIAT UNO MILLE ECONOMY 
2009/2010 FIAT PÁLIO 
2014/2015 WOLSV AGEN KOMBI 
2012/2012 CHEVROLET SPIN 1.8L MT 
2017/2018 FIAT STRADA WK CC E 
2017 /2018 FIA T PÁLIO FIRE 
2015/2015 FIAT STRADA FIRE 1.4 
2011/2011 FORD F-1000 TURBO 
1993/1993 FIAT STRADA FIRE FLEX 
2009/2009 TOYOTA BANDEIRANTES BJ50 L V 
1998/1998 TOYOTA CAMINHONETA/C ABERTA 
2001/2001 WOLSV AGEN KOMBI 
1994/1994 
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FORD ESCORT 1.8 GL/GOVERNO 
1996/1996 FIAT STRADA PIRE 
2009/2009 FIAT STRADA ADVENTURE 
2008/2008 FIAT PÁLIO ATRACTIV 1.4 
2013/2013 FIAT UNO MILLE WAY C N 
2013/2013 FIAT UNO MILLE/B.G / S.V. 
2013/2013 FIAT UNO MILLE FIRE/S.F AMÍLIA 
2013/2013 FIAT UNO VIVACE/FCO BELTRÃO 
2011/2012 FIAT PÁLIO 
2007/2008 FIAT PÁLIO 
2014/2015 CHEVROLET COBALT 
2016/2017 FIATPALIO 
2015/2016 CHEVROLET ONIX 1.0MT JOYE 
2017/2018 CHEVROLET SPIN 1.8L AT LTZ 
2017/2018 CHEVROLET ONIX 1,0 MT JOYE 
2017/2018 FIAT STRADA PIRE 1.4 
2011/2011 GM CORSA SEDAM CLASSIC LS 
2015/2015 FIAT STRADA/WORKING 
2013/2013 Y AMAHA/XTZ 125 
2011/2011 FIAT UNO MILLE PIRE 
2013/2013 FIAT STRADA WORKING 
2015/2016 HONDA XLR 125 
2002/2002 DAFRA SPEED 150 
2010/2010 AGRALE CARRETA P/ ILUM. PUBLICA 
1989/1989 

DT:'T .a.,,,...,~ 

I -- ._,..,, 

RELAÇÃO DE CAMINHÕES/ÔNIBUS MODELO/MARCA 
ANO WOLKSV AGEN CAMINHÃO 13.150 
2005/2005 WOLKSVAGEN MICRO ÔNIBUS 8.120 32 
2009/2010 M. BENZ ÔNIBUS 15.190 60 L 
2013/2013 WOLKSVAGEN ÔNIBUS 15.190 48 L 
2013/2013 AGRALE ÔNIBUS MPOLO 
2013/2013 WOLKSVAGEN ÔNIBUS 15.190 48 L 
2013/2013 AGRALE ÔNIBUS MPOLO 4X4 
2013/2013 WOLKSVAGEN ÔNIBUS 15.190 43 L 
2013/2013 IVECO ÕNIBUS CITYCLASS 29 L 
2013/2013 M BENZ ONIBUS 15.190 60 L BM 
2017 /2017 WOLKSVAGEN CAMINHÃO/BASC 14.150 
1998/1998 WOLKSVAGEN CAMINHÃO/BASC 14.140 
1990/1990 WOLKSVAGEN CAMINHÃO/BASC 14.140 
1990/1990 FORD CAMINHÃO/BASC 2622 6X4 
2011/2012 FORD CAMINHÃO/BASC 1317 
2010/2010 FORD CAMINHÃO/BASC 1317 
2009/2009 FORD CAMINHÃO/BASC 1317 
2009/2009 M. BENZ CAMINHÃO ATRON 2729 6x4 
2014/2014 
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SCANIA/ 420 CAVALINHO /TRATOR 
2006/2006 

/TRAÇADO 

FORD/ CARGO 2628 CAMINHÃO BASCULANTE 
2011/2012 M. BENZ MICRO ÔNIBUS 21 L 
2013/2014 FIAT AMBULÂNCIA DUCATO 
2010/2011 RENAULT MINIBUS MASTER 16 
2011/2011 RENAULT AMBULÂNCIA MASTER/GOV 
2004/2004 M. BENZ AMBULÂNCIAPICKUPECIA/ GOV 
2014/2015 MARCOPOLO ÔNIBUS VOLARE 
2014/2015 MARCOPOLO ONIBUS VOLARE 
2014/2015 M. BENZ SPRINTER 515 
2014/2015 VOLVO ÔNIBUS MPOLO VIAGGIO 
2002/2002 IVECO MICRO ESCOLAR 25 L 
2009/2009 WOLKSVAGEN CAMINHÃO 15.180 MELOSA 
2010/2010 WOLKSV AGEN CAMINHÃO DRC 8.160 
2013/2013 WOLKSV AGEN CAMINHAO VW /15.180 CNM 
2010/2011 
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PARECER JURÍDICO 

Senhor Prefeito, 

RELATÓRIO 
J 

1. Trata-se de procedimento licitatório, na modalidade Pregão 
Presencial (Edital anexo às fls. 34/52), com vistas à contratação de empresa 
para a prestação de serviços de manutenção no sistema elétrico da frota de 
veículos, caminhões e máquinas, cujas especificações estão estabelecidas em 
solicitação das Secretarias solicitantes datada de 22 de agosto de 2018, as quais 
foram estabelecidas/esclarecidas parcialmente em Termo de Referência, devidamente assinado. 
2. 

Foram anexados 03 (três) orçamentos aos autos (fls. 11/21). 

3. Os autos foram devidamente paginados, com capa, porém, sem 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 datada de 22 de agosto de 2018; 
b) Termo de referência; 
c) Orçamentos; 

d) Despacho do Prefeito Municipal determinando a remessa dos 
presentes autos ao Contador para indicação de recursos de ordem 
orçamentária para garantir a despesa; Remessa à Procuradoria 
Jurídica para emissão de parecer jurídico, datado de 28 de agosto de 2018; 

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

f) Justificativa para o uso da modalidade Pregão Presencial; 
g) Minuta do edital, anexos e minuta do contrato; 

5. Na sequência, em data de 06 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 
único, da Lei n° 8.666/93, o qual é lançado nesta data. Este Parecer, portanto, 
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tem o escopo de assistir a municipalidade no controle interno da legalidade dos 
atos administrativos praticados na fase preparatória da licitação. 

ANÁLISE JURÍDICA J 
I. DA ADEQUAÇÃO DA MODALIDADE LICITATÓRIA ELEITA 

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. 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. 

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

11. 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. 

1 

Art. 1 ° da Lei nº 10.520/2002: ··Para aquisiçâo de bens e serviços comuns. poderá ser adotada a licitaçào na modalidade 
de pregão, que será regida por esta Lei. Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos 
deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital. por meio de especificações usuais no mercado." 
2 

Art 11. As compras e contrataç6es de bens e serv;ços comuns no ámb1to da Umào. dos Estados, do Oistnto federal e dos Mun/apios, quando efetuadas pelo 

sistema de registro de preços previsto no art 15 da Lei n º 8 66ó, de 21 de ;unho de 199.~ poderào adotar a modalidade de pregão, conforme regulamento específico. 
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12. Tais hipóteses não são exaustivas, dependendo a utilização de 
referido sistema mais do atendimento ao interesse público do que do 
enquadramento preciso em uma delas. 

II. DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A REALIZAÇÃO DO PREGÃO 

13. O pregão é regido pela Lei n° 10.520/2002, o Decreto nº 
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. 3° 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 
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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 
questões de conveniência e necessidade, sendo de responsabilidade de quem às 
declarou e solicitou e de quem autorizou a sua compra. 

18. Porém destaco que o objeto da presente licitação, a bem da 
verdade, devido à complexidade dos serviços, deve ser melhor 
delineado, pois certamente em razão da constante modernização dos 
sistemas eletro/eletrônicos dos veículos automotivos, a municipalidade 
não dispõe de instrumentos e mão de obra especializada para tal função 
(o que não foi justificado), necessitando de aquisição constante de 
equipamentos, capacitação e serviços. Contudo, não evidenciou-se na 
análise dos autos, nenhuma justificativa com relação ao fornecimento 
dos componentes e peças que por ventura necessitem ser substituídos. 
Assim, opino acerca da necessidade de tal previsão em edital, além da 
efetiva fiscalização e controle por veículo/equipamento. 

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

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

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

3 

Lei nº l 0.520/2002. art. 3º. l: Decreto n" 3.555/2000. art. 8º. lil a. 

2.2. Do Termo de Referência e da definição do objeto 

22. O Termo de Referência consiste em um dos atos essenciais do 
pregão e deve conter todos os elementos caracterizadores do objeto que se 
pretende licitar, como a sua descrição detalhada, o orçamento estimativo de 
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custos. Deve prop1c1ar a avaliação do custo pela Administração, a definição dos 
métodos, a estratégia de suprimento e o prazo de execução contratual. 

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

24. Ainda quanto ao Termo de Referência, infere-se do art. 8°, III, "a" 
do Decreto n° 3.555/2000 que balizará a definição do objeto do certame pela 
autoridade competente, exigida na Lei do Pregão (n° 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. 

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

26. Convém lembrar que o art. 7°, § 4° da Lei 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. 

27. A adoção para objetos desta natureza do procedimento relativo à 
ata de registro de preços atende de maneira mais organizada aos interesses da 
Administração, possibilitando um melhor planejamento, estando escorreitos os dispositivos do edital. 

2.3. Da pesquisa de preços e do orçamento estimado 

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

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

30. Alerta-se, porém, que o atendimento à orientação da Egrégia Corte 
de Contas nem sempre é suficiente para fixar um parâmetro de preços aceitável. 
Falhas comuns são a limitação ao universo de empresas pesquisadas e a cotação 
dos preços praticados no varejo, quando o volume da contratação permitiria 
eventual ganho de escala, com redução dos preços obtidos. 
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31. Assim, para evitar distorções, além de realizar pesquisa que seja 
adequada às características do objeto licitado e tão ampla quanto a característica 
do mercado recomende, é salutar que a Administração busque ampliar sua base 
de consulta através de outras fontes de pesquisa, tais como bases de sistemas 
de compras e avaliação de contratos recentes ou vigentes. 

32. Observe-se que as empresas pesquisadas devem ser do ramo 
pertinente à contratação desejada (Acórdão n° 1. 782/2010-Plenário) e que não 
pode haver vínculo societário entre as empresas pesquisadas (Acórdão nº 4.561/2010-1ª Câmara). 

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

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

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

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

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

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

36. No presente caso, a Administração Municipal juntou 03 (três) 
orçamentos, o que atende parcialmente o requisito de pesquisa de preços 
ampla, recomendando seja realizada pesquisa de preço no banco de preços, 
também, ou ainda, tratando-se de valores referentes à mão de obra e serviços, 
podem ser obtidos mediante ampla pesquisa de preços realizada na região, 
conforme orçamentos constantes no processo administrativo licitatório; 

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, 
especialmente na cláusula 8 e seguintes, que 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, 
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visto que exigir somente a apresentação de certidão negativa de falência ou 
concordata, conforme previsto na cláusula 8.2.2.1 do presente edital 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. 

39. Além disso, o item 8.2.4.4 é inócuo para o presente caso, visto que 
não há motivo para exigir da empresa que tenha somente 03 (três) empregados 
registrados, recomendando que a exigência seja no sentido de que os 
empregados que irão trabalhar em serviços para o Município de Planalto estejam 
com suas CTPS devidamente assinadas e com seus direitos em dia, sendo 
necessária adequação neste ponto. 

2.5. Dos critérios de Aceitação das Propostas 

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

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

2.6. Da Previsão de existência de recursos orçamentários 

A Lei n° 8.666/93, 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. 

Assim, conforme se denota do processo, 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 

42. 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. 

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

44. No presente caso, tal exigência foi cumprida. 
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2.8. Da Minuta do Edital e seus Anexos 

45. 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, porém sendo 
necessária a realização de algumas adequações. 

46. O item 14.1 do Edital menciona que a prestação de serviços se dará 
no prazo de 48 ( quarenta e oito) horas a partir da requisição, porém recomendo 
seja incluído cláusula no edital a respeito das situações de emergência e 
urgência, eis que tais situações não podem esperar o prazo de 48 ( quarenta e oito) horas da solicitação. 

47. Ademais, pontuo necessário melhor descrição acerca da FORMA DE 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, de modo que o edital deve 
contemplar os seguintes requisitos: a) que a execução do objeto contratado 
deverá ser efetuada dentro dos requisitos de QUALIDADE e SEGURANÇA, em 
conformidade com as condições constantes deste contrato e seus anexos, 
obedecer às normas e padrões da ABNT e INMETRO, atender eficazmente às 
finalidades que dele(s) naturalmente se esperam, conforme determina o Código 
de Defesa do Consumidor; b) Poderá ser verificado junto à revenda da marca do 
veículo o tempo gasto para realização do serviço; e) O município encaminhará 
um ou mais fiscais de contrato ( quantos se fizer necessários) para acompanhar 
todo serviço executado e a retirada do veículo/ máquina; d) A CONTRATADA 
deverá informar, por escrito, as peças que poderão ser recuperadas ou 
remanufaturadas, mediante comprovação de orçamento para comparação, no 
prazo de 24 horas, e serão realizados mediante autorização do Responsável 
Técnico do Município, se for viável, sendo esse serviço pago por hora; e) Quando 
constatado defeito e/ou necessidade de troca de peças, a Contratada deverá 
encaminhar ao órgão solicitante, laudo técnico, anteriormente à confecção do 
Orçamento, com a justificativa da necessidade da substituição, devendo ser 
aprovado pelo fiscal de contrato. f) O laudo deverá ser em papel timbrado da 
empresa; estar devidamente identificado, datado e assinado pelo responsável 
técnico; g) O servidor responsável do órgão solicitante, quando do recebimento 
provisório deverá emitir parecer que deverá conter todas e quaisquer 
irregularidades, omissões e erros constatados, inclusive transgressões às normas 
técnicas, ou qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique, a fim de 
que sejam analisadas. h) A CONTRATADA, antes de montar o veículo, deverá 
comprovar que todas as peças são novas e genuínas para o fiscal do contrato de 
acordo com o orçamento autorizado, devendo haver essa comprovação através 
da Nota Fiscal da peça, devendo constar na nota fiscal o código da peça e a 
marca utilizada. i) Todas as peças, acessórios e baterias substituídas deverão ser 
devolvidas, embaladas e identificadas com nº do veículo, placa, nº do orçamento 
e da nota fiscal, no ato da entrega do veículo para atestar o recebimento do 
serviço executado, juntamente com a referida Nota Fiscal, ao órgão solicitante; 
j) A CONTRATADA deverá receber o veículo com a ficha de descrição dos defeitos 
apontados pelo condutor e juntamente com condutor ou Técnico responsável, 
conferir e anotar na ficha de cada veículo, a situação que o mesmo está ~ , 
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entregue para manutenção, conferindo nível de combustível, quilometragem de 
chegada, avarias na lataria, aparência do veiculo interna e externa, limpo ou 
sujo, situação dos pneus, estepe e acessórios de segurança. Nos casos em que o 
veículo for entregue guinchado, a Ficha será entregue no dia útil subsequente 
pelo fiscal de contrato. k) A CONTRATADA deverá emitir o diagnóstico dos 
defeitos apresentados, emitindo o Orçamento, em que constará todos os serviços 
que serão realizados, quantidade de horas a ser despendida para cada serviço e 
a relação de todas as peças que serão substituídas, bem como a quantidade, 
código e marca da peça de acordo com cada marca/modelo e ano de acordo com 
o fabricante de cada veículo; 1) O orçamento deverá ser encaminhado ao fiscal 
de contrato (Técnico Responsável), que analisará e aprovará ou não o 
Orçamento. m) Todos os serviços e/ou substituição de peças deverão ter seus 
Orçamentos ser aprovados pelo fiscal do Contrato ( ou responsável técnico), que 
autorizará a execução dos serviços constantes no documento bem como as peças 
a serem trocadas. Os serviços e peças que não estiverem aprovados e 
autorizados pelo fiscal do contrato não poderão ser realizados e/ou trocados, sob 
pena de não serem pagos pelo Município. m) A CONTRATADA não poderá 
desmontar e reparar o veículo sem autorização do órgão responsável, pois esta 
autorização se dará através do Orçamento. n) Os serviços que não estiverem 
contemplados no contrato não poderão ser executados pela contratada sob pena 
de não serem pagos pelo Município. o) A CONTRATADA deverá proporcionar 
prioridade no conserto dos veículos em referência, porque detêm característica 
de desempenho de atividade essencial. 

48. Saliento que as sanções do edital e as sanções do contrato são 
diversas, sendo necessário que a minuta do contrato seja alterada com base nas 
sanções previstas no edital, pois mais abrangentes e atendem melhor aos 
interesses da Administração Municipal; 

49. Saliento, também, que há a necessidade de apresentação de 
justificativa para a contratação específica de 2.000 horas de serviço. 

CONCLUSÃO 

50. Ante o exposto, a propos1çao está em condições de ser aprovada, 
desde que observadas todas as recomendações dispostas no presente parecer, especialmente: 

a) Devem ser adequadas no edital e na minuta do contrato todas as 
recomendações acima apresentadas, especialmente as do item 2.8 
do presente parecer jurídico. 

b) Recomenda-se seja exigido no Edital os documentos previstos no 
artigo 31 da Lei 8.666/93, conforme acima salientado. 

e) Recomenda-se seja realizada pesquisa de preço no banco de 
preços, a fim de que se tenha uma maior amplitude para fixação dos 
valores que servirão de base para a presente licitação. 
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d) Recomenda-se seja adequado ao termo de referência justificativa 
para a contratação por meio de licitação e também o porquê da 
quantidade de horas pretendidas; 

52. Registro, por fim, que a análise consignada neste parecer se ateve às 
questões jurídicas observadas na instrução processual e no edital, com seus 
anexos, nos termos do parágrafo único do art. 38 da Lei n° 8.666/93. Não se 
incluem no âmbito de análise da Procuradoria os elementos técnicos pertinentes 
ao certame, como aqueles de ordem financeira ou orçamentária, cuja exatidão 
deverá ser verificada pelos setores responsáveis e autoridade competente do Município. 
53. 

\ i 
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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 084/2018 

SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS 

TIPO:MENORPREÇOPORITEM 
EXCLUSIVO PARA MEIEPP CFE LC 123/2006 E 147/2014 

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 02/10/2018, 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, processada pelo SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, 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: 

1.1.1- O Município não tem obrigatoriedade de aquisição dos itens licitados, sendo apenas 
Registro de Preços para aquisição em eventual necessidade. 

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 02/10/2018. 

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 219, 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 contratação de empresa visando a prestação de serviços de 
manutenção de sistema elétrico da frota de veículos, caminhões/ônibus e máquinas pesadas deste 
Município de Planalto, nas condições fixadas neste edital e seus anexos. 

.•. .. \ ..•..... 



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 

elétrico da frota de veículos e caminhões deste 
Município de Planalto. Conforme relação constante 
no anexo VIII. 

2 Prestação de serviços de manutenção no sistema 1000 H 63,00 63.000,00 
elétrico da frota de máquinas deste Município de 
Planalto. Conforme relação constante no anexo VIII. 

VALOR TOTAL 117.330,00 

2.2- O valor máximo correspondente ao total do objeto é de R$1 l 7.330,00 ( Cento e dezessete 
mil trezentos e trinta reais). 

3-DA ABERTURA: 

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

LOCAL: Prefeitura Municipal de Planalto - PR 
Praça São Francisco de Assis, nº 1583 - Centro - CEP: 85.750-000. 
Planalto - PR 
DATA: 02/10/2018. 
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. 3°, 
da Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Complementar nº 147/2014. 

4.2- Não poderão participar da presente licitação, as empresas que: 
a) Estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com o Município de Planalto - PR; 
b) Tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública; 
e) Não poderão participar as interessadas que se encontrarem sob falência, concordata, concurso 
de credores, dissolução, liquidação; empresas estrangeiras que não funcionem no País, nem 
aquelas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, ou punidas com suspensão do direito de licitar e contratar com o Município de Planalto, 
bem como servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada ao órgão promotor da licitação ou 
empresa de que tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico. 
d) pessoa jurídica não enquadrada na Lei Complementar da MICROEMPRESA - ME e 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE- EPP, (LC nº 123/2006 e LC nº 147/2014). 
e )Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação conforme 
Art.9° da lei 8666/93 

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 
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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; 
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: 

í " ' .'--- ,, " 
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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 
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 
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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 
ser de no mínimo 60 (sessenta) dias conforme especificado no item 6.1 letra "c". 

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. 084/2018 

ENVELOPE II - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
MUNICIPIO DE PLANALTO 
(NOME COMPLETO DO LICITANTE) 
(CNPJ DA LICITANTE) 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 084/2018 

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; 

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; 

8.2.2- Da Qualificação Econômica Financeira 

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

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

8.2.4 - Documentos Complementares: 

8.2.4.1 - Prova de Inscrição no Cadastro 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); 
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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, § 5°, da Lei nº 8.666/93. 

8.3.3- As licitantes ficam obrigadas, sob as penas da lei, a declarar quando de sua ocorrência, 
fatos supervenientes impeditivos da habilitação, na forma do art. 32, parágrafo 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. 
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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 
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. 

.L-:-, 
\ ... 't: 
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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 subi tem 10.2.4, será o valor da proposta válida de menor preço, multiplicado 
por 1, 1 O ( um virgula dez), desprezando-se a terceira casa decimal. 

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

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

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

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

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

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

10.2.11- Caso não se efetive nenhum lance verbal, será verificado a compatibilidade entre a 
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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 ás 
sanções administrativas constantes do item 12, deste Edital. 

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

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

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

10.3.1 - Destina-se exclusivamente para microempresas e empresas de pequeno porte, ou que se 
enquadrarem nos termos do art. 3º 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. 
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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. 

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. 
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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 - DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

11.1 - Homologado o resultado da licitação, serão convocados os primeiros colocados para 
assinar o Termo da Ata de Registro de Preços, em até 05 (cinco) dias, nos casos em que o 
Termo da Ata de Registro de Preços for encaminhada via correio, a contratada terá o mesmo 
prazo para devolução (em até 05 (cinco) dias), sob pena de decair ao direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei nº 8.666/93, que terá efeito de compromisso de 
fornecimento nas condições estabelecidas. 
11.2 - A aquisição com os fornecedores registrados será formalizada pela Municipalidade, por 
intermédio da emissão da Nota de Empenho. 

12-DO GESTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
12.1 A Administração indicará como gestor da Ata de Registro de Preços o Diretor do 
Departamento solicitante, ou pessoa designada para substituí-lo, dentro dos padrões 
determinados pela Lei de Licitações e Contratos nº8.666/93, que será responsável pelo 
acompanhamento e fiscalização da sua execução, procedendo ao registro das ocorrências e 
adotando as providências necessárias ao seu fiel cumprimento, tendo por parâmetro os resultados previstos no contrato. 

12.2 Entre suas atribuições está a de apurar a ocorrência de quaisquer circunstancias que incidam 
especificamente no art 78 e 88 da Lei 8666/93 que trata das Sanções Administrativas para o caso 
de inadimplemento contratual e cometimento de outros atos ilícitos. 
12.3 As decisões e providências que ultrapassarem a competência destes, deverão ser solicitadas 
à autoridade superior, em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes. 

13- DA ALTERAÇÃO E DO CANCELAMENTO DA ATA 
13.1 - A alteração da Ata de Registro de Preços e o cancelamento do registro do fornecedor 
obedecerão à disciplina do Decreto nº 4673/2017. 
13.2 - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, 
inclusive o acréscimo de que trata o § 1 º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo da 
possibilidade de alterações dos contratos eventualmente firmados. 
13.3 - Durante a vigência do Registro de Preços, os valores registrados não serão reajustados. 
13.4- Caso haja alteração imprevisível no custo, caberá ao contratado requerer e demonstrar 
documentalmente, a necessidade de reequilíbrio econômico-financeiro, com fundamento no 
artigo 65, II, "d", da Lei nº 8.666/93. 
13.5- O Registro de Preços poderá ser cancelado nas seguintes ocasiões: 
13.5.1- A pedido, quando comprovar estar impossibilitado de cumprir as suas exigências por 
ocorrência de casos fortuitos ou de força maior, devidamente comprovado; 
13.5.2- Por iniciativa do órgão ou entidade responsável, quando a empresa: 
13.5.2.1- Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
13.5.2.2- Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido no edital, a respectiva 
Nota de Empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 
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13.5.2.3- Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tomar superior 
àqueles praticados no mercado; 
13.6- Além dos motivos já previstos, também constituirão motivos para o cancelamento 
unilateral da Ata de Registro de Preços os descritos nos artigos 77 a 80 da Lei 8.666/93. 
13.7- O cancelamento de registro do fornecedor será devidamente autuado no respectivo 
processo administrativo, e ensejará aditamento da Ata pelo órgão ou entidade responsável, que 
deverá informar aos demais fornecedores registrados a nova ordem de registro. 

14- CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

14.1- A empresa vencedora do certame deverá realizar os serviços solitados em no máximo 48 
( quarenta e oito) horas contados após o recebimento da Solicitação de realização de serviço, 
devendo a empresa licitante apresentar relatório de serviços pormenorizado em caso de 
necessidade de prazo superior para a execução dos serviços, de modo a justificar prazo superior. 

14.2- A contratada deverá executar os serviços dentro de assentados conceitos éticos e de boa 
técnica, envidando todos os esforços no sentido de melhor atingir os objetivos da contratação. 

14.3- Os serviços deverão ser desenvolvidos com qualidade e satisfação, bem como obedecer 
rigorosamente as normas estabelecidas pela Secretaria solicitante. 

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

14.S - A execução do objeto contratado deverá ser efetuada dentro dos requisitos de 
QUALIDADE e SEGURANÇA, em conformidade com as condições constantes deste contrato e 
seus anexos, obedecer às normas e padrões da ABNT e INMETRO, atender eficazmente às 
finalidades que dele( s) naturalmente se esperam, conforme determina o Código de Defesa do Consumidor; 

14.6 - Poderá ser verificado junto à revenda da marca do veículo o tempo gasto para realização do serviço; 

14.7 - O município encaminhará um ou mais fiscais de contrato (quantos se fizer necessários) 
para acompanhar todo serviço executado e a retirada do veículo/ máquina; 

14.8 - A CONTRATADA deverá informar, por escrito, as peças que poderão ser recuperadas ou 
remanufaturadas, mediante comprovação de orçamento para comparação, no prazo de 24 horas, e 
serão realizados mediante autorização do Responsável Técnico do Município, se for viável, 
sendo esse serviço pago por hora; 
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14.9 - Quando constatado defeito e/ou necessidade de troca de peças, a Contratada deverá 
encaminhar ao órgão solicitante, laudo técnico, anteriormente à confecção do Orçamento, com a 
justificativa da necessidade da substituição, devendo ser aprovado pelo fiscal de contrato. 

14.10 - O laudo deverá ser em papel timbrado da empresa; estar devidamente identificado, 
datado e assinado pelo responsável técnico; 

14.11 - O servidor responsável do órgão solicitante, quando do recebimento provisório deverá 
emitir parecer que deverá conter todas e quaisquer irregularidades, omissões e erros constatados, 
inclusive transgressões às normas técnicas, ou qualquer ocorrência anormal ou acidente que se 
verifique, a fim de que sejam analisadas. 

14.12 - A CONTRATADA, antes de montar o veículo, deverá comprovar que todas as peças são 
novas e genuínas para o fiscal do contrato de acordo com o orçamento autorizado, devendo haver 
essa comprovação através da Nota Fiscal da peça, devendo constar na nota fiscal o código da peça e a marca utilizada. 

14.13 - Todas as peças, acessórios e baterias substituídas deverão ser devolvidas, embaladas e 
identificadas com nº do veículo, placa, nº do orçamento e da nota fiscal, no ato da entrega do 
veículo para atestar o recebimento do serviço executado, juntamente com a referida Nota Fiscal, ao órgão solicitante; 

14.14 - A CONTRATADA deverá receber o veículo com a ficha de descrição dos defeitos 
apontados pelo condutor e juntamente com condutor ou Técnico responsável, conferir e anotar 
na ficha de cada veículo, a situação que o mesmo está sendo entregue para manutenção, 
conferindo nível de combustível, quilometragem de chegada, avarias na lataria, aparência do 
veiculo interna e externa, limpo ou sujo, situação dos pneus, estepe e acessórios de segurança. 
Nos casos em que o veículo for entregue guinchado, a Ficha será entregue no dia útil subsequente pelo fiscal de contrato. 

14.15 - A CONTRATADA deverá emitir o diagnóstico dos defeitos apresentados, emitindo o 
Orçamento, em que constará todos os serviços que serão realizados, quantidade de horas a ser 
despendida para cada serviço e a relação de todas as peças que serão substituídas, bem como a 
quantidade, código e marca da peça de acordo com cada marca/modelo e ano de acordo com o fabricante de cada veículo; 

14.16 - O orçamento deverá ser encaminhado ao fiscal de contrato (Técnico Responsável), que 
analisará e aprovará ou não o Orçamento. 

14.17 - Todos os serviços e/ou substituição de peças deverão ter seus Orçamentos ser aprovados 
pelo fiscal do Contrato ( ou responsável técnico), que autorizará a execução dos serviços 
constantes no documento bem como as peças a serem trocadas. Os serviços e peças que não 
estiverem aprovados e autorizados pelo fiscal do contrato não poderão ser realizados e/ou 
trocados, sob pena de não serem pagos pelo Município. 

14.18 - A CONTRATADA não poderá desmontar e reparar o veículo sem autorização do órgão 
responsável, pois esta autorização se dará através do Orçamento. 
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14.19 - Os serviços que não estiverem contemplados no contrato não poderão ser executados 
pela contratada sob pena de não serem pagos pelo Município. 

14.20 - A CONTRATADA deverá proporcionar prioridade no conserto dos veículos em 
referência, porque detêm característica de desempenho de atividade essencial. 

15- SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, RESCISÃO E MULTA: 

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

15.1.1- À proponente que não honrar a proposta protocolada ou solicitar a desistência dela, 
poderão ser aplicadas, a critério da Administração, as seguintes penalidades: 
15.1.1.1- 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; 

15.1.1.2- Suspensão do direito de licitar pelo prazo que a autoridade competente fixar, segundo 
graduação que for estipulada em razão da natureza da falta; 
15.1.1.3- A declaração de inidoneidade para licitar na Administração Municipal. 
15.1.1.4- 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; 

15.2- DAS SANÇÕES POR INADIMPLENCIA DO CONTRATO - FASE CONTRATUAL 

15.2.1- 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. 
15.2.2- 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; 
7. Comportar-se de modo inidôneo; 
8. Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal. 

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

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; 

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

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

16- DO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO 

16.1 - 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. 

16.2 - 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 tornou-se 
inviável nas condições inicialmente avençadas. 

16.3 - 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. 

16.4 - 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. 

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

16.6 - 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. 

17- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

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

17.2- 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 00250 02.103.04.122.0402.2007 3.3. 90.39.00.00.00000 00670 05.116.15.452.1501.2053 3.3. 90.39.00.00.00000 00720 06.119.26.782.2601.2067 3.3.90.39.00.00.00000 00980 07.121.12.361.1201.2036 3.3. 90.39.00.00.00103 
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00990 07.121.12.361.1201.2036 3.3.90.39.00.00.00104 01380 08.124.27.812.2701.2069 3.3. 90.39 .00.00.00000 01560 09.126.1O.301.1001.2027 3.3.90.39.00.00.00000 02240 10.144.08.244.0801.2024 3.3.90.39.00.00.00000 02270 ll.133.20.606.2001.1058 3.3.90.39.00.00.00000 02640 13.136.18.541.0801.2055 3.3. 90.39 .00.00.00000 02740 14.138.13.392.1301.2047 3.3. 90.39 .00.00.00000 

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

17.4- 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 1 7 .1. 

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

17.6- 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 084/2018. 

17. 7- O pagamento será efetuado pela Tesouraria do Licitador/Contratante. 

17.8- 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. 

18 - DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DOS RECURSOS 

18.1- 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; 

18.2- 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. 

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

~,~8 
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18.4- 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. 

18.5- 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. 

18.6- 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. 

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

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

19 - VIGÊNCIA E EXECUÇÃO 

19.1 - O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (dose) meses, contados a partir 
da data de assinatura do instrumento contatual, não podendo ser prorrogado. 

20 - DA CONTRATAÇÃO 

20.1- 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. 

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

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

20.3- 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. 

20.3.1- 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.? 8.666/93. 

20.3.3- É vedada a subcontratação total ou parcial do contrato. 
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19.4- 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. 

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

20.5.1- 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. 

21 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

21.1- 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. 

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

21.3- 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. 

21.4- 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. 

21.5- A licitação não implica da obrigatoriedade de compra por parte do Município de Planalto. 
Até a entrega do empenho, poderá o licitante vencedor ser excluído da licitação, sem direito a 
indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se a contratante tiver 
conhecimento de qualquer fato ou circunstância superveniente, anterior ou posterior ao 
julgamento desta licitação, que desabone sua idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou administrativa. 

22 - ANEXOS DO EDITAL 

22.1- Integram 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 
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ANEXO VII - Minuta de Ata de Registro de Preço; 
ANEXO VIII - Relação de veículos, caminhões/ônibus e máquinas 
ANEXO IX-Termo de Referência 

Planalto-PR, 19 de setembro de 2018. 

3.~~-vÁ 
t' INÁCIO JOSÉ WERLE 

Prefeito Municipal 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 084/2018 

ANEXO II - CARTA DE CREDENCIAMENTO 

CNPJNº 

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 

084/2018, 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) 

22 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 084/2018 

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO 

( documento obrigatório) 

RAZÃO SOCIAL: 

CNPJNº 

ENDEREÇO FONE: 

------- MUNICIPIO: EST. 

------- 
O representante legal da empresa _ 

, na qualidade de Proponente do procedimento ----------------- 
I i citatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 084 /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 

23 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 084/2018 

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 084/2018, instaurado 

pelo Município de Planalto, que não fornos 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: 

RGICPF 

CARGO 

24 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 084/ 2018 

ANEXO V - DECLARAÇÃO DE ORSERV ÃNCIA AO DISPOSTO DO INCISO XXXIU 
DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

CNPJNº 

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade de 
PREGÃO PRESENCJAL Nº 084/2018, por seu representante, declara, na fonna 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 n? 6.544, de 22 de novembro de 1989, encontra-se em situação 

regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso 
XXXIII do artigo 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 084/2018 

ANEXO VI - Declaração de enquadramento cm 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 ~-------~------~-=- 
licita tório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N° 084/2018, instaurado pelo 
Município de Planalto, declara para todos os fins de direito que estou(amos) sob o regime de 
microempresa ou empresa de pequeno porte, para efeito do disposto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 LC 147/2014. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

Local e data / / 
----- 

NOME: 

RGICPF 

CARGO 
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ANEXO VII - (MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS) 

MUNICÍPIO DE PLANALTO-PR 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº . 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 084/2018 

Aos dias do mês de de , o Município de Planalto - PR, inscrito no CNPJIMF 
sob o n" 7 6 .460.526/0001 -16, com sede à Praça São Francisco de Assis, n o 15 83, centro, 
doravante denominado Prefeitura, representada pelo seu Prefeito Municipal, Sr , nos 
termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, do Decreto Municipal nº 
2 72 7 /2007, Decreto Muni ci pai 46731201 7 e da Lei n o IO. 5 20/02, em face da e lassificação das 
propostas apresentada no Pregão Presencial SRP nº 084/2018 , por deliberação do Pregoeiro, 
devidamente homologada e publicada no Diário Oficial do Município de Planalto em , 
resolve REGISTRAR OS PREÇOS da empresa classificada em primeiro lugar, observadas as 
condições do Edital que rege o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem . 

................................................ , sediada na , nº , na cidade de 
................. , Estado do , inscrita no CNPJ sob o nº e Inscrição 
Estadual sob o nº , doravante designada CONTRATADA, neste ato 
representada por seu Sr , portador do RG nº e do CPF nº . 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. O objeto desta Ata é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELÉTRICO DA FROTA DE VEÍCULOS, 
CAMINHÕES/ÕNIBUS E MÁQUINAS PESADAS DESTE MUNICÍPIO DE PLANALTO, 
PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, objeto, para atender às 
necessidades do Município de Planalto, conforme especificações do Termo de Referência e quantidades estabelecidas abaixo: 

DESCRIÇÃO/ MARCA/ 
PREÇO PREÇO ITEM 

FABRICA ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL NTE 
R$ R$ 

1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as aquisições 
que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação especifica para a aquisição 
pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de aquisição em igualdade de condições. 

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE no DA ATA DE REGISTRO DE PRE os 
2.1. A presente Ata terá validade por I 2 (doze) meses, a partir de sua assinatura. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA AQUISIÇÃO 

27 
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3.1. A aquisição obedecerá à conveniência e as necessidades do Município de Planalto - PR. 
3.2._0 Município de Planalto efetuará seus pedidos à Detentora da Ata nos termos da 

Cláusula Quarta desta Ata, mediante comprovante de recebimento por qualquer meio. inclusive 
fac-símile ou e-mail, o qual deverá conter além dos requisitos da Cláusula Quarta, as seguintes informações: 

3.2.1. Número da Ata; 
3.2.3. Número do item conforme Ata; 
3.2.3. Dotação orçamentária onerada; 
3.2.4. Valor do material; 
3.2.5. Requerimento. 

3.3. O material deverá atender rigorosamente as especificações exigidas pela Contratante. 

4. CLÁUSULA UARTA - DO PRAZO LOCAL DE ENTREGA E CONDI ÕES DE RECEBIMENTO/EXECUÇÃO 

4.1. A empresa vencedora do certame deverá executar os objetos solicitados em até 48 
uarenta e oito horas atendendo a todos os re uisttos constantes no item 14 do edital 

a ós a solicita ão formal do Municí io de Planalto, , a qual somente poderá ocorrer 
posteriormente à elaboração de requerimento de compra/serviço pela Secretaria Municipal solicitante, nos termos do subitem seguinte. 

4.2. O requerimento mencionado no subitem anterior deverá conter as seguintes informações: 

a) Identificação da Secretaria Municipal solicitante; 
b) Discriminação dos objetos a serem adquiridos/executados; 
e) Loca] onde serão entregues/executados; 
d) Prazo para entrega/execução: 
e) Quantidade e medidas dos objetos, quando for o caso; 
f) Justificativa da quantidade requisitada e a necessidade da aquisição; 
g) Assinatura da( o) Secretária( o) Municipal solicitante. 

4.3. O requerimento deverá ser enviado ao Departamento de Licitações do Município que 
verificará a possibilidade da aquisição/prestação de serviços e encaminhará o respectivo pedido à 
empresa vencedora do certame, juntamente com a respectiva nota de empenho. 

4.4. A empresa licitante deve negar a prestação de serviços caso estes sejam solicitados sem 
a elaboração do requerimento e as informações previstas no subitem 4.2. 

4.4.1. A recusa fundamentada neste subitem não gera responsabilidade ou penalização para a empresa vencedora do certame. 

4.5. O não cumprimento do disposto neste item enseja a nulidade da contratação e 
responsabilização do ordenador de despesa por improbidade administrativa. 

4.6. O fornecimento de materiais/serviços pela empresa vencedora do certame sem a prévia 
elaboração do requerimento configura a concorrência da empresa para a nulidade do ato, 
configurando a má-fé da contratação, possibilitando a anulação de eventual nota de empenho 
emitida e o não pagamento dos produtos, sem prejuízo da adoção das medidas cabíveis para 
aplicação das penalidades previstas na Lei 12.846/2013. 

4. 7. As solicitações deverão ser carimbadas e assinadas pela comissão de recebimento, para fins de recebimento definitivo dos serviços. 

4.8. As solicitações provenientes da Secretaria participante da Ata de Registro de Preços, 
após o recebimento definitivo dos bens, deverão ser annazenados em arquivo próprio no 
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Controle Interno ou no Departamento de Licitações do Município ou na própria Secretaria 
Solicitante, permitindo a fiscalização de órgão interno e externos. 

S. CLÁUSULA QUINTA-DO PAGAMENTO 

0.1. O a amento será feito elo Municí io de Planalto/PR de acordo com o item 
17 do edital de forma arcelada conforme o fornecimento dos rodutos somente a ós o 
recebimento definitivo dos servi os nos termos do item 14 do edital do certame. 

0.1. Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento. 

0.2. A CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser 
efetuada pela CONTRATADA, que porventura não tenha sido prevista nesta Ata de Registro de Preços. 

0.3. As despesas com a aquisição dos objetos registrados nesta ata serão empenhadas nas seguintes dotações orçamentárias: 
DOTAÇÕES 

Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso 00250 02.103 .04.122.0402.2007 3.3.90.39.00.00.00000 00670 05.116.15.452.1501.2053 3.3.90.39.00.00.00000 00720 06.119.26.782.2601.2067 3.3.90.39.00.00.00000 00980 07.121.12.361.1201.2036 
3.3.90.39.00.00.00103 00990 07.121.12.361.1201.2036 
3.3.90.39.00.00.00104 01380 08.124.27.812.2701.2069 3.3.90.39.00.00.00000 01560 09.126.10.301.1001.2027 
3.3.90.39.00.00.00000 02240 10.144.08.244.0801.2024 
3.3.90.39.00.00.00000 02270 l 1.133.20.606.2001.1058 
3.3.90.39.00.00.00000 02640 13.136.18.541.0801.2055 
3.3.90.39.00.00.00000 02740 14.138.13.392.1301.204 7 
3.3.90.39.00.00.00000 

6. CLÁUSULA SEXTA - DO CONTROLE DA EXECU ÃO DO CONTRATO 
6.1. A fiscalização da Ata de Registro de Preços será exercida por representante da 

Secretaria Municipal de Administração e Secretaria Municipal de Serviços Rodoviários, 
conforme termo de referência, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da 
execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração, bem como atestar a prestação de serviços, nos termos do item 14 do edital. 

6.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 
fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou material inadequado ou de qualidade inferior, e, na 
ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e 
prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666/93. 

6.3. O fiscal da Ata de Registro de Preços anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução da Ata de Registro de Preços, indicando dia, mês e ano, bem como 
o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à 
regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade 
competente para as providências cabíveis. 
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6.4. Ficam credenciados pela Administração do Município, para fiscalização da Ata de 
Registro de Preços, bem como prestar toda assistência e orientação que se fizer necessária, os 
servidores Rudinei Paulo Marques Correa e Berlindo Leviski para, junto ao representante da 
CONTRATADA, solicitar a correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem 
verificadas, as quais, se não sanadas no prazo estabelecido, serão objeto de comunicação oficial à 
CONTRATADA, para aplicação das penalidades cabíveis. 

6.5. A fiscalização para cumprimento da presente Ata, por parte da Contratante, poderá ser 
alterada, a qualquer tempo, mediante autorização e posterior comunicação à CONTRATADA. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA-DA ALTERA ÃO DA ATA DE REGISTRO DE PRE OS 
7.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, 

inclusive o acréscimo de que trata o § 1 º do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 
7.2. O preço registrado poderá ser revisto nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do 

art. 65 da Lei nº 8.666/93, em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado 
ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores. 

7.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tomar-se superior 
ao preço praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá: 

7.3.1- Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado; 

7.3.2 - Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido e cancelar o registro, sem aplicação de penalidade; 

7.3.3 - Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação, 
observada a ordem de classificação original do certame. 

7.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, 
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

7.4.1. Convocar o fornecedor visando à negociação de preços e sua adequação ao 
praticado pelo mercado nos termos da ªHnea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 
8.666/93, quando cabível, para rever o preço registrado em razão da superveniência de fatos 
imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos 
da execução do ajustado, ou, ainda cm caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, 
configurando álea econômica extraordinária e extracontratual. 

7.4.2. Caso inviável ou frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso 
assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido do fornecimento, sem aplicação da 
penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 

7.4.3. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação, quando cabível. 

7.5. A cada pedido de revisão de preço deverá o fornecedor comprovar e justificar as 
alterações havidas na planilha apresentada anteriormente, demonstrando analiticamente a 
variação dos componentes dos custos devidamente justificada. 

7.6. Na análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, a Administração adotará, para 
verificação dos preços constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido, pesquisa de 
mercado dentre empresas de reconhecido porte mercantil, produtoras e/ou comercializadoras, a 
ser realizada pela própria unidade, devendo a deliberação, o deferimento ou indeferimento da 
alteração solicitada ser instruída com justificativa da escolha do critério e memória dos 
respectivos cálculos, para decisão da Administração no prazo de 30 (trinta) dias. Todos os 
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documentos utilizados para a análise do pedido de revisão de preços serão devidamente 
autuados, rubricados e numerados, sendo parte integrante dos autos processuais. 

7. 7. É vedado à Contratada interromper a entrega dos materiais enquanto aguarda o trâmite 
do processo de revisão de preços, estando. neste caso, sujeita às sanções previstas no Edital 
Convocatório, salvo a hipótese de liberação do fornecedor prevista nesta Ata. 

7.8. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação 
parcial ou total da Ata de Registro de Preços, mediante publicação no Diário Oficial do 
Município, e adotar as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa, nos termos 
do parágrafo único do art. 19 do Decreto 7.892/13. 

7.9. É roibido o edido de revisão com efeito retroativo. 
7.10. Não cabe repactuação ou reajuste de preços da contratação, salvo nos casos previstos acima. 

7.11. Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada da 
Ata de Registro de Preços aos órgãos participantes, se houver. 

8. CLÁUSULA OITAVA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO 
8.1. O fornecedor terá o seu registro cancelado por despacho do órgão gerenciador, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo específico além das hipóteses contidas no edital, quando: 

8.1.1. Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
8.1.2. Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não 

assinar o contrato, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 
8.1.3. Sofrer sanção prevista nos incisos IIl ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 

8.666/93, ou no art. 7° da Lei nº 10.520/02. 

8.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, 
decorrente de caso fortuito ou força maior. que prejudique o cumprimento da ata. devidamente comprovados e justificados: 

8.2.1. Por razões de interesse público; 
8.2.2. A pedido do fornecedor. 

8.2.3. Em qualquer das hipóteses acima, o orgao gerenciador comunicará o 
cancelamento do registro do fornecedor aos órgãos participantes, se houver. 

9. CLÁUSULA NONA - DAS INFRA ÕES E DAS SAN ÕES ADMINISTRATIVAS 
9.1. Comete infração administrativa, a licitante/ Adjudicatária que, no decorrer da licitação: 

a) Não retirar a nota de empenho, ou não assinar o contrato, quando convocada dentro do prazo de validade da proposta; 
b) Apresentar documentação falsa; 
e) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
d) Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade; 
e) Comportar-se de modo inidôneo; 
t) Cometer fraude fiscal; 
g) Fizer declaração falsa; 
h) Ensejar o retardamento da execução do certame. 

9.2 - Sem prejuízo das demais penalidades previstas na legislação em vigor, o contrato que 
se tornar inadimplente, ou cuja justificativa não seja aceita pela Administração, estará sujeito as 
seguintes sanções cumulativas ou não, conforme estabelece a Lei de Licitações. 
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9.3- 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. 

9.4 - A inexecução contratual, inclusive por atraso iajustificado na execução do contrato, 
sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da 
infração, obedecidos os seguintes limites máximos 

a) Ocorrendo atraso, ou não realização da entrega do objeto conforme contratualidade, 
injustificado, a Contratada incidirá em multa na ordem de 1% (um por cento) sobre o valor total 
percebido pela Contratada, por dia de atraso na entrega. 

b) 10% ( dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da 
obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de 
negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados da ata de sua convocação; 

e) 10% ( dez por cento) sobre o valor do contrato por infração a qualquer cláusula ou 
condição do contrato, aplicada em dobro na reincidência; 

d) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento do objeto; 

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

f) 2% ( dois por cento) sobre o valor do contrato, por infração à qualquer cláusula ou 
condição do contrato, aplicada em dobro na reincidência; 

g) 10% ( dez por cento) sobre o valor total do período de vigência do contrato, contados da 
última prorrogação, no caso de rescisão do contrato por ato unilateral da administração, 
motivado por culpa da Contratada, garantida defesa prévia, independentemente das demais sanções cabíveis; 

9.5. 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 ESCRJTA, com o intuito de registrar o comportamento inadequado 
do licitante e/ou contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem prejuízos graves ao município. 

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

4) a multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do contratado faltoso. 

5) se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a contratada 
responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 
Administração, ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente. 

6) não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar 
diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta. 

7) as multas previstas neste item, não tem caráter compensatório e o seu pagamento não 
eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 

8) serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e 
impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nas disposições legais citadas. 

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

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DO PREÇO 

10.1. Durante a vigência de cada contratação, os preços são fixos e irreajustáveis. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
10.1. As obrigações do contratante e da contratada são aquelas previstas no edital. 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 
12.1. Os materiais serão recebidos na forma do item 14 do edital. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DO FORO 
13.1. Para as questões decorrentes da execução deste instrumento que não possam ser 

dirimidas administrativamente, fica eleito o foro da Comarca de Capanema, com referência 
expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
14.1. A execução do contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas 

cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-lhes, supletivamente, os 
princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, na fonna do artigo 54, 
da Lei nº 8.666/93, combinado com o inciso XII, do art. 55, do mesmo diploma legal. 

14.2. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando-lhe todos os seus 
dispositivos, o edita! do Pregão Presencial SRP o' 084/2018 , o seu respectivo Termo de referência, e a proposta da empresa. 

14.3. A Detentora da Ata deverá manter, enquanto vigorar o registro de preços e em 
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas no Pregão Presencial SRP nº 084/2018. 
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14.4. Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada 
pelo Excelentíssimo Senhor Inácio José Werle, Prefeito Municipal do Município de Planalto, e 
pelo (a) Sr.(a) ----------, qualificado preambulannente, representando a Detentora da Ata. 

Planalto - PR, de de 2018. 

Inácio José Werle 
Prefeito Municipal 

Detentora da Ata (NOME) 
Representante Legal 
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ANEXO VIII - Relação de veículos, caminhões/ônibus e máquinas pesadas. 

RELAÇÃO DE MÁQUINAS MODELO/MARCA 
ANO CARREGADEIRA - CATERPILLAR 924G 
1992 RETRO ESA V AD EIRA 895- NEW HOLLAND 
2015 P A TROLA - CA TERPILLAR 120G 
1978 CARREGADEIRA-NEW HOLLAND 128 
1989 CARREGADEIRA- MASSEY FERGUSUN 86 HS 
2014 ESCAVADEIRA HIDRA ULICA-KOMATSU PC 
2015 160 

RETRO ESCAVADEIRA- JCB 
2013 CARREGADEIRA- MASSEY FERGUSEN 86 HS 
1990 RETRO ESCAVADEIRA- NEW HOLLAND LB 90 
2009 ROLO COMP ACTADOR- MULLER V AP 70 
1992 MOTONIVELADORA-CATERPILLAR 140 B 
1982 CARREGADEIRA- MICHIGAN 55 C 
1988 TRATOR- COMA TSU D 50 
1989 ROLO COMPCT ADOR-MULLER V AP 70 
2000 MOTONIVELADORA- CA TERPILLAR 120 K 
2010 RETO ESCAVADEIRA- JCB 3CX 
2017 ROLO COMPACTADOR HAMM-TOYOTA3411 2017 TRATOR JOHN DEERE 

RELAÇÃO DE VEÍCULOS 
FIAT UNO MILLE WA Y ECONOMY 

2013/2014 CHEVROLET SPIN l,8L MT LTZ 
2017 /2018 FIAT PALIO WEEK/HLX FLEX 
2007/2008 HYUNDA Y TUCSON GLB 
2011/2012 WOLKSV AGEN GOL 1.0 G IV 
2009/2009 GM ASTRA SEDAN ELEGANCE 
2004/2005 WOLKSV AGEN GOL 1.0 G IV ECONOMIC FLEX 
2013/2014 FIAT UNO MILLE W A Y ECONOMI 
2013/2013 WOLKSV AGEN GOL 1.0 G IV 
2011/2012 FIAT UNO MILLE ECONOMY 
2009/2010 FIAT PÁLIO 
2014/2015 WOLSV AGEN KOMBI 
2012/2012 CHEVROLET SPIN l.8L MT 
2017/2018 FIATSTRADA WK CC E 
2017 /2018 FIAT PÁLIO PIRE 
2015/2015 FIAT STRADA PIRE 1.4 
2011/2011 FORD F-1000 TURBO 
1993/1993 FIAT STRADA PIRE FLEX 
2009/2009 TOYOT A BANDEIRANTES BJ50 L V 
1998/1998 TOYOTA CAMINHONETA/e ABERTA 
2001/2001 WOLSV AGEN KOMBI 
1994/1994 
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FORD ESCORT 1.8 GL/GOVERNO 
1996/1996 FIAT STRADA PIRE 
2009/2009 FIAT STRADA ADVENTURE 
2008/2008 FIAT PÁLIO ATRACTIV 1.4 
2013/2013 FIAT UNO MILLE WAY C N 
2013/2013 FIAT UNO MILLE/B.G / S.V. 
2013/2013 FIAT UNO MILLE FIRE/S.F AMÍLIA 
2013/2013 FIAT UNO VIVACE/FCO BELTRÃO 
2011/2012 FIAT PÁLIO 
2007 /2008 FIATPÁLIO 
2014/2015 CHEVROLET COBALT 
2016/2017 FIAT PALIO 
2015/2016 CHEVROLET ONIX l.OMT JOYE 
2017/2018 CHEVROLET SPIN l.8L AT LTZ 
2017/2018 CHEVROLET ONIX 1,0 MT JOYE 
2017/2018 FIAT STRADA PIRE 1.4 
2011/2011 GM CORSA SEDAM CLASSIC LS 
2015/2015 FIAT STRADA/WORKING 
2013/2013 YAMAHA/XTZ 125 
2011/2011 FIAT UNO MILLE PIRE 
2013/2013 FIAT STRADA WORKING 
2015/2016 HONDA XLR 125 
2002/2002 DAFRA SPEED 150 
2010/2010 AGRALE CARRETA P / ILUM. PUBLICA 
1989/1989 

T'IT"""IT •. _....., A - 

- - - ! -4../V/ 

RELAÇAO DE CAMINHOES/ÔNIBUS MODELO/MARCA 
ANO WOLKSVAGEN CAMINHÃO 13.150 
2005/2005 WOLKSVAGEN MICRO ÔNIBUS 8.120 32 
2009/2010 M. BENZ ÔNIBUS 15.190 60 L 
2013/2013 WOLKSVAGEN ÔNIBUS 15.190 48 L 
2013/2013 AGRALE ÔNIBUS MPOLO 
2013/2013 WOLKSVAGEN ÔNIBUS 15.190 48 L 
2013/2013 AGRALE ÔNIBUS MPOLO 4X4 
2013/2013 WOLKSV AGEN ÔNIBUS 15.190 43 L 
2013/2013 IVECO ÔNIBUS CITYCLASS 29 L 
2013/2013 M BENZ ONIBUS 15.190 60 L BM 
2017 /2017 WOLKSVAGEN CAMINHÃO/BASC 14.150 
1998/1998 WOLKSVAGEN CAMINHÃO/BASC 14.140 
1990/1990 WOLKSVAGEN CAMINHÃO/BASC 14.140 
1990/1990 FORD CAMINHÃO/BASC 2622 6X4 
2011/2012 FORD CAMINHÃO/BASC 1317 
2010/2010 FORD CAMINHÃO/BASC 1317 
2009/2009 FORD CAMINHÃO/BASC 1317 
2009/2009 M. BENZ CAMINHÃO ATRON 2729 6x4 
2014/2014 
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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 

SCANIA/ 420 CAVALINHO /TRATOR 
2006/2006 /TRAÇADO 

FORD/ CARGO 2628 CAMINHÃO BASCULANTE 
2011/2012 M. BENZ MICRO ÔNIBUS 21 L 
2013/2014 FIA T AMBULÂNCIA DUCATO 
2010/2011 RENAULT MINIBUS MASTER 16 
2011/2011 RENAULT AMBULÂNCIA MASTER/GOV 
2004/2004 M. BENZ AMBULÂNCIAPICKUPECIA/GOV 
2014/2015 MARCOPOLO ÔNIBUS VOLARE 
2014/2015 MARCOPOLO ONIBUS VOLARE 
2014/2015 M. BENZ SPRINTER 515 
2014/2015 VOLVO ÔNIBUS MPOLO VIAGGIO 
2002/2002 IVECO MICRO ESCOLAR 25 L 
2009/2009 WOLKSV AGEN CAMINHÃO 15.180 MELOSA 
2010/2010 WOLKSVAGEN CAMINHÃO DRC 8.160 
2013/2013 WOLKSVAGEN CAMINHAO VW /15.180 CNM 
2010/2011 
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IVANI COlll - ME 
CNPJ Nº: 72.374.531/0001-55 

ENDEREÇO: AV. CAXIAS DO SUL 
FONE: (46) 3555-1290 

MUNICIPIO: PLANALTO 
Nº232 

EST:PR 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 084/2018 

ANEXO Ili - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL: IVANI COLLI - ME 
CNPJ Nº: 72.374.531/0001-55 J 
ENDEREÇO: AV. CAXIAS DO SUL Nº 232 çt.'Y 
FONE: (46) 3555-1290 '\ Çy 
MUNICIPIO: PLANALTO EST: PR w 

O representante legal da empresa IVANI COLLI - ME, na ' \ 
qualidade de Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade de 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 084/2018, 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. 

PLANALTO, 01 DE OUTUBRO DE 2018. 

IVANI COLLI 
RG: 3.483.575-6 

CPF: 554479029-91 
TITULAR 

A J l 
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~ .. -----.. •••• ~.,."°"'""""--- 
LOCAL DATA fMJSSÃo 

PLANALro, PR 22/09/2015 ~~- 
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Por ser a expressão .c:Ja·. v··. erdade, firmamos o presente. __ .1 .. · ..... 
. é ,> 

' ···) 

IVANI COlll - ME 
CNPJ Nº: 72.374.531/0001-55 

ENDEREÇO: AV. CAXIAS DO SUL 
FONE: (46) 3555-1290 

MUNICIPIO: PLANALTO 
Nº232 

EST:PR 

PREGÃO PRESENCIAL Nº084/2018 

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

RAZÃO SOCIAL: IVANI COLLI - ME 
CNPJ Nº: 72.374.531/0001-55 
ENDEREÇO: AV. CAXIAS DO SUL 
FONE: (46) 3555-1290 
MUNICIPIO: PLANALTO 

Nº 232 

EST:PR 

O representante legal da empresa IVANI COLLI ME, na 
qualidade de Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade de 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 084/2018, instaurado pelo Município de Planalto, 
declara para todos os fins de direito que estou sob o regime de microempresa 

ou empresa de pequeno porte, para efeito do disposto na Lei Complementar 
123, de 14 de dezembro de 2006 LC 147/2014. 

PLANALTO 01 DE OUTUBRO DE 2018. 
I 
I 

li 
/ 

L 
JVANI COLLI 

RG: 3.483.575-6 
CPF: 554479029-91 

TITULAR 

,1 ) (! 



CERTIDÃO SIMPLIFICADA 
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição. 

,:-- -- ----·---- ----· - - -- 
! Nome Empresarial 
/ IVANI COLLI - ME 

/ Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO 
!----------·- ----- -·-- --- ----· '-·--- ---·----·- ----- 
I Número de Identificação do Registro de CNPJ Data de Arquivamento f Data de Início / 
I Empresas - NIRE (Sede) do Ato de inscrição I de Atividade I 
~~92~2:·~---------- ----- 72.:74.531/0~~- --- 24~~6!1993 02/05/1993 __ li I Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro/Distrito, Município, UF, CEP) 

1
/ ôr!:DA_CAXIAS DO SUL,_232, CENTRO,_PLANALTO, PR, 85.750-000 ------------------------··- ·-·------- 

Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; / 
I Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores; 1 
SeMços de instalação, manutenção e reparação de a<e,só,ios para ••louros automotores; i 

~

!Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; i 

Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores; / 

Serviços de alinhamentoe balanceamento de veículos ----------------------------·----- __ J I Capital: R$ 50.000,00 1 Microempresa ou I 
i / Empresa de Pequeno Porte f (CINQUENTA MIL REAIS) j (Lei n' 123/2006) 

/ i Microempresa I /
----· -· 1 1 

Último Arquivamento ' Situação da Empresa r 

! Data: 21/09/2017 Númem; 20176359443 I ~ - REGISTRO ~TIV~O ~ - J 
li Ato: ALTERAÇÃO r Status 

I 
I Evento (s): Al TERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 1 )(XXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxxx 
f----_ - ---------·---------------------------------'--- ! Nome do Empresário 
l IVANI COLLI 

Pár:1ina: 001 / 001 

Identidade: 34835756,11/PR 

Estado Civil: Solteiro CPF: 554.479.029-91 

Regime de Bens: Não Informado 
CAPANEMA - PR, 01 de outubro de 2018 18/561915-0 

111111/lll lllll lllll li/li //Ili 11111111111 

LIBERTAO BOGUS 
SECRETARIA GERAL 

H..ucatelli 
RG.: 3.463.294-4 / PR 



INSTRU'ç(jf:$ DE"lllUENCff,IMOITO NO. ~RSO . 
\ '\\t·r-· 

:} 

~ ~, 

:tun . OOLI.iX · 

j 
a 

~L 1 · 1 ""AC>. euro LTl)A • C.G-C. ~-.MIJOOOl-l!IJ • AU4 ~. 201! • CAMPlNAS • SI' \l 

not~ra1 de'Dl:ONIZXO 0:ERQIDURA.::sa. 
CIDADE E SIGLA 00 .ESTADO llll&,SJI,BlRO Cl..&.SAlX) "'''H.;JONAUDAOE , PÃ!S 

E.STAoOCiviL 
r;1hoae: TERGYno OOI,!,l: Z DE :&a'REAIUNA 00]'.ER QOLL:r 

l=JUACÃO 

OOl!EROIAN'?E ,:,rofissto 

identidade J.483.575.-6 
NUMERO 

f IÍIST.~ Pn. 
. l>RGAÓ.EXPÊ0tôóilis,dl.A) -U.- 

CONl'INUAÇÃO . . 
não estando lncur!l!) em nenhum dó$ crimes Pl'evistos em lei que o impeç., de exercer ativk:lade mercantil, e nao !>QS&ulndo outra firma individual i'egistradaêdeclara per'! fins de inscri,;Ao no Re11istro do Comércio, 

Aros -:~;,, "· 

mfiJ t • COHSTilUCÃQ 
. a .. IN$C,.._·-Q.EiTil'AN$F. oe SEDE DE OUTRA UF 

e · AL Tff\AC'ÃO OE OAOOS DA SEDE 
-, ..... ! HQMI ÇO!"EllC....(~ •. s , . , ., 

lf:.• ·~.-'. .. ~. ~ º L Lp: : : : : :: : .:. : : : : :. : : : : : 1 
, , MJ\ . , •• .-:f;392025 4 te MllCO.,,f'IU,t.L , , : e 41 

, l..·": •• , t t ma , , . , , , , , , 
1 ---·---·~·-=· . 
f .,,R: l1 :": t t rr t :• :ª'?'! : : : : : : : : : : : : : : : : j i ftOME 00 BA,IARO/Q,l9'Pflfro 

~· 9' i! lfl ,~\!! ,o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t 1 1 1 1 1 t r I t J I CEP •• • NOME DO "IUOOCIP<O 
f.,. • 8 1 J ~ •· PJ..AnLTO , { 

2 • .-BERTlJRA DE AUAL 
.•• ABERTURA DE Fll..UllL EIM OUTA:4 UF 
• • ALTERAÇÃO DE DADOS OE AUAJa 
S • CANCELAMENTO DE ffUAt. 

t<U""t ' 

G, O, O, O: o t . 1 ('!R.mTA lttLfI6ES DE CRUZEIRO s): 
CAPlfA.L OU ÓESiAOUE DÊ CAPITAL, ~ EXTENSO . _ __ _ _ _ \"\ ·- ' - 1.:-:: - --- - ,- ; - . ' ~ \ \ 

ICONTINU<ICÃÔÍ tNIClilit'OA.S ATIVIDADES 

OIAo ""'S ANO 

lmci t2 'º ,5 ,, ,3 t CGC • bn1.co 'liH'dom .ec:wnrOJe m., .. ,.,,,.,,, 1 ·. 
08.JETOl.ATll,jiDADE ECONÔMlCA,t: .". -·.: ._.: .. .: 

OOdROJ:O DE PEOA.s,Ãc:Êssd1t:ros E AJt'l'l'.GOS ~TRIOOS 
PAlU. VEJ:OOLOS E 'l'.R.l.'!OBES 

...._ · AUTdNTiCACAQ íUSO OA .JUNTA COMERCIAl.i , Ili 

Dec1&ra para o Res;iatro Espeoi&l como lf)[IOR8EMPRESA"que ae enquadra a 
Le~ :Pedera.J. n•7.256 de 27.ll.8~ · 

Para verificar a autenticidade acesse www.Juntacomercialpr.gov br 
e informe o número 185476708 na Consulta de Autenticidade 

Consulta disponível por 30 dias 

Você deve insta:ar o certificado da JUCEPAR 
www.juntacomerci ai. pr.gov. br/certificado 

,t9J0 



Departamento Naciona! de Registro do Comércio 

1'11l'm;\R•Ml@AAIMI 
DO PARANÁ 

:g~~~~gESDEPREENCHIMENTO DECLARAÇÃO DE FIRMA MERCANTIL INDIVIDUAL 

NASCIDO EM (data de nascimento) 

NATURAL DE (cidade e sigla do estado) 

IVAN! COLLI. - 

N° DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial) ~RODEIDENTIFICAÇÁO DO REGISTRO DE EMPRE.SA 
I NIRE DA SEDE 

• ---------. ·----······-·· ..i . 41103:920254 ·---·-·- _:__ ··•······ NOME DO TITULAR (completo, sem abreviaturas) 

14.07.1964 
;PROFISSAO 

/,,,,ãeJ BARBARINA COVER COLLI 
_J --==c-,---~------ 

COMERCIANTE ICPF(número) 

I EMANCIPADO POR ( forma de emancipação. somente no caso de menor) 'UF i 

! PRi 
·-. --·----t- --- ----------- 

r ôrgão emissor 
, TT 

- - : -- 
RESIDENTE NA (LOGRADOURO ·rua, av, etc) 

número 

3.483.575-6 
IDENTIDADE 

COMPLEMENTO 
AV RIO GRANDE DO SUL !NUMERO 

1 BAIRRO I DISTRITO 779 FRENTE T CEP I CÜDIGO DO MUNICÍPIO 
/ 1 (Uso da Junta Comercial) ..i;xv i 85750-000 1 ···~· .,~,, ·~ ··---- 1 UF -j 

CENTR" 

PLANALTO f--- ·--- 

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade mercantil, que não possui outra firma mercantil individual e requer: 

CóD~rTO-oÊs~;J~iQ-- - ----- ·-- róDIGo;21ENTO DE~~~i~ DE~~8--·-- 
NOME EMPRESARIAL 

PR 

MUNICIPIO 
------------- CENTRO 

LOGRADOURO (rua. av, etc.) 
IVANI COLLI - ME 

-- .. -·-----·--·- ···-----·---·-·-· /NUMERO 

1 232 
1 

CEP füõDIGO DO MUNICIPIO 

B 5750-()00 / (Uso da Junta Comercial) 
-----------·--· /UF ! CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) 

PLANALTO i PR/ 
VALOR DO CAPITAL· R$ ! VALOR DO CAPITAL (por extenso) 

1 

! CINQUENTA MIL REAIS 

AV CAXIAS DO SUL 
COMPLEMENTO . . . BAIRRO! DISTR:TO . 

continuação (capita! por extenso) 
50.000.00 

---~--------- 
CÓDIGO DE ATIVIDADE rDESCRIÇAO DO OBJETO (ATIVIDADES) 
ECONÓMICA iAtividade principal 

~CQMSRCIO...J:2JL~SCAS E ACESSOllOS E ARTIGOS BLETRICOS 

l VEÍCULOS E 'l'.RA1'0RES. _,,.,,,"' . ,; , . Jc: /Atividades secundárias 

DATA DE INiCIO DÃs ATIVl~ADES - j_.NÚMERO DE INSCR·;,ÇÃO NO CGC ~u CNPJ TRANFERl':NCIA DE SEDE DE OU~RA'tw'"'IUF '''"" 
02/05/93 '; 12. 314. 531/0001-55 NIREanterror / 

DATA--·--~ ASSl~,f TUffl D971TU)..AR 

04. 07 • 2002 \ ·v )/ / 

_.,,,... , __ •...... ~---· 

i AUTENTICAÇÃO 

JUfffAC01v'IERCIATD1YPA~1'1A ; , , 

t·. ESCRITORIO REGIONAL DE FRANCISCO BEL TRAO 
; CERTIFIC,O O REGISTRO EM: O 5 / O 7 / 2 O O 2 ',' .. ', 

, ' SOB O NUMERO: U 
º 20021749469 <Cflt -. :• .. ~' 3 !~J>,t. 

~ '"'::-·~~- M·'!\ ~··>J Protocolo: 02/17 4946-9 · · ._. __ ,.~ .» 

----------- 2mpr2sa:41 
IVANl' COLLI 



Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comé;-cio Exterior 
Secreiaria do Desenvolvimento da Produção 
Departamento Nacional de Registro do Comércio 

INSTRUÇÕES DE 

NIRE DA FILIAL (preencher somente se 

se i";;;;i1.2rn i''.;'oJ~110 ~ ,. ,; l 

, PI.A.NAI,TO 1 l-"I\' 
.oíiJ declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresãria, que não possui outro registro 

de empresário e requer à Junta Comercial do EstadJ do Paraná • 
CÓDIGO DO ATO DESCRIÇÃO DO ATO -- 1 CÓDIGO DO EV:::NTO [ DESCRIÇÃO DO EVENTO 

' 1 1 €"1€12 . 1 0.'i!l 
CÓDIGO DO EVENTO - ~ÓOIGO DO Evrnro 

UF 

I< DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc.) f NÜMERO j 
r.. ~r "'":· - "' o» '?.11'!', ·i, ._O t! "" ,:r7·9 1''$ \! .,{ ,i ,., ,,.:;·.,,th:;1r .lJ l;j l,,' li:il • ., ,U 1 

co,ec,~,m I M,eeo wmmw 'cce '""'º' ''"°''"'" 
. (Uso da Junta Comercial) L crnr.rRo _ s,1,0-000 MUNICÍPIO 

BAIRRO! DISTRITO 

lNOM i E EMPRESARIAL _J____ 

," •"t,ró,·":""',!"ó,-" ,•~.'!f,·1 ;·t i\J.t. t~..;"~k\1,1 t,..t.,....: 
! DESCRIÇAO DO EVENTO 

_____________ j_~-L ~' \1\D 

iNÜMERO 
1 

MUNICIPIO MTRO 

20:eCOO • .QO 
VALOR DO CAPITAL (por extenso) 

ELETRÔNICO (E-MAIL) 

PR 

CEP 

85750-000 
CÓDIGO DO MUNIÇlPIO 
(Uso da Junta ,Comercial) 

VALOR DO CAPITAL - RS 

CÓDIGO DE ATIVIDADE 
ECONÔMICA 

(CNAE Fiscal) 
Atividade principal 

,J..tividades secundárias 

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 

COMiRCIO Oi P.ti1;;AS E: A.CESSOi:IOS R ARTIGOS l'l:LB.'TRICOS PARA 
VEic:tJLOS E: TRATORES 

DESCRIÇÃO DO OBJETO 

':\ 

·~ ----·--t,s::;.~'>·~/j,T'\JR:~· .. I NUMERO DE I NS CR IÇÃO NO CN PJ TRANS FERÊNCJA DE"'SOCE°'D"E"'o=-u=o°'E-CFC,IL71A;.,:l-.,D""E'=o"'uT_'°')"'~, ~ó'. ~- E,, ·-.,--,,,,-o-.· "', ;,CC..:'°""'""'u"s"'o°'o:-'Aê'J~U"'N'°'T"'A-0.c"o"M.""'E'°R"'c"1A"'L-~ 
-'' / /, ,.,. NIRE anterior ',;, • .,,. ··• fE?~~\iº-"·p:::---i J. SIM oo,,Q311993 , 1:::,74:,31, 0001-~5 ur ,;:.,,~,.,,L;.J;.,,, 

í'ASSINATURA Di\-FIRMA PELO EMPRESARIO (ou pelo representant~ /assistente/ g·e~-.e-·7te,-.,./ p=-r_o_c,,_u~raccd"'o~r)c-----------------'----..--'------------, 

~- 
ASSINATURA DO EMPRESÁRIO ~ 



·····-------·---·----~·----·-- 

Secretaria da Micro e Pequena Empresa 

' Secretaria da Racionalização e Simplificação 

Departamento de Registro Empresarial e Integração 

41103920254 NI 

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO 
Folhas 1/1 

NOME DO EMPRESA.lUo {compfe10, sem abréviaturas) 
fVANICOLLI 

xxx {preencher somente se alo r, 

EMANCJPAoo PÕR(fonn.a de t'ffillncÍpa.ç.io - somente no C;'.!So <le menor) xxx II VF 

PR 
Cl>F(nürni:ro) 

554.479.029-91 

NAC!ONALIDADE 

BRASILEIRA 
SEXO 

Masculino REdlMEDE BENS(se ccsecoj 

ESTADO CIVIL 

SOLTEIRO(A) 

FILHODE- (pa-i) 

VERGINIO COLLI 

xxx 

NASC::mO EM (d.ira de nasclmt!nto) 

14/07/1964 lDENTioADE (nú:ok'rõ) 

34835756 

(mãe) 

BARARINA COVER COLL! 
Orgão emissor 

COMPLEMENTO 

FRENTE 

DoMlCILJADo NA (LOôRADoURo - rua, av, ele) 

AVENIDA RIO GRANDE DO SUL 

MUNICIPJO 

Planalto 

BAIRROIDJS1RJTO 

CENTRO CEP 

85750-000 

CóDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 
002 -ALTERAÇÃO 

A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANA , A JUNTA COMERCIAL DO XXX 
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer: 

CODIGO E DESCRIÇAO DO ATO xxx 
CóDIGO E DESCRIÇAO DO EVENTO 

021 (l) ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOW,E EMPRESARIAL) CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO xxx NOME EMPRESARIAL 

IVAN! COLLI - ME 

Ativi<la1foPrincipal 

Cú.0!GO DE ATJV10ADE ECONOMICA t D~crÍçiio d-o Objeto 

VALOR DO CAPITAL - RS I VALOR DÔ CAPITAL - (pocoxt,o,o) 

50.000,00 cinquenta mil reais 

PR 
PAJS 

BRASIL 

ENQUAílRAMENfo 

ME (Microempresa) COMPLE&IENTõ 

LOCRADoURü (rua.ev, etc) 

AVENIDA CAXIAS DO SUL 

xxx BAiRR°O!ÜISTRlTo 

MUffiCIPJO 
Planalto 

CENTRO CEP 

UF 
85750-000 

<CNAE Fiscu!) 

4520001, 45200 
4530704 

Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; Comércio a varejo de peças e acessórios 
usados para veículos automotores; Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos 
auto · erviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; Serviços de manutenção e 

aração elétrica e veículos automotores; Serviços de alinliamento e balanceamento de veículos automotores; 

4530703 
AtividaJe Secundâría 

0210511993 
TRANSFERÉNC!A DE SEDE OU DE FILIAL DE lJF 
OUTRA UF NIRE ANTERIOR 

DATA ASSINATURA 

12/09/2017 

l llllllll lllll Ili lll/l lllll lll/l li/li lllll lllll llll/ lllll lllll llll l/1/l lllll llll Ili/ 
PRl l 70001123593 

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMER'qAL 

• Este docwnento foi gerado no portal Em~re~a, f ã,cjll'ijr;,!lá,.,,, "' 

"! 
,.~''',,' ,~ .. ·,i~u'...:~; _,~.s-~1\ CERTIFICO º REGISTRO EM 2110912011 11, 38 SOB Nº 201763~9'.;:G:: r \ 

PROTOCOLO: l 76359443 DE 19/09/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO;" ,Í \ ,, \ 
ll 703674010. NIRE: 41103920254. , ) . ·~ •. ,,--~· ( \ 
IVAN! COLLI - ME ••. - .. ··"'"'".'.';"-7:'.::, ,-1 ., , , \ 

;:\;,,;~~--?.>-' t S;r~.r .... ~~~," \ 
Libertad Bogus ~ · •• '·"'"º''''~·' • ,.,,.,.-_~, <: SECRETARIA-GERAL ~· '\. 

CURITIBA, 21/09/2017 } 
www.empresafacil.pr.gov.br 

impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticida\ nos espectivos portais. 
Informando seus r·ê!s, ~cti vos código~ de. verificação 

' :J'l'\Jf'\ Q;-r, d..c.~ 

A validade deste documento, se 



RAZÃO SOCIAL: ANDERSON LUCAS ULRICH & CIA LTDA ME 
CNPJ N9.: 06.003.185/0001-74 

INSCRIÇÃO ESTADUAL N9.: 9029431610 
ENDEREÇO: RUA 4, nr. 58-AREA INDUSTRIAL FONE: {46)3555-1717 

MUNICIPIO: PLANALTO EST.: PARANÁ 

PREGÃO PRESENCIAL N9 084/2018 

ANEXO li - CARTA DE CREDENCIAMENTO 

RAZÃO SOCIAL: ANDERSON LUCAS ULRICH & CIA LTDA ME 

CNPJ NQ.: 06.003.185/0001-74 

INSCRIÇÃO ESTADUAL NQ.: 9029431610 

ENDEREÇO: RUA 4, nr. 58 - AREA INDUSTRIAL FONE: (46)3555-1717 

MUNICIPIO: PLANALTO EST.: PARANÁ 

Credenciamos o Sr. ANDERSON LUCAS ULRICH, portador(a) da cédula de identidade 

sob nQ 5.699.053-4 SSP/PR e CPF sob nQ 016.712.939-24. A participar do procedimento 

licitatório, sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N9 084/2018, 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 

J (\J 

\

(JJ.· 
\ 

\ -, 
Planalto/PR.02 de Outubro de 2018. 

NOME: ANDERSON LUCAS ULRICH 

RG: 5.699.053-4/PR CPF: 016.712.939-24 

CARGO: SÓCIO ADMINISTRADOR 

rn . -1 (assinatura com firma reconhecida)06.003.185/0001-7 4 

ANOERSON LUCAS ULRICH 
& C/A. LTOA. 

RUA 4, 58 - AREA INDUSTRIAL 
~750-ooo - PLANALTO p~ 



1 . 
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA 

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÁO DO PARANÁ 

REGISTRO GERAL: 5,699,053-4 DATA D!:EXPEDIÇÃO:t/;10212012 

. NOM~: ANDERSON LUCAS ULRICH 
,FILIAÇÃO: DAN/LO ULRICH 

MARL Y ULRICH 

NATURALIDADE: MEDIANEIRNPR 

DATA DE NASCIMENTO; 07/04/1976 

Doe. ORIGEM: COMARCA=CAPANEMNPR, PLANALTO 

C.CAS.AV.DIV=3381, LIVR0=11B, FOLHA=289 

_ _) 

Asi;::rN~T! IRA flQ.TITUL.AR 

T~ 



,i·,.~,w··'~'''"·'""'"~"·".·_·:·.": ... :./Yíí1t quotas no valor nominal de R$ 1,00 (hum real) cada uma, já integralizadas, distribuindo- ·.1 
! i,)__,,,.;,\ ~ t, 
i 

O 
Of~\Gií•:fo,L se \ntre os sócios da seguinte forma: ~~ 

t;_ . . &tio - ----- \ Quotas Participação(%) Valor (R$)1 ... ~ 
• t i L -, 
~ Cr<iit~uii,i ' . erson Lucas Ulrich -----±20.000 50% .. . .. 20.000,;0~ -~ 

\ .. ~~-- ,;:~.~" .. ~~,fice Rosani Hartmann de Wallau __ 20 OÜÕ 1 ~º~ .. ~ ~~' 20.Õ00,00 - ~--k.:· .. -, 
~, ::,~~:;~:;:.::r1 J.o,va1 40.000 110071o 1 40.000,00 L __ L~~~~ ~-"'"''""'. ~~------------v---··· . -- _L i -----~_j__t--· 

~ ,._'\ \ ~ \ \ 
,.:_?' . \~ <, \ r 11'- 

~ 

;:;;-'-' . \ "'"- ...,__"-... -. , 
J . ''-' \, ',"-... ,, 

\._ ... 

.. 
.. CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO[;)& B:MPRE3ARIO 

Novo Nome Empresarial: ANDERSON LUCAS ULRíCH & CIA L 1üA - ME 

CNPJ nº 06.003.185/0001-74 

Anderson Lucas Ulrich, brasileiro, divorciado, nascido em 07, de Abril de, 1976, ernpres2rio, 

portador do RG 5.699 053-4/Pr e do CPF 016.712.939-24, ·residente e domiciliado na Rua 

Pq lndl, Qd89, Lt05, em Planalto (PR), Empresário com sede na Rua 4, nº 58, Área 

Industrial, em Planalto (PR), inscrito na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o NIRE 

4110560937-8, em 21/11/2003 e alteração de dados, registrado sob nº 20083603000, em 

13/08/2008 e no CNPJ sob nº 06.003.185/0001-74, fazendo uso do que permite o § 3° do 
art. 968 da Lei nº 10.406/2002, com a redação alterada pelo art. 1 O da Lei Complementar nº 

128/08, ora transforma seu registro de EMPRESÁRIO para SOCIEDADE EMPRESÁRIA de 

tipo jurídico Limitada, uma vez que admitiu a sócia Clarice Rosani Hartmann de Wallau, 

brasileira, viúva, nascida em 15 de Dezembro de 1969, portadora do RG 4.844.451-2/Pr e do 

CPF 801.815.549-68, residente e domiciliada na Rua Paraná, 899, em Planalto (PR), 

passando a se constituir sob o tipo jurídico SOCIEDADE LIMITADA, a qual se regerá, 

doravante, pelo presente CONTRATO SOCIAL ao qual se obrigam mutuamente todos os 

sócios: 
PRIMEIRA - A sociedade girará sob o novo nome empresarial, ANDERSON LUCAS 

ULRICH & ClA L TOA - ME, e terá sede e domicílio na Rua 4, nº 58, Área Industrial, CEP 

85750-000, em Planalto, Comarca da cidade de Capanema, CEP 85760-000, estado do ' r-, /\ 
''\-' 

Paraná. (\J 
Pprágrafo Úrnco: A sociedade poderá a qua.lquer tempo, abrir ou fechar filiais, em qualqu~~\\l' 

parte do pais, se assim, em conjunto, decidirem os socios em conjunto, mediante alteraçao ( 

contratual assinada por todos os sócios. 
SEGUNDA - O objeto da sociedade continuará sendo o Comércio Varejista de materiais 

elétricos, peças e assessórios para veículos automotores e Serviço de manutenção e 

reparação de veículos automotores (auto-elétrica). 
TERCEIRA: O Capital Social no valor de R$20.000,00, (vinte mil reais), fica elevado para 

R$40 000,00, (quarenta mil reais), sendo um aumento no valor de R$20.000,00, (vinte mil 

reais), integralizado em moeda corrente do País neste ato, com a admissão da sócia Clarice 

Rosani Hartmann de Wa\lau, valendo este como recibo. , 
O capital social será de R$ 40.D00,00 (quarenta mil reais). divididos em .,40.000 (quarenta"{ 

~

/:.: 
.•. . 



1 

Anderson Lucas Ulrich & Cia Ltda -- me 

CNPJ nº 06.003.185/0001-74 

Paráfrafo Único: O ativo e passivo da atividade empresári& ficá por este ato tJta:m2nte 
f ~ 1, ') \ " - 

; •.. absorvido pela sociedade, que se compromete a fazer a gué:11 oa, nos prazos legais, de todos 
os livros e registros provenientes da empresa ora transformada. 

Contrato Social por Transformação de Et npresárlo · 
,.,, ;; 

QUARTA - A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos 

respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme art. 1.052 
CC/2002. 

QUINTA - A sociedade DECLARA que o movimento da receita bruta anual da empresa não 

excederá ao limite fixado no inciso 1, do art. 3°, da Lei Complementar nº 123 de 14 de 

dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão 
relacionadas no § 4° do art. 3° da mencionada lei. 

SEXTA - A administração da sociedade será exercida pelo sócio Andersen Lucas Ulrich, 

respondendo pela empresa, judicial e extrajudicialmente, em juízo ou fora dele, podendo 

praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, 

ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais, bem 

como onerar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. 

1 Parágrafo Ünico: O administrador fará a prestação de contas, trimestralmente, aos demais t:,J 

sócios. . : r!J-º 
SÉTIMA- O administrador declara, sob as penas da lei, que não está incurso em quaisque\r 

crimes previstos em lei ou restrições legais, que possam impedi-lo de exercer atividad~' \ 

\ 
empresarial, conforme artigo 1.011, 1° do CC/2002. .; 

1 
~( ,'-,, NONA - o prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado. . i 

DECIMA - As quotas são indivisíveis, e, em caso de cessão ou transferências, no todo ou 2'\. 
e em parte a terceiros, resguarda-se aos demais sócios, em igualdade de condições e preçQ, ~ 

··-·,--~~'.=to de preferência para a sua aquisição, formalizando>,Sé. r;~1i;à~ cessão delas, ~· 
l-:~.,·v.,·::~w;!::aQ~.t>·;(;on. tratual pertinente. \.\ r=>. 
ô e,;_,,·:· .;; e\,,"· . . '----L; 
~... . ,r\ . >(•,;d._:;;< ·) •. f.. \j. , •. '. \' . . . ·-, \ . . • ry ~ , . .,. ,..,,, . ' (' ' \ ... _ 
[, ... ' ""- \ ~ ...d· '\ir, b . <, ~"" ·._· í':.:-.h,: . 1~, ..ià...l-- ~ ' •. <, . <, 
~c"'1~, ,· , "<, • ·.,, 

~ . ' í '-"" '.' ' ' ; ~ . ··v ~ fi --tr0.,, r , ,.(> -~ ~ ,...,.:1-,\.....~--~~,,.,.,.,~-" 1 - 
s --""""' _e)> B - ,.._;i,~,i>J.;:.,TURi'· '~ ~ ~ t,~•~· "'::...-:~:·'.;~;: ;, ow=·•·•·· - ,,•' '<.~ 

da data de deferimento do presente instrumento pela Junta Comercial do Estado do Paraná. 

e, através deste instrumento, prosseguirá transformada para sociedade empresária a partir 

OITAVA - O início da atividade empresarial individual ocorreu em 01 de Dezembro de 2003, 



l Contrato Social por Transformação de Ernpres~rio 

Anderson Lucas Ulrich & Cia l.tda .: rrie 

CNPJ nº 06.003.185/0001-74 

DÉCIMA PRIMEIRA - O exercício social coincidirá com o àno. civil. Ao têrmiríc dê cada 
exercício, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, proe;edelldo à 
elaboração das demonstrações financeiras, cabendo aos sócios, na proporção de suas 
quotas, os lucros ou perdas apuradas. 

) ) 

DÉCIMA SEGUNDA - Em caso de morte ou interdição de um dos sócios, a sociedade não 
será dissolvida e continuará sendo gerida pelo sócio remanescente ou pelos herdeiros. Não 
sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, os valores de 
seus haveres serão apurados e liquidados com base na situação patrimonial da empresa. O 
mesmo procedimento será adotado em qualquer dos casos em que a sociedade se resolva 
em relação a um dos sócios. 

DÉCIMA TERCEIRA - Pode o sócio ser excluído quando restar comprovada que seus atos 
colocam em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos graves e que configurem 
justa causa segundo artigo 1.085 do CC/2002. 

o exercício e cumprimento dos direitos e obriQacões resi J/t::intOC' Hoc-fo f"Anfr-:,t("\ ron1mciando 

Paraná para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento, bem como para 
DÉCIMA QUARTA - As partes elegem o foro de Capanema, CEP 85760-000, estado do 

Anderson Lucas Ulrich 

JUNTA COMERCIAL DO PARANA 
CERTIFICO O REGISTRO EM 2 3 / O 7 / 2 O 1 O 
SOBNÜMERQ112ü6827958 
Protocolo: 10/640246-3 DE 29/06/201 O • ///./ 

' ~· i 
--·----:;:·;-•""""-'""""'-".'~;;;,::-·- --- -- - 

wcAs llLRrrn & c:« LTDA -ME •. tü1z CARLo~ÁLVARo 
/ SECRETARIO GlSRAL 

Test. 

Seràfün Tov 
RG 693.147 - SSP/PR 



Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 
Secretaria do Desenvolvimento da Produçáo 
Der,grtômentci Nacional de Registro do Comércio REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO 

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO 
t-JL)MERO DE ID~NTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA NIRE DA SEDE 

NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) 41105EC93 -8 
l~OME DO EMPRESARIO (completo sem abrevia1uras) 

ANDERSON LUCAS ULRICH 

NACIONALIDADE I ESTADO CIVIL 

Brasileiro Divorciado(a) 
SEXO 

REGIME DE BENS (se casado) 

M~FO 
FILHO DE (pai) 

Danilo Ulrich (mãe) 

/Marly Ulrich ·- -- 
NASCIDO EM (data de nascimento) 

IDENTIDADE número 
Órgão emissor 07-04-1976 

5.699.053-4 UF CPF (número) 
SSP 

016.712.939-'.)4 EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) PR 

DOMICILIADO r-,.JA 
(LOGRADOURO - rua av. etc ) 

Indl, Qd 89, Lt 05 
NÚMERO 

COMPLEMENTO 
BAIRRO i DISTRITO s/n 

CEP 
CÓDIGO DO MUNICÍPIO 
(USo da JUnta Comercial) MUNICIPIO 

Planalto 85750-000 

UF 

I 
declara,. = as pena~ da lei, não estar impedido de_ exercer atividade empresária, que n_oo pos_sui outro registro de 

I empresano e requer a Junta Comercia/ do PARANA: ,,~ ~:;::,:~,.:. . . . . -"""< 

\_..,1,,__,J',\. _,-·· . ' 

PR 

NOME EMPRESARIAL 

ANDERSON LUCAS ULRICH - ME 
LOGRADOURO (rua ilV. etc.) 

Rua 4 
~~-, ...-.-.~H:;.i;,..L,,.J_·:, ~-~,-...- j 

58 ,, ------ ·,·><·="~.) COMPLEMENTO BAIRRO I DISTRITO CEP CÓDIGO 00 MUNICIPIO 

, (Uso da Junta Comercial) Area Industrial 85750-000 
Jana.lt 

2 D. C1CJ !J, CJO 

MlH,iCIPIO UF PAIS CORREIO ELETRÓNICO (E-MAIL) 1' 

PR !BRASIL 
VALOR lJO CAPITMI_ - RS VALOR DO CAPIT Al (po, extenso) 

Vin-c.e mil reais. 
CODIGO DE A.TIVIDADE 
ECONÔMICA DESCRIÇÃO 00 OBJETO 

Comércio varejista de materiais elétricos, peças e acessórios para veiculas automotores. 

{CNAE Fiscal) 
Ativrdaoe priricipal 

At.ividacJes secundárias 

4530-7/03 

Serviço de manutenção e reparação de veiculas automotores. (auto elétrica) 
j 

' 

l1 
'<( 

DAfADE!Ni@s hw~DES NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF UF Uso DA JUNTA COMERCIAL 

NIRE anterior DEPENDnne DE 

AUTQ,R~~-G, 
}~~ifERNAMENT 

PARA USO EXCLUSIVO DA J 
!DEFERIDO 
PUBLIOUE-SE~ROUIVE-S \" '°"~ r'\~ . ~ V :, ··\j~·'l \j ~~ .•• ~~~t>i 

.,~ :,~ r. I"-"' .,,, ~ou 

Cll-12-2003 
06.003.185/0001-74 

2J--06-2DlC· \ 

' t• j 

11 fü\..1~\~ 
ANDERSON LUCAS ULRICH -ME 



--- ••• ...,, ••• ;;11Lu, 111uusma e Comércio Exterior ·\;~?,. Secretaria do Desenvolvimento da Produção 
''::...;,!;.'." Departamento Nacional de Registro do Comércio REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO 

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO 
NÜMERÕÕE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 

NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) 

ANDI~HSON LUCAS ULRICH 
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) 

UF NACIONALIDADE 

NATURAL DE (cidade e sigla do estado) 

Brasileira. PR SEXO 
REGIME DE BENS (se casado) 

FILHO DE (pai) 

(mãe) Dan í lo íJlrich 

07.04.1976 CPF (número) 

Marl Ulrioh NASCIDO EM (dara de nascimento) 
IDENTIDADE número 

Órgão emissor 
UF 

5.699.053-4 SSP EMANCIPADO POR (fonna de emancipação - somente no caso de menor) p~ 01.6 .zia. 939- 
Rua Paraná NUMERO 

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc.) 

COMPLEMENTO 
BAIRRO I DISTRITO 9 CEP Centro CÓDIGO DO MUNICIPIO 

{Uso da Junta Comercial) MUNICIPIO 

8575.0.oo 
Planalto UF 

/. declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de ~empr"é:sário e requer à Junta Comercial do Estado do Paraná: 
CÓDIGO DO ATO f DESCRIÇÃO DO ATO ----,----có""D~IG-0 -DO_E_V-EN-TO--,rD,--ES-C-Rlr.-,.Ã,-n-,r!h,--o,'F;;;."F'l'"'J ~_,..l ;~:ee'.+. J"<"',t'=':::-·~ t__./-::.':,i 

""" -: .:~· ,r_'.-~1 ..• ~ ~-' 1 fl • 08U L':SG.Ril'AO 1 ~ '-.I V·'\$\,;-J,)\u-\L 
CÓDIGO Do EVENTO DESCRIÇÃO Do EVENTO cónico Do EVENm DESCRIÇÃO Íj:J EVENTO ·.. . ·· 

., 
NOME EMPRESARIAL 

AN,)E;tGNN LUCAS ULRICH 
LOGRADOURO (rua, av, etc.) 

['11"' f",~."ana" '\,., ,.... . .....•. . 

COMPLEMENTO 
BAJRRO I DISTRITO 

Centre> MUNICIPIO 

85750!10.00 UF CORREIO ELETRÓNICO (E-MAIL) Ple.nulto 
PR VALOR DO CAPITAL· RS 

VALOR DO CAPITAL (por extenso) 

//Oito mil reais//.x.x.x.x.x.x.x,x.x.x.x.x.x.x.x.x.x COOIGO DE ATIVIDADE 
ECONÔMICA DESCRIÇÃO DO OBJETO 

(CNAE Fiscal) 
Atividade principal J Atividades secundárias Com;rcio Varejista de Materiais El~tricos, Peças e Acess6- 

r1os para Veículos Automotores. 

ServJ,;oc, de manutenção e reparaçiio de veículos automotores 
(autoelétrica) 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 
TRANSFERIÕNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF 
NIRE anterior 01.12.2003 UF USO DA JUNTA COMERCIAL 

DEPENDENTE OE 
AUTOR[ZAÇÃO 
GqVERNAMENTAL 

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMP 

DATA DA ASSINATURA 

18.11.2003 
PARA USO EXCLUSIVO DA 

~

-EFERIOG;J. I /. ,, 
u_.~LIQUE-SE E AR·.º ..•..•. ~. - .. '".\J."r. ·.}S 
/ 1 , I / / 'l. }'.d<' 1_/ ·l..,l ·~4U :í1f~;_;Ji JONTA COMERCIA[UOP'AIUUi~ . 

1.. 
ESCRITORIO REGIONAL DE FRANCISCO BE. L TRAô. 

j CERTll;ICO O REGISTRO EM: 21/11/2003 
~ SOBNUMER0:41105609378 ~·- :-"_,<' 
- Protocolo: 03/370025- 7 ~ -- ~- · - · -~ 

/]/J A (/~ ~,/ r: \ 
j Í 1-··· i/-·-, --·~·t.<?çr:--;-r-t~> - - -- - - ,... \ 

ANDERSON LUCAS ULRICH ,. MARIATHEREZA LOPES SALOMAO '>, 
SECRETARIA GERAL { -~~ 

\ 

\ 

\ 
\\) 



-- -- Nome Empresarial 
ANDERSON LUCAS ULRICH & CIA L TOA -ME 

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA 
Número de lder,tificação do Registro de 
Empresas - NIRE (Sede) 
41 2 0682795-8 

CNPJ Data de Arquivamento do 
Ato Constitutivo 

06.003.185/0001-74 21/11/2003 

Data de Início 
de Atividade 

01/12/2003 
Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP) 
_R[:!A4, 5~,_AREA 1Np[:!~T~l~LLP~~N!,_~TQ,J='i=s8i.~6~-0_0~ ~- ~ ·····-- ~~ ~~~ ~~~ --~--~ -·~- ~~. ~ _ Objeto Social 

COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELÉTRICOS,PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES E 
SERVIÇO [)E_MANUTENÇÃO E RE:PA__R~ÇÃQ tl_§Y~LC~L5)§_A_l:l!C>_MOTQRES(AUTO-~ÉTRICA). ~~-~-~ ~-~--~ ~ .. ~ ... ·" 
Capital: R$ 40.000,00 
(QUARENTA MIL REAIS) Microempresa ou 

Empresa de Pequeno Porte 
(Lei nº 123/2006) 

Prazo de Duração 

Capital Integralizado: R$ 
(QUARENTA MIL REAIS) 

40.000,00 
Microempresa Indeterminado 

--- - - -- -------------------------------- -- ----------- -- -----··------- 

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato 
Nome/CPF ou CNPJ Participação no capital (R$) Espécie de Sócio Administrador 
ANDERSON LUCAS ULRICH 

016.712.939-24 
CLARICE ROSANI HARTMANN DE WALLAU 

20.000,00 SOCIO Administrador 

801.815.549-68 20.000,00 SOCIO 

I Último Arquivamento 

Data: 23/07/201 O 

Ato: CONTRATO 

Evento (s): TRANSFORMACAO 

---- 

LIBERTAD BOGUS 
SECRETARIA GERAL 

Situação 
REGISTRO ATIVO 

; ---~-~-~---~--~-~-~~~~ ~ ~ ~- -\ '.· 

I Status 1; 
' xxxxxxxxxxxxxxxxxx ~ J:,.· 

\• Ç\\J ! 
-~\·,\)·· .... · ·. 
i I 
'\ 

\ 

f\ 
~ 

Número: 41206827958 

18/561920- 7 CAPANEMA - PR, 11 de setembro de 2018 

11111 lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll l 

,-·,.,,,-,,:, r\ L .. 11,:--, 1·J ~. L.""' ,. .. ._\,L -~,,.;,.;,.,j.. ...il 



RAZÃO SOCIAL: ANDERSON LUCAS ULRICH & CIA LTDA ME 
CNPJ N9.: 06.003.185/0001-74 

INSCRIÇÃO ESTADUAL N2.: 9029431610 
ENDEREÇO: RUA 4, nr. 58 - AREA INDUSTRIAL FONE: (46)3555-1717 

MUNICIPIO: PLANALTO EST.: PARANÁ 

PREGÃO PRESENCIAL N9 084/2018 

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: ANDERSON LUCAS ULRICH & CIA LTDA ME 

CNPJ Nº.: 06.003.185/0001-74 

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº.: 9029431610 

ENDEREÇO: RUA 4, nr. 58 -AREA INDUSTRIAL FONE: (46)3555-1717 

MUNICIPIO: PLANALTO EST.: PARANÁ 

O representante legal da empresa ANDERSON LUCAS ULRICH & CIA LTDA ME, na 

qualidade de Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO 

PRESENCIAL N9 084/2018, instaurado pelo Município de Planalto, declara para todos os fins de 
direito que estou(amos) sob o regime de microempresa ou empresa de pequeno porte, para 

efeito do disposto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 LC 147 /2014. Por ser 
a expressão da verdade, firmamos a presente. 

Planalto/PR.02 de Outubro de 2018. 

) 
.• i Í J . 
-,Jj ~"·~ 

NOME: ANDERSON LUCAS ULRICH 

RG: 5.699.053-4/PR CPF: 016.712.939-24 

CARGO: SÓCIO ADMINISTRADOR 

Í06.003.185/0001-7 4' 
ANDERSON LUCAS ULRICH 

& CIA. LTDA. 

RUA 4 5S • ÁREA INDUSTR1Al 
'-~5750-0(tO · PU\NAL TO P':_\ 



RAZÃO SOCIAL: ANDERSON LUCAS ULRICH & CIA LTDA ME 
CNPJ N2.: 06.003.185/0001-74 

INSCRIÇÃO ESTADUAL N9.: 9029431610 
ENDEREÇO: RUA 4, nr. 58 - AREA INDUSTRIAL FONE: (46)3555-1717 

MUNICIPIO: PLANALTO 
EST.: PARANÁ 

PREGÃO PRESENCIAL N9 084/2018 

ANEXO Ili - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

(documento obrigatório) 

RAZÃO SOCIAL: ANDERSON LUCAS ULRICH & CIA LTDA ME 

CNPJ N2.: 06.003.185/0001-74 

INSCRIÇÃO ESTADUAL N2.: 9029431610 

ENDEREÇO: RUA 4, nr. 58 - AREA INDUSTRIAL FONE: (46)3555-1717 

MUNICIPIO: PLANALTO EST.: PARANÁ 

O representante legal da empresa ANDERSON LUCAS ULRICH & CIA LTDA ME, na 

qualidade de Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO 

PRESENCIAL N9 084/2018, instaurado pelo Município de Planalto, declara para fins de direito 

que a referida empresa cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no respectivo 
edital de licitação. Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

Planalto/PR.02 de Outubro de 2018. 

,\ 
~A ~ . . ·-- 

NOME: ANDERSON LUCAS ULRICH 

RG: 5.699.053-4/PR CPF: 016.712.939-24 

CARGO: SÓCIO ADMINISTRADOR if_,, . , ' 
fô6.003.185/0001-7.V 

ANDERSON LUCAS ULRICH 
& CtA. LTDA. 

RUA 4, 58 - ÁREA INDUSTRIAL 
~5750-000 - PLANALTO P~ 
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Prefeitura Municipal de Planalto - 2018 
Relatorio de Lances dos Fornecedores 

Pregão 84/2018 

Objeto serviços de manutenção de sistema elétrico da frota 
Página1 

Rodada 
Lance Inicial 

2133 
52.00 

ANDE'.RSON LUCAS ULRICH & CIA. L TOA 
Valor 
54.00 

ANDERSON LUCAS ULRICH Declinou 
Lance Inicial 

AND!;'RSON LUCAS ULR!CH Vencedor Rodada 
Lance inicial 

Valor 
62.00 
6150 

IVANI COLLI 
Valor 
63,00 

IVANI COLLI Declinou 

&'\,"{\()!'()00 ~I · 1 ~ ~ 
FERNANDA SCHERER MARZ~ 

Membro 

~ .. 

,~ \'• C.· '". SABRINA RECH MALI.NSKI 
\ . ~~iro 

~ 1 t '> C , ~ A C:..-.-·· . Nd)l,i~ ( ... ).;(,.'./, l: <. ~ 1 ' \,, \~, - 

ANDERSON LUCAS ULRICH & CIA L TOA 
ANDERSON LUCAS ULRICH 

\, 

lVA!\I COLLI 

Emitido por Carla Sabrina Rech Malinski, na ,ersfo 5520 1 
02/10/2018 0041 00 
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01/10/2018 
https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSlmprimirPapel.asp 

11,WáiMIN •NIN;• 

C'AIXA 
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 
Razão Social: 
Endereço: 

72374531/0001-55 
IVAN! COLLI ME 

RUA PARANA 5/N CASA/ CENTRO/ PLANALTO/ PR/ 85750-000 

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

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

Validade: 15/09/2018 a 14/10/2018 

Certificação Número: 2018091502111593556910 

Informação obtida em 01/10/2018, às 11:38: 19. 

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

G ' . . 

'& 
,:-C" 

i"· .8~.) i,. ~ ,.i:,v 
-~~ 
''-- 

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSlmprimirPapel.asp 133 
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01/10/2018 

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

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

Nome: IVANI COLLI 
CNPJ: 72.374.531/0001-55 

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

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

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

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federatixo, 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 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 11:40:11 do dia 01/10/2018 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 30/03/2019. 
Código de controle da certidão: 98ED.D20B.E989.8978 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

_i40 
1/1 



Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

Nº 018801045-40 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 72.374.531/0001-55 
Nome: IVANI COLLI 

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 29/01/2019 - Fornecimento Gratuito 

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

Página 1 de 1 

Emitido via Internet Pública (01/10/2018 16:29:26) 

i4í 



01/10/2018 ReceitaPR - Cadastro de Inscrições Estaduais (Paraná) 

Cadastro de Inscrições Estaduais 

Informações do Contribuinte 
Inscrição Estadual 

Nome Empresarial 

Endereço 

Telefone 

E-mail 

Atividade Econômica 
Principal 

Características do 
Estabelecimento 

Formas de Atuação 

Início das Atividades 

Código SRP Atual: 

Situação Cadastral 
Atual: 

Regime Pagamento 
Atual: 

SPED (EFD, NF-e, CT 
e, NFC-e): 

• Data/Hora Host CELEPAR 01/10/2018 -114313 

33400855-06 

lvani Colli 

Av Caxias do Sul, 232. Centro 
85750-000 - Planalto - PR 

NAO CADASTRADO 

NÃO CADASTRADO 

4530-7/03 - Comercio a Varejo de Pecas e Acessorios No1,Qs para Veículos 
Automotores 

Inscrição CNPJ 72.374.531/0001-55 

Unidade Produtiva com Atividade no Local 

Estabelecimento Fixo(Loja, Posto de Combustível, Etc) 
06/1993 

1.2520.203 - Desde 07/2016 

Ati1,Q - Desde 06/1993 

2520.203 - Simples Nacional I Simples Nacional - Dia 03 do 
Mes+2 - Desde 07/2016 

Maiores informações clique aqui 

:\···. 
·l 
\' 

-, 

~. 
~) 

1~t1 https://www.arinternet.pr.gov.br/cadicms/_c_cadicms2.asp?eUser=&eCad=&eCNPJ=72.374.531/0001-55&eSEQ=1&eNumlmage=7580CP&ePagOrigem... 1/1 



28/09/2018 
Certidão 

Prefeitura Municipal de Planalto 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO 

1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA 
MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS 
POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO 
PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO. 
2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE ATÉ 
27/11/2018, SEM RASURAS E NO ORIGINAL. 

REQUERENTE: IVANICOLLI CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 
C2HJF2QE5T344229B5 

NEGATIVA 
Nº 14297 / 2018 

IMPORTANTE: 

FINALIDADE: CADASTRO E/OU CONCORRÊNCIA E/OU LICITAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL: IVANI COLLI 

INSCRIÇÃO EMPRESA 

2402 

CNPJ/CPF 

ENDEREÇO 

INSCRIÇÃO ESTADUAL 

72.374.531/0001-55 1 33400855506 665 

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

Planalto, 28 de Setembro de 2018 

IAV CAXIAS DO SUL, 232 - CENTRO CEP: 85750000 Planalto - PR 
CNAE / ATIVIDADES 

Serviços de manutenção e reparação elétrica de automotores 

( 

\ 
\ 

r-. 
( f(f" ,_, 

htlp://187.49.128.118:7474/esportal/stmcertidao.view.log ic?idCertidao=8665 

.\ 

1/1 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DO PARANÁ 

e o MAR e A D E CAPANEMA 
CARTORIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS 

AV. PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA Nº 1212 - CENTR.O 
CAPANEMA/PR - 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: 

IVANI COLLI ME 
CNPJ 72.374.531/0001-55, no período compreendido desde 14/07/1989, até apre 
sente data. 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 · · 
CAPANEMNPR, 28 de Setembro de 2018. 13:16:45 

VITORHUGO PAGi\JO 

PCíDER JUOiCiÁRJO 
dufzo de Direi.lo da Corr1aroa de 
eapan.ema - Es".acto ee Paraná 
Av. Pariqot de souza, 1212 

Ci=.mtíllO' do Conta ,Jcr, Di1'tribuldor, Partidor, 
~o Púulico e-; Avaliador Judicial 
CNP1J il'i.,259.161 /0001.ei/ 
Díree 8tavens Faccio • Tltuiar 

Cus~as = R$ 45,54 
Pâ.gina 0001/0001 

** VALIDADE PARA 30 DIAS'* - Criação da Comarca 29.11.1967 
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PODER JUDIC 
~USTICA TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: IVANI COLLI 

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 72.374.531/0001-55 
Certidão nº: 159276798/2018 
Expedição: 28/09/2018, às 15:59:56 

Validade: 26/03/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

c e r t i f i c a - s e q u e I v A N I e o L L I 

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 
72. 374. 531/0001-55, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do 

~ Trabalho, de 24 de agosto de 2011. \\J 
Os.dados constantes desta Ce~tidlo sAo de resp~nsabilidade do\,~ 
Tribunais do Trabalho e estao atualizados ate 2 (dois) dias\· 1 

anteriores à data da sua expedição. · 

No caso de pessoa juridica, a Certidlo 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 

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

~ 
~ 

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 
r e c o l h i me n t o s previ d e n c i á r i o s , a h o no r á ri o s , a cu s t a_s-, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou dec:orrenle.s 

J?úblico d~\ 
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01/10/2018 
Receita Federal do Brasil 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

NOME EMPRESARIAL 

IVANI COLLI 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 
72.374.531/0001-55 

CADASTRAL 24/06/1993 MATRIZ 

1 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
******** 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINClflC\L 

45.30-7-03 • Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 

45.20-0-01 • Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 
45.30-7-04 • Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores 
45.20-0-07 • Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores 
45.20-0-04 • Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores 
45.20-0-03 • Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

213-5 • Empresário (Individual) I LOGRADOURO 

AV CAXIAS DO SUL NÚMERO 

232 

l ENDEREÇO ELETRÔNICO 

[ 
BAIRRO/DISTRITO 

CENTRO 

l COMPLEMENTO 

1 
CEr' 

85.750-000 
1 

MUNICÍPIO 

PLANALTO 

***** 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

l TELEFONE 

ÍUFi 
~ 

1 
SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
03/11/2005 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

1 
SITUAÇÃO ESPECIAL 

******** 
DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

******** 

~ 
,;rovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016. 

Emitido no dia 01/10/2018 às 11:41:48 (data e hora de Brasília). 
Página: 1/1 

rrrr- V '' 

http://www.receita.fazenda.go\lbr/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp _i_46 
1/1 



DECl.MAÇÃO DE FIRMA INDIVIDUAL 
JNsTIU.f'çOÉs DE·•11mcH11u•ro 110. ve11so 

... ·, ·~ .. , 
XD 11 QOLLI 

NOME !iõ frfcitlíli 

notural deDIONIZIO OERQtmru=sa. 
CIDADE E "Gl.A 00 ESTADO lmASILJ:IB.O CU.SA.00 NAClONAUOÃOE , JÃJS 

filho de : YERGIJllO 00:Qtl E DE llA.lU3A:RilU, OOVJ!R QOLLI 
FILIAÇÃO 

pro1111s110 OOm:ROL\N?:E 

ESlA.OO-Cl'ViL 

nascido am 14~·4>7 ~64, 
0.0.T •• 00 liASC<MEHTO 

cPFmJ5· ,5.,41417.il.!Jx0, 2 ,9191 l.l• identidiÍde · ~ .483 .575 .-6 
NUMERO 

t Insir.EDElf1.' · :m. 
.. ÕRGÂO. E><PED<ÓOR islM ~ 

CONTINUAÇAO 

nAo estando lncur~.em nenhum dos crimes previstos em lei que o Impeça de exercer atividade mercantil, e nao possuindo outra firma Individual registrade, «Sectara pari! fina de inscrição no Reqlatro do Comércio: 
ATOS ,::-.:? :~. . · . · 

&li] 1 • CONSTll'tJiÇÃO . · 7 • TllANSFERENCIA DE SIOE l'MA OUTllA UF 1 • ABE,.TURA DE F1UAL a· INSCl<:·DE.TRANSI'. OE SEDE DE OUTRA UI' & • CANCELAMENTO DE SEDE • • ABERTURA OE FILIAI. IM OUTRA UI' 
. li • AI. Tf'IAÇÃO DE DAl>OS DA SEDE e • l"llOTEÇÃô AO NOME COMERCIAI. e · AL TER4ÇÃ() D! D.r.l>OS OE H.JAI. 

'"': ." , . • • CANCELAM.EHTO OE FIUAL . 

~I: : : : : : : : : : : : : : : : : : : 1 
ltl\ ' S.-··· . 0392025 4. te ...., .,.. . e ·U. .. ~::.:: i • , , , nm , , , , , , , , , , 1 
111JA.. -·-1TC'?MJÚERO E COM PI.EMENTO IAJ"O, IA.LA. ETC.) 

~. • • R I lJ I f. 1 ··;P: ,A ,li ,A , N ,A 1 1 S,,{B, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t T 

1 1 1 1 : 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 NOME 00 BAIAAO/QIS"'!TO . B, ,E 1N ,~\!t 10 CEP .,) • 

1 

I' 

l 
í 
1· 

F 
r 
t 

1 1 1 1 1 

o 
9 
7 
5 

fU$0 PA .JUNTAl 

m::/§" a~Pd~j 
-- AUTEiNHCAf;ÃQ iUSO DA .JUNlA C0ME.RCIALJ ,: " 

Deo1a.ra para o Reg~etro Eapeoi&J. oo.mo •MICRaE!IIPRESA•que •e eaquadra a 
Lei Federal. n•7.256 de 21.11.8.(. · 

Para verificar a autenticidade acesse www.juntacomercial.pr.gov.br 
e informe o número 1854 76708 na Consulta de Autenticidade 

Consulta disponível por 30 dias 



Seeretaria da Micro e Pequena Empresa 
Secretaria da Racionalização e Simplificação 
Departamento de Registro Empresarial e Integração 

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO 
Folhas 1/1 

NÚMERO DE lDENTiflCAÇÀO DÕ REGISTRO DE EMPRESA· NIRE DA SEDE 
41103920254 NJRE DA FILIAL (preencher somente se alo referente a 

NUME DO EMPRESARJU (completo, sem abreviaturas) xxx 

xxx 554.479.029-91 

IVANICOLLI 
NACIONALIDADE 

BRASILEIRA ESTADO CIVIL 

SEXO 

Masculino 
REGi'M"E DE BENS{se casado} 
xxx 

SOLTE!RO(A) 

FILHO DE(pai) 

VERGIN!O COLLI 

14/07/1964 
IDENTIDADE (número) 

34835756 

(mãe) 

BARAR!NA COVER COLL! NASCIDO EM (data 1.k nitscimento) 
Orgâo emissor 

EMANCIPAI5õ PÕR (fonru de cmanC'Ípüçlio - somente no cMode meoo!) II 
UF 

PR 
CPF{nWlleró) 

rx>MICIUADO NA (LOGRADQ(Jjfo • IW:l, av, ele) 

AVENIDA RIO GRANDE DO SUL 
COMPLEMENTO 

FRENTE 
BAlRR01DISTRiro 

CENTRO 
CEP 

85750-000 MUNJCIPJO 

Planalto 

A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO P ARANA 
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer: 

CóDJGO E DESCRIÇÃO DO ATO 
xxx 

CÓDIGO EDESCRIÇAO DO ATO 
002 -ALTERAÇÃO 

A JUNTA COMERCIAL DO XXX 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 

021 (1) ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) CóDJGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 
xxx 

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÕMJCA IDescriçao do Objeto 

VALOR 00 CAPITAL· R$ 1 VALÜR DO CAPITAL-(por extenso) 
50.000,00 cinquenta mil reais 

PR BRASIL 

ENQUADRAMENTO 

ME (Microempresa) 

NOME EMPRESARIAL 

IVAN! COLLI - ME 
LOORADOURO üua.ev, etc) 

AVENIDA CAXIAS DO SUL 
COMPLEl\.-lENTQ 

xxx 
BAIRRO/DISTRITO 

MUNJCIPlO 

Planalto 

CENTRO 
CEP 

85750-000 
UF PAÍS 

Ativiúad~ Principal 
(CNAE Fiscal} 

Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; Comércio a varejo de peças e acessórios 
usados para veículos automotores; Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos 
aut~ erviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; Serviços de manutenção e 

aração elétrica e veículos automotores; Serviços de alinhamenn, e balanceamento de veículos automotores; 

4530703 
Alividade Secundária 

4520001, 45200 
4530704 

TRANSFEREN°CIA DE SEDE OU DE FILIAL DE 
OUTRA UF NIRE ANTERIOR UF 

PRll 70001123593 
111111111111111111111111111 /llll lllll lllll lllll lllll lllll 11111 IW 111111111111111111 

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMER0:l.AL 

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil Paraná 

1 CERTIFICO O REGISTRO EM 21/09/2017 11:38 SOB Nº 20176359443. 
PROTOCOLO: 176359443 DE 19/09/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
11703674010. NIRE: 41103920254. 
IVAN! COLLI - ME 

Libertad Bogus 
SECRETÁRIA-GERAL 

CURITIBA, 21/09/2017 
www.ernpresafacil.pr.gov.br 

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



IVANI COlll - ME 
CNPJ Nº: 72.374.531/0001-55 

ENDEREÇO: AV. CAXIAS DO SUL 
FONE: (46) 3555-1290 

MUNICIPIO: PLANALTO 

Nº232 

EST:PR 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 084/2018 
ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

RAZÃO SOCIAL: IVANI COLLI - ME 
CNPJ Nº: 72.374.531/0001-55 
ENDEREÇO: AV. CAXIAS DO SUL 
FONE: (46) 3555-1290 
MUNICIPIO: PLANALTO 

Nº 232 

EST:PR 

\ 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de 
proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 084/2018, 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. 

IVANI COLLI 

RG: 3.483.575-6 

TITULAR 



IVANI COlll - ME 
CNPJ Nº: 72.374.531/0001-55 

ENDEREÇO: AV. CAXIAS DO SUL 
FONE: (46) 3555-1290 

MUNICIPIO: PLANALTO 
Nº232 

EST:PR 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 084/2018 

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

RAZÃO SOCIAL: IVANI COLLI - ME 
CNPJ Nº: 72.374.531/0001-55 
ENDEREÇO: AV. CAXIAS DO SUL 
FONE: (46) 3555-1290 
MUNICIPIO: PLANALTO 

Nº 232 

EST:PR 

A proponente abaixo assinada, participante da licitação 
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 084/2018, 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 n9 inciso XXXlll do artigo 7° da Constituição Federal. 

PQr ser a expressão da verdade, firmamos o presente. . ~ 

\;~ 
PLANALTO, 01 DE OUTUBRO DE 2018. 

CPF: 554479029-91 t ire> 
~ 

TITULAR ~~ 
'-\ i 
,Y 
'--- 

~. ·.'ÇS:>1 ........____~::.__..,,, 

IVANI COLLI 
RG: 3.483.575-6 



CERTIDÃO SIMPLIFICADA 
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição. 

Páçiina: 001 / 001 

f-Nome Empresarial 
/ IVANI COLLI - ME 

f Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO f-- 

I Número de Identificação do Registro de 
/ Empresas - NIRE (Sede) 
/ 41 1 0392025-4 
i-- .. -- - .. ···- ---- --- - 
i Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro/Distrito, Município, UF, CEP) 
Í AVENIDA CAXIAS DO SUL, 232, CENTRO, PLANALTO, PR, 85.750-000 
1- ·------------- ·-·---- -·- -·-- - - -------------·- --- .. ·---·-·--·-·· - - ·---··-------- - ---··-···-·- ·- - ---·-···----. -·-···-- ·----- ... - ! Objeto 

f Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; 
i Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores; 
! Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores; 
/ Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; 
i Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores; 
( Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos _ 
f Capital: R$ 50.000,00 

/ (CINQUENTA MIL REAIS) 

CNPJ Data de Arquivamento 
do Ato de inscrição 

24/06/1993 02/05/1993 

Último Arquivamento 

Data: 21/09/2017 

Ato: ALTERAÇÃO 

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

Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte 

(Lei nº 123/2006) 
Microempresa 

Número: 20176359443 Situação da Empresa 
REGISTRO ATIVO 

-- ---- --------- - ---- 

Status 
~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~ Nome do Empresário 

IVANI COLLI 

Identidade: 34835756,11/PR 

Estado Civil: Solteiro CPF: 554.479.029-91 

Regime de Bens: Não Informado 
18/561915-0 CAPANEMA - PR, 01 de outubro de 2018 

lllll llll//llll ll/11ll/111111111111111111 
LIBERTAO BOGUS 

SECRETARIA GERAL 

5i 



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 0600318s;ooo1-74 
Razão Social: ANDERSON LUCAS ULRICH E CIA LTDA 

Endereço: RUA 4 58 / AREA INDUSTRIAL/ 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: 15/09/2018 a 14/10/2018 

Certificação Número: 2018091503200095487328 

Informação obtida em 25/09/2018, às 11: 39:49. \ 
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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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: ANDERSON LUCAS ULRICH & CIA LTDA 
CNPJ: 06.003.185/0001-74 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do 
sujeito passiv0 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-Gera/ da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federatil.o, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele ;;nculados. Refere-se à situação do 
sujeito passiv0 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 ;erificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1. 751, de 2/10/2014. 
Emitida às 11:38:37 do dia 25/09/2018 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 24/03/2019. 
Código de controle da certidão: 2A80.CDAC.C54E.081C 

~ Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

Nova Consultª 
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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 018759925-99 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 06.003.185/0001-74 
Nome: ANDERSON LUCAS ULRICH & CIA L TOA 

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

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

Válida até 23/01/2019 - Fornecimento Gratuito 

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

Página 1 de 1 

Emitido via Internet Pública (25/09/2018 11.36 54) 
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Prefeitura Municipal de Planalto 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO 

NEGATIVA 
Nº 14269 I 2018 

IMPORTANTE: 

l. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA 
MUNTCTPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS 
POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO 
PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO. 
2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE ATÉ 
24/11/2018, SEM RASURAS E NO ORIGINAL. 

REVENDO OS ARQUIVOS}: REGISTROS, CERTIHCAMOS QUE: O CONJRIBIJINTE NADA DEVE 
À JIAZENDA PÚBLICA M!JN !CIP AL RELATIVO A EM PRESAM EN CIONAD A ABAIXO. 

Planalto, 25 de Setembro de 20 l 8 REQUERENTE: ANDERSON LUCAS ULRICH & 
CIA LTDA 

FINALIDADE: CADASTRO E/OU CONCORRÊNCIA E/OU LICITAÇÃO 

RA7ÃO SOCIAL: ANDERSON LUCAS ULRICH & CIA LTDA 

536~ 

1228 
06.003.l85/0001- 74 90294316] O 

ENDEREÇO 

58 - BARRACAO - INDUSTRIAL CEP: 85750000 Planalto - PR 

CNAE / ATIVIDADES 
Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 

1 .'1· fJ 



AV. PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA Nº 1212 - CENTRO 
CARTORIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DO PARANÁ. 

e o MAR e A D E CAPANEMA 

CAPANEMA/PR - 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 
LENC IA, RECUPERAÇAO JUDICIAL sob minha guarda neste cartório, verifiquei 
NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra: 

ANDERSON LUCAS ULRICH - FI 
CNPJ 06.003.185/0001-74, no período compreendido desde 14/07/1989, até apre sente data. 

11111 I 111111111Ili11111111111111111 ili 111111111 Ili 1111111 Ili I 111111111111! li Ili l /llll l llll l Ili · · 
CAPANEMA/PR, 2~de s,~tembro de 2016. '12:04:27 

1m(tu~.úv ... 
PATRICIA Ji~HELA THIESEN 

e PODER JUOICIAR10· 
Jurzo de Direito da Comarca de 
Capanoma - Estado do Paraná 
Av. Parigot de .Souza, 1212, _ 

Cartório· do Conta:Jnr, DiHribuidor, Partidor, 
Del)OSitMo Pút:lico e Avaliador Judicial 
CNPJ 01259.161/üOD1-67 
Dirce Stevens Fa:cio • Titular 

}
. 
f 
j -r 

\i 
Custes= R$ 45,54 

000110001 
** VALIDADE PARA 30 DIAS** - Criação da Comarc0 ?.9.11.1967 

+ 
(~ \ -...i\À \ 

\ 
\ 
\ 

. ~ \ "· 
J 



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: ANDERSON LUCAS ULRICH & CIA LTDA 

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 06.003.185/0001-74 Certidão nº: 158995608/2018 

Expedição: 25/09/2018, às 11:40:37 

Validade: 23/03/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se 
que ANDERSON LUCAS ULRICH 

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no 
06. 003 .185/0001-74, NÃO CONSTA do Banco Nacional 

& CIA LTDA 
CNPJ sob o nº 
de Devedores Trabalhistas. 

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, ele 24 de agosto ele 2011. 

Os dados constantes desta Certidão são ele responsabilidade dos 
Tribunais elo 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 
JnternRt (http,//www.tst.jus.br) ~ 
Certidão emitida gratuitamente. ,,1\. ~ 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE 

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os~ dos 
n e cessá ri os à identificação d as pessoas naturais e j u r í cii\~ as 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quan~o às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou 
de execução de acordos firmados perante o Ministério 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

custas, a 
decorrentes 
Públ 



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

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

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

[ 

TELEFONE 

( 46) 3555-1485 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 06.003.185/0001- 74 
CADASTRAL 21 /11 /2003 MATRIZ 

1 

NOME EMPRESARIAL 

ANDERSON LUCAS ULRICH & CIA L TOA 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

[ 
PORTE 
ME 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 

45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 
Não informada 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

[ 

LOGRADOURO 
R4 

[ 
CEP 

85.750-000 

~ 
~ 

[ COMPLEMENTO 

[ 
MUNICÍPIO 

PLANALTO 
[ ENDEREÇO ELETRÔNICO 

BAIRRO/DISTRITO 

AREA INDUSTRIAL 

***** 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) \°\-! 

L~ 
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 1 \'· ·· .... 21/11/2003 \ 

\ ..• 

[ 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

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 25/09/2018 às 11:43:43 (data e hora de Brasília). 

Consulta QSA I Capital Social 

(~···· ... \ / \\ (\,J t.P 
\ 

\..} 

Voltar 

~.·· 01·-\ 
\,~ \ 

.\ . 



A RFB agradece a sua visita. Para infomiações sobre política de p1ivacidade e uso, çfuue aqui. 
Atualize sua página 



CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO [D& fi:MF?RE3ARIO 

Novo Nome Empresarial: ANDERSON LUCAS ULRiCH & CIA LTuA - ME 

CNPJ nº 06.003.185/0001-7 4 

Anderson Lucas Ulrich, brasileiro, divorciado, nascido em 07, de ~bril d5, 1916, empres2rio, 

portador do RG 5.699.053-4/Pr e do CPF 016.712.939-24, rÊisidente e domiciliado na Rua 

Pq lndl, Qd89, Lt05, em Planalto (PR), Empresário com sede na Rua 4, nº 58, Área 

Industrial, em Planalto (PR), inscrito na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o NIRE 

4110560937-8, em 21/11/2003 e alteração de dados, registrado sob nº 20083603000, em 

13/08/2008 e no CNPJ sob nº 06.003.185/0001-74, fazendo uso do que permite o§ 3° do 

art. 968 da Lei nº 10.406/2002, com a redação alterada pelo art. 1 O da Lei Complementar nº 

128/08, ora transforma seu registro de EMPRESÁRIO para SOCIEDADE EMPRESÁRIA de 

tipo jurídico Limitada, uma vez que admitiu a sócia Clarice Rosani Hartmann de Wallau, 

brasileira, viúva, nascida em 15 de Dezembro de 1969, portadora do RG 4.844.451-2/Pr e do 

CPF 801.815.549-68, residente e domiciliada na Rua Paraná, 899, em Planalto (PR), 

passando a se constituir sob o tipo jurídico SOCIEDADE LIMITADA, a qual se regerá, 

doravante, pelo presente CONTRATO SOCIAL ao qual se obrigam mutuamente todos os 
sócios: 

PRIMEIRA - A sociedade girará sob o novo nome empresarial, ANDERSON LUCAS 

ULRICH & CiA L TOA - ME, e terá sede e domicílio na Rua 4, nº 58, Área Industrial, CEP 

85750-000, em Planalto, Comarca da cidade de Capanema, CEP 85760-000, estado do 

Paraná. 

~ 
parte do país, se assim, em conjunto, decidirem os sócios em conjunto, mediante alteração~,,' 

contratual assinada por todos os sócios. _ 

SEGUNDA - O objeto da sociedade continuará sendo o Comércio Varejista de materiais , 
\,, 

~ elétricos, peças e assessórios para veículos automotores e Serviço de manutenção e <, 

-~,C)i~FEF<.E:: CC~~~ção de veículos automotores (auto-elétrica) . 

.:J CH?.H:;.;H,;,~RqEIRA: O Capital Social no valor de R$20.000,00, (vinte mil reais), fica elevado para 
. l 

~- ., •. i l , [(; i,~o.poo,oo, (quarenta mil reais), sendo um aumento no valor de R$20.000,00, (vinte mil ,, .AÍi1~_.,_,, , ' 

& reais); integralizado em moeda corrente do País neste ato, com a admissão da sócia Clarice 

~ . .-:"::L O.\iY.:.• . ..Rosa~i Hartmann de Wallau, valendo este como recibo. 
~ ASSINATUf-<1\ (, 
·,,,,,---~·===~~~.Q."'601füal social será de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), divididos em ,40.000 (quarenta 

mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (hum real) cada uma, já integralizadas, distribuindo- 

P9rágrafo Único: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais, em qualquer 

se entre os sócios da seguinte forma: 

r""""""";"~:~;:,.;~:;~,;:·J Sócio Quotas ~:articipação (%) 1 Valor (R~) 
s \.:;_::__•:....::':.:::·· 1 Anderson Lucas Ulrich 20.000 50% 20.000,00 

I
~· 1 

- -1·---. 

""i ,-·.''· .,," ~ lV/,h:)ki\ 
' if,}.-J:) 
\,__,L._,~,.,~,·,o• .. 

Lotai -------~---·-·-----J.40.000 ~OO% ~LO.OOO,~? 
----+--------------·---- 

~ 
'\_ 
\\ 

"' 

Clarice Rosani Hartmann de Wallau 20.000 

,{ f() 



1 Contrato Social por Transformação de Er ·1presário - 
Anderson Lucas Ulrich & Cia Ltda -- me 

CNPJ nº 06.003.185/0001-74 

Paráfrafo Único: O ativo e passivo da atividade empresári& flca por este ato btaim;rnte 
I, 11q \ " .,, 

: .. ..•.. absorvido pela sociedade, que se compromete a fazer a gua, ca, nos prazos legais, de rodos 
os livros e registros provenientes da empresa ora transformada. 

QUARTA - A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos 
respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme art. 1.052 CC/2002. 

QUINTA -A sociedade DECLARA que o movimento da receita bruta anual da empresa não 
excederá ao limite fixado no inciso 1, do art. 3', da lei Complementar n' 123 de 14 de 

dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão 
relacionadas no § 4° do art. 3° da mencionada lei. 

SEXTA - A administração da sociedade será exercida pelo sócio Andersen Lucas Ulrich. 
respondendo pela empresa, judicial e extrajudicialmente, em juízo ou fora dele, podendo 

praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, 

ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais, bem 
como onerar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. 1 

\'.\ } Parágrafo Único O administrador fará a prestação de contas, trimestralmente, aos demais ~J 
sócios. 1~<: 

1 

'· StTIMA - O administrador declara, sob as penas da lei, que não está incurso em quaisquer -, 

..:. 
crimes previstos em lei ou restrições legais, que possam impedi-lo de exercer atividade 
empresarial, conforme artigo 1.011, 1° do CC/2002. 

OITAVA - O inicio da atividade empresarial individual ocorreu em 01 de Dezembro de 2003, 

e, através deste instrumento, prosseguirá transformada para sociedade empresária a partir 
da data de deferimento do presente instrumento pela Junta Comercial do Estado do Paraná 

NONA - O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado. 

DÉCIMA - As quotas são indivisíveis, e, em caso de cessão ou transferências, no todo ou 

em parte a terceiros, resguarda-se aos demais sócios, em igualdade de condições e preço, ·.,\ 
direito de preferência para a sua aquisição, formalizando, se realizada a cessão delas, a \ 

! ' \ 
.. ,,,,,9Jlfüação contratual pertinente. / '\ 1 

,-·-·-' 1 \ 1 t ,,,.,,,,,ERE , , ' · G \..,~.'-l'\.I . ·: ••. , , ', , i \ 
j , .••... , ?)_. f-}!{:Jl{'t;)-\L-.. i_ \ 

l -:» ,,,... ,; ('\ i i\ 
,; • ' ~ + , \ 

' . ·, I • • ' ·'!...0-· ' : ,-~ . 
•... r, v.. \ \' r., ·_·J':\ '_._ ·· ... · .. r\ ,.) _r-..U ~--·\. '., '·· \ 
0 

· '·1 ·..l.;..:,1 _,., ' · í ,.....-- ,, ' ' 

~ [),iil~~; . ~ \jl f o ,,i:::,(Y . , 2({úAs 
' ' , . , '""' , ' \ ;, ,•t < • < . V ' < ,>• ' \('N,\ " . , IS V, , ,:\ .• l --'-~.:...,,;;- , . -, , • = PSl~iN;,.1,.,1·v--, . 
~.n· ...:,e,:-,~:·~~ ;,'f.,_-r,.:.:.·...-,...,..,.-...i~:,-?t''?:·-,,·,·7 



1 Contrato Social por Transformação de Ern1Jresé'irio 

Anderson Lucas Ulrich & Cia Ltda .: rrie 
CNPJ nº 06.003.185/0001-74 

DÉCIMA PRIMEIRA - O exercício social coincidirá com ô óne, civil. Ao têrminC dó cada 
exercício, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedef1do à 

elaboração das demonstrações financeiras, cabendo aos sócios, na proporção de suas 
quotas, os lucros ou perdas apuradas. 

DÉCIMA SEGUNDA - Em caso de morte ou interdição de um dos sócios, a sociedade não 
será dissolvida e continuará sendo gerida pelo sócio remanescente ou pelos herdeiros. Não 

sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, os valores de 

seus haveres serão apurados e liquidados com base na situação patrimonial da empresa. O 

mesmo procedimento será adotado em qualquer dos casos em que a sociedade se resolva 
em relação a um dos sócios. 

DÉCIMA TERCEIRA - Pode o sócio ser excluído quando restar comprovada que seus atos 
colocam em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos graves e que configurem 
justa causa segundo artigo 1.085 do CC/2002. 

DÉCIMA QUARTA - As partes elegem o foro de Capanema, CEP 85760-000, estado do 
Paraná para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento, bem como para 

o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando 
a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser. 

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento particular em 
três vias de igual teor e forma. 

cÍ~w[:· ~:n=ho de 2010 cJ l 
~~~~~~~~~~~~~.,,.__ 

Test. 

Anderson Lucas Ulrich r, 
,..-4, ' 1 \ '-..~; 

(72iJ d.!1-e>t1 j' ,j g\ .h-hZ? 
c< 

\\ 
. 
1 

l 
'. ~ t 
1\ \ (,/, \ 10,_, ·· V , ,v . 
\J 11·· .. ····' ii,· ' ' i )'\, 

1,,: :7J 

JUNTA COMERCIAL DO PARANA 
CERTIFICO O REGISTRO EM 2 3 / O 7 / 2 O 1 O 
SOBNÜMER0,41206827958 _,, 
Protocolo: 10/640246-3 DE 29/06/201 O ,j//,;? 

, {ev,· I 
l,NDERSON LUCAS VLRICH & cu, LTDA -ME LUIZ CARLOS SÁLVARO 

SECRETARIO GERAL 



C 1r1- 
,I ' 

~63 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 
Secretaria do Desenvolvimento da Produção 
Del>1riamento Nacional de Registro do Comércio REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO 

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO 
r,JLJMERO DE 10:::NTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - N!RE DA SEDE 

iJll056C937-8 
I NIRE DA F!LIAL (preencher somente se ato referente a filial) 

1 r~OME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturasj 

ANDERSON LUCAS JLRICH 
NACIONALIDADE 

Brasile~ro I ESTADO CIViL 

Divorciado(a) SEXO 

M[XJ FO 
FilHO DE (pai) 

Danilo Ulrich 

NASCIDO EM (data de nascimento) 

07-04-~976 [ IDENTIDADE número Órgão emissor UF CPF (número) ' 1 

5.699.053-4 SSP PR 016.712.939-~4 
EMANCIPADO POR (forma de emancipaç§o - somente no caso de menor) 

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO- rua. av, etc i 

Rua Pq Indl, Qd 89, Lt 05 

Planalto 

s/n 

NUMERO 
COMPLEMENTO 

j BAIRRO I DISTRITO 

1 

CEP 
CÓDIGO DO MUNICÍPIO 
(USo da Junta Comercial) 85750-000 MUNICÍPIO 

-1 declara. sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que noo_poy,iw .. Qlltrn,egi&trp de 
I empresário e requer à Junta Comercial do PARANÁ: f ';~,,\h:E8i:. c;C:'.:.,\ :. 

PR 

CÓDIGO DO ATO ----i DESCRIÇÃO DO ATO I CÓDIGO DO EVENTO I DESCRIÇÃO DO EVENTO ~ ...,_.. .-.... ~- ~ •.•. ) J t~.., \f· \Ji\ ~ 
I j rv : ,,., ·...:i 1, -u., 002 /Alteração 04 6 Transformaçã~ '....! v, ·· 

CODIGO DO EVENTO I DESCRIÇÃO DO EVENTO 
CÓDIGO DO EVENTO I DESCRIÇÃO DO EVENTO 

NOME EMPRESARIAL 

ANDERSON LUCAS ULRICH - ME 
LOGRADOURO (rua av, etc) 

Rua 4 

-------- CEP CÓDIGO DO MUNICIPIO 

(uso.da Junta Comercial) a Industrial 85750-000 

COMPL H,1ENTO 

Í MLH~ICIPIO 

l a2to UF PAIS 

I DR lgn7'c•r- 
i, " 1 l'rsO u 

CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) 

..: 
para J\ 

VALOR DO CAPITA.L. RS 

/

. VALOR DO CAPITAL (po. extenso) 

O, CI Vinte mil reais. 
TDESCRIÇÂO DO OBJETO 

!comércio varejista de materiais elétricos, peças e acessórios 
lveiculos automotores. 

1
/~e~v:ç~ ?e manutenção e reparação de veiculas automotores. (auto clet~-L .. a) 

1 

20.ú 
CODIGO DE ,1.TIVIDAO~ 
ECONÓMICA 

(CNAE Fiscal) 
Atividade principal 

'1530-7/03 
Atividades secundárias 

:~1311', DATA DE INIWO!S:í'JP{)R;\DES 

[

. NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 

06.003.185/0001-74 
TRANSFERÊ:NCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF 
NIRE anterior 01-12-2003 UF USO DA JUNTA COMERCIAL 

DEPENDENTE OE 
AUTORIZAÇÃO 
GdvERNAMENTAL 

ASSiNATU. RA DA>.'IR.MA.PE.L O. E.M P.R .. E. SARIO .. .ou R~lo represe·n. tante/assistenle/gcrente). .. . . , .. ~~.. 

1 

~ \ ,, '~) ' f\ ~/l ,-· ,' C' '-, .À '> ,, • V l I '"""\: J jJ v') . ..,,.,.~, ·::H,J'- ,'i.:_ lf';;, rJ, · L.)b J t: ·. 
o,,TA DA :s~INATURA '' ASSINATURA D~ !'MPRE\ÁRIO 

G,)--()6-c.,Jl I A y'\, ,.,\ ··' ' . ;\ . "'0----"'- \ . 1 t l;i vN N1J.)J1 ;1.9=-, ;VA_ ':'::? v v k 

I 

'

. JUNTA COMERCIAL DO PARANA 
.;.• CERTIFICO O REGISTRO EM 23/07 /2010 
,, SOB NUMERO: 2010640247] 

Protocolo: 10/640247-1, DE 29/06/2010 
'E~presa,41 1 0560937 8 
ANDERSON LUCAS ULR~R 

~·lJ"\.,l'(p.J{ 

LUIZ CARLOS SÁLVARO 
SECRETARIO GERAL 



,i;,,,,, Ministério do Desenvolvu ente, Indústria e Comércio Exterior 
\r)tl Secretaria do Desenvolvimento da Produção 
'·,!if,_i.,:.i Departamento Nacional de Registro do Comércio REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO 

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO 
NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA· N!RE DA SEDE 

NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) 

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) 

ANDERSON LUCAS ULRICH 
I NATURAL-DE (cidade e sigla do estado) UF NACIONALIDADE ESTADO CIVIL 

M<Sd1sneira PR Brasileira Divo~ ado SEXO l REGIME DE BENS (se casado) 

/ u 
Marl_y___Ulrioh 

FILHO DE (pai) 

SSP 

(mãe) 

Danilo fJlrich 
Órgão emissor 

07.04.1976 
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) 

NASCIDO EM (data de nascimento) 

Rua Paraná NÚMERO 

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua. av. etc.) 

I BAIRRO! DISTRITO 

lCentro 
899 

COMPLEMENTO 

CÓDIGO DO MUNICIPtO 
{USo daJunta ccmerenu 

MUNICIPIO 

UF 

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, qefê M~~P.p.~(~~~~1ig1stro de 
emp~:s~rio e requer à ~~-n-~: Comercial do Estado do Paraná: l, t_,0· (ll;~;,:;;·i .. ;/:X :· CÓDIGO uu AI u DESCRIÇAU UU AI u 

CÓDIGO no EVENTO 

rNCi'ME EMPRESARIAL 

LOGRADOURO (rua, av, etc.) 
AN,)EtiGNN LUCAS ULiUCH 

COMPLEMENTO 

J
BAIRRO J DISTRITO 

Centro 
-1354 

CÓDIGó DO MUNICIPIO 
(Uso da Junta Comercial) 

Pl nnrü to 
UF J CORREIO ELETRÓNICO (E-MAIL) 

P q 
i" 

MUNICIPIO 

VALOR DO CAPITAL· R$ 

R$ : 8 • 000 , -JO I 
VALOR DO CAPITAL (por extenso) 

_ //Oito mil reais//.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x,x.x 
(CNAE Fiscal) 

DESCRIÇÃO DO OB..IETO CÓDIGO DE ATIVIDADE 
ECONÓMICA 

Atividade principal 

~I Atividades secundárias 

Com~rcio Varejista de Materiais El~tricos, 

manutenção e 

J
0.1 

Peças e Acessó- Y 
f\ r,~ 

·\ reparação de veículos automotores 

rios para Veículos Automo~orea. 

(autoelétrica) 

DATA DE INi~ í<T\Y}0>,DES 

l U• S• O. DA•J U• NTA COMERCIAL DEPENDENTE DE. 
AUTORIZAÇÃO 
oqvERNAMENTAL JTRANSFERêNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF 

I NIRE antenor 01 • 1 2. 2003 tx.: 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 

JONT.in;oMERCV~.rnoPARA.ITT!..-~·, e\ 

1,. 
ESCRITORIO REGIONAL DE FRANCISCO BEL TRAO •· 

t CERTIFICO O REGISTRO EM 21 / l l / 2 O O 3 
i SOB NÚMERO 41105609378 ~ 
6 

Protocolo: 03/370025-7 ~/ __ /f!tx. kr4r,,-,(, 
ANDERSON LUCAS ULRICH ~~_____f,l_j ~ ~ ~ ~ 

MARIA THEREZA LOPES 
SECRETARIA GERAL 



CERTIDÃO SIMPLIFICADA Páqina: 001 / 001 
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes 
na data da sua expedição. 
'Nome~Empresarial 
ANDERSON LUCAS ULRICH & CIA L TOA -ME 

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA 
Número de lder,tificação do Registro de CNPJ 
Empresas - NIRE (Sede) 
41 2 0682795-8 

Data de Arquivamento do 
Ato Constitutivo 

21/11/2003 1 

l- -- -------· ·------ --~- ·-····--- 

Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP) 
RUA 4, 58,AREA INDUSTRIAL, PLANALTO, PR, 85.760-000 ... ~~ ···~·· ~·~ ··~·· ···~·~ ·~· ··~ ·~·· ~ ·~·~~. 
Objeto Social 
COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELÉTRICOS,PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES E 
SERVIÇO Dl::~IV1ANlJ1°.ENÇ.ÃO EREl'~AÇ~O.J)J:: ','EÍClJLOS AUTOMOl:ORl::S (AUTO-ELÉTRICA).~···~···~~··~ 
Capital: R$ 40.000,00 
(QUARENTA MIL REAIS) Microempresa ou 

Empresa de Pequeno Porte 
(Lei nº 123/2006) 

Prazo de Duração 

Capital Integralizado: R$ 
(QUARENTA MIL REAIS) 

40.000,00 Microempresa 
Indeterminado 

- --------------------, - ·~------~··~ ---------------------------- 

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato Término do 
Nome/CPF ou CNPJ Participação no capital (R$) Espécie de Sócio Administrador Mandato 
ANDERSON LUCAS ULRICH 

016.712.939-24 
' CLARICE ROSANI HARTMANN DE WALLAU 

801.815.549-68 
Último Arquivamento 

Data: 23107/201 O 

Ato: CONTRATO 

Evento (s): TRANSFORMACAO 

20.000,00 SOCIO Administrador xxxxxxxxxx 

20.000,00 SOCIO 

Número: 41206827958 
Situação 

REGISTRO ATIVO 

Status 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

CAPANEMA - PR, 11 de setembro de 2018 
181561920-7 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
LIBERTAD BOGUS 

SECRETARIA GERAL 



RAZÃO SOCIAL: ANDERSON LUCAS ULRICH & CIA LTOA ME 
CNPJ N2.: 06.003.185/0001-74 

INSCRIÇÃO ESTADUAL N2.: 9029431610 

ENDEREÇO: RUA 4, nr. 58-AREA INDUSTRIAL FONE: (46)3555-1717 
MUNICIPIO: PLANALTO EST.: PARANÁ 

PREGÃO PRESENCIAL NQ 084/2018 

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: ANDERSON LUCAS ULRICH & CIA LTDA ME 

CNPJ Nº.: 06.003.185/0001-74 

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº.: 9029431610 

ENDEREÇO: RUA 4, nr. 58 - AREA INDUSTRIAL FONE: (46)3555-1717 

MUNICIPIO: PLANALTO EST.: PARANÁ 

O representante legal da empresa ANDERSON LUCAS ULRICH & CIA LTDA ME, na 

qualidade de Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO 

PRESENCIAL NQ 084/2018, instaurado pelo Município de Planalto, declara para todos os fins de 
direito que estou(amos) sob o regime de microempresa ou empresa de pequeno porte, para 
efeito do disposto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 LC 147 /2014. Por ser 
a expressão da verdade, firmamos a presente. 

Planalto/PR.02 de Outubro de 2018. 
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NOME: ANDERSON LUCAS ULRICH 

RG: 5.699.053-4/PR CPF: 016. 712.939-24 

CARGO: SÓCIO ADMINISTRADOR 

Í06.003.185/0001-7 ~ 
ANOERSON LUCAS ULRICH 

& CIA. LTDA. 

RUA 4. 58 · ÁREA INDUSTRIAL 
1 .85750-0(10 · PU~NAl TO PR. I I\' i ..-1 \., \-)L~--· 
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RAZÃO SOCIAL: ANDERSON LUCAS ULRICH & CIA LTDA ME 
CNPJ N2.: 06.003.185/0001-74 

INSCRIÇÃO ESTADUAL N2.: 9029431610 
ENDEREÇO: RUA 4, nr. 58 -AREA INDUSTRIAL FONE: (46)3555-1717 

MUNICIPIO: PLANALTO EST.: PARANÁ 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 084/2018 

ANEXO IV- DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

RAZÃO SOCIAL: ANDERSON LUCAS ULRICH & CIA LTDA ME 

CNPJ Nº.: 06.003.185/0001-74 

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº.: 9029431610 

ENDEREÇO: RUA 4, nr. 58 - AREA INDUSTRIAL FONE: (46)3555-1717 

MUNICIPIO: PLANALTO EST.: PARANÁ 

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

sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 084/2018, instaurado pelo Município de 
Planalto, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, 
em qualquer de suas esferas. Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

Planalto/PR.02 de Outubro de 2018. 

(.'. 

NOME: ANDERSON LUCAS ULRICH 

RG: 5.699.053-4/PR CPF: 016.712.939-24 

CARGO: SÓCIO ADMINISTRADOR 

ANDERSON LUCAS ULRf CH 
& CIA. LTDA. 

ÍÕ6.003.185/0001-7 4' 

RUA 4, 58 • AREA INDUSTRIAL 
1 86750-000 - PL.ANAL TO PR .:i &... ~-J 



RAZÃO SOCIAL: ANDERSON LUCAS ULRICH & CIA LTDA ME 
CNPJ Nº.: 06.003.18S/0001-74 

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº.: 9029431610 
ENDEREÇO: RUA 4, nr. S8-AREA INDUSTRIAL FONE: (46)3SSS-1717 

MUNICIPIO: PLANALTO EST.: PARANÁ 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 084/2018 
ANEXO V- DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO DO INCISO XXXJJJ DO ARTIGO 7º DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

RAZÃO SOCIAL: ANDERSON LUCAS ULRICH & CIA LTDA ME 

CNPJ Nº.: 06.003.185/0001-74 

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº.: 9029431610 

ENDEREÇO: RUA 4, nr. 58 - AREA INDUSTRIAL FONE: (46)3555-1717 

MUNICIPIO: PLANALTO EST.: PARANÁ 

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade de PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 084/2018, 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 XXXJJJ 
do artigo 7º da Constituição Federal. Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

Planalto/PR.02 de Outubro de 2018. 

<-------· 

NOME: ANDERSON LUCAS ULRICH 

RG: 5.699.053-4/PR CPF: 016.712.939-24 

CARGO: SÓCIO ADMINISTRADO~ 

ÍÔ6.003.185/0001-7 4 1 

ANDERSON LUCAS ULRICH 
& CIA. LTDA. 

RUA 4, 58 · AREA INDUSTRIAL 
~5750-000- PLANALTO 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 

ATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA, E 
JULGAMENTO DA SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL, 

REGISTRO DE PREÇO, TIPO MENOR PREÇO POR ITEM 

PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº 084/2018 

Aos dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, às 08:30hrs (oito e 
trinta horas), na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Planalto, Estado do 
Paraná, reuniram-se em sessão pública a Pregoeira CARLA SABRINA RECH 
MALINSKI e Pregoeiro Senhor CEZAR AUGUSTO SOARES, designados pela 
Portaria nº 019/2018 de 16í04/2018 e equipe de apoio: JEANE MARIA DE SOUZA 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 
processado pelo sistema de REGISTRO DE PREÇOS SOB Nº 084/2018, DO 
TIPO MENOR PREÇO POR ITEM. que tem por objeto desta licitação a contratação 
de empresa visando a prestação de serviços de manutenção de sistema elétrico da 
frota de veículos, caminhões/ônibus e máquinas pesadas deste Município de 
Planalto, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, tendo 
como valor máximo a importância de R$117.330,00 ( Cento e dezessete mil 
trezentos e trinta reais). Aberto os trabalhos, foram credenciados os representantes das seguintes empresas: 

- IVANI COLLI - ME, inscrita no CNPJ sob nº 72.374.531/0001-55, com sede na 
Avenida Caxias do Sul, 232, Centro, município de Planalto, estado do Paraná, 
representada pelo Sr. lvani Colli, portador do CPF nº 554.479.029-91; 
- ANDERSON LUCAS ULRICH, inscrita no CNPJ sob nº 06.003.185/0001-74, com 
sede na Rua 4, nº 58, Área Industrial, município de Planalto, estado do Paraná, 
representada pelo Sr. Anderson Lucas Ulrich, portador do CPF nº 016.712.939-24; 
Continuando os trabalhos, 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, foram abertos os envelopes 
contendo as propostas e, com a colaboração dos membros da equipe de apoio, 
foram devidamente examinadas, com a análise da compatibilidade do objeto, prazos 
e condições de fornecimento. Prosseguindo os trabalhos, fez-se a leitura dos preços 
ofertados. Em seguida foi realizada a classificação das propostas, e 
subsequentemente aberta a fase de lances verbais. Após termino da rodada de 
lances, foi considerada como prooostas válidas e lances vencedores, onde se I 
constatou que se consagrou proposta de melhor preço a empresa subsequente: 

Prestação de serviços de !ANOERSON /UN . 
man t - o st ""~ ,, ' Ir-A•·" 1 1 U ençao n SIS en ,e, !Lu1_.. o , i I 
[elétrtco da frota de ;ULR!CH / / 
/máquinas deste muntcroro i / l 
/de p,anaito. Conforme i j' 
/relação constante no / ! ',, , 
:anexo VII. da frota de ! · <, <, • 

L / /máquina~te Mu~c,pio __ ! _j___ '"" 
I ' 
i, \, r: .. 

\ \ \ -, ... i ,;.~ .. 
1, '~ - •••• ~-- •• 

. . }-'' Í' 
1 \ C'--. r-,.,µ .. -L'"IJ'f\Q"i1Ó-ú, \ ', :"-\ ,, 
\J 

1 ·('(', 
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MU1VICIPIO DE PLANALTO 
CNPJ Nº 76.460.526/0001-16 

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

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

TorAt_--~k!~ P~ana~------1-==--- ! ~-_J ---=t-1.500,00 J 
IVANI COLLI 

1 

1 
1 
i 
J 

!Prestação de serviços de 
/manutenção no sistema 
!elétrico da frota de 
/veiculas e caminhões 
/deste município de 
planalto. Conforme 
relação constante no 
anexo Vil. da frota de 
veículos e caminhões 
jdeste Município de 
iPlana __ l_to _ 

TOTAL 
e__ ------------ 

52.000,00 

Após rodadas de lances, conforme histórico do Pregão em anexo, e negociação 
direta com as licitantes de melhor oferta, onde a pregoeira insistiu na redução dos 
valores dos lances, as proponentes não apresentaram ofertas melhores, onde 
obteve-se os resultados acima descritos. Dando-se continuidade ao certame 
licitatório foi solicitado as empresas participantes e consideradas propostas de 
melhor preço: IVANI COLLI ~ ME, ANDERSON LUCAS ULRICH & CIA L TOA, em 
conformidade com o constante acima, conforme critérios estabelecidos no Edital 
para apresentar o envelope de nº 02 (dois) - contendo os documentos de 
Habilitação. Logo após terem sido rubricados pela pregoeira, equipe de apoio e 
licitantes presentes, foi constatado que o mesmo estava em consonância com o 
estabelecido no Edital deste procedimento licitatório e por consequência, a 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 das licitantes participantes. Nada 
mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e assinada a presente Ata pela 
Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes. 

~

'•°\ .. ·,) 

-"' V \"'{', '· í, ,....,,_ :'f·\," .' 
...L.. ... lL_.L_~l~ -,---4- ... · --~ ' · . : J 

CARLA SABRINA RECH .··'" CEZAR A~USTO 
MALINSi-Ci SOARES\ 
Pregoeira Pregoeiro \ 

068 626 699-40 . ·.\C66.452.5• .. 49-03\ 
. 1 \ 

i / : l 1 ,.J) 1 \ • \.j ,.., 1 \_O; 1 ' 
\_')\J''{\ ÜJ'-0 ~ {.) d:r-\L._)j_\.Q.(_ ---~--------~ . ) 

FERNANDA S\:'...'RER ~rr 1\/ANI (C'ru • • 

MARZEC 
Proponente 
l\lANi COLL.1 

554.479.029-91 

Equipe de apoio 
083 050 509--12 

~ 1 

,rn1JJslWJLULLJ.vbu ')((lJ 
JEANE MARIA DE souz-1 V 

Equipe de Apoio J 
675443.399-04 

\ 
/ . • i '; is:;: -:} --- • ··,1_· . r .. · ., .. ..._ •.''•· ,, ~ \v"-' 1....,v·~ 

~ERSON LUCAS u· -· - 
& CIA LTDA 
Prooonente 

ANDERSON LUCA.S ULRICH 
01ô 712.939-24 
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