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MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPJ 76.460.526/0001-16 

Praça São Francisco de Assis, 1583 
Fones: (046) 3555-8100 - Fax: 3555-8100 

85750-000 - PLANALTO - PARANÁ 

Planalto - PR, 1 O de novembro de 2017. 

Solicitação 
De: Érica Tomazoni - Secretário Municipal de Educação 

Nadiane Schlosser - Secretária Municipal de Saúde 
Para: Inácio José Werle - Prefeito Municipal de Planalto 

Senhor Prefeito, 

Pelo presente solicitamos a Vossa Excelência a competente autorização 

para a 
contratação de empresa visando a prestação de serviços de para imunização e 

controle de pragas dos imóveis públicos deste Município de Planalto. Conforme segue 

abaixo: 

UN 01 !Imunização e controle de pragas nal 04 
Escola Municipal Laudio Afonso 
Heinen, compreendendo uma área de 
3.369,00m2 interna e 4.631,00m2 de 
área de entorno (pátios). 

02 !Imunização e controle de pragas nol 04 
Centro Municipal de Educação Infantil 
Marco Antonio Schiavo, 
compreendendo uma área de 657,00m2 

interna e 1.743,00m2 de área de 
entorno (pátios). 

03 !Imunização e controle de pragas nol 04 
Centro Municipal de Educação Infantil 
Estação do Aprender, compreendendo 
uma área de 400,00m2 interna e 
400,00m2 de área de entorno (pátios). 

UN 

UN 



04 !Imunização e controle de pragas nal 04 1 UN 
Escola Municipal Irmã Dulce, 
compreendendo uma área de 
1.944,00m2 interna e 3.119,00m2 de 
área de entorno (pátios). 

05 llmunização e controle de pragas nal 04 1 UN 
Escola Municipal Solange Bueno da 
Silva, compreendendo uma área de 
1.000,00m2 interna e 3.000,00m2 de 
área de entorno (pátios). 

06 !Imunização e controle de pragas nal 04 1 UN 
Escola Municipal Júlio Skrzypczak, 
compreendendo uma área de 870,00m2 

interna e 1.178,00m2 de área de 
entorno (pátios). 

07 !Imunização e controle de pragas nal 04 1 UN 
Escola Municipal Sagrada Família, 
compreendendo uma área de 
1.946,00m2 interna e 1.574,00m2 de 
área de entorno (pátios). 

08 llmunização e controle de pragas nal 04 1 UN 
Escola Municipal Centro Novo, 
compreendendo uma área de 798,00m2 

interna e 3.020,00m2 de área de 
entorno (pátios). 

09 !Imunização e controle de pragas nol 04 1 UN 
Centro Municipal de Saúde, 
compreendendo uma área de 708,00m2 

interna e 1.051,00m2 de área de 
entorno (pátios). 

10 !Imunização e controle de pragas nal 04 1 UN 
Clinica da Mulher, compreendendo uma 
área de 240,00m2 interna e 1.072,00m2 

de área de entorno (pátios). 

11 llmunização e controle de pragas nol 04 1 UN 
Posto de Saúde do Distrito de São 
!Valério, compreendendo uma área de 
175,00m2 interna e 305,00m2 de área 
de entorno (pátios). 

12 !Imunização e controle de pragas nol 04 1 UN 
Posto de Saúde do Distrito de Barra 



Grande, compreendendo uma área de 
180,00m2 interna e 324,00m2 de área 
de entorno (pátios). 

13 Imunização e controle de pragas no 04 UN 
Posto de Saúde do Distrito de Sagrada 
Família, compreendendo uma área de 
170,00m2 interna e 1.450,00m2 de área 
de entorno (pátios). 

14 Imunização e controle de pragas no 04 UN 
Posto de Saúde do Distrito de Centro 
Novo, compreendendo uma área de 
360,00m2 interna e 40,00m2 de área de 
entorno (pátios). 

15 Imunização e controle de pragas no 04 UN 
Posto de Saúde de João, Distrito de 
Sagrada Família, compreendendo uma 
área de 91,00m2 interna e 289,00m2 de 
área de entorno (pátios). 

TOTAL R$ 

Motivação: 

Os serviços de dedetização são essenciais para garantir o bem-estar e a 
saúde do ser humano, propiciando um ambiente limpo e seguro para convívio. Os 
ambientes públicos atendem pessoas constantemente, o Município tem a 
responsabilidade de prestar um ambiente saudável para os seus munícipes de modo 
a garantir segurança e saúde. 

A importância da dedetização para livrar-se de muitos malefícios que os 
insetos podem trazer, as pragas estão presentes em todos os lugares, sejam elas 
formigas ou ratos, pelo menos uma vez por ano é preciso fazer um processo de 
dedetização para que esses insetos e animais indesejados sejam eliminados. 
Contratar uma empresa que sabe como realizar uma dedetização profissional é muito 
importante e isso deve ser feito de tempos em tempos para que doenças sejam 

evitadas e para que a propagação dessas pragas. n·ã.o tom_ e ... m· ·. ~º- porções muito 
d '\ ~ gran es. i ~ g·.... ,.. 

. 111 ' .. ~ i r- l \ .. 
/ 1 ·~ I ' · ·, 

1 

1 1 ' l . i lh 
r\/U , , .· r'v . 

Érica Tomazoni \ N~d1.ne Schlosser 
Secftári~unicipal de Educação 

' 1' t / t!. . . ... - (,:: )/·~/ 00 
(_.:;;>,. ,>-~ ~ 

,----iNAC!O JOSE"\NERLE 
PR E.FEITO MUNICIPAL (' l(; ; 

PLANALTO - PR 

\ 

\

,·_,_>\ ·. ·,_ .. Sec·r· et~1r.·ia Municipal de "" 
', ~\ \ . ;· 4" . - . I ',..~ 

,\· • «rÓ: • (/,4. ,..... 
\, ;,.,.,.,,:,; · .. ,·.~ ~ 

, ,Li}, 1 ''. • i 1,:,1::,,·· · secretária fduc,çlo 
,., ,.1; RG.: 6.101. 017-3 

oec. Nº 4508/2017 



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., 03 de janeiro de 2018 

DE: Erica Tomazoni - Secretaria de Educação 
DE: Nadiane Carla Schlosser - Secretaria de Saúde 

PARA: Inácio José Werle - Prefeito Municipal 

Senhor Prefeito, 

Pelo presente solicitamos a Vossa Excelência a competente 
autorização objetivando a contratação de empresa visando a prestação de serviços de 
para imunização e controle de pragas dos imóveis públicos deste Município de 
Planalto. Conforme abaixo: 
Item Objeto Quant. Unid. Preço Preço 

unitário total 

1 Imunização e controle de pragas na Escola 04 UN 1.520,75 6.083,00 

Municipal Laudio Afonso Heinen, 
compreendendo uma área de 3.369,00m2 

interna e 4.631,00m2 de área de entorno 
(pátios). 

2 Imunização e controle de pragas no Centro 04 UN 448,00 1.792,00 

Municipal de Educação Infantil Marco 
Antonio Schiavo, compreendendo uma área 
de 657,00m2 interna e 1.743,00m2 de área de 
entorno (pátios). 

3 Imunização e controle de pragas no Centro 04 UN 292,50 1.170,00 
Municipal de Educação Infantil Estação do 
Aprender, compreendendo uma área de 
400,00m2 interna e 400,00m2 de área de 
entorno (pátios). 

4 Imunização e controle de pragas na Escola 04 UN 1.040,00 4.160,00 

Municipal Irmã Dulce, compreendendo uma 
área de 1.944,00m2 interna e 3.119,00m2 de 
área de entorno (pátios). 

5 Imunização e controle de pragas na Escola 04 UN 670,00 2.680,00 

Municipal Solange Bueno da Silva, 
compreendendo uma área de 1.000,00m2 

interna e 3.000,00m2 de área de entorno 

tf)(··q 
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(pátios). 
6 Imunização e controle de pragas na Escola 04 UN 493,00 1.972,00 

Municipal Júlio Skrzypczak, compreendendo 
uma área de 870,00m2 interna e 1.178,00m2 de 
área de entorno (pátios). 

7 Imunização e controle de pragas na Escola 04 UN 995,00 3.980,00 
Municipal Sagrada Farrúlia, compreendendo 
uma área de 1.946,00m2 interna e 1.574,00m2 

de área de entorno (pátios). 
8 Imunização e controle de pragas na Escola 04 UN 556,00 2.224,00 

Municipal Centro Novo, compreendendo 
uma área de 798,00m2 interna e 3.020,00m2 de 
área de entorno (pátios). 

9 Imunização e controle de pragas no Centro 04 UN 445,00 1.780,00 
Municipal de Saúde, compreendendo uma 
área de 708,00m2 interna e 1.051,00m2 de área 
de entorno (pátios). 

10 Imunização e controle de pragas na Clinica 04 UN 201,00 804,00 
da Mulher, compreendendo uma área de 
240,00m2 interna e 1.072,00m2 de área de 
entorno (pátios). 

11 Imunização e controle de pragas no Posto de 04 UN 177,00 708,00 
Saúde do Distrito de São Valério, 
compreendendo uma área de 175,00m2 

interna e 305,00m2 de área de entorno 
(pátios). 

12 Imunização e controle de pragas no Posto de 04 UN 178,00 712,00 
Saúde do Distrito de Barra Grande, 
compreendendo uma área de 180,00m2 

interna e 324,00m2 de área de entorno 
(pátios). 

13 Imunização e controle de pragas no Posto de 04 UN 203,00 812,00 
Saúde do Distrito de Sagrada Farrúlia, 
compreendendo uma área de 170,00m2 

interna e 1.450,00m2 de área de entorno 
(pátios). 

14 Imunização e controle de pragas no Posto de 04 UN 246,00 984,00 
Saúde do Distrito de Centro Novo, 
compreendendo uma área de 360,00m2 

interna e 40,00m2 de área de entorno (pátios). 
15 Imunização e controle de pragas no Posto de 04 UN 172,50 690,00 

Saúde de João, Distrito de Sagrada Farrúlia, 
compreendendo uma área de 91,00m2 interna 
e 289,00m2 de área de entorno (pátios). 

TOTAL 30.551,00 

oor:; 
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O custo total estimado dos objetos solicitado, importa no 
valor aproximado de R$ 30.551,00 (trinta mil e quinhentos e cinquenta e um reais). 

Cordialmente, 

ÉRICA TOMAZONI 
Secretária de Educação 

NADIANE CARLA SCHLOSSER 
Secretária de Saúde 

00{ 
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Planalto-Pr., 03 de janeiro de 2018 

DE: Inácio José Werle - Prefeito Municipal 

Preliminarmente para a autorização solicitada para a 
contratação de empresa visando a prestação de serviços de para imunização e 
controle de pragas dos imóveis públicos 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. 
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Planalto-Pr., 03 de janeiro de 2018 

DE: Secretaria de Finanças 

PARA: Prefeito Municipal 

Senhor Prefeito, 

Em atenção à solicitação visando à contratação de empresa visando a 
prestação de serviços de para imunização e controle de pragas dos imóveis públicos 
deste Município de Planalto, expedido por Vossa Excelência na data de 03/01/2018, 
informamos a existência de previsão de recursos orçamentários para assegurar o 
pagamento das obrigações decorrentes da solicitação supra, sendo que o pagamento 
será efetuado através das Dotações Orçamentárias: 

DOTAÇÕES 
Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso 

980 07.121.12.361.1201-2036 3.3.90.39.00000 
1560 09.126.10.301.1001-2027 3.3.90.39.00000 

,· "'\ Cordialmente 
\ \ / ' 

~~J 
l 

FABIO ~ICHEL MICHylON 
Secretário de FinJH'iças 
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PARECER: Planalto-Pr., 04 de janeiro de 2018 

DE: Assessoria Jurídica 

PARA: Prefeito Municipal 

Senhor Prefeito, 

À apreciação deste Setor Jurídico do processo 
administrativo referente à contratação de empresa visando a prestação de serviços de 
para imunização e controle de pragas dos imóveis públicos deste Município de 
Planalto. 

De acordo com a informação contida no oficio, de 
03/01/2018, da Secretaria de Educação/Secretaria de Saúde e pesquisa de preços 
feita pelo Departamento de Compras, o preço máximo dos objetos importa em R$ 
30.551,00 (trinta e um mil e quinhentos e cinquenta e um reais). 

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

DOTAÇÕES 
Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso 

980 07.121.12.361.1201-2036 3.3.90.39.00000 
1560 09.126.10.301.1001-2027 3.3.90.39.00000 

- A Licitação dar-se-á sob a modalidade PREGAO, na 
forma PRESENCIAL, pelo critério de julgamento de MENOR PREÇO POR LOTE, 
regido pela 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 LC 147 /2014 o 
Decreto Municipal n.º 2727 /2007 de 26/06/2007, e demais disposições legais. 

É o Parecer, 

P ATRIQUE MATTOS DREY 
OAB/PR 40.209 
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AUTORIZAÇÃO PARA LICITAÇÃO 

Planalto-Pr., 04 de janeiro 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 LOTE, que tem por objeto à 
contratação de empresa visando a prestação de serviços de para imunização e 
controle de pragas dos imóveis públicos 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 LC 147 /2014 o Decreto 
Municipal n.º 2727 /2007 de 26/06/2007, e demais disposições legais. 

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

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

INÁCIO JOSÉ WERLE 
Prefeito Municipal 
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MINUTA DE EDITAL DE LICITAÇÃO N' ..... /2018 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE 

"EXCLUSIVO ME-EPP" 

O Município de Planalto, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica - CNPJ, sob o nº 76.460.526/0001-16, com sede na Praça São 
Francisco de Assis, nº 1583, por seu Prefeito Municipal, Senhor Inácio José 
Werle, e a Senhora Carla Fatima Mombach Sturm Pregoeira, nomeada pela 
Portaria de nº 001/2018 de 03/01/2018, tornam público a realização de 
licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR 
LOTE, objetivando a contratação de empresa visando a prestação de 
serviços de para imunização e controle de pragas dos imóveis públicos 
deste Município de Planalto, que será regida pela Lei Federal de nº 10.520 de 
17 de julho de 2002; Decreto Municipal de nº 2727 /2007 de 26/06/2007 sua 
alterações, e subsidiariamente à Lei Federal nº 8.666/93, suas alterações, LC 
123/2006 de 14 de dezembro de 2006 e LC 147 /2014 demais legislações 
aplicáveis, a ser executado pela Comissão designada pela Portaria nº 072/2017 
de 18/ 10/2017, e nas condições fixadas neste edital e seus anexos. 

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

1- DO OBJETO 
1.1- A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta objetivando a 
contratação de empresa visando a prestação de serviços de para imunização e 
controle de pragas dos imóveis públicos deste Município de Planalto. Tudo 
conforme condições, especificações, valores e quantidades, constante no Anexo 
I e nos termos deste edital. 
LOTE: 1 

1 !Imunização e controle dei 04 1 UN 
pragas na Escola Municipal 
Laudio Afonso Heinen, 

I '1 
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compreendendo uma área de 
3.369,00m2 interna e 
4.631,00m2 de área de entorno 
(pátios). 

2 !Imunização e controle dei 04 1 UN 
pragas no Centro Municipal de 
Educação Infantil Marco 
Antonio Schiavo, 
compreendendo uma área de 
657,00m2 interna e l.743,00m2 

de área de entorno (pátios). 
3 !Imunização e controle dei 04 UN 

pragas no Centro Municipal de 
Educação Infantil Estação do 
Aprender, compreendendo uma 
área de 400,00m2 interna e 
400,00m2 de área de entorno 
(pátios). 

4 !Imunização e controle dei 04 1 UN 
pragas na Escola Municipal 
Irmã Dulce, compreendendo 
uma área de l.944,00m2 

interna e 3.119,00m2 de área 
de entorno (pátios). 

5 !Imunização e controle dei 04 1 UN 
pragas na Escola Municipal 
Solange Bueno da Silva, 
compreendendo uma área de 
1.000,00m2 interna e 
3.000,00m2 de área de entorno 
(pátios). 

6 !Imunização e controle dei 04 1 UN 
pragas na Escola Municipal 
Júlio Skrzypczak, 
compreendendo uma área de 
870,00m2 interna e l .178,00m2 

de área de entorno (pátios). 
7 !Imunização e controle dei 04 1 UN 

pragas na Escola Municipal 
Sagrada Família, 
compreendendo uma área de 
l.946,00m2 interna e 
l.574,00m2 de área de entorno 
(pátios). 

2 
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8 IImunização e controle dei 04 UN 
pragas na Escola Municipal 
Centro Novo, compreendendo 
uma área de 798,00m2 interna 
e 3.020,00m2 de área de 
entorno (pátios). 

9 IImunização e controle dei 04 1 UN 
pragas no Centro Municipal de 
Saúde, compreendendo uma 
área de 708,00m2 interna e 
1.05 l ,00m2 de área de entorno 
(pátios). 

10 IImunização e controle dei 04 1 UN 
pragas na Clinica da Mulher, 
compreendendo uma área de 
240,00m2 interna e l .072,00m2 

de área de entorno (pátios). 
11 IImunização e controle dei 04 1 UN 

pragas no Posto de Saúde do 
Distrito de São Valério, 
compreendendo uma área de 
175,00m2 interna e 305,00m2 

de área de entorno (pátios). 
12 [ímunização e controle dei 04 1 UN 

pragas no Posto de Saúde do 
Distrito de Barra Grande, 
compreendendo uma área de 
180,00m2 interna e 324,00m2 

de área de entorno (pátios). 
13 [lmunização e controle dei 04 1 UN 

pragas no Posto de Saúde do 
Distrito de Sagrada Família, 
compreendendo uma área de 
170,00m2 interna e 1.450,00m2 

de área de entorno (pátios). 
14 IImunização e controle dei 04 1 UN 

pragas no Posto de Saúde do 
Distrito de Centro Novo, 
compreendendo uma área de 
360,00m2 interna e 40,00m2 de 
área de entorno (pátios). 

15 IImunização e controle dei 04 1 UN 
pragas no Posto de Saúde de 
IJoão, Distrito de Sagrada! 

3 
·)J 
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Família, compreendendo uma 
área de 91,00m2 interna e 
289 ,00m2 de área de entorno 
(pátios). 

TOTAL 

2- DA DOTAÇÃO 
2.1- Para cobertura das despesas decorrentes desta licitação serão utilizados 

róprios. Provenientes das DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 

1560 3.3.90.39.00000 
980 07.12 l .12.361.1201-2036 

09.126.10.301.1001-2027 
3.3.90.39.00000 

3- DA PARTICIPAÇÃO 
3.1- 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. 

3.2- Poderão participar da presente licitação toda e qualquer pessoa 
jurídica enquadrada nos termos do art. 3° Lei Complementar nº 123/2006 
e Lei Complementar nº 147 /2014 e que atenda todas as exigências do 
presente Edital e seus anexos. 

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

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

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

3.4- É vedada a participação direta ou indireta nesta licitação: 
a) pessoa física; 
b) 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); 

c) empresa em regime de subcontratação, ou ainda, em consórcio; 
d) empresa que estiver sob falência, concurso de credores, dissolução, 

liquidação; 
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e) empresa que tenha sido declarada inidônea para contratar com a 
Administração Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal; 

f) Tenham em seu quadro, empregados menores de 18 (dezoito anos 
efetuando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou, ainda, empregados com 
idade inferior a 16 (dezesseis) anos, efetuando qualquer trabalho, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. Conforme Observância ao 
Disposto do Inciso XXXIII do Artigo 7° da Constituição Federal (anexo V). 

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

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

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

7- DA PROPOSTA DE PREÇOS 
7.1- A proposta de preços - envelope 1, devidamente assinada pelo proponente 
ou seu representante legal, deverá ser redigida em português, datilografada ou 
digitada, de forma clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas nos campos que 
envolverem valores, quantidades e prazos, com indicação do número deste 
Edital. Deverá ser elaborada considerando as condições estabelecidas neste 
edital e seus anexos, discriminando-se minuciosamente o objeto cotado, 
observando-se os quantitativos de cotação de quantidade e o preço máximo 
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unitário e total, validade da proposta mínima de 60 (sessenta) dias, conforme 
descrito no Anexo I do presente Edital, facilitando assim o julgamento. Não 
deverá ser cotado objeto que não atenda às especificações mínima 
prevista no Anexo I, sob pena de desclassificação. 
7.2- Ao assinar a Proposta de Preços - Anexo 1, o proponente estará assumindo 
automaticamente o cumprimento de todas as condições estabelecidas na 
mesma. 
7.3- Os preços deverão ser cotados em moeda nacional (não se admitindo 
cotação em moeda estrangeira), limitada a 02 (duas) casas após a vírgula, 
sendo que os dígitos excedentes serão excluídos pela Pregoeira e pela Equipe 
de Apoio sem arredondamento, sendo que o preço máximo unitário e total de 
cada item encontra-se indicado no Anexo Ido presente Edital. 
7.4- Nos preços deverão estar incluídas todas as despesas e encargos 
necessários ao fornecimento do objeto licitado. 
7.5- A Proposta de Preços, deve ser gerada pelo sistema EQUIPLANO auto 
cotação, (conforme link: 
http:/ /planalto.pr.gov.br/upload/downloads/esProposta.exe) que deverá ser 
apresentada: na forma eletrônica (Pen-Drive) para alimentação do sistema de 
apuração; 

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

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

b) apresentem valores cotados acima do máximo estipulado no anexo I; 
e) apresentarem preços unitários ou totais simbólicos, irrisórios ou de 

valor zero, ou manifestamente inexequíveis, havido assim como aquele 
incompatível com os preços praticados no mercado, conforme a Lei 8.666/93 e 
suas alterações; 

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

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

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

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

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

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

f) Prova de regularidade para com a Vigilância Sanitária, Mediante 
apresentação de Certidão de Regularidade, expedida pela Estado ou 
Município; 

g) Prova de aptidão de desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, por meio 
de apresentação de no mínimo O 1 (um) atestado, declaração ou certidão 
expedida, necessariamente em nome do licitante, por pessoa jurídica de 
direito público ou privado; 

h) Comprovação de vínculo de trabalho do responsável técnico, devendo 
comprovar obrigatoriamente sua vinculação com a empresa, mediante 
apresentação de cópia autenticada da anotação da carteira de trabalho 
ou Ficha de Registro de Empregado quando este não fizer parte do 
Contrato Social da empresa proponente, ou Contrato de Prestação de 
Serviços. No caso do componente ser proprietário ou sócio, mediante 
apresentação de documento que comprove essa condição; 

i) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e última alteração; 
j) Prova de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CNPJ); 
k) 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 a data de abertura desta licitação; 

1) Declaração de responsabilidade, indicando o responsável pela execução 
dos serviços, registrado no órgão de classe competente e designado à 
execução do objeto (conforme Anexo VII), composto de: 

• Um profissional técnico devidamente habilitado para o exercício 
das funções relativas às atividades pertinentes ao controle de 
vetores e pragas urbanas, devendo apresentar o registro deste 
profissional junto ao respectivo conselho; 

m) Declaração de Idoneidade (anexo III); 
n) Declaração de Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do Artigo 7° da 

Constituição Federal (anexo V). 
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o) Declaração de cumprimento aos requisitos legais para qualificação como 
micro empresa e empresa de pequeno porte, conforme modelo do Anexo 
V deste Edital, assinada pelo representante legal da licitante; 

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

10- CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
10.1- A Contratada deverá iniciar a execução dos serviços a partir da data 
fixada para início na respectiva Ordem de Serviços, emitida pela Secretaria de 
Saúde e/ou Secretaria de Educação deste Município de Planalto; 
10.2- A empresa vencedora deverá executar sinalização de segurança no local 
onde os serviços estarão sendo executados, permitindo total visualização dos 
pedestres e veículos, proporcionando a melhor segurança de todos; 
10.3- A empresa deverá fornecer todos os equipamentos necessários à 
execução dos serviços e os produtos utilizados deverão ser registrados no 
Ministério da Saúde. 
10.4- A empresa vencedora se compromete em executar os trabalhos com 
funcionários devidamente identificados, nos dias e prazos pré-estabelecidos, 
devendo cumprir todas as determinações legais para a execução dos serviços, 
com o uso equipamentos de proteção individual devidamente adequados aos 
serviços e de acordo com a legislação vigente; 
10-5- A empresa responsabilizar-se-á pelas medidas de segurança, previstas 
na legislação atinente à matéria, para acondicionamento e transporte do 
material, bem bom danos pessoais ou materiais oriundos da execução dos 
serviços e produtos aplicados; 
10.6- Nenhum serviço fora do contratado poderá ser realizado ou transferido à 
terceiros, sem prévia autorização do Município. No caso de sub-empreitadas, a 
empresa vencedora deverá solicitar formalmente autorização do Poder 
Executivo para efetivá-las; 
10. 7- A empresa vencedora responsabiliza-se pela perfeita execução dos 
serviços, bem como a substituir ou complementar serviços em desacordo, 
devendo obedecer rigorosamente as determinações descritas na ordem de 
serviços, emitida pela Secretaria de Educação e/ ou Secretaria de Saúde deste 
Município de Planalto; 
10.8- Após a emissão da Ordem de Serviços a empresa CONTRATADA terá 02 
(dois) dias úteis para o início dos serviços nos locais determinados pela 
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CONTRATANTE; 
10.9 - A empresa deverá elaborar relatório dos serviços realizados, fornecendo 
Certificado de Execução após aplicação, informando os locais onde foram 
realizados os trabalhos; 
10.10- A empresa deverá Apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica 
(ART) pertinente a execução dos serviços; 
10.11- A Contratada deverá atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e comerciais decorrentes; 
10.12- A contratada deverá manter durante toda a execução do Contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
10.13- Caberá a Contratada apresentar sempre que solicitado, durante a 
execução do Contrato, documentos que comprovem estar cumprindo a 
legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial, 
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais; 
10.14- O contrato a ser firmado, na forma da minuta anexa a este Edital, terá 
vigência até 31/12/2019, podendo ser prorrogado de acordo com a lei 
8.666/93, desde que haja interesse da Administração. 

11- DO VALOR MÁXIMO 
11.1- O valor máximo correspondente ao total do objeto, é de R$ 30.551,00 
(trinta mil e quinhentos e cinquenta e um reais), conforme demonstrado no 
Anexo 1, do presente ato convocatório. 

12- DAS PENALIDADES 
12.1- O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto, comportar-se de 
modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantindo o 

~. direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e 
contratar com a administração, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
12.2- Pela inexecução total ou parcial do contrato ou instrumento equivalente 
e pelo descumprimento das normas e legislação pertinentes à execução do 
objeto contratual que acarrete a rescisão do contrato ou instrumento 
equivalente, o Município de Planalto, poderá, ainda, garantida a prévia defesa, 
aplicar à empresa contratada as sanções previstas no art. 87 da Lei nº 
8.666/93, sendo que em caso de multa esta corresponderá a 10 (dez por cento) 
sobre o valor do contrato. 
12.3- A aplicação das sanções administrativas não exclui a responsabilização 
do licitante por eventuais perdas e danos causados ao Município de Município 
de Planalto. 

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

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

15-DO PAGAMENTO 
15.1- Os pagamentos pertinentes a presente licitação dar-se-ão até o 15º 
(décimo quinto) dia subsequente a execução dos serviços discriminados na 
respectiva ordem de serviço, e mediante apresentação da(s) respectiva(s) nota(s) 
fiscal(is). 

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

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

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

XXXIII do Artigo 7° da Constituição Federal; 
f) Anexo VI - Modelo de declaração de enquadramento de ME ou EPP; 
g) Anexo VII - Modelo Declaração de Responsabilidade; 
h) Minuta de Contrato. 

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

Planalto-Pr., de de . 

INÁCIO JOSÉ WERLE 
Prefeito Municipal 
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MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº ./2018 

PREGÃO PRESENCIAL Nº ./2018 

Contrato Administrativo de Prestação de Serviços que entre si fazem o 
Município de Planalto e a empresa , na forma abaixo. 

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PLANALTO, pessoa jurídica de direito Público 
Interno, com sede à Praça São Francisco de Assis, nº 1583, inscrito no CNPJ nº 
76.460.526/0001-16, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, 
senhor INÁCIO JOSÉ WERLE, em pleno exercício de seu mandato e funções, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado neste Município de Planalto, Estado do 
Paraná, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.846.233-0 e do CPF /MF sob nº 
815.418.219-04. 
CONTRATADA: ........................................................................................... , devidamente 
inscrita no CNPJ sob n." , com sede à 
................................................................ , Nº , na Cidade de 
........................................ , neste ato representado pelo Administrador(a) o Sr(a) . 
............................................ , brasileiro(a), comerciante, portador(a) do RG n.º 
........................................... , e do CPF sob n.º , residente e domiciliado(a), 
na Cidade de . 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
DO OBJETO 
Contratação de empresa visando a prestação de serviços de para 

imunização e controle de pragas dos imóveis públicos deste Município de Planalto. 
Conforme se2:ue ab · 
ITEM QUANT UNID. DISCRIMINAÇÃO VALOR VALOR 

UNIT. TOTAL 
01 04 UN Imunização e controle de pragas na 

Escola Municipal Laudio Afonso 
Heinen, compreendendo uma área 
de 3.369,00m2 interna e 4.631,00m2 

de área de entorno (pátios). 
02 04 UN Imunização e controle de pragas no 

Centro Municipal de Educação 
Infantil Marco Antonio Schiavo, 
compreendendo uma área de 
657,00m2 interna e 1.743,00m2 de 
área de entorno (pátios). 

03 04 UN Imunização e controle de pragas no 
Centro Municipal de Educação 
Infantil Estação do Aprender, 
compreendendo uma área de 
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400,00m2 interna e 400,00m2 de área 
de entorno (pátios). 

04 04 UN Imunização e controle de pragas na 
Escola Municipal Irmã Dulce, 
compreendendo uma área de 
1.944,00m2 interna e 3.119,00m2 de 
área de entorno (pátios). 

05 04 UN Imunização e controle de pragas na 
Escola Municipal Solange Bueno da 
Silva, compreendendo uma área de 
1.000,00m2 interna e 3.000,00m2 de 
área de entorno (pátios). 

06 04 UN Imunização e controle de pragas na 
Escola Municipal Júlio Skrzypczak, 
compreendendo uma área de 
870,00m2 interna e l.178,00m2 de 
área de entorno (pátios). 

07 04 UN Imunização e controle de pragas na 
Escola Municipal Sagrada Família, 
compreendendo uma área de 
1.946,00m2 interna e 1.574,00m2 de 
área de entorno (pátios). 

08 04 UN Imunização e controle de pragas na 
Escola Municipal Centro Novo, 
compreendendo uma área de 
798,00m2 interna e 3.020,00m2 de 
área de entorno (pátios). 

09 04 UN Imunização e controle de pragas no 
Centro Municipal de Saúde, 
compreendendo uma área de 
708,00m2 interna e 1.051,00m2 de 
área de entorno (pátios). 

10 04 UN Imunização e controle de pragas na 
Clinica da Mulher, compreendendo 
uma área de 240,00m2 interna e 
1.072,00m2 de área de entorno 
(pátios). 

11 04 UN Imunização e controle de pragas no 
Posto de Saúde do Distrito de São 
Valério, compreendendo uma área 
de 175,00m2 interna e 305,00m2 de 
área de entorno (pátios). 

12 04 UN Imunização e controle de pragas no 
Posto de Saúde do Distrito de Barra 
Grande, compreendendo uma área 
de 180,00m2 interna e 324,00m2 de 
área de entorno (pátios). 
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13 04 UN Imunização e controle de pragas no 
Posto de Saúde do Distrito de 
Sagrada Família, compreendendo 
uma área de 170,00m2 interna e 
1.450,00m2 de área de entorno 
(pátios). 

14 04 UN Imunização e controle de pragas no 
Posto de Saúde do Distrito de 
Centro Novo, compreendendo uma 
área de 360,00m2 interna e 40,00m2 

de área de entorno (pátios). 
15 04 UN Imunização e controle de pragas no 

Posto de Saúde de João, Distrito de 
Sagrada Família, compreendendo 
uma área de 91,00m2 interna e 
289,00m2 de área de entorno 
(pátios). 

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

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

CLÁUSULA SEGUNDA 
DO VALOR 
Pela prestação dos serviços ora contratado, a CONTRATANTE pagará à 

CONTRATADA o valor total de R$ ( ), 
daqui a diante denominado VALOR CONTRATUAL. 

CLÁUSULA TERCEIRA 
DA FORMA DE PAGAMENTO 
Os pagamentos serão efetuados em até 15 (quinze) dias subseqüente a 

execução dos serviços discriminados na respectiva ordem de serviço, e mediante 
apresentação da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is). 

Parágrafo Único 
Os pagamentos decorrentes desta contratação correrão por conta dos 

recursos próprio do Município de Planalto, através das seguintes Dotações 
Orçamentárias: 

Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso 
980 07.121.12.361.1201-2036 3.3.90.39.00000 
1560 09.126.10.301.1001-2027 3.3. 90.39 .00000 
CLAUSULA QUARTA 
DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 
Parágrafo Primeiro - Constituem direitos da CONTRATANTE receber o 

objeto deste Contrato nas condições avençadas e da CONTRATADA perceber o valor 
ajustado na forma e prazo convencionados. 
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Parágrafo Segundo - Constituem obrigações da CONTRATANTE: 
a) Efetuar o pagamento ajustado; 
b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do 

Contrato; 
e) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 

solicitados pela CONTRATADA; 
d) Reserva-se, ainda, no direito de recusar todo e qualquer serviço que 

não atenda às especificações exigidas, ou que sejam considerados 
inadequados ou impróprios. 

Parágrafo Terceiro - Constituem obrigações da CONTRATADA: 
a) Prestar a execução dos serviços na forma ajustada; 
b) Iniciar a execução dos serviços a partir da data fixada para início na 

respectiva Ordem de Serviços, emitida pela Secretaria de Saúde e/ ou 
Secretaria de Educação deste Município de Planalto; 

e) Executar sinalização de segurança no local onde os serviços estarão 
sendo executados, permitindo total visualização dos pedestres e 
veículos, proporcionando a melhor segurança de todos; 

d) Fornecer todos os equipamentos e materiais necessários à execução dos 
serviços; 

e) Os produtos utilizados na execução dos serviços deverão ser 
registrados no Ministério da Saúde; 

f) Executar os trabalhos com funcionários devidamente identificados, nos 
dias e prazos pré-estabelecidos, devendo cumprir todas as 
determinações legais para a execução dos serviços, com o uso 
equipamentos de proteção individual devidamente adequados aos 
serviços e de acordo com a legislação vigente; 

g) Responsabilizar-se pelas medidas de segurança, previstas na legislação 
atinente à matéria, para acondicionamento e transporte do material, 
bem bom danos pessoais ou materiais oriundos da execução dos 
serviços e produtos aplicados; 

h) Nenhum serviço fora do contratado poderá ser realizado ou 
transferido à terceiros, sem prévia autorização do Município. No caso 
de sub-empreitadas, a empresa deverá solicitar formalmente 
autorização do Poder Executivo para efetivá-las; 

i) Responsabiliza-se pela perfeita execução dos serviços, bem como a 
substituir ou complementar serviços em desacordo, devendo obedecer 
rigorosamente as determinações descritas na ordem de serviços, 
emitida pela Secretaria de Educação e/ ou Secretaria de Saúde deste 
Município de Planalto; 

j) Após a emissão da Ordem de Serviços a empresa CONTRATADA terá 
02 (dois) dias úteis para o início dos serviços nos locais determinados 
pela CONTRATANTE; 
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k) Elaborar relatório dos serviços realizados, fornecendo Certificado de 
Execução após aplicação, informando os locais onde foram realizados 
os trabalhos; 

1) Apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) pertinente 
a execução dos serviços; 

m) o(s) profissional(is) designado(s) para a execução dos serviços 
deverá(ão) empregar o necessário zelo, correção, celeridade e ética no 
que diz respeito aos seus cuidados profissionais, obedecendo 
rigorosamente às normas que regem os exercícios da profissão, 
cabendo-lhes exclusiva responsabilidades por eventuais transgressões; 

n) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
decorrentes; 

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

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

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

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

CLÁUSULA SEXTA 
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 
CONTRATUAL 

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

Parágrafo Segundo - Pelo retardamento da execução do contrato, quando 
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar no fornecimento do objeto adquirido, 
comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, 
garantindo o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e 
contratar com a administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem 
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante 
o Município de Planalto. 

CLÁUSULA SÉTIMA 
DA RESCISÃO 
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Parágrafo Primeiro: Ficará o presente Contrato rescindido, mediante 
formalização, assegurado o contraditório e a defesa, nos seguintes casos: 

a) o não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais; 
b) a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a 

impossibilidade da conclusão dos serviços nos prazos estipulados; 
e) atraso injustificado, a juízo da Administração, na execução dos 

serviços/ objeto contratado; 
d) não entrega do objeto, sem justa causa ou prévia comunicação à 

Administração; 
e) a subcontratação total do objeto deste Contrato, sem prévia autorização do 

CONTRATANTE, associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou 
transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, 
que afetem a boa execução do presente Contrato; 

f) o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada 
para acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato, assim como a de 
seus superiores; 

g) cometimento reiterado de faltas na execução do contrato; 
h) decretação de falência ou instauração de insolvência civil; 
i) dissolução de Sociedade; 
j) alteração social e a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, 

que, a juízo da Administração, prejudiquem a execução deste Contrato; 
k) razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, 

justificados e determinados pela máxima autoridade da esfera 
administrativa a que está subordinada o CONTRATANTE e exaradas no 
processo administrativo a que se refere o contrato amplo conhecimento 
Público; 

1) ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 
impeditiva da execução deste Contrato. 
Parágrafo Segundo: O presente Contrato poderá ser rescindido caso 

ocorram quaisquer dos fatos elencados no art. 78 e seguintes da Lei nº 8.666/93. 
Parágrafo Terceiro - A CONTRATADA reconhece os direitos da 

CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 
8.666/93. 

CLÁUSULA OITAVA 
DA VIGÊNCIA 
O prazo de vigência do presente contrato será até 31/12/2019. 
CLÁUSULA NONA 
DOS CASOS OMISSOS 
Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes, com 

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

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

Planalto-Pr de de . 

CONTRATANTE CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: . ··························································· 
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PARECER: 

Planalto-Pr., 04 de janeiro de 2018 

DE: Assessoria Jurídica 

PARA: Prefeito Municipal 

Senhor Prefeito, 

À apreciação deste Setor Jurídico do processo 
administrativo referente à contratação de empresa visando a prestação de serviços de 
para imunização e controle de pragas dos imóveis públicos deste Município de 
Planalto. 

As minutas do Edital de Licitação Pregão Presencial e do Contrato 
Administrativo anexos ao Processo Administrativo encontram-se em consonância 
com a Lei Federal n. 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 LC 147 /2014 o 
Decreto Municipal n.? 2727 /2007 de 26/06/2007, e demais disposições legais. 

É o Parecer, 

PATRIQUE MATTOS DREY 
OAB/PR 40.209 

(-\ ;~ 
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EDITAL DE LICITAÇÃO N° 001/2018 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE 

"EXCLUSIVO ME-EPP" 

O Município de Planalto, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica - CNPJ, sob o nº 76.460.526/0001-16, com sede na Praça São 
Francisco de Assis, nº 1583, por seu Prefeito Municipal, Senhor Inácio José 
Werle, e a Senhora Carla Fatima Mombach Sturm Pregoeira, nomeada pela 
Portaria de nº 001/2018 de 03/01/2018, tornam público a realização de 
licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR 
LOTE, objetivando a contratação de empresa visando a prestação de 
serviços de para imunização e controle de pragas dos imóveis públicos 
deste Município de Planalto, que será regida pela Lei Federal de nº 10.520 de 
17 de julho de 2002; Decreto Municipal de nº 2727 /2007 de 26/06/2007 sua 
alterações, e subsidiariamente à Lei Federal nº 8.666/93, suas alterações, LC 
123 / 2006 de 14 de dezembro de 2006 e LC 147/2014 demais legislações 
aplicáveis, a ser executado pela Comissão designada pela Portaria nº 072/2017 
de 18 / 1O/201 7, e nas condições fixadas neste edital e seus anexos. 

ABERTURA 
A abertura da presente licitação se dará em sessão pública, a ser realizada no 
dia 17 /01/2018, às 0900 horas, na sala de reuniões da Comissão de 
Licitação da Prefeitura Municipal de Planalto, com endereço na Praça São 
Francisco de Assis, 1583 - Centro, Planalto-Pr. 

1- DO OBJETO 
1.1- A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta objetivando a 
contratação de empresa visando a prestação de serviços de para imunização e 
controle de pragas dos imóveis públicos deste Município de Planalto. Tudo 
conforme condições, especificações, valores e quantidades, constante no Anexo 
I e nos termos deste edital. 
LOTE: 1 

1.520,75 1 !Imunização e controle dei 04 
pragas na Escola Municipal 
Laudio Afonso Heinen, 

UN 6.083,00 

(/) { 
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UN 

3.980,00 

compreendendo uma área de 
3.369,00m2 interna e 
4.631,00m2 de área de entorno 
(pátios). 

2 !Imunização e controle dei 04 
pragas no Centro Municipal de 
Educação Infantil Marco 
Antonio Schiavo, 
compreendendo uma área de 
657,00m2 interna e 1.743,00m2 

de área de entorno (pátios). 

448,00 1. 792,00 

3 IImunização e controle dei 04 
pragas no Centro Municipal de 
Educação Infantil Estação do 
Aprender, compreendendo uma 
área de 400,00m2 interna e 
400,00m2 de área de entorno 
(pátios). 

UN 292,50 1.170,00 

4 !Imunização e controle dei 04 
pragas na Escola Municipal 
Irmã Dulce, compreendendo 
uma área de 1.944,00m2 

interna e 3. l 19,00m2 de área 
de entorno (pátios). 

UN 1.040,00 4.160,00 

5 !Imunização e controle dei 04 
pragas na Escola Municipal 
Solange Bueno da Silva, 
compreendendo uma área de 
l .OOO,OOm2 interna e 
3. 000, OOm2 de área de entorno 
(pátios). 

UN 670,00 2.680,00 

6 !Imunização e controle dei 04 
pragas na Escola Municipal 
Júlio Skrzypczak, 
compreendendo uma área de 
870,00m2 interna e 1.178,00m2 

de área de entorno (pátios). 
7 !Imunização e controle dei 04 

pragas na Escola Municipal 
Sagrada Família, 
compreendendo uma área de 
1. 946,00m2 interna e 
1.574,00m2 de área de entorno 
(pátios). 

UN 493,00 1.972,00 

UN 995,00 
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UN 556,00 2.224,00 8 /Imunização e controle dei 04 
pragas na Escola Municipal 
Centro Novo, compreendendo 
uma área de 798,00m2 internai 
e 3.020,00m2 de área de 
entorno (pátios). 

9 [lmunização e controle dei 04 
pragas no Centro Municipal de 
Saúde, compreendendo uma 
área de 708,00m2 interna e 
l.051,00m2 de área de entorno 
(pátios). 

UN 445,00 1.780,00 

10 !Imunização e controle dei 04 
pragas na Clinica da Mulher, 
compreendendo uma área de 
240,00m2 interna e l.072,00m2 

de área de entorno (pátios). 

UN 201,00 804,00 

11 [lmunização e controle dei 04 
pragas no Posto de Saúde do 
Distrito de São Valério, 
compreendendo uma área de 
175,00m2 interna e 305,00m2 

de área de entorno (pátios). 

UN 177,00 708,00 

12 [lmunização e controle dei 04 
pragas no Posto de Saúde do 
Distrito de Barra Grande, 
compreendendo uma área de 
180,00m2 interna e 324,00m2 

de área de entorno (pátios). 

UN 178,00 712,00 

13 !Imunização e controle dei 04 
pragas no Posto de Saúde do 
Distrito de Sagrada Família, 
compreendendo uma área de 
l 70,00m2 interna e l .450,00m2 

de área de entorno (pátios). 

UN 203,00 812,00 

14 !Imunização e controle dei 04 
pragas no Posto de Saúde do 
Distrito de Centro Novo, 
compreendendo uma área de 
360,00m2 interna e 40,00m2 de 
área de entorno (pátios). 

UN 246,00 984,00 

15 !Imunização e controle dei 04 
pragas no Posto de Saúde de 
João, Distrito de Sagrada 

UN 172,50 690,00 
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Família, compreendendo uma 
área de 91,00m2 interna e 
289,00m2 de área de entorno 
(pátios). 

TOTAL 30.551,00 

2- DA DOTAÇÃO 
2.1- Para cobertura das despesas decorrentes desta licitação serão utilizados 

róprios. Provenientes das DOTACÕES ORCAMENTÁRIAS: 

980 07.121.12.361.1201-2036 3.3.90.39.00000 
1560 09.126.10.301.1001-2027 3.3.90.39.00000 

3- DA PARTICIPAÇÃO 
3.1- 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. 

3.2- Poderão participar da presente licitação toda e qualquer pessoa 
jurídica enquadrada nos termos do art. 3° Lei Complementar nº 123/2006 
e Lei Complementar nº 147 /2014 e que atenda todas as exigências do 
presente Edital e seus anexos. 

3.3- Os interessados deverão entregar até o dia 17 /01/2018 às 09:00 horas 
no Departamento de Licitações desta Prefeitura 02 envelopes lacrados; 
envelope I contendo proposta de preços. Envelope II contendo documentos para 
habilitação, com as seguintes identificações na parte externa: 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 
ENVELOPE I - PROPOSTA DE PREÇOS 
PROPONENTE: (nome da empresa) 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 
ENVELOPE II - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
PROPONENTE: (nome da empresa) 

3.4- É vedada a participação direta ou indireta nesta licitação: 
a) pessoa física; 
b) 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); 

c) empresa em regime de subcontratação, ou ainda, em consórcio; 
d) empresa que estiver sob falência, concurso de credores, dissolução, 

liquidação; 
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e) empresa que tenha sido declarada inidônea para contratar com a 
Administração Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal; 

f) Tenham em seu quadro, empregados menores de 18 (dezoito anos 
efetuando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou, ainda, empregados com 
idade inferior a 16 (dezesseis) anos, efetuando qualquer trabalho, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. Conforme Observância ao 
Disposto do Inciso XXXIII do Artigo 7° da Constituição Federal (anexo V). 

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

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

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

7- DA PROPOSTA DE PREÇOS 
7.1- A proposta de preços - envelope I, devidamente assinada pelo proponente 
ou seu representante legal, deverá ser redigida em português, datilografada ou 
digitada, de forma clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas nos campos que 
envolverem valores, quantidades e prazos, com indicação do número deste 
Edital. Deverá ser elaborada considerando as condições estabelecidas neste 
edital e seus anexos, discriminando-se minuciosamente o objeto cotado, 
observando-se os quantitativos de cotação de quantidade e o preço máximo 
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unitário e total, validade da proposta mínima de 60 (sessenta) dias, conforme 
descrito no Anexo I do presente Edital, facilitando assim o julgamento. Não 
deverá ser cotado objeto que não atenda às especificações mínima 
prevista no Anexo 1, sob pena de desclassificação. 
7.2- Ao assinar a Proposta de Preços - Anexo 1, o proponente estará assumindo 
automaticamente o cumprimento de todas as condições estabelecidas na 
mesma. 
7.3- Os preços deverão ser cotados em moeda nacional (não se admitindo 
cotação em moeda estrangeira), limitada a 02 (duas) casas após a vírgula, 
sendo que os dígitos excedentes serão excluídos pela Pregoeira e pela Equipe 
de Apoio sem arredondamento, sendo que o preço máximo unitário e total de 
cada item encontra-se indicado no Anexo Ido presente Edital. 
7.4- Nos preços deverão estar incluídas todas as despesas e encargos 
necessários ao fornecimento do objeto licitado. 
7.5- A Proposta de Preços, deve ser gerada pelo sistema EQUIPLANO auto 
cotação, (conforme link: 
http: / /planalto.pr.gov. br /upload/ downloads/ esProposta.exe) que deverá ser 
apresentada: na forma eletrônica (Pen-Drive) para alimentação do sistema de 
apuração; 

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

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

b) apresentem valores cotados acima do máximo estipulado no anexo I; 
c) apresentarem preços unitários ou totais simbólicos, irrisórios ou de 

valor zero, ou manifestamente inexequíveis, havido assim como aquele 
incompatível com os preços praticados no mercado, conforme a Lei 8.666/93 e 
suas alterações; 

d) considerar qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital e 
seus anexos. 
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8.7- Na ocorrência de empate dentre as classificadas para participarem dos 
lances verbais, a ordem para esses lances será definida através de sorteio, onde 
terá preferência para o lance a licitante sorteada. Às licitantes proclamadas 
classificadas, será dada oportunidade para nova disputa, por meio de lances 
verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, em relação à de 
menor preço, iniciando-se pelo autor da proposta de maior valor. 
8.8- A cada nova rodada será efetivada a classificação momentânea das 
propostas, o que definirá a sequência dos lances seguintes. 
8. 9- O lance sempre deverá ser inferior ao anterior ou da proposta de menor 
preço. 
8.10- A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela 
Pregoeira, implicará a exclusão da Licitante da etapa de lances verbais e na 

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

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

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

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

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

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

f) Prova de regularidade para com a Vigilãncia Sanitária, Mediante 
apresentação de Certidão de Regularidade, expedida pela Estado ou 
Município; 

g) Prova de aptidão de desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, por meio 
de apresentação de no mínimo O 1 (um) atestado, declaração ou certidão 
expedida, necessariamente em nome do licitante, por pessoa jurídica de 
direito público ou privado; 

h) Comprovação de vínculo de trabalho do responsável técnico, devendo 
comprovar obrigatoriamente sua vinculação com a empresa, mediante 
apresentação de cópia autenticada da anotação da carteira de trabalho 
ou Ficha de Registro de Empregado quando este não fizer parte do 
Contrato Social da empresa proponente, ou Contrato de Prestação de 
Serviços. No caso do componente ser proprietário ou sócio, mediante 
apresentação de documento que comprove essa condição; 

i) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e última alteração; 
j) Prova de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CNPJ); 
k) 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 a data de abertura desta licitação; 

1) Declaração de responsabilidade, indicando o responsável pela execução 
dos serviços, registrado no órgão de classe competente e designado à 
execução do objeto (conforme Anexo VII), composto de: 

• Um profissional técnico devidamente habilitado para o exercício 
das funções relativas às atividades pertinentes ao controle de 
vetores e pragas urbanas, devendo apresentar o registro deste 
profissional junto ao respectivo conselho; 

m) Declaração de Idoneidade (anexo III); 
n) Declaração de Observância ao Disposto do Inciso XXX:111 do Artigo 7º da 

Constituição Federal (anexo V). 
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o) Declaração de cumprimento aos requisitos legais para qualificação como 
micro empresa e empresa de pequeno porte, conforme modelo do Anexo 
V deste Edital, assinada pelo representante legal da licitante; 

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

10- CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
10.1- A Contratada deverá iniciar a execução dos serviços a partir da data 
fixada para início na respectiva Ordem de Serviços, emitida pela Secretaria de 
Saúde e/ou Secretaria de Educação deste Município de Planalto; 
10.2- A empresa vencedora deverá executar sinalização de segurança no local 
onde os serviços estarão sendo executados, permitindo total visualização dos 
pedestres e veículos, proporcionando a melhor segurança de todos; 
10.3- A empresa deverá fornecer todos os equipamentos necessários à 
execução dos serviços e os produtos utilizados deverão ser registrados no 
Ministério da Saúde. 
10.4- A empresa vencedora se compromete em executar os trabalhos com 
funcionários devidamente identificados, nos dias e prazos pré-estabelecidos, 
devendo cumprir todas as determinações legais para a execução dos serviços, 
com o uso equipamentos de proteção individual devidamente adequados aos 
serviços e de acordo com a legislação vigente; 
10-5- A empresa responsabilizar-se-á pelas medidas de segurança, previstas 
na legislação atinente à matéria, para acondicionamento e transporte do 
material, bem bom danos pessoais ou materiais oriundos da execução dos 
serviços e produtos aplicados; 
10.6- Nenhum serviço fora do contratado poderá ser realizado ou transferido à 
terceiros, sem prévia autorização do Município. No caso de sub-empreitadas, a 
empresa vencedora deverá solicitar formalmente autorização do Poder 
Executivo para efetivá-las; 
10. 7- A empresa vencedora responsabiliza-se pela perfeita execução dos 
serviços, bem como a substituir ou complementar serviços em desacordo, 
devendo obedecer rigorosamente as determinações descritas na ordem de 
serviços, emitida pela Secretaria de Educação e/ou Secretaria de Saúde deste 
Município de Planalto; 
10.8- Após a emissão da Ordem de Serviços a empresa CONTRATADA terá 02 
(dois) dias úteis para o início dos serviços nos locais determinados pela 
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CONTRATANTE; 
10.9 - A empresa deverá elaborar relatório dos serviços realizados, fornecendo 
Certificado de Execução após aplicação, informando os locais onde foram 
realizados os trabalhos; 
10.10- A empresa deverá Apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica 
(ART) pertinente a execução dos serviços; 
10.11- A Contratada deverá atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e comerciais decorrentes; 
10.12- A contratada deverá manter durante toda a execução do Contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
10.13- Caberá a Contratada apresentar sempre que solicitado, durante a 
execução do Contrato, documentos que comprovem estar cumprindo a 
legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial, 
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais; 
10.14- O contrato a ser firmado, na forma da minuta anexa a este Edital, terá 
vigência até 31/12/2019, podendo ser prorrogado de acordo com a lei 
8.666/93, desde que haja interesse da Administração. 

11- DO VALOR MÁXIMO 
11.1- O valor máximo correspondente ao total do objeto, é de R$ 30.551,00 
(trinta mil e quinhentos e cinquenta e um reais), conforme demonstrado no 
Anexo I, do presente ato convocatório. 

12- DAS PENALIDADES 
12.1- O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto, comportar-se de 
modo inidõneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantindo o 
direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e 
contratar com a administração, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
12.2- Pela inexecução total ou parcial do contrato ou instrumento equivalente 
e pelo descumprimento das normas e legislação pertinentes à execução do 
objeto contratual que acarrete a rescisão do contrato ou instrumento 
equivalente, o Município de Planalto, poderá, ainda, garantida a prévia defesa, 
aplicar à empresa contratada as sanções previstas no art. 87 da Lei nº 
8.666/93, sendo que em caso de multa esta corresponderá a 10 (dez por cento) 
sobre o valor do contrato. 
12.3- A aplicação das sanções administrativas não exclui a responsabilização 
do licitante por eventuais perdas e danos causados ao Município de Município 
de Planalto. 

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

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

15-DO PAGAMENTO 
15.1- Os pagamentos pertinentes a presente licitação dar-se-ão até o 15° 
(décimo quinto) dia subsequente a execução dos serviços discriminados na 
respectiva ordem de serviço, e mediante apresentação da(s) respectiva(s) nota(s) 
fiscal(is). 

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

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

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

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

17- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
17.1- Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
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impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será 
automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no horário 
anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrario. 
17.2- Esta licitação poderá ser revogada por interesse público e anulada por 
ilegalidade de oficio ou mediante provocação de terceiros, mediante parecer por 
escrito e devidamente fundamentado, aplicando-se os procedimentos inerentes 
aos recursos quanto à concessão de prazo para contraditório. 
17.3- A Pregoeira e sua Equipe de Apoio, no interesse público, poderão relevar 
omissões puramente formais, desde que não reste infringido o principio da 
vinculação ao instrumento convocatório. 
17.4- Será(ão) lavrada(s) ata(s) do(s) trabalho(s) desenvolvido(s) em ato público 
de abertura dos envelopes, a(s) qual(is) será(ão) assinada(s) pela Pregoeira, pela 
equipe de apoio e representantes credenciados presentes. 
17.5- A licitação não implica da obrigatoriedade da execução dos serviços por 
parte do Município de Planalto. Até a entrega do empenho, poderá o licitante 
vencedor ser excluído da licitação, sem direito a indenização ou ressarcimento 
e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se a contratante tiver conhecimento 
de qualquer fato ou circunstância superveniente, anterior ou posterior ao 
julgamento desta licitação, que desabone sua idoneidade ou capacidade 
financeira, técnica ou administrativa. 
17.6- Os pedidos de esclarecimentos, impugnações e a apresentação escrita 
dos recursos deverão ser protocolizados junto a Prefeitura do Município de 
Planalto, na Praça São Francisco de Assis, nº 1583, Centro - CEP 85.750.000 - 
Planalto, Estado do Paraná, no horário das 8:00 às 11 :30 e das 13:30 às 17:30 
horas. 
17. 7- As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento 
deste termo, perante o Foro da Comarca de Capanerna-Pr. Não obstante 
qualquer mudança de domicilio da CONTRATADA que, em razão disso, é 
obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber 
notificação, citação inicial e outras medidas em direito permitidas. 

Planalto- Pr., 04 de janeiro de 2 O 18 

INÁCIO JOSÉ WERLE 
Prefeito Municipal 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 

ANEXO II - CARTA DE CREDENCIAMENTO 

MUNICIPIO: EST. _ 

Credenciamos o(a) Sr.(a) _ 

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

A participar do procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 001/2018, 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 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

ENDEREÇO FONE: _ 

MUNICIPIO: EST. ------- 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de 

proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 001/2018, 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 001/2018 

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS 
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

(documento obrigatório) 

MUNICIPIO: EST. _ 

O representante legal da empresa. _ 

na qualidade de Proponente do 

procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 

001/2018, instaurado pelo Município de Planalto, declara para fins de direito 

que a referida empresa cumpre plenamente os requisitos de habilitação 

exigidos no respectivo edital de licitação. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

Local e data / / _ 

NOME: 

RG/CPF 

CARGO 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 

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

MUNICIPIO: EST. _ 

A proponente abaixo assinada, participante da licitação 

modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018, 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 

16 

( '( 



MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPJ Nº 76.460.526/0001-16 

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

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

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 

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

ENDEREÇO FONE: _ 

MUNICIPIO: EST. ------- 

O representante legal da empresa. _ 

_________________ , na qualidade de Proponente do 
procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 
001/2018, instaurado pelo Município de Planalto, declara para todos os fins de 
direito que estou(amos) sob o regime de microempresa ou empresa de pequeno 
porte, para efeito do disposto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 
2006 e LC 147 /2014. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

Local e data / / _ 

NOME: 

RG/CPF 

CARGO 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

ENDEREÇO FONE: _ 

MUNICIPIO: EST. _ 

Declaramos conforme solicitado no edital em epígrafe que os 

responsáveis referente a execução dos serviços, caso venhamos a vencer a 

referida licitação serão 

NOME ASSINATURA ESPECIALIDADE 

Declaramos, outrossim, que os profissionais acima 
relacionados pertencem ao nosso quadro de profissionais. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente 

Local e data / / _ 

NOME: 

RG/CPF 

CARGO 
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DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 

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

C N PJ N º 
------------------ 

I N S CRI Ç ÃO ESTADUAL Nº _ 

ENDEREÇO: _ 

CIDADE: ESTADO: 
----- 

declara o recebimento do Edital PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018, 

anexos I,II,III,IV,V,VI,VII, Minuta de Contrato, referente a contratação 

de empresa visando a prestação de serviços de para imunização e 

controle de pragas dos imóveis públicos deste Município de Planalto. 

Planalto-Pr. de de --- 

NOME: 

RGNº ----------------- 

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

19 



MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPJ Nº 76.460.526/0001-16 

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

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

MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº ./2018 

PREGÃO PRESENCIAL Nº ./2018 

Contrato Administrativo de Prestação de Serviços que entre si fazem o 
Município de Planalto e a empresa , na forma abaixo. 

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PLANALTO, pessoa jurídica de direito Público 
Interno, com sede à Praça São Francisco de Assis, nº 1583, inscrito no CNPJ nº 
76.460.526/0001-16, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, 
senhor INÁCIO JOSÉ WERLE, em pleno exercício de seu mandato e funções, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado neste Município de Planalto, Estado do 
Paraná, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.846.233-0 e do CPF /MF sob nº 
815.418.219-04. 
CONTRATADA: , devidamente 
inscrita no CNPJ sob n.? , com sede à 
................................................................ , Nº , na Cidade de 
........................................ , neste ato representado pelo Administrador(a) o Sr(a) . 
............................................ , brasileiro(a), comerciante, portador(a) do RG n.º 
........................................... , e do CPF sob n.º , residente e domiciliado(a), 
na Cidade de . 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
DO OBJETO 
Contratação de empresa visando a prestação de serviços de para 

imunização e controle de pragas dos imóveis públicos deste Município de Planalto. 
Conforme seQ'ue ab · 
ITEM QUANT UNID. DISCRIMINAÇÃO VALOR VALOR 

UNIT. TOTAL 
01 04 UN Imunização e controle de pragas na 

Escola Municipal Laudio Afonso 
Heinen, compreendendo uma área 
de 3.369,00m2 interna e 4.631,00m2 

de área de entorno (pátios). 
02 04 UN Imunização e controle de pragas no 

Centro Municipal de Educação 
Infantil Marco Antonio Schiavo, 
compreendendo uma área de 
657,00m2 interna e 1.743,00m2 de 
área de entorno (pátios). 

03 04 UN Imunização e controle de pragas no 
Centro Municipal de Educação 
Infantil Estação do Aprender, 
compreendendo uma área de 
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400,00m2 interna e 400,00m2 de área 
de entorno (pátios). 

04 04 UN Imunização e controle de pragas na 
Escola Municipal Irmã Dulce, 
compreendendo uma área de 
1.944,00m2 interna e 3.119,00m2 de 
área de entorno (pátios). 

05 04 UN Imunização e controle de pragas na 
Escola Municipal Solange Bueno da 
Silva, compreendendo uma área de 
1.000,00m2 interna e 3.000,00m2 de 
área de entorno (pátios). 

06 04 UN Imunização e controle de pragas na 
Escola Municipal Júlio Skrzypczak, 
compreendendo uma área de 
870,00m2 interna e 1.178,00m2 de 
área de entorno (pátios). 

07 04 UN Imunização e controle de pragas na 
Escola Municipal Sagrada Família, 
compreendendo uma área de 
1.946,00m2 interna e 1.574,00m2 de 
área de entorno (pátios). 

08 04 UN Imunização e controle de pragas na 
Escola Municipal Centro Novo, 
compreendendo uma área de 
798,00m2 interna e 3.020,00m2 de 
área de entorno (pátios). 

09 04 UN Imunização e controle de pragas no 
Centro Municipal de Saúde, 
compreendendo uma área de 
708,00m2 interna e 1.051,00m2 de 
área de entorno (pátios). 

10 04 UN Imunização e controle de pragas na 
Clinica da Mulher, compreendendo 
uma área de 240,00m2 interna e 
1.072,00m2 de área de entorno 
(pátios). 

11 04 UN Imunização e controle de pragas no 
Posto de Saúde do Distrito de São 
Valério, compreendendo uma área 
de 175,00m2 interna e 305,00m2 de 
área de entorno (pátios). 

12 04 UN Imunização e controle de pragas no 
Posto de Saúde do Distrito de Barra 
Grande, compreendendo uma área 
de 180,00m2 interna e 324,00m2 de 
área de entorno (pátios). 
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13 04 UN Imunização e controle de pragas no 
Posto de Saúde do Distrito de 
Sagrada Família, compreendendo 
uma área de 170,00m2 interna e 
1.450,00m2 de área de entorno 
(pátios). 

14 04 UN Imunização e controle de pragas no 
Posto de Saúde do Distrito de 
Centro Novo, compreendendo uma 
área de 360,00m2 interna e 40,00m2 

de área de entorno (pátios). 
15 04 UN Imunização e controle de pragas no 

Posto de Saúde de João, Distrito de 
Sagrada Família, compreendendo 
uma área de 91,00m2 interna e 
289,00m2 de área de entorno 
(pátios). 

VALOR TOTAL 
Parágrafo Unico - Integram e completam o presente Termo Contratual, 

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

CLÁUSULA SEGUNDA 
DO VALOR 
Pela prestação dos serviços ora contratado, a CONTRATANTE pagará à 

CONTRATADA o valor total de R$ ( ), 
daqui a diante denominado VALOR CONTRATUAL. 

CLÁUSULA TERCEIRA 
DA FORMA DE PAGAMENTO 
Os pagamentos serão efetuados em até 15 (quinze) dias subseqüente a 

execução dos serviços discriminados na respectiva ordem de serviço, e mediante 
apresentação da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is). 

Parágrafo Único 
Os pagamentos decorrentes desta contratação correrão por conta dos 

recursos próprio do Município de Planalto, através das seguintes Dotações 
Orçamentárias: 

Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso 
980 07.121.12.361.1201-2036 3.3.90.39.00000 
1560 09.126.10.301.1001-2027 3.3.90.39.00000 
CLAUSULA QUARTA 
DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 
Parágrafo Primeiro - Constituem direitos da CONTRATANTE receber o 

objeto deste Contrato nas condições avençadas e da CONTRATADA perceber o valor 
ajustado na forma e prazo convencionados. 
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Parágrafo Segundo - Constituem obrigações da CONTRATANTE: 
a) Efetuar o pagamento ajustado; 
b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do 

Contrato; 
c) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 

solicitados pela CONTRATADA; 
d) Reserva-se, ainda, no direito de recusar todo e qualquer serviço que 

não atenda às especificações exigidas, ou que sejam considerados 
inadequados ou impróprios. 

Parágrafo Terceiro - Constituem obrigações da CONTRATADA: 
a) Prestar a execução dos serviços na forma ajustada; 
b) Iniciar a execução dos serviços a partir da data fixada para início na 

respectiva Ordem de Serviços, emitida pela Secretaria de Saúde e/ ou 
Secretaria de Educação deste Município de Planalto; 

c) Executar sinalização de segurança no local onde os serviços estarão 
sendo executados, permitindo total visualização dos pedestres e 
veículos, proporcionando a melhor segurança de todos; 

d) Fornecer todos os equipamentos e materiais necessários à execução dos 
serviços; 

e) Os produtos utilizados na execução dos serviços deverão ser 
registrados no Ministério da Saúde; 

f) Executar os trabalhos com funcionários devidamente identificados, nos 
dias e prazos pré-estabelecidos, devendo cumprir todas as 
determinações legais para a execução dos serviços, com o uso 
equipamentos de proteção individual devidamente adequados aos 
serviços e de acordo com a legislação vigente; 

g) Responsabilizar-se pelas medidas de segurança, previstas na legislação 
atinente à matéria, para acondicionamento e transporte do material, 
bem bom danos pessoais ou materiais oriundos da execução dos 
serviços e produtos aplicados; 

h) Nenhum serviço fora do contratado poderá ser realizado ou 
transferido à terceiros, sem prévia autorização do Município. No caso 
de sub-empreitadas, a empresa deverá solicitar formalmente 
autorização do Poder Executivo para efetivá-las; 

i) Responsabiliza-se pela perfeita execução dos serviços, bem como a 
substituir ou complementar serviços em desacordo, devendo obedecer 
rigorosamente as determinações descritas na ordem de serviços, 
emitida pela Secretaria de Educação e/ ou Secretaria de Saúde deste 
Município de Planalto; 

j) Após a emissão da Ordem de Serviços a empresa CONTRATADA terá 
02 (dois) dias úteis para o início dos serviços nos locais determinados 
pela CONTRATANTE; 
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k) Elaborar relatório dos serviços realizados, fornecendo Certificado de 
Execução após aplicação, informando os locais onde foram realizados 
os trabalhos; 

1) Apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) pertinente 
a execução dos serviços; 

m) o(s) profissional(is) designado(s) para a execução dos serviços 
deverá(ão) empregar o necessário zelo, correção, celeridade e ética no 
que diz respeito aos seus cuidados profissionais, obedecendo 
rigorosamente às normas que regem os exercícios da profissão, 
cabendo-lhes exclusiva responsabilidades por eventuais transgressões; 

n) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
decorrentes; 

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

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

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

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

CLÁUSULA SEXTA 
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 
CONTRATUAL 

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

Parágrafo Segundo - Pelo retardamento da execução do contrato, quando 
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar no fornecimento do objeto adquirido, 
comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, 
garantindo o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e 
contratar com a administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem 
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante 
o Município de Planalto. 

CLÁUSULA SÉTIMA 
DA RESCISÃO 
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Parágrafo Primeiro: Ficará o presente Contrato rescindido, mediante 
formalização, assegurado o contraditório e a defesa, nos seguintes casos: 

a) o não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais; 
b) a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a 

impossibilidade da conclusão dos serviços nos prazos estipulados; 
c) atraso injustificado, a juízo da Administração, na execução dos 

serviços/ objeto contratado; 
d) não entrega do objeto, sem justa causa ou prévia comunicação à 

Administração; 
e) a subcontratação total do objeto deste Contrato, sem prévia autorização do 

CONTRATANTE, associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou 
transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, 
que afetem a boa execução do presente Contrato; 

f) o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada 
para acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato, assim como a de 
seus superiores; 

g) cometimento reiterado de faltas na execução do contrato; 
h) decretação de falência ou instauração de insolvência civil; 
i) dissolução de Sociedade; 
j) alteração social e a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, 

que, a juízo da Administração, prejudiquem a execução deste Contrato; 
k) razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, 

justificados e determinados pela máxima autoridade da esfera 
administrativa a que está subordinada o CONTRATANTE e exaradas no 
processo administrativo a que se refere o contrato amplo conhecimento 
Público; 

1) ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 
impeditiva da execução deste Contrato. 
Parágrafo Segundo: O presente Contrato poderá ser rescindido caso 

ocorram quaisquer dos fatos elencados no art. 78 e seguintes da Lei nº 8.666/93. 
Parágrafo Terceiro - A CONTRATADA reconhece os direitos da 

CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 
8.666/93. 

CLÁUSULA OITAVA 
DA VIGÊNCIA 
O prazo de vigência do presente contrato será até 31/12/2019. 
CLÁUSULA NONA 
DOS CASOS OMISSOS 
Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes, com 

base na legislação em vigor. 
CLÁUSULA DÉCIMA 
DO FORO 
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~~~-----~~-----/ 

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

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

Planalto-Pr de de . 

CONTRATANTE CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: . 
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23/01/2018 Prefeitura Municipal de Planalto 

ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO 

LICITAÇÃO 
RESULTADO PREGÃO 01/2018 

AVISO DE LICITAÇÃO 
"PREGÃO PRESENCIAL" Nº 001/2018 

O MUNICIPIO DE PLANALTO-PR., faz saber aos interessados que 
com base na Lei Federal de nº 10.520 de 17 de julho de 2002; Decreto 
Municipal de nº 2727/2007 de 26/06/2007 e suas alterações, 
subsidiariamente à Lei Federal nº 8.666/93, suas alterações, LC 
123/2006 de 14 de dezembro de 2006 e demais legislações aplicáveis, 
em sua sede sito a Praça São Francisco de Assis, 1583, realizou 
Licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL sob nº 001/2018, 
conforme descrito abaixo: 
OBJETO: Contratação de empresa visando a prestação de serviços de 
para imunização e controle de pragas dos imóveis públicos deste 
Município de Planalto. 
DATA DA ABERTURA: 17 de janeiro de 2018 - às 09:00 horas. 
Maiores informações junto ao Departamento de Licitações em horário 
de expediente. 
RESULTADO : FRACASSADA. 

INÁCIO JOSÉ WERLE 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
Cezar Augusto Soares 

Código Identificador:F96COCFO 

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná 
no dia 23/01/2018. Edição 1427 
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita 
informando o código identificador no site: 
http: //www. diariomunici pal. com. br / amp/ 

http://www.diariomunicipal.eom.br/amp/materia/F96COCFO ( ,r,, 111 
. / T 



6A JORNAL DE BELTRÃO Sábado, 6.1.2018 · N e 6.362 Atos Oficiais 
Prefeitura Municipal de Planalto 

AVISO OE LICITAÇÃO 
'TOMADA DE PREÇOS" N'001/2018 

O MUNICIPIO DE PL.ANALTO-PR., faz saber aos interessados que com base na 
Lei nº 8.666/93, LC 12312006 de 14 de dezembro de 2006 e demais le~islação epli- 

~~/~o:li~~~e5~~8M~10Â Ót$R~~Of r;~;l~~itf,fo5l~~'c~~1]~!r~;;;~;t~ª~t~~i:ção 
OBJETO: Contratação de empresa visando a execução ~e muros, grad1s e escaca 

ria do Espaço Edu~alivo Pro Infância localizado na rua Ab1ho Rambo lote 10, quadra 
192, deste Municip10 de Planalto. 

VALOR TOTAL: R$ 91.382,43 (noventa e um mil, trezentos e oitenta e dois reais e 
quarenta e três centavos). 

DATA DA ABERTURA: 23 de janeiro de 2018- à~ 09:00 horas 
Maiores informações Junto ao Departamento de Licitações em horário de expedien 

te 
INÁCIO JOSÉ WERLE 

Prefeito Municipal 
AVISO DE LICITAÇÁO 

TOMADA DE PREÇOS" Nº 002/2018 
O MUNICIPlO DE PLANALTO-PR., faz saber aos interessados que com base ria 

L~i nº 8.6ô5/93, LC 123.12006 de 14 de dezembro de ~005 e demais leg1slaçã? apli- 

~!v~~~~i~~~:tgeMÃtO/ óJª~~~~orr;~;l~~ii1ito\s~~·c~~~J~!rd;::)i~ª:~:1~i:ção 
OBJETO: Contratsçáo de empresa visando a execução de entrede oe energia elé 

trica e a 1nteri1gação enre a .entrad~ de serviço e o.quadm de cistribuiçêo geral do 
Espaço Ec)ucat1vo Pro lntáncia localizado na rua Ab1!io Rambo lote 10, quadra 192, 
deste Munrcip10 de Planalto. 

VALOR TOTAL: R$ 21.015,05 (vinte e um mil, quinze reais e cinco centavos). 
DATA D~ABERTUR~: 23 de janeiro de 2018- às 14:00 horas. 
Maiores informações Junto ao Departamento de Licitações em horário de exceder 

te 
INACIO JOSE WERLE 

Prefeito Municipal 
AVISO DE LICITAÇÁO 

'TOMADA DE PREÇOS" N.11 ô'.l3/2018 

nº rs~~~1~1[6º1 ~ilfo1iNdAeL \~!eRd:~;~t~td~o~~i1r~s;~~fs 9~~i~la7foª!~1rtà~~: 

~~i~~~esfg~l,islg: 6~ª~~~;tt!~~i~~~oi!,~6~1t J;~f~r~~ ;::11;1~ ;~~i:zão na Mo- 
(:BJETO.: Conuataçâo de empresa visando a a.qu1s1ção de matena1~ de construção, 

des~2rg°i{ tif2l:1ª~$ã?2i~s.ri.i2rtt?n~~~~~s ~mJ~:s~~s~iti~~~~f1~ ~eu:~!~f~1º~ 
nove reais e sessenta e dois centavos) 

DATA DAABERTUR~: 24 de Janeiro de 2orn- às 09:00 horas. 
Maiores nformaçõesunlo ao Departamento de Licitações em horáio de emeoen 

te. 
INACIO JOSE WERLE 

Prefeito Municipal 

"PREGÃ~~SifE~~~b11TL~i~~01/2018 
O MUNICIP!O DE PLANALTO-PR., faz saber aos interessados que com base na 

Lei Fe~eral de nº 10.520 de 17 de julho de ?002; Decrete Municipal de nº 2727(2007 
de 26106/2007 e suas alterações, eebsiciariamente a Lei Federal. nº 8.66619~,. suas 
alterações, LC _ 12312006 de 14 de dezembro de 2006 e demais legislações aplicáveis. 

d~id~desPtEG\~ô ~R?sJ~C1~L~~1~~~ ~5t~t1f8,1;~~i~:~rd!~i~ri[0L!~~if~º n_a Mo- 
OBJETO: Contratação de erroresavisendc a prestação de serviços de para rmuru 

zação e controle de pragas dos irróveis públicos deste Município de Planalto. 
DATA DA ABERTURA: 17 de janeiro de 2018-ás 09:00 horas. 
Maiores informações Junto ao Departamento de Licitações em horário de erpedien 

te 
INACIO JOSÉ WERLE 

Prefeito Municipal 

'·PREGÁ~~~E~~~~1f~i~~0212018 
O MUNICIP!O DE P.ANALTO, faz saber aos interessados que com base na cel 

Federal de n' 10.520 de 17 de julho de.2002: Decreto Municipal de n• 272712007.de 

;:~~:~ºLOJ.1e2~~f5oi1~!ª{f ~~ J~~!~b~~a;e;cii5ª eLd~~~?:í!_~~~ª~.J;:~~icl~!f/~: 

~~d:P~E~Â~ ~R~~~f~~1~L~~~~~ izt~ô1fs.1 ;~~fa'!t d:!1~[0 ~~~~~~ na Modah- 
OBJE.TO: Contratação de agente de integração para operacionalização .de bolsas 

de estáqio remunerado de estudantes regulannente manicuacos em insfituiçáo públi· 
e.a e particulares de séries tinais do ensino fundamental, ensino médio e ensino supe- 
nor 8~TArÔ~~1BE~ÇIT~Ã16ff~·ej~~~t~t!º2~~8º~tJ~ãf4:iôgh:!21º e desligamento. 

Maiores informações junto ao Departamento de Licitações em horário de expedien 
te. 

INACIO JOSE WERLE 
Prefeito Municipal 

"PREGÃ'iYWi?E~~~~1lT~i~~0312018 

Fed~r~1Ud~tgl~iis~~ fel~~~~ ~~lh~ª~e52~Õ2;ª0!~~!~~e~~~1ii~aÍuJe ~·1f2ª?1~to~ ~~ 
26/06/2007 e suas alterações, subsidiariamente à Lei fede~al n" 8.666/9~. suas altera 
ções, LC 12312006 de 14 de dezembro d:e 2006, demais leqislaçóee aplicáveis. er.n sua 
~rftGlQ ªp~E~Ê~~lf{:~;1~~00~3/~~~t ;;~1~,r~~âd~~a~~ft~r a~~li~2:ão na Modalidade 

OB~ETO. Contratação de empresa visando a aquisição de material de consumo 
~~r;ri1~~e~fa~~l~gte), destinados a .Secretana de Educação/Adm1rnstação ~este Mu- 

VALOR TOTAL: R$ 86.738,40 (oitenta e seis mil. setecentos e trinta e oito reais e 
quarenta centavos). 

DA}A DA ABERTURA: 18 de janeiro de 2018-ás 09:00 horas. 
Maiores informações Junto ao Departamento de Llcitaçôes em horário de expedien 

te. 
INACIO JOSE WERLE 

.-.,_ 1 Prefeito Municipal 

Prefeitura Municipal de Salto do Lontra 
DECRETO Nº 006/2018. 

SUMULA:. Exonera por Aposentadoria a Servidora Municipal VA~ILOES GALON, 

do MÁÜ0Ri~~8t(/P~!1~i~~ fJt~f~iia1~~~~,~PcJ~v~~t~r~~Êstado do Paraná, no uso 
das0akniu~ief 1~e lhe são conferidas em Lei; 

A.rt 1° · Exonera por aposentadoria a Servidora Municipal VANILDES GALON, 
brasileira, solteira, portadora do RG 6.710.012-3-SSP-PR e CPF 020.510.389-88, 
ocupante_d.o cargo de Zeladora _20hrs, do quadro de pessoal efetivo, lotada na Secre 
taria Munrc1pal de Saúde, adrraliõa em 25/08/2002, aposentada conforme beneficio n" 
178.881.648-7, do Instituto Naci.ona! do Sequro Social-. !NSS. 
efe~~í";t;~a~i~~º1i~ªd:sj~~~~s~~~tfr ccntrano. este Decreto _entr~rá em vigor com 

Edifício da Prefeitura MLinic1pal de Salto do Lontra, em 05 de Janeiro de 2018. 

DECRETO N° 007/2018. 
S_U,MULA: - Declara vacância do cargo de Zeladora 20hrs, ocupado pela servidora 

mun1c1pa!, VANILD,ES GALON, e dá outras proviõénctes. 
MAURICIO BAU. Prefeito Municipal de Salto do Lontra, Estado do Paraná, no uso 

dasDatri~u~iet l~e lhe são conferidas em Lei; 

Art. 1° - Fica declarado vago o cargp de Zeladora 20hrs, na Secretaria Muni_cipal de 
Saúde, ocupado pela servidora municipal VAN!LDES GALON, brasileira, solteira, por 
tadora do RG 6.710.012-3 SSP-PR e CPF 020.510.389-88, admitida em 25/08/2002, 
exonerada pelo Decreto nº 005/2018 
efe~~_rgt~~a~~~ºJMªd!]!:;sJ:~11r contrário, este Decreto .entrara em vigor com 

Edtlcio da Prefeitura Municipal de Salto do Lontra, em 05 de Janeiro de 2018 

EXTRATO DE CONTRATO NºOQ1/2018 

. PORTARIA Nº 03412017. 
SUMULA: · Concede função gratificada, a Servidora Municipal abaixo especificada, 

e dtA~~êf(lº81Ãt%~!ieito Muni~ipal de Salto do Lontra, Estado do Paraná, no uso 
dasRa~1iudtev i~e lhe são conferidas em Lei; 

pat~d~ºo1 ~~nf~~~~~i~~nJ!2J~~'.if:cada; a Servidora Municipal abaixo especificada, a 

1',,,,.~ Admls~fo Ft:. 
J9,()2f~002 FG - (18 

__Q:Vü-lf:2007 __,____ FCi-[l9 

Art. 2°. Revogada as disposições em contrário. esta portaria entrará em vigor com 
efeito retroativo a 01 de teverero ce 2017 

Edifício da Prefeitura Municipal de Salto do Lontra. em 17 de fevereiro de 2017. 

NOTAS 
1. As firmas ou empresas e as entidades ou instituições. cujo capital soei.ai seja 

~$ªJ1~~a~1d~~c~r~J c~6~6~3Jfs~cfsfi~~ tI·º~~e:~. ~8Qtd~uC1.\º (!1\~1~dª~ ;~~L!i ~~ 
7.047182). 

2. As firmas çiu empresas. com capital social superior a RS 283.768.000,01, podem 
recolher a Cootribuicào Sindical máxima de R$ 100. 170, 10, na forma do disposto no§ 
3º do art. 580 da CLI (alterado pela Lei nº7.047/82J, 

3. Data de recolhimento dos Empregadores: 31.JAN.2018; 
Curitoa, janeiro de 2018 

Sérqio Maluce!11 
Presid1onle 

COOPERATIVA DE :ifg~i%i~8~rA~ii~h~~STIMENTO IGUAÇU 
CNPJ n.º 84.97*278/000t-SO 

ffsDJ1tf B~ê1X~i~oNcta1i 
O Presidente da Cooperativa de Credito, Poupança e Investimento !guaçu- Sicredi 

Iguaçu PR/SC/SP - no uso das atribeiçôes que lhe confere o artlqc 14 do Estatuto 
Social e. o art. 8º do Requlamento do Programa Pertencer, convoca os senhores asso 
ciados, integrantes dos núcleos a seguir relacionados. que nesta data de ~1112/2017 
somam 46.777 (quarenta e seis mil e sejeceníos e setenta e sete) essodados. para 
se reunrrem em ASSEMBLEIAS DE NUCLEOS a serem realizadas entre os dias 
18/Q1f2018 e 16102/2018, nos horários, datas e cidades abaixo relacionados· 

As 17h30 (dezessete e trinta) horas, em primeira convocação, com a presença de 
2/3 (deis terços) dos assocrados de cada Nócleo: em segunda convocaçao, ás 18h30 
[õezoito e tnnta) horas, com a presença da ~etade dos associadosmais um de cada 
Nóclec, e, em terceira e última convocação, as 19h30 (~ezenove e tnnta) horas, com a 
presença de no meurno 10 (dez) associados de cada Nucleo. 

D.1ta Agõncia LO(:al 

23iú11"2ô1S 

1.2 
Pa>J1lnMdalgrejaMa\róZ..Ru~Lc,ôpc,!do 
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O'Oeste,.O:iislfizinhos.rPR 

15102'2018 'hlinhosJSP 

1.2.3 
~nlioConhlliiliuioMonS~hor 

Ra~mundo. Rua Sm11a Ri'.il. n.0 3.&:l 
Cer.!ro.SiíoJoác,iPR 

Ofü02..'2G16 Sào~c:ic!PR 

16i02i2016 

Res1au1ai1li.< da Nt:111.il. A~~ni,:ia ece 
Esrcrtes. n~62~- Vi'a Brsscte 

V~Unho5,'$P 
Bu!l~t lm~_gem. Rua i!.rigel~ \Ja,an::l:is 
11'250 M0<1..1m:liPt!uli11in.Pac=!iMi!l,'SP 

ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 

~j g;~~~~t1a~fv~ºJb:;:~ft~6~s~º correspondente exercício; 

1! b~~~fn~çi~ ~~~~:1:~1:di:.1. 
3. Destinação dos recursos advindos do Fundo de Assistência Técnica, Educacional 

e Social. 
4. Hom.ologação dos normativos sistémicos 
e) Polhica de Sucessão: 
f) Política de Contorrnidade; 

~'. ~~r~: 1:s~~r~~~; ~1~~~s~'e do quadro social (caráter não deliberativo). 
São João-PR, 08 de Janeiro de 2018 

OBSERVAÇÓES 
1_ As Assembleias de Núcleo não serão realizadas na sede social da cooperativa 

por falta .de acomodações e. taciliteçêcpare o deslocamento dos essocecos: 
2. A hsta9em dos associados q_ue integram os Núcleos men~1onados e objeto do 

presente Edital encontra-se disponivel nas Agénc1as da Cooperativa. 

Prefeitura Municipa 
SEC~iii~fAiEEt~~l~tSI§b?j~T~:l"tiÇAS 
SRP- SISTE_MA DE REGISTROS DE P2EÇOS 

PU~~i~:i~~p~ir:8i~E n~%tíJ2~~~os 
O Mundpio de Dois Vizinhos, Orgão Gerenciador do Sistema de ~egistro de Pre 

ços, com base noArt. 15da Lei Federal n.~ 8.666/93 e postenores ~Iterações, Lei Fede· 
ral n.º 10.520/2002. Decreto Federal n.-0 7.892/2013 e Decreto Mun:c1wl n." 7999/2010, 
tfm1~úb]Oº or~i1g11~i~~T6~E~ois~tfz~v~~8Pc~ ~uci~Pl~Aili~~i~AÃ 
FARMAEIA MUNICIPAL- EXCLUSIVO PARA MICRO E PEQUENA EMPRESA. atra 
vés da Ata de Registro de Preços decorrentes do Pregão Presencial n.c 058(2017 com 
execução de 12 (doze) meses. 

os 

Os preços reqistrados poderão ser consultados na integra junto ao endereço ele 
tronice www..do1sv1zinhos.pr.g0v,br/atas, na guia SRP-Atas de Registros de Preços. 

Dois V!z1nhos, 6 de janeiro de 2018 
RaulCamilolsotton 

Prefeito 

SEC~ii~f AiEE~~~l~~l§bfj~Ti~l"t~ÇAS 
SRP - SIS TE.MA DE REGISTROS DE P2Eios 
PUil~~tii0p~griEi2Ê ~~mT2~w s 

a2 c~~ni~i~~ ~; ~~-s ~z~:i~i i~Jir;re;_~n~'.~~iíg~º es~~~~~ii:t:fi~r~~ô~e/L!i 
iedera! n" 10.52012002, Decreto Federal n.' 7.89212013 e Decrete Munrc1Ôal n." 
~Vl~\ºJXL 16~Nf~~~Aº Al5i1~i~iEDS~ ~~~xiirt{!Çt1t~~ºsttvr o~tê 
EXAMES. QUE SERÃO ÓISPONIBILIZADOS AOS USUARIOS DA SECRETXRIA DE 
SAUDE - COM LOTE EXCLUSIVO PARA MICRO E PEQUENA EMPRESA E COM 
COTA RESERVADA PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
E AMPLA CONÇORRENCIA, atreves da Ata de Registro de Preços decorrentes do 
Pregão Presencial n.º 068/2017 com execução de 12 (doze) meses 

Os preços r~gist.rados poderão ser consultados na integra junto ao endereço ele· 
Irónico ~.do1sviZJnh0s.p~.gov.br/atas, na guia SRP-Atas de Registros de Preços. 

Dois Vmnhos, 6 de Janeiro de 2018 
Raul Camilo lsotton 

Prefeito 
EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO 00412018 

Decreto n" 14231/2018. Dispõe sobre a Programação Financeira deArrecadaçào 
~ed:21a1rr~noºl~fe]!n~ir~~~c~g~~:Mens.al de Desembolso pa_ra o Exerci CIO Finarce 

OBS. Estes Documentos estão ospomves na integra no Diário Otcel Eletrônico - 
site VNM'.doisv1zinhos.pr.gov.br 

Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu 
AVISO N"Oi 

EX~~isJ~~;i~~~~RET~l~~8!ZfM1~tfDEi:~ED1ôMt(i~irts DE 
PREGÃO PRESENCIAL N' 00312018 

loc:i _:r~:~~u;~.a~~~i~ât~1çi~ ~~u~e~~0aid1~~ªJeui:· l~1ªrfs~~i~~I:~: ~;~r~~a~~~ ~~ 
condições particulares do Edital, Lei Federal nº 10.~20/2002, Lei nº 8.666193, e suas 
alterações, LeiComplenentar n.' 123/2006, Decreto Federaln." 7.892120"13, e demais 

legi~l~ji1~/P~~~~~~~ã~ºdeª!;µ~.e~~o~~u:ci!1f:S~} :;t!~Sde. e segurança do tra 

~~~~iiai~~:~~~0:~~ª:r;l~cia~r~an\:ifsJ!Çãbi~a~~~~t: ~igª~1~~~ãcºoif~~v:l~~çnõs~! 
no Anexo 1, parte integrante desta Licitação. 

DATA_t: HORA DE ABERTURA: 22/0-112018 às 09:00 (nove horas). 
CR!TERIOS DE JULGAMENTO: Menor__Preço Por lote. 
ENTREGA DE EDITAL E INFORMAÇO,ES: O Edita! e ~eus anexos podem ser 

retirados na sede da Prefeitura, nos dias úters das 08:30 as 11:30 e das 13:30 ás 

i~_~º!~~~~~' ~~:~~~V~~ 1!1e1oe~iw:;rJ?i~~~(j~~~~~~~Oii1l6ctfJ~~s·ir1eed:~::~ 
l1c1tacaoc.ruzeiro@hotma1J.com. 

Cruzeiro do Iguaçu/PR, em 05 de janeiro de 2018 
JOSE NILTON DE SOUZA 

PREGOEIRO 
~VISO N' 01 

Exi~~SJi~6~~~~~R/~~é8~efM~r\'ifD~:~11ôMt0~irts DE 
PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2018 

loc:i :r~~~~u!~a~~~irrtçi; -~~~~~a~d~~~,eurr~gl~~r~:~~i~I:~: ~i~rd~ª~;~ ~~ 
coneçôesparticelares do Edtal. da Lei n." 8.666/93, suas alterações e demais normas 
em vigor que regem a ma!ena. 

OBJETO: Aquisição de maquina techaceire de braço '/.i, 03 a9ulhas com motor con- 
vencional, contorme consta no Anexo 1, parte integrante desta Licilaçêo 

DATA.E HORA DE /l.BERTURA: 2310112018 as 09:00 (nove horas). 
CRITERIOS DE JULGAMENTO: Menor Preço por toie. 
ENTREGA DE EDITAL E INFORM~ÇOE~: O Edital e seus erexos oodem "" 

retirados na sede da Prefeitura, nos dias úteis das 08:30 as 11:30 e das 13:30 as 
.17:00 horas, ou através da webpage: ht!p:/N/IMV.cruzeirodoiguacu.pr.gov.br/ e demais 
informaçôes atreves do telefone (O·x~45) 3572-8018. tax (0)(X<Í6) 3572-8001 e email 
hc1!acaoc.ruze1ro@hotrra1l.com. 

Cruzeiro do Iguaçu/PR, em 05 dejaneiro de 2018. 
JOSE NILTON DE SOUZA 

PREGOEIRO 

r)- .J ,...) 
. - ) 



ESTADO DO PARANA 
CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 

SALGADO FILHO 
RESOLUÇÃO Nº01/2018 de 22 de janeiro de 2018. 

SUMULA: O Conselho Municipal da Assistência Social do Município de 
Salgado Filho Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe confere 
a Lei Federal nº 8.742 de 07 de dezembro de 1993 e Lei Municipal nº 029/ 
2009, de 26 de novembro de 2009, em reunião extraordinária, realizada no 
dia 30 de outubro de 2017. RESOLVE: 

Art. 1°: Aprovar a prestação de contas referentes aos valores gastos com 
o recurso oriunda do Piso Paranaense de Assistência Social 1- PPAS I no 
período do primeiro semestre do ano de 2017 (de janeiro de 2017 a junho de 
2017), pela Secreta na Municipal de Assistênaa Social do municip10 de Salgado 
Filho Estado do Paraná, a aprovação se deu em reunião extraordinária 
realizada no dia 30 de outubro de 2017 confomne ata n' 1212017. 

Art.2(1: Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 
revogando a Resolução nº 25/2017 de 30 de outubro de 2017. 

Salgado Filho em 22 de janeiro de 2018. 
Nara Morando - Presidente do C.M.A.S. 

ESTADO DO PARÂNA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO 

PORTARIA Nº. 18/2018 
SÚMULA - Exonera Servidora Pública Municipal e da outras 

providências. ASTERIO MARCHETTI, Prefeito Municipal Em Exercido 
do Município de Salgado Filho, Estado do Paraná. no uso de suas atribuições 
legais e considerando o requerimento apresentado, 

RESOLVE, 
Artigo 1°-EXONERAR, à pedido e a partir de 23 de janeiro de 2018, a 

i Servidora Pública Municipal ALEXSANDRA DE OLIVEIRA RIBEIRO, 
! Portadora da Cédula de Identidade nº 4.023.937 SESPISC e CPF n' 
! 040.980.329-45, Ocupante do cargo de Provimento Efetivo de Auxiliar de 

1

, Secretana, Nível/Referência CC-02, do. Quadro de Pessoal des. te Executivo 
Municipal. 

Artigo 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Gabinete do Prefeito Municipal de Salgado Filho, Estado do 

Paraná, em 19 de janeiro de 2018. Publique-se 
ASTERIO MARCHETII - Prefeito Munici1>al Em Exercício 

ESTADO DO PARANA , 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO I 

PORTARIANº.1912018 
I SÚMULA- Interrompe Férias de Servidora Pública Municipal e da outras 
; providências. AS TE RIO MARCHETII, Prefeito Municipal Em Exercício do 
i Município de Salgado Filho, Estado do Paraná, no uso de suas atnbuições 
! legais, RESOLVE, 
i Artigo 1°-INTERROMPER a partir de 22 de janeiro de 2018, por 
: necessidade da Administração, as férias concedidas a servidora Pública 
i Municipal KETLEN DALALBA NUNES, através da Portaria n' 287 de 12 
'de dezembro de 2017. 
! Artigo 2° • Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
! respeitando a data que a originou. 
I Gabinete do Prefeito Municipal de Salgado Filho, Estado do 'L Paraná, em 22 de janeiro de 2018. Publique-se 

ASTERIO MARCHETII - Prefeito Municipal Em Exercício 

ESTADO DO PARANA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO 

ERRATA 
O Departamento de Recursos Humanos do Município de Salgado Filho 

PR, no uso de suas atribuições, publica ERRA TA junto a Portaria 311 /2017 de 
22 de dezembro de 2017, para nela fazer constar que: 

ONDE SE LÊ: 
Artigo 1º-CONCEDER, para a Servidora Pública Municipal IVANIR ANA 

RECH, ocupante do cargo efetivo de Agente de Saneamento Nivel/Referênaa I 
AD-04, férias de 30 (trinta) dias, a partir de 02 de Janeiro de 2018, 

I correspondente ao período aquisitivo de 201712018. 
LEIA-SE: Artigo 1°- CONCEDER, para a Servidora Pública Municipal 

[IVANIR ANA RECH, ocupante do cargo efetivo de Agente de Saneamento 
I Nível/Referência AD-04, férias de 30 (trinta) dias, a partir de 02 de Janeiro de 

~

2018, confomnesegue: 
O (dez) dias correspondente ao período aquisitivo de 2016/2017 
O(vinte) dias correspondente ao período aquisitivo de 2017/2018 

Salgado Filhc-Pr, 17 de janeiro de 2018. 
Gilvana Canesso-Recursos Humanos 

-·· - . - . ··----··---- -·- . . . ----~~~ 

ESTADO DO PARANA ~:: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO 
I AVISO DE LICITAÇÃO 
' MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE 
PREÇOS N°09/2018 

EXCLUSIVA PARA MICROS E PEQUENAS EMPRESAS. 
TIPO MENOR PREÇO POR ITEM 

! ENTIDADE PROMOTORA MUNICÍPIO DE SALGADO FILHO-PR 

I 

OBJETO: PREGÃO para Registro de Preços para futura e eventual I 
Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) 13kg, GLP- Gás : 
Liquefeito de Petróleo 45 kg e Botijão/Cilindro para armazenar GLP I 
capacidade de 13kg para manutenção das atividades do município ! 
Ide Salgado Filho/PR. i 
I 

DATA PARA ENTREGA DOS DOCUMENTOS E DOS ENVELOPES I 
PROPOSTA E HABILITAÇÃO: 05 de fevereiro de 2018 às 09:00 horas ! 

1 (horário de Brasília). 1 

I LOCAL E HORARIO DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PUBLICA DO , 
I PREGÃO: PrefeitJra Municipal de Salgado Filho, localizada à Rua Floriano I 

I Francisco Anater, n' 50, centro, na cidade de Salgado Filho Estado do ! 
: Paraná, sala de licitações e contratos no dia 05 de fevereiro de 2018 às 
! 09:00 horas com inicio as às 09:00 horas. 
I O Edital e seus anexos poderão ser adquiridos na Prefeitura Municipal, 
no endereço à Rua Floriano FranciscoAnater, nº 50, Fone (46) 35641202 
Salgado Filho, Estado do Paraná, de 2' a 6'feira, nos hora rios das 7:30 as 
11 :30 e das 13:30 as 17:30 horas, onde poderão ser consultados e adquindos 
gratuitamente, pelo site V/1.tVW.salgadofilho.pr.gov.br 

Salgado Filho, 22 de janeiro de 2018. 
ASTÉRIO MARCHETTI - Prefeito Municipal em exercício 

ESTADO DO PARANA 
MUNICÍPIO DE PLANALTO 

AVISO DE LICITAÇÃO- "PREGÃO PRESENCIAL" N' 00112018 
O MUNICIPIO DE PLANALTO-PR., faz saber aos interessados que 

com base na Lei Federal de n' 10.520 de 17 de julho oe 2002; Decreto 
Municipal de nº 2727/2007 de 26/06/2007 e suas alterações, subsidiariamente 
à Lei Federal n' 8.666193, suas alterações, LC 123/2006 de 14 de dezembro 
de 2006 e demais legislações aplicáveis, em sua sede sito a Praça São 
Francisco de Assis, 1583, realizou Licitação na Modalidade PREGÃO 
PRESENCIA.L sob nº 001/2018, conforme descrito abaixo: 

OBJETO: Contratação de empresa visando a prestação de serviços de 
para imunização e controle de pragas dos imóveis públicos deste Municipio 
de Planalto. 

DATA DA ABERTURA: 17 de Janeiro de 2018-às 09 00 horas. 
Maiores informações junto ao Departamento de Licitações em horário de 

expediente. 
RESULTADO : FRACASSADA. 

INÁCIO JOSÉ WERLE - Prefeito Municipal 

ESTADO DO PARANA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRANCHITA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
Pregão Presencial n." 06/2018 

O MUNICÍPIO DE PRANCHITA/PR por intermédio de seu Pregoeiro, 
toma público que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, 
tipo menor preço por item, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 
SONORIZAÇÃO, no dia 05 de Fevereiro de 2018, às 09h00min. O Edital 
está disponível e pode ser solicitado pelo e-mailj 

1

.licitacao@pranchita.pr.go. v.br, ou retirado diretamente na sala do 
Departamento de Licitações, no prédio da Prefeitura Muniopal de Pranchita/ 

I 

PR, com endereço à Av. Simão Faquine!lo, 364, centro, no horário de 
expediente da Prefeitura Municipal, das 07h30min às 11 h30min e das 13h00min 

I 
às 17h00min, de 2' a 6' feira. Informações pelo foneflax (46) 35401122. 

Pranchita, 22 de janeiro de 2018 
I 

Antonio Joel Padilha • Pregoeiro 

ESTADO DO PARANA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPÉRE 

PORTARIA Nº 14/2018 
O PREFEITO MUNICIPAL DEAMPÉRE, Estado do Paraná, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: 
Nomear os servídores abaixo relacionados para comporem a comissão 

de checagem específica, conforme previsto no contrato de transporte escolar: 
JUNIOR BEDIN 
LUCIANE MORANDI SANTOLIN 
EDSON SAUGO 
IVANOR ANTONIO ECKER 
MARCOS GILBERTO BIENIEK 
EDERSON DOS SANTOS CORA 
Os servidores deverão vistoriar os veículos que realizam transporte escolar I 

no municípiodeAmpére a cada 06 (seis) meses, apresentando relatório junta 
a Secretaria de Educação Municipal ~ 

I 
Esta Portana entra em vigor na data de sua publicação .. 

, GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE AMPERE, 22 de 
Janeiro de 2018. 

DISNEI LUQUINI - Prefeito Municipal 

23 de Janeiro de 2018 • 

EDITAL DE COVOCAÇÃO DE CREDORES COM O PRAZO DE 
VINTE DIAS 

A Excelentíssima Senhora Doutora Flávia Molfi de Lima, MM Juiza de 
Direito da 2ª Serventia Cível desta Cidade e Comarca de Pato Branco, 
Estado do Paraná, na forma da Lei, etc ... 

Faz Saber, a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento 
tiverem, expedido nos autos n' 0007530-57.2015.8.16.0083 de Recuperação 
Judicial requerida pela empresa Plantanense Agroindustrial Ltda., pessoa 
jurídica de direito pnvado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 81.623.613/0001· 
87, com sede na Avenida Luiz Antônio Faedo, nº 760, Cevro, na Cidade e 
Comarca de Francisco Beltrão, PR. tendo como Administradora Judicial 
Vacção Carvalho Administração Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob n' 
19.702.00710001-83, com sede na Rua Comendador Araújo, 510, cj. 903. 
Batel, na Cidade e Comarca de Curitiba, PR, que pelo presente edital, nos 
temnos do artigo 36 da Le 11.101/2005 e incisos, ficam convocados todos os 
credores da empresa PlantanenseAgroindustrial uca. para comparecerem 
à ASSEMBLEIA LEGAL DE CREDORES, no auditório do Tribunal do Júri 
desta Cidade e Comarca, sito à Rua Maria Bueno, nº284, Bairro Treva da 
Guarany, em primeira convocação no dia 19/0212018, às 13rOOmin, (segunda 
feira ), com a presença mínima de credores titulares de mais da metade dos 

i créditos de cada classe, e, caso não atingido o quórum mínimo, para o dia 02/ 
i 03/2018, ás 13h00min, (sexta-feira), em segunda convocação, com qualquer 
número de credores presentes. A assembleia ora convocada tem como 
finalidade a deliberação quanto à aprovação ou rejeição do Plano de 
Recuperação Judicial apresentado pela Recuperanda, tendo em vista as 
várias objeções apresentadas e já transcorrido o prazo indicado no artigo 56 
da Lei 11.101. Desta fomna há de se convocar a assembleia geral de credores, 
observando, ainda, quanto aqueles que terão direito ao voto, o artigo 39 da 
referida Lei, devendo as habilitações para participação na referida assembleia 

1

1 serem envíadas ao Administrad.or Judicial em até no máximo 24 .(~inte e 
quatro) haras antes da inicio da pnmeira convocação, no caso de partopação 

! por meio de procurador (Art. 37, §4°).Ademais, os trabalhos serão presididos 
i pelo Administrador Judicial (art. 36). Cópia do plano de Recuperação Judicial 
,1 pode ser obtida diretamente nos autos eletrónicos (PROJUDI- movimento 
128) ou em contato com o Administrador Judicial, através do e-mail 
plantanense@recuperacaojud.com.brou telefone41-3606-5225. E, para que 
chegue ao conhecimento de todos os interessados, expediu-se o presente 
edital que será publicado e afixado na forma da Lei. 

Dado e passada nesta Cidade e Comarca de Pato Branco, Estado da 
Paraná, aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete 
(18/12/2017). 

Eu, Paulo CésarCaruso, Titular da Serventia, que assinei digitalmente 

'; () 



ODAIR GRABOSKI - ME 
CNPJ: 17.179.825/0001 ·18 

Rua Oiapós, nº 725, São José Operário - Capanema/Pr 
46 99921-4461 1 odagraboski(1~hotmail.com 

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 

EMPRESA: Odair Graboski - ME 

CNPJ Nº l 7.179.825/0001-18 

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 90709670-03 

ENDEREÇO: Rua Oiapós, Nº 725 - São José Operário 

CIDADE: Capanema ESTADO: Paraná 

declara o recebimento do Edital PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018, 

anexos I,II,III,IV, V, VI, VII, Minuta de Contrato, referente a contratação 

de empresa visando a prestação de serviços de para imunização e 

controle de pragas dos imóveis públicos deste Município de Planalto. 

Planalto 1 O de janeiro de 2018. 

NOME: Odair Graboski 

RG Nº 8.219.749-4 



siu» tct p f O D E p LA 1\r.)i [ TO 
CNP.! i'V" 76.460.526/000 l-16 

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
e-mail: planalto(à rline.com.hr 

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
PLANALTO - PAR/4/V-f 

DECLARAÇ,<\O DE RECEBll\tEN'J'O 
PREGJ\() PRESENCIAL Nº 001/2018 

El\1PRESA:_MAXCLEAN_nvIUNIZ~:\Çi\O _1~: C'ON'I'RÇ)LE_DE _PRAGAS 
URBANAS L'I'Di\ -· ME 

CNP.J Nº 11.6g2.211}J.)()01_::59_ 

MUNICIPIO:_REALEZA EST .. PR 

declara o recebimento do Edital PREGÃO PRESENCIAL Nº 00lí2018, 

anexos LII,llIJV,V.Vl,VIJ, Minuta de Contrato, referente a contratação 

de empresa visando a prestação de serviços de para imunização e 

controle de pragas dos imóveis públicos deste Município de Planalto. 

Planalto-Pr.j S De Janeiro de 2018. 

19 
ry~f 



ODAIR GRABOSKJ - ME 
CNPJ: 17.179.825/0001-18 

Rua Oiapós, nº 725, São José Operário - Capanema/Pr 
46 99921-4461 1 9dagraboski@hotmail.com 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 

ANEXO II - CARTA DE CREDENCIAMENTO 

RAZÃO SOCIAL: ODAIR GRABOSKI - ME 

CNPJ Nº 17.179.825/0001-18 

ENDEREÇO: Rua Oiapós, Nº 725 - São José Operário 

FONE: 46 9 9921-4461 \ \\, 
\ 

MUNICIPIO: Capanema EST.: Paraná 

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

sob nº 8.219.749-4 e CPF sob nº 028.455.839-74. 

A participar do procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 001/2018, instaurado pelo Município de Planalto, na 

qualidade de representante legal da empresa, com poderes para representar a 

empresa, elaborar a proposta, oferecer lances, assinar atas, interpor de recurso 

e praticar todos os demais atos que se fizerem necessários. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente 

Planalto 10 de janeiro de 2018. 

"' Odair Graboski 

RG 8.219.749-4 \ CPF 028.455.839-74 

Empresário 

() 
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;lfUiVICIPIO DE PLA1VALTO 
CNPJ Nº 76.460.526/000 I-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 - PARAN,i 

PREGÃO PRESENClA.L Nº 001/2018 

ANEXO II - CAilTA DE CREDENCIAMENTO 

RAZAO SOCIAL:_~1AXCLEAN._IMl~NIZAÇÃC) E CON'I'ROLE D~~ 
J'Ri\GASJ)RBANAS I:J_'DA - l\tll1~ 

CNP.J Nº ll.,,69:>.:., 11 /00Q1.-sq 

MUNICIPIO: R~,A___EST. PR 

Credenciamos o(a) Sr.(a)_l?._aulo Roberto Ciolirn 
port adort a) da cédula de identidade sob nº 
3.174.347-8 e CPF sob nº-431.546.039-72. 

A participar do procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGA.O 

PRESENCIAL Nº 001/2cn8, instaurado pelo Município de Planalto. na 

qualidade de representante legal da empresa, com poderes para representar a 

ernpresa, 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 

Realeza, 15 de ,Janeiro de z oi S. 



1. PAULO ROBERTO GOLIM, brasileiro, divorciado, 
/ 

ALTERAÇÃO DE CONTRATO Nº 01 DA SOCIEDADE 
MAXCLEAN - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBAN 

LTDA-ME /v. 
CNPJ Nº 11.692.211/0001-59 

2. CLAUDIO CIRO PAZZA, brasileiro, divorciado, técnico em agropecuana, 
residente e domiciliado em Realeza, à Rua São José, s/n, centro, CEP 85770- 
000, natural de Realeza, Paraná, nascido aos 29/04/1978, portador da Cédula de 
Identidade RG 6.383.504-8-SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob nº 024.873.009- 
65; 
Únicos sócios componentes de sociedade limitada que gira sob o nome 
comercial de MAXCLEAN - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS 
URBANAS LTDA - ME, com sede em Realeza, Paraná, à Travessa 07, nº 448, 
Centro, CEP 85770-000, com contrato social arquivado na Junta Comercial do 
Paraná sob nº 41206710422, em data de 10/03/201 O; resolvem, por este 
instrumento particular de alteração de contrato social, modificar o seu contrato 
primitivo, de acordo coma as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA:- O estado civil do sócio PAULO ROBERTO 
GOLIM passa a ser divorciado e sua residência e domicílio passa a ser em Realeza, 
Paraná, à Av. Bruno Zuttion, nº 2906, Apto 201 - Centro - CEP 85770-000. 

CLÁUSULA SEGUNDA:- O estado civil do sócio CLAUDIO CIRO PAZZA ..... ·.. . , =~=·•,., 
passa a ser divorciado e sua residência e domicílio, passa a ser cm Realeza, Pm:an(,"f:Õ;Jf'"r,.·· .. FiE·C~(} .. M \ 
Linha Santa Terezinha, s/nº, Zona Rural, CEP 85770-000. 1 ., Ó Qf.,.lGlNJ\1. \ 

,. t 
CLÁUSULA TERCEIRA:- Ficam incluídos no objeto social da empresa as 1 . 1 1 1l 

atividades de: serviço de limpeza de fossas sépticas e caixas d'água - CNAE 3702-9' [~:m1~.:.. ... L.:'.- ... í-·-- ·. 
e serviços de jardinagem - CNAE 8130-3-00. Em decorrência desta inclusão, a cláus la 

1 
. . . . ~ 

segunda do contrato social, que trata do objeto social da empresa, passa a ter a segui' ~ . .,: • .;;:;..~_~:1~,--.~-· .: __:. i 
redação: "O objeto social da empresa é: imunização e controle de pragas urbana - ASSINAJUR::,__J 
CNAE 81.22-2-00, serviço de limpeza de fossas sépticas e caixas d'água - CNAE 37 - ~~·--mw=• 
9/00 e serviços de jardinagem - CNAE 8130-3-00." 

·' 
CLÁUSULA QUARTA:- À vista das modificações ora ajustadas, 

CONSOLIDA-SE O CONTRA TO SOCIAL, com a seguinte redação: 

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRA TO SOCIAL 
MAXCLEAN-IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 

LTDA-ME 
CNPJ Nº 11.692.211/0001-59 

1. PAULO ROBERTO GOLIM, brasileiro, divorciado, engenheiro agrônomo, 
residente e domiciliado em Realeza, Paraná, à Av. Bruno Zuttion, nº 2.906, apto 
201, centro, CEP 85770-000, natural de Francisco Beltrão, Paraná, nascido aos 
18/11/1.961, portador da Cédula de Identidade RG 3.174.347-8-SSP/PR, inscrito 
no CPF/MF sob nº 431.546.039- 72 e ~ 



PI•)~íni!<•IlJfütirã 
ALTERAÇÃO DE CONTRATO Nº 01 DA SOCIEDADE DO ~ 

MAXCLEAN - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS '!<.,~c\P. R~Gto . 
. LTDA-ME / ~< 
CNPJ Nº 11.692.211/0001-59 li 

2. CLAUDIO CIRO P AZZA, brasileiro, divorciado, técnico em agr p cu , 
residente e domiciliado em Realeza, Paraná, à Linha ,Santa ~erezinha, ~n~ Z 
Rural, CEP 85770-000, natural de Realeza, Parana, nascido aos 29/0,fZ 8, ç<J::-. 
portador da Cédula de Identidade RG 6.383.504-8-SSP/PR, inscrito no C ~EM!),,···'(/ 
sob nº 024.873.009-65; / 
Únicos sócios componentes de sociedade limitada que gira sob o nome 
comercial de MAXCLEAN - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS 
URBANAS LTDA - ME, com sede em Realeza, Paraná, à Travessa 07, nº 448, 
Centro, CEP 85770-000, com contrato social arquivado na Junta Comercial do 
Paraná sob nº 41206710422, em data de 10/03/2010; resolvem, por este 
instrumento particular de alteração de contrato social, consolidar o seu contrato 
primitivo e alterações posteriores, de acordo coma as cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA:- A sociedade gira sob o nome empresarial de 
MAXCLEAN - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - 
ME e terá sede à Travessa 07, nº 448, centro, na cidade de Realeza, Paraná, CEP 85770- 
000. 

CLÁUSULA SEGUNDA:- O objeto social da empresa é: imunização e controle 
de pragas urbanas - CNAE 81.22-2-00; serviço de limpeza de fossas sépticas e caixas 
d'água- CNAE 3702-9/00 e serviços de jardinagem - CNAE 8130-3-00. 

CLÁUSULA TERCEIRt\:- A sociedade iniciara suas atividades em 15 de 
março de 201 O, e seu prazo de duração é indeterminado. 

- 

QUARTA:- O capital social no valor de R$ 20.000,00 (vinte lf~:Bfü"F.:>É~~E ~:ÔM··,.~ 
dividido em 20.000 (vinte mil) quotas de R$ 1,00 (um real) cada uma, infcira~~IG!N.A,L l 
integralizado, fica assim distribuído entre os sócios: ; ! 

SÓCIO QUOTAS CAPITAL --jR$ . , ! 
1)- PAULO ROBERTO GOLIM 10.000 10.00 tii<11ta---L~ .. i-~-1 
2 - CLAUDIO CIRO PAZZA 10.000 10.00 ·oo ! • 1 

TOTAL 20.000 20.000 Q0_~·---2L---~.-. i I 
ASS!NATURA .:» 

~-.l:-!t°f,l.-,C-.!.~-!,111,' ~ 

CLÁUSULA QUINTA:- As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão 
ser transferidas ou alienadas a qualquer título a terceiros, sem o consentimento expresso 
dos outros sócios, cabendo a estes o direito de preferência na sua aquisição, em 
igualdade de condições. 

CLÁUSULA SEXTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de 
suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. 

CLÁUSULA SÉTIMA:- O socio que desejar transferir suas quotas deverá 
notificar por escrito aos demais sócios, discriminando-lhes o preço, forma e prazo de 
pagamento, para que estes exerçam ou renunciem ao direito de preferência, o que 
deverão fazer dentro de sessenta dias contados do recebimento da notificação, ou em 
maior prazo a critério do sócio alienante. Decorrido este prazo, sem que seja exercido o 
direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas. 

O selo encontra-se 
o final do documento, 

/;_'' 



CNPJ Nº 11.692.211/0001-59 
CLÁUSULA OITAVA:- A sociedade será administrada pelos sóciosjP 

ROBERTO GOLIM e CLAUDIO CIRO PAZZA, na qualidád 

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:- A sociedade poderá, a qualquer tempo, 
abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por 
todos os sócios. 

CL.ÁUSULA DÉC!MA SEGUNDA:- Os sócios poderã~, de ~omum acordo(11i§s;Jf~:,ir~E'.'ê~õ~~' 
uma retirada mensal, a titulo de "pro labore", observadas as disposições regulame~taree Of~!G!NAL 
pertinentes. ; 

1 1 • . l 
, r r n,,. . - . i CLAUSULA DECIMA TERCEIRA:- Falecendo ou interditado qualquer S<fteP,ta-~--1·-~·-·1 . .: _; 

sociedade continuará suas atividades com os herdeiros e o incapaz. Não sendo possíve]. . . ~ 
ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus hc4ver.b..'i"'.:.;,..',,._~~- ~ 
será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à d~cê~~~~"'""''"') 
resolução, verificada em balanço especialmente levantado. 
Parágrafo Único:- O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a 
sociedade se resolva em relação a seus sócios. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:- Os sócios Administradores declaram sob 
as penas da Lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade por 
lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos 
dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por 
crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a 
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da 
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 

CLAÚSULA DÉCIMA QUINTA:- Fica eleito o foro de Realeza, Paraná, para 
o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

E, por assim estarem justos e contratados, lavram, datam rubricam e assinam, 
juntamente com duas testemunhas, o presente instrumento, em três vias de igual teor e ----~------- 

TABELIOfllATO DE NOTAS- REALEZA- PR 
Aut&ntico a presente-cópiã- ;éi::b;;;jfz~/,/ . jser .. reproduçao.ficl c!9~naJ,. - / - ~ 

7 
-- -q~~3S·Jntad;,:v"' ~ / 

selo encontra-se 
o final do documento. - 



forma, obrigando-se por si, seus herdeiros e sucessores, ao fiel cumprimento de to 
seus termos. 

Pro ~i f!h, zr.13311 ril &i 
D04PARANÃ 

/ 

Testemunhas 

,1·_,, 
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PJLIAÇÃO: ERNE,STO PAGf'IO MOREIRA 
FATIMA PAGNO MOREIRA 

NATURALIDADE: ÇAl?.tEON.MÁROUESIPR· 

DOC. ORIGEM: 

007.506.989-00 

CURITIBA/PR 
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Dedetizadora Brio Lim. Ltcla - ME 
Terceira Alteração Contratual 
CNPJ: 10.636.457/0001-40 
NIRE 41206400148 

Nelson Pagno Moreira, orasueirc, cusocto no 1·eqíme ele 
cotnunliào pareia; ele bens, empresário, nciscida em O 7/ J 9 79, 
natural do município de Capitão Leonidas Marq11es, Estado cio 
Paraná, portador cin Cédula ele lde111tc/acle n" 6503.813-7 
expecliclo pelo SSP/ PR; e inscrito ,w CPF sob u" 007.506. 989-00; 
residente e donucilwdo 110 111wucíp10 e c1claâe ele Cuscuue/, Estudo 
elo JJorwuí, 110 /,;'11<1 Uniuersiíária ri" 668, Hairro: Uniuersitária, 
Cep. 85819-J 1 O: Clair Aparecida Viecelli, brasileira, casoân no 
regime âe co1111111h<10 parcial ele L1ens, bíó/090, nascida em 

11/ 1981, ncuiuu! elo murncfpio de Santo /vntonio elo 8uâoesw. 
Estado do Paraná, porroclom do Cédulo ele Iâenticlocle n" 
7. 982.26+7 expeclidc: pelo PI<: e inscriia no c:PF sob nº 
036. 54'"/. 179- J.1. resiclente e clunuciliudn no numíclpio e cidade 
de Cascnuer Es1udo cio l'ornnâ. nu Ruc: Uniuen,itôrin, n" 
Ceo. 85819-1 J O. !3rurro: únicos sócios do Empresn: 
Dedetizadora Brio Li.mp Ltxla - ME; pessoa juridico ele âireilo 
privado, inscrito no CJ\IP,J sob o 11" 10.b36457/0001·40, cam sede 
rw Ruo Unioersitúria, nu 668. Sala 01, Bairro: Universttano. C'EP: 
85819· 11 O, 1w n1w11cipw e cidade de Estudo 
Poroná: cou, (\11t1rnto .:,-;or:1(1i na Jucepar sob n 
··/ 1206·1001</8 em l J/02/ Priuu-irc, ulteroçrío 
rso!) 11" 201()7(;S2706 eu, 
e 'outratuat sob 11° 20 I 25366 

conto de resotvuto: le111. 
pleno e comum ocorâo. u11e1ur 
clúu suicu, e conâicoes seyu11ues· 

O l 20 I i, e Sequnclu 
eu, 2h; 2012. resoluem entre 
1U1 melhor [orma ele direito e ele 
seu Contrato Social conjón11e us 

Clausula Prirn.eir a - O endereça elo prese111e son<.Yíocie deste ato ert: cliante 
pas sc: n ser 110 nio Jo.s« Carlos n" l ;-,,. 8581 LJnirro. 
Uniuersitárw, na ciduclc- e muuicinic, ele Ccuscciuei, /'.'s1uclo cio Pnrunc( 

Clausula Segunda C>s s,,cws de conunn acordo resotuen: aunicr.tcn o 
social da empresa de .,,u 00 [quarente: mil rea cliulciicios e111 quouie 
sociais ele R.$ I,00 1w11 real] cada urna, puro R$ 100.000,00 (cem mil reais], 
dioididos em 100. 000 (cem mil) CJZWtas sociais ele H$ 1, 00 (um real] cada wnu, 
sofrendo desta forma um 011me11to de R$ 60. 00 (sesse11ro mi! 
diuiáido« em 60. 000 111/! c11w1ns ele !.:$ J, 00 (um real) cada u uia, 
numento este su/Jscqro e 1111curnl1xuclos 11csre em uioed a ccrrenu: 1wc1011al 
conforrn> espeô/rcuçno abuixo: 

a] Nelson Paqno 111Ioreira, .:ouu:,,creu,· e 
Iquarenta e oito tnit} quou:s sociors no ualor ele l\'$ 48. 
oito 1111! reais}, em moeda corrente 1wciunol. 

IJJ Clair Aparecida Viecellí, 

neste Glo 0/8 000 
00 íquwerilu 

nesle ato ! .? 000 

·······················~·-1 

I JUNTA C. OM. ERC .. íA.L ). L ... DO PARA.NA_ i 
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Dedetizadora Brio Lim Ltda - ME 
Terceira A lteraçã:o Contratual 
CNPJ: 10.636.457/0001-40 
NIRE 41206400148 

(doze mil) quotas sociais no ualor ele R:f; 12. 000. 00 (doze mil reais), em rnoecla 
correi; te uaciona I. 

Parágrafo Primeiro. Com (1 sequinte sessôo o 
entre os sócios elo seguinte i1r111u: socia! fica distribuida 

~

-~--- . --- ---- -- ------- ------------ ---------- - 

Sócios___________ ---------- , % .; _Quytas_f __ Cq.pytalj 
. --- ~lson Pagn?Moreiru ------ --. j 8Q,OOL __ 80.000 1 __ §0.?ºº2º[0 
1:;,;~1=u=<,t<ig ~JlL ··~ ~J:~~+ = J!.~i~t: 1~~ ~~'.:'.~~ j 
Clausula Terc eira. - !l admínistruçâo da socieclude coniinur; sendo ele: Nelson 
Paqno Moreirti, uulorizwlo o uso elo 1w111e empresnrictl indiuiduolmente, em 
13ancos, contratação e demissõo ele fimcionános. vedado no entonto. em 
uriuida(/es estranhas ao interesse social, ou assunur otniqaçaes seja em favor 
ele qunlc1uer elos catistas ou de terceiros .. hem como onerar ou alienar beu s e 
imôuei.s da sociedade, sem (Wtonzuçcio elo outro sôcw. 

Clausula Quarta · A uisu: dos rnocllf1cuçôes orn ujustmlns e em conso1tcí11cia 
com o que determino o urt, 2. 03 J elo Lei l O. os sócios resolvem por 
meio deste instrumento, atualizar e consolidar o cot ürau, siociu], torno 
assim sem. efeito, o partir âestn data; us ciau-sulc:s e condições contidas no 
cm1 t ra to primit Ivo que adequo, lo às âispos/ç()es ela referida Le1 n o l O. 4 06/ 
aplicá ueis G este tipo sucielário. pussa ü sequinte reclaç(lo: 

Consolidação 
Dedetizadora Brio Limp Ltda · ME 
CNPJ rz" 1 O. 636.457/0001-40 
NIRE n" 41206400148 

Nelson Pagno Mo,-eira, !Hos1/eiro. casado no regime de 
conu.mhcio purciol ele bens, nascido em 25/ 07/ 1979, 
natural do município ele Ca piicu, !.cc3rudus Alorques. Estoâo do 
Purunâ, porti:uior elo Ceduia âe tdentidade nº 6.503.813--7 
expediâu pelo PJ,.'· e 111.c;,·<·rítu no Cl-F sol» nº 007 506. 989-00; 
re sidente e c!onuclliuu'o 1w niu uicipi«, cidade de Ccuscauel, Estado 
do Paruriá, nu I<uu U11iuersilonu, 11" 668, Bairro. Universíiario, 
Cep: 85819-11 O: Clair Aparecida Viecelli .. brcusileira, casaâa no 
reqime ele comun/1cio purcur! ele /Jiôloga, nascicla em 

1 J 98 ! , natura! elo iuu cl« .S'cmto Antonio do .Swlocste, 
Estado elo Porona. pcrtodorn du Cédula de ldenrufocle 11" 
7 982 2ty·;. 7 expeciiciu pelu PR, e uisciitu no CPl1 sou 11" 
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Dedetizadora Brio Lim Ltda . ME 
Terceira Alteração Contratual 
CNPJ: 10.636.457/0001-40 
NIRE 41206400148 

;/ 
036. s~/4.1 79 J ,,J, res1âr::nt e e ctomicíuoaa no mu mcipio e cidade 
ele Ccisccwel, Estaclo elo Pnrana, no Rua Universitária, n" 668, 
Cep: 85819·110, Bairro: Uniuersitário, únicos sôcios ela Empresa. 
Dedetizadora Brio Limp Ltda - ME; pessoa jurídica ele direito 
priuado, inscrita no CNPJ sob o 11" !0.636.457/0001-40, com sede 
na Rua José Carlos A1u.!Játo, n" 1 Cep: 85819-433, Bairro: 
Universitário, no município e Cidade ele Cascavel, Estado elo 
Paraná: com Contrato Social reqistroâo na Jucepar sol) n" 
-n 206··100 J -is em 11/ 200(); Priniein, ulteruçüo Con/rotual 
sob ti" 201076.52706 e111 13/01 207 I, e Segunda Altemção 
Contratual sob nº 20125366736 em 26/ 07/ 2012. 

Clausula Primeira: ,.q c/e1101111/luçrío eutpre.sarinl continua sendo: 
Dedetizadora Brio Limp Ltda - ME; com sede 110 rui: José Carlos Muffato, 11º 

1 79, Bairro: Uniuersitário. 85. 81 no niunlcipio e Cidade ele 
Cascauel. Estudo do Paruno 

Clausula Segunda - A Empre sc: ;111c1uu suus otiuidoáes e/li 1 02/ 
seu prazo ele duraçàc; é inaetenninoac. 

Clausula Terceira - Objeto social elo ernpresri; ''Comercio de produtos 
Saneantes-Domissanitários, Serviços de Desintetização, Desratização e 
Similares, Serviços de Limpeza de Prédios e Domicílios, limpeza e 
desinfecção de reservatórios de água potável e piscinas". 

Clausula Quarta - O capita! sociat do empresa é de N$ J 00. 000.. 00 (cem mil 
reens), diuidido s em 100. 000 (cem mil) quotos sociais ele R$ 1., 00 (um real) cada 
umo; e âistn)núdo entre os sócios conforme abaixo: 

Qit~t<!:~ ---1 
80.000 1 

·> ···· -1 ·1· e·· 1 .c.lLLJ_J_) 
20.000 t 

---ss·-~-·--,-~ •••• '"'í 

ÇcipitcLJ .... ~1' 
. 8Q.()OO,QQ 
20.000.00 
---·····"'-j 

100.000,(!JJ 

Clausula Quinta · A aclnllmstraçcio ela sociedade continua sendo elo sôcw. 
Nelson Pagno Moreira. autorizado o uso do nome ernpreeorial 
inâiuídunlmente em Bancos, co11trnlnçôo e deiniseao ele [uncicnutrion, vedado no 
entanto, em atlviclncles eslrnnlws ao 1nteresse sociol, ou assumir obrigoçôes 
S(JU em fauor de qu alou cn dos cotieta-: ou ele bem corno onerur ou 
alienar bens e imáveis ela soctedaâe. sem uulonzuçrlo cio outro socio. 

Clausula Sexta · As ouotas sôo inchvisiue1s e mio podemo ser cedidos ou 
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Dedetizadora Brio Lirn Ltda · ME 
Terceira A Iteração Contratual 
CNPJ: 10.636.457/0001-40 
NIRE 41206400148 

transferida n terceiros sem o 
uss-egurwio, em iquiúdad« de 
aquieiçào se postos ó 
alieraçáo coturoiu«t pc.ttincnu-. 

co11se11ti111ento elo outro sócio, a quem fica 
e preço, direito ele prcferénciu para suu 

[ormolirn se reulizadn u cesscio delas, a 

Clausula Sétima - A responsu/Ji/idwfe ele cada socio é restrito ao ualor ele suas quotas, 
suas quotas; 
CUJJllCl{ SOCÍU( 

mus todo« so/1ciunw111'111e uiteqrcúizaçàn do 
mos todos: respont!cm sotlciunumenle pela mtegrolizuçcío elo 

Clausula Oitava· Os cusos 01/ilssos nes1e co1unuu serão tesotvicios coin 
ncia doe preceitos cio Codiqo C11·1/ e âe outros dispositioo« que 

ihes sejam uplicéweis. 

Clausula Nona · Ao término de cnc/a exercicw em 31 ele dezembro, a 
uclmínístrnâorn presturâ contas JLlstifí'cndos ele Sí t Ct uclminis1nzçcío, proceclenclo 
ó etaboraçàa elo inuentcíno, cio iJulw1ço putriuioniot e elo balance ele resultacic 
econômico, cabendo os (us) sócios (as], nu proporcao ele suas quotas. os lucros 
ou perdtis apuraáo«. 

4 

Clausula Décima - Nos quatro meses seguintes ao 1Anni110 elo exercício 
os (as) sócios (as) deliberarao so!Jre os coutas e desiqnarao aclrmnistn:rdor 

quando for o caso, ou adnutirtu, nouo sócio se todos esiiuerem de acordo 

Clausula Décitna Primeira - U suc10 l!l!.Jressunte dectciru mio estor incurso eiu 
neuluin, <los crimes preuistos. em Lei r;ue u de exercer a alwíclacle 
merccuitit. 

Clausula. Décima Segunda - socieclcu!e u quulquer 1c111po, abrir ou 
[ecliar filial ou outro dependência, meci/unte ullern(·cio contratunl osslnoclu por 
todos os sócios. 

Clausula Décima Terceira - Os sócios poderão ele comum acordo, fixar unia 
reuruclu mensal, u titulo âe "pró,luhore'' o!Jseruucius as âispo.siçOes 
rey11lnrnentures pertinentes 

Clausula Décima Quarta · Fulccen(fu ou vucrclüaao <Juu/quer »ocu». u 
sociedade continuora suns otividades cu111 se1c'·' sucessores, nuu 
sendo possíue/ ou intcres.se clestes suc1U{s) rcmancsce11.le(sJ. 
o valor de seus ha uerc:s seru apurado t' com bccs« nn situacao 
pcurtmoniat da u doto il« em /Jnlnnço 

leuanuido. 

Parágrafo Único: O mesmo prccedimento sercí ucluuuio em outros cosos em 
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Dedetizadora Brio Lim. Ltda - ME 
Terceira Alteração Contratual 
CNPJ: 10.636.457/0001-40 
NIRE 41206400148 

que a socieaade se resolva em relação n seu sócio. 

Clausula Décima Quinta · Os wlministmâores declaram; sob as penas elo lei, 
de que nôo estó impedido de exercer uclm11usrmçôo ela sociedorte; por lei 
especinl. ou em virtude ele cont!enucôo cruu uu por se encontrarem sob 
os ejéitos dela, o peno que aindo que tenqJoroncm1ente, o ocesso n curgos 
púbticos.ou por crime [atinientor, de prevurícaçoo, peita ou suborno, coucuseaa, 
pecutato, Ot{ contra economia popular, contra o sistema Jincmceiro nacionat, 
contra normas ele defesa do concorréncia, con11u relações ele consunw, jé 
públicri, ou a propriedade. 

Clausula Décima Sexta - Fico eleito o foro elo inunicipio ele c:ascuvel, Estado 
do Paraná, paro o exercicio e o cumprimento elos direitos e obrujaçoes; 
rcsu/rcmtes desre corürati», 

E por estarem ussrnt JUS/os e conuatadon, assincnn o presente 
instrumento, luurado em WILCi única via, n qual foi lido, entendidc, 
compreendido, assinado e elaborada ele conformiclacle com a intenção elos sócios 
ore; presentes e que pressupostos ossinnrn e rubricam em todas as folhas na 

dua s testemnnna«, 

Tl·s1e1111111 has. 

C. t. IV" 9.593.56'1-8 SESP/PR 
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ODAIR GRABOSKI - ME 
CNPJ: 17.179.825/0001 · 18 

Rua Oiapós, nu 725, São José Operário - Capanema/Pr 
46 99921-4461 1 odagraboski@hotmail.com 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 

ANEXO IV - DECLARAÇÃO 
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

DE CUMPRIMENTO DOS 

RAZÃO SOCIAL: ODAIR GRABOSKI - ME 

CNPJ Nº 17.179.825/0001-18 

ENDEREÇO: Rua Oiapós, Nº 725 - São José Operário 

FONE: 46 9 9921-4461 

MUNICIPIO: Capanema EST.: Paraná 

O representante legal da empresa ODAIR GRABOSKI - ME na qualidade 

de Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 001/2018, 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 10 de janeiro de 2018. 

Odair Graboski 

RG 8.219.749-4 \ CPF 028.455.839-74 

Empresário 

() - - 



AIUl\!lCTPl(J DE PLA1'S4.LTO 
CNP.J /Vº 76.460.526/0001-l 6 

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
e-mail: planalto(iirline.com.hr 

Fone: (046) 3555-8/()() - Fax: (46) 3555-8101 
PLANALTO - PARA)V,f 

PREGÃO PRESENCI1U_, Nº 001/2018 

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS 
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

( documento obrigatório) 

RAZAO SOCIAL: MAJ(CLEAN IMlJNIZAÇ,.-\.()_ E_CONTROLEJ)g_ 
PRAC}AS URBANAS_L'['DA_- M_E 

CN P.J N ° 11. 69~-'-~J_JjQ_(>_Q_L:59 

MUNICIPfO:_REALEZA EST. _ F~R 

O representante legal da ernpresa_Maxclean In1uniz<:;Lção_e 
Controle de Praxas Urbanas Lt d a. --~~-'"··., ,_., , ·-·--··-~----·••---·•·•-~n·--~·~···-••.·.·,-•,"•••••-·-•,•-~----••••·---.•··-•-----·-,-~._,_ 

na qualidade de Proponente do procedirnento licitatório sob a modalidade de 

PREGi\O PRESENCIAL Nº oc)l/2018, instaurado pelo Município de Planalto, 

declara para fins de direito que a referida empresa cumpre plenamente os 

requisitos de habilitação exigidos no respectivo edital de licitação. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

Realeza, 15 de -Janeiro de 2018. 

1 'Í 



DEDETIZADORA 

Llt#P 
Desde 2004 garantindo seu bem-estarPREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL: DEDETIZADORA BRIO LIMP L TOA 

CNPJ Nº 10.636.457 /0001-40 

ENDEREÇO RUA JOSÉ CARLOS MUFFATO, 179, BAIRRO UNIVERSITÁRIO 
FONE: (45) 3222-9319 

,VJUNICIPIO: CASCAVEL EST. PARANÁ 

O representante legal da empresa DEDETIZADORA BRIO LIMP L TOA, na qualidade de 
Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018, 
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. 

'10 636 457 / 0001 - 401 

DEDffiZAOORA BRIO UMP LTDA·ME 

Cascavel, 17 de Janeiro de 2018 

Rua Jose Carlos Muffato, 179 
Universitário - CEP 85819-433 

L CASCAVEL - PARANÁ ..J DEDETIZADORA B~O LIMP l TDA 
CNPJ 10.636.457 /0001-40 

Diretor Administrativo 
Nelson Pagno Moreira 
CPF 007.506.989-00 

RG 6.503.813-7 
~ 45. 3222-9319 '-! 45. 99929-2068 
m atendimento@)briolimp.com 



ODAIR GRABOSKI - ME 
CNPJ: 17.179.825/0001 ·18 

Rua Oiapós, nº 725, São José Operário - Capanema/Pr 
46 99921-4461 1 odagraboski(iiJhotmail.com 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 

ANEXO IV - DECLARAÇÃO 
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

DE CUMPRIMENTO DOS 

RAZÃO SOCIAL: ODAIR GRABOSKI - ME 

CNPJ Nº 17.179.825/0001-18 

ENDEREÇO: Rua Oiapós, Nº 725 - São José Operário 

FONE: 46 9 9921-4461 

MUNICIPIO: Capanema EST.: Paraná 

O representante legal da empresa ODAIR GRABOSKI - ME na qualidade 

de Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 001/2018, 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 10 de janeiro de 2018. 

Odair Graboski 

RG 8.219.749-4 \ CPF 028.455.839-74 

Empresário \ 



MUNiCIPIO DE PLANALTO 
CNPJ 76.460.526/0001-16 

Praça São Francisco de Assis, 1583 
Fones: (046) 3555-8100 - Fax: 3555-8100 

85750-000 - PLANALTO ~ PARANÁ 

EMPRESA: MAXCLEAN IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS L TOA 

Oi - 448 - CENTRO 
1 

CIDADE: REALEZA 

02 

03 

04 

0() e controle de 
··.,,.,.,,,,~- 

04 

0-i 

04 

04 UN 

04 

1:300,0 

7]0,00 
J· I I - ) 

UN 

UN 

' .! 



•• 

07 04 

', ~.- ..•.. 

04 UN 
1 i 

i 

() \ 

' l 

J1 nrazas no UN 

1 1 . I 

uma área 
1 
1 

295,00 ,. ,. 1 
-\ + 

__ ,.) 

12 e controle oraaas no 04 UN 

' t: l 
' 

t:3 e controle dt1 TWi:1íTHs no 04 UN 

UN 

04 UN 

1800.00 

04 1 UN 

1150,00 

(}:J 

) ( - 
t, x.. 

1,1 

de área 

UN 

( / 



04 1 UN 

TOTAL 

190,00 

TOTAL: 

23/11/2017 



MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPJ 76.460.526/0001-16 

Praça São Francisco de Assis, 1583 
Fones: (046) 3555-8100 - Fax: 3555-8100 

85750-000 - PLANALTO - PARANÁ 

PROPOSTA OE PREÇOS 

EMPRESA: CMP COMÉRCIO OE PRODUTOS OE LIMPEZA L TOA.ME 
ENDEREÇO: RUA DEZ OE OUTUBRO, Nº 120 - BAIRRO SÃO MIGUEL 
CNPJ: 04.185.076/0001-90 
CIDADE: FRANCISCO BELTRÃO ESTADO: PR 

OBJETO: Contratação de empresa visando a prestação de serviços de para imunização e 
~ controle de pragas dos imóveis públicos deste Município de Planalto. Conforme segue 

abaixo: 
LOTE: l 

01 Imunização e controle 
Municipal Landio 
!compreendendo uma 
!interna t' 4.631,00m2 
, tios). 

de pragas na Escola 
Afonso Heinen, 

área de 3.369i)Om2: 

de área de entorno 

UN 7.400,001 

02 [lmunízação e controle de pragas no Centro! 04 
Municipal de Educação Infantil Marco 
Antonio Schiavo, compreendendo uma área 
de 657,00m2 interna e 1.743,00m2 de área de 
!entorno (pátios), i 1 1 1 

03--~~unízaçi-;;- e controle de prag~;;-;~J-04JÜ-~'\l-·-J;~-4-5_(_)_,_0_0+l---1-.-8-0-0-,06 
Centro Municipal de Educação Infantil 
Estação do Aprender, compreendendo 
uma área de 400,00m2 interna e 
400,00m2 de área de entorno (pátios}. 

04 04 

UN 630,00 2.520,00 

1 
i 

1 

Imunização e controle de pragas na1 
Escola Municipal Irmã Duke,! 
compreendendo uma área de l.944,00m2I 
interna e 3. 119 ,OOm2 de área de entornoj 

. (pátios}. ! 1---,--,-F-0----------' .,., ······ ······ ······ ,.. ,,.,, -- , .... --l-, 
Imunização (' controle de pragas na Escolaj 
Municipal Solange Bueno da Silva] 
compreendendo uma área de LOOO,OOrn~ 

3.000,00m2 de área de entorno 

05 

e controle de pragas nal 04 

UN ! 1.450,00 
1 
\ 

' J 
lJN ~1- 850,001- 

1 1 

1 

04 

UN 

5.800,00 

3.400,00 

760,00J 3.040,00 

( ):.. - / ·. -L 



cola Municipal .Iúlio Skrzypczak, 
mpreendendo uma área de 870, 00m2 

rna e 1. l78,00m2 de área de entorno 

07 UN l .320,001 na Escola! 
l 

Família, 
Imunizaçào e controle de 
Municipal 
empreendendo uma área de L946,00m2 

área de entorno · tema e 
!(pátios). 

04 5.280,00\ 

1 
3.ooo,oõj 

1 

1 

750,0 

2.120,ool 

08 11munizaçào. e controle de pragas na Escola! 
11'\lunicipal Centro Novo, compreendendo] 
luma área de 798,00m2 interna e 3.020,00m21 

jde área entorno (pátios). 1 

1 

·--L . 
09 11I.1.1u .. 1·1· iza.· çào.e controle.dt.i p·r·a·g···.,.1s n. o c.·'en·t·1···0 

Municipal de compreendendo uma 
1,~rea de 708,00rn2 ü~terna e 1.051,00rn2 de 
rrea de entorno (pátios), I 

--+----····--··-··-·····-········· -----·-----------+----- 
1 O llmunizat;áo e controle de pragas na Clinicai 04 

. da Mulher, compreendendo uma área dei 
J 1240,00m2. intern. a e 1.072,00m2 de área dei' 

1 
!entorno (pátios). ·. 

1 1 
1 ···i"i'lli;;~~~-i;~~~i(.·; ,;·(.·:~~i~~;it,.~1(, 1;;~g··;; ;;~;. r;~;;t;)r 04 

de Saúde do Distrito de Sáo Valério.l 
1 

rompreendendo uma área de 175,00111~ 
interna P 305,00m2 de área de entorno/ 

04 UN 

1 

........... .. , .... _ .. . . -··-1·---···- ---------··-J UN 280,00 1.120,001 
1 

1 

1 
J 

l I 
1 ' 

! 
1 1 1 

•••• .. 1 • ··--·j'-· ···-----·-··-····. . .. 
12 [ímunização e controle de pragas no Posto! 04 UN 1 280,001 1.120,00. 

1 . . . ... . . . . ' . 1 1 1 ! 
lde Sande do Distrito de Barra Grande,' i I 
1 1 . 1 

/compreendendo uma área de 180,00m1 1 i 
!interna e 324,00m2 de área de entorno' 
\(pátios). 

13 limunizaçào e controle de pragas no PostoJ 
Ide Saúde do Distrito de Sagrada Familia.] 
!compreendendo uma área de 170,00m?I 
!interna e 1 .450,00m2 eh: área de entorno! 
l{pátios). 
1 

! 1 Í 14 [Imunização e controle de pragas no Posto 
j Ide Saúde do Distrito de Centro Novo, 
! ~-ompreendendo uma área de 360,00m21 

!interna e 40,00m2 de área do entornol 
L - 1. --·-·--·-----·-···--····---'········--··· 

(pátios). 

04 

04 

UN 690,0 

1 

1 

UN 1 280,00r l.120,0oi 

UN L 120,00j 

1 

280,001 

UN l.400,001 
i 

04 350,001 
i 



!(pátios). 

1.280,0 15 iimunização e controle de pragas no 
!de Saúde de João, Distrito de 
!família/ compreendendo 
b10·(·\ ., . , - 
1.1 

1 ,111~ ínte rna e 
!entorno (pattos). 

04 

de área 

TOTAL 

VALOR TOTAL: R$ 18.160,00 
Validade da Proposta: 60 dias 
DATA: 18/1212017 

--··--~ 

~ 
ASSINATURA COM CARIMBO 

·" Ü'J- ctML n1 · \. 1.,u\,()b,on-'\ 

r ~ 
04.185.076/0001 ·90 
CMP COM. DE PRODUTOS oe 

Ui·,lPEZA LTOA. • ME 
Rua Oez de Ot.ltubro, 120 

a. São Miguel • CEP: 1500%•300 
francisco BeHráo • s>ar1i,é 

320,00 
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MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPJ 76.460.526/0001-16 

Praça São Francisco de Assis, 1583 
Fones: (046) 3555-8100 - Fax: 3555-8100 

85750-000 - PLANALTO - PARANÁ 

PROPOSTA DE PREÇOS 

EMPRESA: SALETE IACHINSKI MENDES - MEi / DESINSETIZADORA MENDES 

ENDEREÇO:RUA SANTO ANTONIO, 1019 - BAIRRO CRISTO REI - FONE 46 3524-6205 

CNPJ: 12.116.714/0001-49 
CIDADE: FRANCISCO BELTRÃO ESTADO: PR 

OBJETO: Contratação de empresa visando a prestação de serviços de para imunização e 
controle de pragas dos imóveis públicos deste Município de Planalto. Conforme segue 
abaixo: 

01 I Imunização e controle de pragas na Escola I 04 1 UN 
Municipal Laudio Afonso Heinen, 

1 1 l 1.450,001 compreendendo uma área de 3.369,00m2 
5.800,00 

interna e 4.631,00m2 de área de entorno 
(pátios). 

02 I Imunização e controle de pragas no Centro I 04 
1 

UN 
Municipal de Educação Infantil Marco 1 390,00 1 1.560,00 

Antonio Schiavo, compreendendo uma área 
de 657,00m2 interna e 1.743,00m2 de área de 

entorno (pátios). 
03 1 Imunização e controle de pragas no 04 

1 

UN 
Centro Municipal de Educação Infantil 1 250,00 1 1.000,00 
Estação do Aprender, compreendendo 

uma área de 400,00m2 interna e 
400,00m2 de área de entorno (pátios). 

04 1 Imunização e controle de pragas na 04 
1 

UN 
Escola Municipal Irmã Dulce, 1 870,00 1 3.480,00 

compreendendo uma área de l.944,00m2 

interna e 3. l l 9,00m2 de área de entorno 
(pátios). 

05 I Imunização e controle de pragas na Escola I 04 
1 

UN 
Municipal Solange Bueno da Silva, 1 650,00 1 2.600,00 

compreendendo uma área de l.000,00m2 

interna e 3.000,00m2 de área de entorno 
(pátios). 

06 1 Imunização e controle de pragas na 1 04 1 UN 1 440,00 1 1.760,00 
Escola Municipal Júlio Skrzypczak, 

r> 



,. 

compreendendo uma área de 870,00m2 

interna e l.178,00m2 de área de entorno 
(pátios). 

07 Imunização e controle de pragas na Escola 04 UN 
Municipal Sagrada Família, 

990,00 3.960,00 compreendendo uma área de 1.946,00m2 

interna e 1.574,00m2 de área de entorno 
(pátios). 

08 Imunização e controle de pragas na Escola 04 UN 
Municipal Centro Novo, compreendendo 

470,00 1.880,00 uma área de 798,00m2 interna e 3.020,00m2 

de área de entorno (pátios). 

09 Imunização e controle de pragas no Centro 04 UN 
Municipal de Saúde, compreendendo uma 

360,00 1.440,00 
área de 708,00m2 interna e 1.051,00m2 de 

área de entorno (pátios). 

10 Imunização e controle de pragas na Clinica 04 UN 
da Mulher, compreendendo uma área de 180,00 720,00 
240,00m2 interna e 1.072,00m2 de área de 

entorno (pátios). 

11 Imunização e controle de pragas no Posto 04 UN 
de Saúde do Distrito de São Valério, 180,00 720,00 

compreendendo uma área de 175,00m2 

interna e 305,00m2 de área de entorno 
(pátios). 

12 Imunização e controle de pragas no Posto 04 UN 
de Saúde do Distrito de Barra Grande, 180,00 720,00 
compreendendo uma área de 180,00m2 

interna e 324,00m2 de área de entorno 
(pátios). 

13 Imunização e controle de pragas no Posto 04 UN 
de Saúde do Distrito de Sagrada Família, 180,00 720,00 
compreendendo uma área de 170,00m2 

interna e 1.450,00m2 de área de entorno 
(pátios). 

14 Imunização e controle de pragas no Posto 04 UN 
de Saúde do Distrito de Centro Novo, 280,00 1.120,00 
compreendendo uma área de 360,00m2 

interna e 40,00m2 de área de entorno 
(pátios). 



(,...~,: \_; lí 



s 
111 
e: 
111 
Q. 
Q) 
"O 

111 
111 "õ 
e. e: 

5l e 
Q. 

"õ 

CIO .•... 
o 
~ .•... 

o 
1111 
C) e 
Q. 

o 
O) 
LO o 
N 
N 
N 
(') 

LO 
""" 

r-- 
<0 .•.. 
00 
c.ci o 
LO 
c.ci 

...... 
~ o 
:::J "O - .,, a, •... 
(.) e: o 

(.J 
a, 
e: o - _gi 
a, 
1- 

CJ) o 
(..), 

> a::: w 
CJ) 

·;;; 
E w a, 

e: 
o - _gi 
a, 
1- - CJ) o 

1- 
::::> o o 
a::: a. 
w o 
o 
1- z w 
~ 
o w z 
a::: o 
LL 
w o 
<( 
1- 
CJ) o a. o 
a::: a. 

00 
<.O o 
N 
O) 
N 
O) 
O) 
O) 
LO 
""" 
~ e: .,, •... e: a, 
"' a, •.. 
Q, 
a, •.. 
a, 
e: o - _gi 
a, 
1- 

.•.. 
o 
N 

.,, •... e: o o 

Q a:: 
~ 
ffi 
~ z 
::::> 

6 r-; 
(') 

""" 
-~ 
(.J 
e: ,a, e, 
< 

o o 
o 
"' t-, 

o o 
U') ..,. ..,. 

iD 
o o 
N ;.; 
N .•.. 
o e: •.. .,, •... e: a, 
E 
_gi 
Q, 
E o 
(.J 

º I"' .§ ~ 
)( N I U') 

o 
<> 
"' à: _gi .,, 

"O 

"' o ·.:; 
:;:::: a, 
e: a, 
.e 

"' o 

,, 
'é: 1z ::::) ::::) 

•.. a, •... 
.e o .,, •.. .,, 
Q, 

a, •... •.. o 
Q, 
o 
e: a, 
:::J 
C" a, 
Q, 

o e s e 
<lJ 
<lJ 
'O 

"' <lJ :,; 
<lJ 
'O 

a, 
"O .,, 
"' a, •.. 
Q, 
E 

o o 
o co 

o o 
o m 
N 

o o 
O) ..,. ..,. 

o 
U') 

N m 
N 

z ::::) z ::::) 

o o ..,. 

E o o 
co ..,. 
r-, 

<lJ 

"' E 
E 
·"' E o 

o º 
'"' t-, o- .o 
"' <D 

~ ~ 
w "' 
<lJ !!' 
'O ·nJ 

N o o 

o o 
o co o 
-e- 

o o 
o 
N o 

o o o o 
ci ci ..,. r--. 
o "' 

z z 
::::) ::::, 

o o ..,. 
o o o o 
..,. -e- 

<lJ 
'O 

1: o o 
o o ..,. 
<lJ 

"' e 
<ii 

-~ 

-' <f) 
o 
:§ 
.s 
g 
o 
1= 
<lJ 
<lJ 
'O 

"' !!' 
·nJ 

. <lJ 
<lJ 'O 
Ü N 

:'i E 
o o 
,n, o" 
E "' 

E o o 
'"' o u, . 
"' o u o :, -e- 
'O <lJ w 'O 
<lJ co 
'O !!' ro -eo 
a. "' Q E e :, 
:, o 
::;; 'O 
o e 
~ <lJ 
- 'O e e 
<lJ Q) 
u <lJ 
o o. 
e E 
<f) o 
"' o O> ~ 
a. 
<lJ 
'O 

co o o 
..,. U') 
o o o o 

o o 
o o io 
N 

o o 
o 
U') so 

<f) 
o 
--~ 
.s 
o 
e o 
1= 
Q) 

Q) 
'O 

"' !!' -ra 
"' li) 'O 'O 
Q N 
e E 
li) o :, o 
rn ci 
Q) o 
O> o e . 
"' <") o li) 
(/) m 
ro E a. <D u ê ·e .: 
" E ::;; o 
"' o o ci 
u o 
<f) o 
w 

o o 
o 
"' m 

o o 
o 
<D 
m 
<") 

o o ..,. 
o 
N 
N 

o o ..,. 
"' r-, 

o o 
N o» r-, 

o o 
o o r-, 

o o o o 
N O 
m o 
<D "' 

o o 
o 
"' ..,. 

o o 
ci 
"' m 

o o o o o o 
00 
m 

o o 
U') 
r--. 

o o o o 
(')- ó 
r--. o 

N 
U') 
U') 

..,. ..,. 

o o 
<") 

"' -e- 
o o o o 
l!) e.ó 
"' U') m io 

o o 

"' ..,. ..,. 

o o o o -, 
r-, 

o o 
00 r-, 

o o 
<") 
o 
N 

o 
N 

z 
::::, 

z z 
::::, ::::, 

z 
::::, 

z 
::::, z ::::) z 

::::, 
z 
::::, 

o o ..,. 
o o o o 
..,. -e 

o o ..,. 
o o ..,. 

o o 
-e 

o o ..,. 
o o ..,. 

<f) 
o :g 
.s 
o 
e o 
1= 
<D 
<D 

-'"' 'O 
m "' N Q) u ~ 
a. ·nJ 

~ ~ 
-'< N 

Cfl E 
o o = o -:, . 
-, 00 
- r--. 
"' a. 
:~ (1) 

:, "' ::;; E 
"' E O .S 
U N 
<I> E 
w o 
"' o e ci 
<f) t-, 
ru 00 
O> Q) 

~ 'O 

a. "' 
Q) <lJ 
'O ~ 

·nJ 
~ "' E' E e " o o 
o 'O 
<D e 

<lJ o 'O 
'"' e o- <D ~ ~ - a. 
§ E 
E o o 

<f) o 
_-g 
.s 

<f) 
o :g 
.s <D 

'O 
tu 
!!' -co 
<lJ 
'O 

o 
E o e 
Q) 

<D 
'O 

"' !!' 
·nJ 

<f) 
o 
_-g 
.s 

<f) 

2 

o 
e o e 
Q) 

E o o 
o 
U') ..,. 

Q) 
'O 

Q) 
'O 

oi "' :..= Q) E :,; 
"' <D u, 'O 

<D o o 
r-, 00 
o o o o 

m o o 
o 
o 

N 

o 



m e 
@' 

;;; o 

CL 
o CX) 

.•.• o 
o 

(J) eo 
{l. N- 

o o o 

io o 
t-, o 

o o 

o N co o "' 
co 

~- .f 

N 
(J) ~ o- 

<!) 
o o 

N 
N o 

C1> 

N N 

N 
(J) N 

à: 
o o 

(") 
(J) Õ'i 

M M 

(J) 

,_ 

co co S? 

c,1 

""" """ 

'." 

•.. ..: 
~ 

~ 

ra o Q) 

::l "O - ra 

ro 

ra 
e: •.. 

6 

Q) - ra ::l o o 

o e: - - o o 

o 

e: •.. ~ ~ 

,,/ 
o Q) 

Q) ~ 
<") 

o ~ 

<il 

e., .e " 
o o 

t/) 
C: N 

r-, 
(/) 

Q) Q) 
ra ::::) 

~ ..J o 

e: •.. Q) 

o a. 

// 

o Q. "O 

o 
o o 

- Q) 

o- •• 
o:: 

~ •.. ra 
~ 

a. 

- à: 
Q) 

Q) 8 

<( 

1- e: 
~ o 

o - 
o ~ 

~ 
o- 

Q) 

UJ ~ 

1- 

o:: 

>< 

a. 

~ 

cn o 
1- 
::> e ~ ~ o 

n! o a:: ã:: ~ a. 
Q) •••• w 
"O - e - .!!! [ g o 
"õ Q) 1- 
"i: ~ z :::, •.. w 
::!!!: a, ~ 

o - 
~ 1111 o .a gi UJ ·- ... z '* e, a:: a: o 

LL 
w e 
<( 
1- cn o a. o a:: a. 

o - 

cn o o 
> a:: w cn 

ra 
E w 

G' o o 
N 

~ ;;:; 
N (J) •.. ~ ~ o 

o e: 
N •.. •• 

ra ~ 
ra - .• e: :;; 
ê: Q) 

o E ºIº o o ~ ,§ 0 "' N 
Q. " -e ~ E i N 

o o e., o- •. 
~ à: 
ra 

"O 

t/) o 
:!:1 ,, - Q) 'i: 1z z 
e: ::::) ::::) ::::) 
Q) 
.e 

8: t/) · 10 o 
o •• o o 

ãl 
,, - •.. õ -e- " Q) > - <) .e o 

(/) ra 
<) 

•.. 
ra 
Q. 

- 

rn Q) 

§ - •.. o Q. 
(/) o e: 
6 Q) 

::l r-- C" (") 
Q) -e- Q. 

.!!! Q) 

o "O 

e: ra ,a, t/) 
C) Q) 
<( •.. 

Q. 

E 
Q) 

o 
E o e 
(!) 

(!) 
'O 

"' i" 
'"' (!) 
'O 

E o o 
a, 
ro 

O N 
- (!) e 
- rn 
"' e O V 
ó ~ 
t(U N 

o E ---, o 
(!) o 
'O e 
Q) a, 
:g V 
"' 'O o: 

Q) 
'O 
rn 
i" -rn 
Q) 
'O 

E 
o o 

(!) o 
-o -e- 
2 (!) 

e "' - e "' ~ - (!) 

~ ~ 
,::, ' 
<V E -c o ,::, o 
"' ' (/) ~ 
(!) "' -o Q) 

o 'O 

7n ~ o ~ n, -m 

.o 
o 

w 
~ 

(""\-, 2 U-1 O'I ('(') 

e§ o "d"" 
~ ~ "'4'" .<( 

1- """ 
~:e 

'"' z -' ,.'. 1 (.'~ 

Q_ o -r-4 ~ .e~~ 
'~ 8 o O- ~ fg <( 
-' - -,-:-- ::, O') CL 

o~ o :=:i C) ~O- 
5::/"1: ~ 

~ uJ 

-9l' ~ - ou 
/êf ~ r-,.. cC> .:: 1 

§ 
ro o ..J 

8~ Ln u ·- uJ 
<( ~ 

"d"" Q) ·!§ > 
t:,J z \.O ~ ~-~~ 
ti:i o M 1 

..., Q) 

@ \.O s .2: 5 
o o ex:: :5 

t:4 J 



o ,n:, o, e 
ll. 

CI) o 
~ > o:: w 
CI) 

CI) e: o .•. 
..9! 
~ 

CI) 
e: o - ..9! 
CI) 
1- - rã .•.. e: o o 

CI) o 
~ 
::::> o o o:: o, 
w o 
o 
~ z w :E 
o w z o:: o u. 
w o 
<( 
~ 
CI) o o, o o:: e, 

o e: •.. 
Cll .•. e: 
CI) 

E 
..9! o. 
E o u 
..9! 
Cll 

"O 

VI o ·;:; 
:;:: 
CI) e: 
CI) .e 
VI o •.. 
CI) - .e o 
Cll •.. 
Cll o. 

,, 
'i:lz :::, :::, 

.! •.. o o. 
o e: 
CI) 
:::1 
O" 
CI) o. 

o e o e 
<ll 
<ll 
"O 

IB 
.ii; 
<ll 
"O 

8 g 8 
s,i 
N 
N 

8 
c:i o 
I'- 

8 g 
o 

8 
c:i 
IB 

8 
(".) 

a, -e- 

8 
ci 
~ 

8 
c:i 
3 

8 
ci r-, 
(j) 

z ::, z :::, z ::, z :::, z :::, z :::, z :::, z ::, z :::, z 
::, 

8 
""" 

8 
""" 

8 
""" 

o o 
""" 

o o 
""" 

8 
""" 

8 
""" 

o o 
""" 

<ll 
"O 

N 
8 

(") 

o o § o 
o 

8 
s ,~ 

8 
,ri ,_ 

"' Q 
:;;; s 
o 
E o e 
<ll 
<ll 
"O 

o o 

§ 

8 g 
"' 

o o 
a:i 
I'- 

z :::, z 
::, 

8 -e" 

o e o 
i: 
<ll 
<ll 
"O 

"' :!' ·ro 
<ll 
"O 

E 
8 

N 
o 

(") 

o 

/ 

E 
8 g 
"'· 

í)O<,'· 
• 1 



cn o o, 
> o::: w cn - cn o 
1- 

o :::) ~ e 
"' co o e: .•.. o::: 
"' o ã: ~ a. .•.. 
Q) w 
"C iii e - ·- [ g o 
'ü 5! 1- 
'2: Q) z ::, ... w 
:':!!: a. :E 

o - 
E 1"' o .a ~ w :e s: z 
Q) o::: ~ o 

LL 
w 
Cl 
<( 
1- cn o a. o o::: a. 

V r-- 
0 
(") 

('/) 

J, 
ro 
~ 

•... i.: ! ~ 
~ .g ~ a 
..2 ca ..•...• .._ 
111 ...,. C: 111 
U i:: 111 .O o C/) .,, 

E O 
111 111 

O 111 '- "C (.) e: e. .,, 
- O 111 .•••• ê i ~ 8 
:g ~ 1 g @) ~ 
o - .•••• 111 
e t- ê .. 
(ll >< 
"ãi' if 
e 
(ll 
o. -si- ~ r- (ll o 
O) (") 
Q) ' 

Ô> <.:J. 1 <D (ll l!) o ~ (") ~ 
·; (O ;;; E "SI" N 
'~ .•.. w o 

111 e: 
e: •.. o (X) .,, 

:; ~ oi e 
111 C'l - 111 ._. ;! g E 

;; u { 
.. E 
~ o 

(.) 

~ .,, 
"C 

C/) 

.2 
(.) 
.:::: 
111 e: 

~ 
111 .o 

N C/) 
...J r-- o o 
(/) ' o •.. cn o 111 
~ (") ' 

o o .:õ . r-- 

i (O r-- o v l!) .,, ;.: l!) (X) •.. ::::i o ;; B:i 
.,, 

(/) "C e. 
-c .!!! -si- ü - 

~ ~ 
111 0 e: - ~ o o 
•.. 
o ou u - e. o <( 

~ :é til o e: 
w r-, ...J - 111 

~ ' 
::i i; O" 
111 i 6 -~ 
e. 
111 

8 ' "C 

w ~ 
ü g .,, 
_j ((1,) C/) 

o ~ ü~cT 
111 •.. 

't} ~ e. .... o E e:( (l) o I 111 ~ Cl:'. 5 @) ::i ~ 1 ! ~ 
o .,, 
C/) 
111 

: 2 •.. 
õ ü r-- e:( 

e. 
"C 2 o ul E 
111 •••• ::J e:( z 111 (.) o o 
~ 5 o U) e:( •.. 

o IB e: .!:: 
••• <( ~ > Cl:'. E if (f) o 

(X) ~ g ; E V 
V o 

cn r-- ~ .. (9 (.) 

L() o o ~ e:( o 
~ êJs 

"C 

5 ~ ~ .,, 
g e: .......... •.. 

cf ~ ; "C 

o w ~ .,, :;.:: > cu 
C/) - ::i 

-e- g ::i • • 111 e: O" N "C 111 ._ 111 e: . .,, .•... e. C/) 111 N ,.... 
C: 111 111 $ .. J'.l •.. !9 ... •.. o . o o e: o e. "C 

o, ,.,, 111 o, 111 111 
111 o, V, Cl.J ••• • • (.) •.. ·- 111 '- :: O 111 -, 111 ••• ••.• Q) "' (.) e: Q.. "C (.) e. -e E e: if ~ iD ] &inw&l 

- o o o o 
i!i ~ o o o o 

~ g co· ô ô / ;:;; co <O <O ~ o a, (D .., .., 
o- o o 

~ '" .., .., 
à: 

~ 

.. 1 
.g 8 8 ~ ;! 

o ti) ..• [{) N ...J o = " t-, 
e "' ~ o Q. o ::::) Cl a: o 

~ 
Q. ~ <( 

à: ~ Cl 

8 ~ 
w ~ a:: 
Q. 

"' o j 

º18 o io E . N ·- (D 
)( " ~ . .., N 

il 
ô: 

,, 
·e: z z ::::) :::, :::, 

·o o 
'" o o ,, . ". õ " 

o 
E GJ o 'O 
ê (\J 
GJ i,' 
"' •(\J 
'O GJ 
(\J 'O 

"' Ê ro 
GJ o o 'O 

ai 
Ê co 
o O N 
o " GJ 

"' o" -;;; "' 'O " e 

-~ "' o ai 
"' 6 ~ -;;; e 

I~ N õ ai -, E 
o .S .g 8 "'O N 

"' E ~ O) 'O o 
•:J o •:J "' "' . "' 'O U) o U) (\J 
GJ ~ Q) i,' 
'O Q) 'O ·<U 
o 'O o "' -;;; "' -;;; E o GJ o ::, o, ro o, o o 

"' 
o 'O 

o e E e e 

"" "' ::, ~ ~ ·~ "' O) o o, e 

"' "' "O (\J "' 
(/) ~ e o_ [ 

o. "' - "' 'O '" E o "O ai "O o ; GJ i,' Q) o ,, e e, e j'g o ê E ê 

8 ô: o o o E- o ü 
o "' "' o 

"' ó (1) LL Q 
GJ 

,, 
o > o ro .(U õ o '"' o iro -o o.. 

...J "" O• Z o, (\J ~ 

·~ (\J - "' ~ o E E .Q N O) C 
<.> e ro •... 

"' ::, e - ::, (/) .3 
"' i8i E w e 

8 Cl - "O Q) 

E " io 
J!! ~ o o 
o z 
...J 

1 j 

u: 
(ll 
'õ 
o "' (O co 

J;;; 
co i5 
üí l!) 
o co 

o 

o, 

«e 

o O) 

" 
a ~ 

" > 
co e 

i 
'O (l) 

(l) (l) 
'O 'O 

o 

co o 

ã: 

'O N 

"' 
ro co 

w 
> o: 

!'')::): 



s 
!ll e: 
!ll 
o, 
Q) 
"O 

co .•... 
o 
N - .•... 

o 
•lll 
O') e o, 

E o o 

...... 
~ o = "C 
- (1l 
Q) - u e: 

o 
(.) 

Q) 
e: o - ..S! 
~ 

cn o 
<> 
> o::: w cn 

Q) 
e: 
2 
..S! 
Q) 
f- - cn o 

1- 
::> 
Cl o 
o::: a. 
w 
Cl 
o 
1- z w 
~ 
o w z 
o::: o u, 
w 
Cl 
<( 
1- cn o a. o 
o::: a. 

... o 
o <( ~ (/) 
(.) 
Q) 

~ 5 
LL. <( 

(/) 

~ 
<.O 
s:t 
s:t ~ 
N 
O) 
O) 
O) 
<.O 
s:t 
Q) - e: (1l - e: 
Q) 
1/) 
Q) ... 
o. 
Q) ... 
Q) 
e: o - ..S! 
Q) 
f- 

º n:: 

i o 
UJ o: o --, 
o 
~ 

~ 
ê5 

<.O ~ o 
N 
ô 
ô 
(1l ... = - ... Q) 
.e 
(1l 
Q) 

"C 

(1l 

8 

LO o 
N 
O) 
<.O 
(1l - e: o o 

8: 
ê 
Q) 
e cu o. 
8 
e.o 
§ 
o: 

(1l 
'ü 
e: 
•Q) 
C') 
<( 

Q) e.o 
- o § 8 
e: z 
Q) <( 
1/) e.o 
Q) ... o. <.O 
C1> LO •.• r-, 

.21 ;'. ~ . 
'"' o ~ ~ 
::, 
o !.> 
"' ct 

iõ 
o o 
N ;:;; 
N .•.. 
o e: ... s e: 
Q) 

E 
..S! 
o. 
E o 
(.) 

..S! 
(1l 

"C 

1/) o 
'ü ~ 
Q) 
e: 
Q) 
.e 
1/) o ... 
2 .e o 
(1l ... 
(1l 
o. 
Q) - ... o o. 
o e: 
Q) = 0- 
Q) 
o. 
Q) 

"C 

(1l 
1/) 
Q) ... 
o. 
E 
Q) 

= o 
(1l 
1/) 
Q) ... 
o. 
E 
Q) o ... 
.::! 
E 
o 
E o o 
o 

"C 
(1l 
••• e 

"C o 
l'O o = <!) e- õ e: ...) 
Q) •.. 
o 

"C ~ 

~ g 
Q) 

e: "' ....•.. o o 
LL. .J 

,, 
'i: 1z ::, ::, 

· 10 "' o ,, . .•.. -e 
o o 

e o e 
<l) 
<l) 
'O 

~ 
•(O 

<l) 
'O 

~I~ .•.. o 
- o z 

E 
o 

o º· 
'"' r-, o- co tu so 
u <l) -6 'O 

w "' 
<l) i':' 
'O ·(O 

~ E ü ::, 
e o 
::, 'O 
:;; e 

<l) g -g 
e <lJ 
<l) i':' o o. 
o E e o 
<I) u 
ro 
Ol 
[" 
o. 
<l) 
'O 

o o 
N 
l'- 
1'- 

o o 
(") 

" " 

o o 
ro 
" v 

o co 
N 
(]) 
N 

z 
::, z ::, 

o <l) 
o 'O .,: ' 

E o o 
(") 

-e 
I'- 

o o 
-er <l) 

'O 

Ê o o 
o o 
" <l) 

"' E 
<l) 

.S 
Ê o o 

'"' o Ü' o 
ru o 
g " 'O <l) w 'O 

<l) "' 
'O i':' 
~ ·: u E e ::i 
::, o 
:;; 'O 
o e 
~ <l) 
.•.. 'O 
e e 
<l) <l) 
u i':' o o. 
e E 
<!) o 

. "' u o Ol . 
> ~ w 
~ Q. -o 
.c "' e º--0~0 (J) Vi D.. o 

Q) o ·º ..12 <{ .;:::; o e -cu e o -~ ~~~§u- 
o < o o 
e o E (1) 

~ .8 o ro e ,cu 
:;; <l) e- 

§ 
e ::, 
E 

N o o 
co o o 

o o 
o so 

o o 
o 
(]) 
N 

,[ E 
"' o w e w <l) 
:-=: (l) e 'O 

"'"' t: ~ 
·(O 

o o 
OJ 
" 

o o 
I' co o 

o o o -e o 

z 
::, 

o o 

" ;;;- 
º -~ .2, 
o e o e 
<l) 
<l) 
'O 

"' i':' 
·(O 
<l) 

<l) 'O 
.',!, " ::, E 
o o 
1(0 º- E (]) 

-~ ~ 
.S: cu e e ::, ~ :;; 2 
"' ~ o ' 
u E 
<!) o w o 

"' " e -e 
<!) (]) 

"' ~ Ol <l) 
[" 'O 

o. "' ~ ~ -co 
.:" "' 2 E e ::i 
o o u 'O 

"' ij o 'O 
'"' e o- <l) 

~ [ 
§ E 
E 8 

" o o 

o o 
o so w 
N 

o o o w 
(]) 

o o 
o so 
(]) 

oi 

o o 
o o 
N 
N 

o o 
o u: 
I'- 

o o 
N 
(]) 
I'- 

o o 
N 
(]) 
.o 

o o o o 
I'- 

o o 
0 w w 

o o o e» 
" 

o o 
o 
(]) 
(]) 

o o 
o 
io 

"' 

o o 
o 
" " 

o o 
OJ 
cn 

o o 
ro 
I'- 

o o 
0 
I'- 

o o o r-, w 

o o 
(") 

(]) 

" 

o o 
io 
(]) 
(]) 

o o 
co to 
"' 

o o 
"' " " 

o o o o ,..: 
I'- 

o o 
OJ 
I'- o 

N 

z 
::, z ::, z 

::, z 
::, z ::, z ::, z ::, z 

::, 

o V) o 
o o o ~ :~ ~ 

.2, 
o 
E 
2 
e 
<l) 

o o 
'sr 

o o 

" 
o o 
-e 

o o 
-e- 

<l) 
'O 

"' i':' ·ro 
"' <l) 'O 'O 

o " e E 
<l) o ::, o 
rn o 
<l) o 
Ol o e . 
"' co o <l) 

(JJ "' - e "' ~ o. <l) 
·ü e e ,...- 
" E :;; o 
"' o o o u o 
<I) o 
w ~ 
"' <l) e 'O 

<I) "' 
"' <l) Ol ~ 
~ 'CU 

o. "' w E 
'O ::, 
<l) o e -g 
.•.. <l) 
e 'O 
o e u <l) 

"' i':' o o. 
'"' E e- o 
PJ u 
.§ ro 
E ~ 

(JJ 

"' o o 
so o o 

r-, 
0 o 

ro o o 
(]) 
o 
o 

o 
o 

N 

o 

o o 
o o co 

o o 
o o 
N 

o o 
co 
o 
N 

z ::, 

o o 

" 

<lJ <l) 

'O "' o e 
'E Q) 
't:í e o ,- 
º E 'O o o 
<lJ . 
'O o 
·:J I'- 

"' ~ (j) <l) 
<lJ 'O 

'O "' 
o i':' uí ,cu 
o "' o.. E 
o ::, 
e o 
<I) 'O 

"' e Ol <l) 
íll 'O ~ e 
o. <l) 

"' <l) 'O Q. 
.:" E e 8 
ê o 
u 

"' 

"' 
o 

"' 'O 

"' i':' 
·CU 
<l) 
'O 

Ê o o 
o 
"' -e- 



w 
(1) -~ Q 
e. g o 
e ! ~ 
::::s ••.• w 
:!E o, :l!: 
(1) o - s ·~ o :::: ~ w 
~ a, z 
~ e::: 
o, o 

u, 
w 
Q 
<( 
1- 
CJ') o a. o 
e::: a. 

e 

E o o 

CJ') o 
(.), 

> e::: w 
CJ') - CJ') o 
1- 
::> 
Q o 
e::: a. 

...... 
..!!! o 
:::: "O - ro 
CI) - (.) e: o o 

CI) 
e: 
o .•.. 
.9! 
CI) 
1- 

LO 
N 
í'- 
(/J 

~ 
::!: 

S2 o 
(/) <( 
o :::> 
Cll o:: 
~ 
(.9 s 
o:: e: - ro 
é5 1: o CI) 

"' •• CI) 
CI) ••• 
- e. e: CI) .s •.. 
e: o 
CI) (.)o 

"' CI) CI) ••• 
••• CI) 
e. "O 

& LÍi 

~ 
e.o ~ ~ ~ 
N 
(J) 
(J) 
(J) 
e.o ~ 
(!) - e: ro - e: 
(!) 
1/) 
(!) •.. 
e. 
(!) •.. 

ro •.. 
:::: - •.. (!) 
.e ro 
(!) 
"O 

.s 
8 (!) 

e: 
o .•.. 
.9! 
(!) 
1- 

LO o 8J 1 ºe: 
co 
ro - e: o o 

8: 
~ 
Q) 
e: co o, 
J 
Cll 

§ 
(/) 

º o:: 

1 o 
ui 
8 -, 
o 
<75 

<75 
<) 

ro 

·g I ro 
<(!) 1/) 
Ol (!) 
<( •.• e. 

E 

(!) Cll 
- o e: 8 .l9 e: z 
(!) < 
1/) Cll 
(!) •.. e. e.o a, LO •.• r-, :: o ro o 
E e: 
UJ ~ 

º1º .:::: º- 
••• U') 
:::: 'Q'" 
C: N :, 
o s» 
"' a: 

íÕ o o 
N ;;,; 
N 

o 
ãi 
"C 

j 

•.. .s 
e: 
(!) 

E 
.9! 
e. 
E 
o o 
.9! 
ro 
"O 
1/) 
o ·;::; 
.:::: 
(!) 
e: 
(!) 
.e 
1/) o •... 
(!) - .e o 
ro •... ro 
e. - 

ºIº -~ 0 ..• ..,. 
:!E N 

o o- 
"' a: 

"C 

'i:[z :, :, 

· 10 "' o "C . - ..,. o o 
E 
o 
ê 
Q) 

Q) 
'O 
(1J 
!:'. 
·(1) 

Q) 
'O 

Ê o o 
Q) o 
'O ..,. 
o Q) e cu 
- e: </) ~ 
- Q) o - o ~ 
'O ' 
w E 
'O o -:::, o 
~ g 
Q) (") 

'O Q) 

o 'O 
- (1J 2 ~ 
Q_ ·(1) 

(!) - •... 
o e.. 
o e: 
(!) 
:::: 
t:r 
(!) 
e. 
(!) 
"O 

(!) 

:::: 
o 
ro 
1/) 
(!) •.. e. 
E 
CI) 
o •.. 
.!: 

o o 
<Xi ro 
(D 

o o 
N 
I'- 

o 
U') 

N 
I'- 

z 
::::, 

o o ..,. 

E o o 

"' co 
O N e Q) 
- (1J ~ e 
o ai 
ci .~ 

<(1) ' 
o E -, o 
Q) o 
'O . 
Q) ;;; :g Q) 

"' 'O o: (1J 
Q) !:'. 
'O ·(1) 

o (1J 

"' E o :::, 
Q_ o 
o 'O e: e: 
~ ~ gi ~ 
Q_ [ 
u, E 
'O o 
Q) o o . 
~ (1J 
ê ,-=: 
o E - 
o "' </) 
Ql LL º 
o ro ,ro 

!CIJ "'O Q_ 
u- (1J - 
"' ~ o ~ g> E 
e: (f) o 
:::, - E u, e 

'O Q) 

U') 

o 

~ o 
..J 
o 
o 

~ 
12 
o o w 
Cl: 
Q. 

~ 
(f) o 
Q. o 
Cl: 
Q. 
<( 
o 

~ 
12 

"' co 
i5 
o "' e.o -~ 
ro -o 
ÜÍ LO 
o e.. ro o Ol 
L Q) o_ L 

(1J e 
'O Q) 

Q) Q) 
'O 'O :g ~ 
co <U > ó: 



Prefeitura Municipal de Planalto - 2018 
Relatorio de Lances dos Fornecedores 

Pregão 1/2018 

Página:1 

Objeto prestação de serviços de para imunização 

Lance Inicial 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Fornecedor 4229 
Rodada 

Lance Inicial 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Fornecedor 10742 

Rodada 

Lance Inicial 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

4229 

Lance Inicial 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

Fornecedor 

Rodada 

Lance Inicial 

1 

2 

Fornecedor 14892 

Rodada 

Lmce Inicial 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

Valor 

1.520,10 

1 510,00 

1488,00 

1.388,00 

1 379,00 

1.368,00 

1.290,00 

1.278,00 

1 273,00 

1 249,00 

1.190,00 

1.149,00 

1138,00 

1.000,00 

IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGA$URBANAS LTDA 
Valor 

1.520,00 

1.500,00 

1.485,00 

1.385,00 

1378,00 

1360,00 

1.285,00 

1.275,00 

1.250,00 

1200,00 

1.150.00 

1.140,00 

1100,00 

DEDETIZADORA BRIO LIMP LTDA-ME 
Valor 

1515,00 

1490,00 

1400,00 

1.380.00 

1370,00 

1.300,00 

1.280,00 

Deelinou 

Deelinou 

IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA 

440,00 

390,00 

350,00 

340,00 

300,00 

280.00 

260.00 

DEOETIZADORA BRIO LIMP LTDA-ME 
Valor 

445,00 

400,00 

380,00 

ODAlR GRABOSKI - ME 
Valor 

443,00 

399,00 

379,00 

349.00 

339,00 

299.00 

279,00 

Declinou 

Declinou 

Emitido por: Cezar Augusto Soares, na \.ersão: 5518 h 17/01/2018 0950 09 
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Prefeitura Municipal de Planalto - 2018 
Relatorio de Lances dos Fornecedores 

Pregão 1/2018 

Página2 

Objeto prestação de ser\SÇOS de para imunização 

Fornecedor 14892 

Rodada 

Lance Inicial 

Fornecedor 4229 

Rodada 

Lance Inicial 
Fornecedor 107 42 

Rodada 

Lance Inicial 

ODAIR GRABOSKI - ME 

Valor 

290,00 

289.00 

IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA 
Valor 

290.00 

DEDETIZADORA BRIO LIMP LTDA-ME 
Valor 

290.00 

Fornecedor 4229 
Rodada 

Lance Inicial 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

Fornecedor 10742 
Rodada 

Lance Inicial 
1 

2 

3 

4 
5 
6 

7 
8 

9 

10 

11 

12 

13 

Fornecedor 14892 

Rodada 

Lance Inicial 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

8 
9 
10 

11 

12 

13 

Valor 

1.030,00 

1010,00 

990,00 

970,00 

961,00 

955,00 

945,00 

935.00 

925.00 

915.00 

880.00 

860,00 

835,00 

815,00 

790,00 

750.00 

700.00 

650,00 

600,00 

590,00 

580,00 

550.00 

490,00 

DEDETIZADORA BRIO LIMP LTDA-ME 

Valor 

1.020,00 

1005,00 

980.00 

965,00 

960,00 

950,00 

940.00 

930.00 

920.00 

900.00 

870.00 

850,00 

830,00 

800.00 

ODAlR GRABOSKI - ME 

1.037.00 

1.019,00 

1 000,00 

979,00 

933,00 

958,00 

949.00 

939.00 

928,00 

919,00 

890,00 

865.00 

840.00 

820.00 

Vencedor 

Declinou 

Declinou 

Vencedor 

Declinou 

Declinou 

Emitido por Cezar Augusto Soares, na '.<?rsão 5518 h 17/01/2018 09 50 09 

e 



Prefeitura Municipal de Planalto - 2018 
Relatorio de Lances dos Fornecedores 

Pregão 1/2018 

Página3 

Objeto prestação de serviços de para imunização 
14 795,00 
15 780 CXJ 
16 730,CXJ 
17 699.CXJ 
18 645,CXJ 
19 599.CXJ 
20 585,CXJ 
21 579.CXJ 
22 500.CXJ 

Rcxlada 
Lence Inicial 
1 
2 
3 
4 
5 

4229 
Rcxlada 
Laice Inicial 
1 
2 
3 
4 

10742 
Rcxlada 
Lance Inicial 
1 

4229 
Rcxlada 
Lance Inicial 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Fornecedor 10742 
Rcxlada 
Lance Inicial 

Fornecedor 
Rcxlada 
Lance Inicial 

2 
3 
4 
5 
6 

Fornecedor 1 
Rcxlada 
Lance Inicial 

3 
4 
5 
6 
7 

8 

Valor 
665,CXJ 
645,CXJ 
580.CXJ 
540.CXJ 
430.CXJ 
385.CXJ 

IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTOA 
Valor 
680.CXJ 
6CXJ,CXJ 
550.CXJ 
500.CXJ 
4CXJ.CXJ 

DEDETIZADORA BRIO LIMP LTDA-ME 
Valor 
650,CXJ 
500,CXJ 

LTDA 

Declinou 

Declinou 

Declinou 

Declinou 

Valor 
493.CXJ 
485.CXJ 
450,CXJ 
420.00 
300.CXJ 
350.CXJ 
320.CXJ 
300.CXJ 

DEDETIZADORABRIO LIMP LTOA-ME 
Valor 
400.CXJ 
460.CXJ 
440.CXJ 
4CXJ.CXJ 

ODAIR GRABOSKI - ME 
Valor 
400.CXJ 
480,CXJ 
445.CXJ 
410,CXJ 
385,CXJ 
345.CXJ 
315.CXJ 

ODAJR GRABOSKJ.- ME 
Valor 
900.CXJ 
980CXJ 
880.CXJ 
700.CXJ 
700.CXJ 
645.CXJ 
630.CXJ 
615.CXJ 
50000 

Emitido por: Cezar Augusto Soares, na versão: 5518 h 17/01/201809'.5009 
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Prefeitura Municipal de Planalto - 2018 
Relatorio de Lances dos Fornecedores 

Pregão 1/2018 

Página4 
Objeto prestação de serviços de para imunização 

9 545.00 
10 485,00 
11 
12 
13 
14 
Fornecedor 4229 
Rodada 
Lance Inicial 

2 
3 
4 
5 
6 

8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

10742 

430.00 
390.00 
375.00 
345,00 

IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DEPRAGAS URBANAS 
Valor 
995.00 
985,00 
885.00 
80000 

Declinou 

750,00 
650.00 
640,00 
620,00 
600.00 
550,00 
500,00 
450.00 
400,00 
380,00 
350.00 

OEDETIZADORABRIO LIMP LTDA-ME 
Valor 
990.00 
900,00 
850.00 

Declinou 

Fornecedor 4229 
Rodada 
Lance Inicial 

4 
5 
6 

Fornecedor 
Rodada 
Lance Inicial 

Fornecedor 14892 
Rodada 
Lance Inicial 

1 

2 

4 
5 

Fornecedor 4229 
Rodada 
Lance Inicial 
1 
2 
3 
4 
5 
Fornecedor 10742 
Rodada 
Lance Inicial 

Fornecedor 14892 

IMUNIZAÇÃO E CONTROU:OE PRAGAS URBANAS LTDA 
Valor 
555.00 
540.00 
400,00 
350.00 
300,00 
270.00 
250.00 

DEDETIZADORA BRIO LIMP LTOA-ME 
Valor 
551.00 
500,00 

ODA!R GRABOSKI - ME 
Valor 
550.00 
490.00 
390.00 
340.00 
290,00 
265,00 

Declinou 

Declinou 

Vencedor 
Valor 
440.00 
350,00 
300,00 
250.00 
240.00 
230,00 

DEDETIZADORA BRIO LIMP L TDA -ME 
Valor 
441.00 
400.00 

ODAIRGRABOSKI - ME 

Declinou 

Declinou Rodada Valor 
Lance Inicial 440.00 

1 390,00 
2 345.00 

Emitido por Cezar Augusto Soares, na \€rsão 5518 h 17/~50:09 



Prefeitura Municipal de Planalto - 2018 
Relatorio de Lances dos Fornecedores 

Pregão 1/2018 

Objeto prestação de serviços de para imunização 
Página5 

4 
5 

245,CXl 
235.CXl 

3 270.CXl 

4229 
Rodada 
Lance Inicial 

2 
3 
4 

Fornecedor 10742 
Rodada 

14892 
Rodada 
Lance Inicial 

2 

E PRAGAS URBANAS LTOA 

2CXl,CXl 
190 CXl 
150.CXl 
140.CXl 
120,CXl 

DEDETIZADORA BRIO LIMP LTDA-ME 
Valor Declinou 

ODAIR GRABOSKI - ME 
Valor 
198,CXl 
185,CXl 
14500 
130,CXl 

Declinou 

Rodada 
Lance Inicial 

2 
3 
4 
5 
Fornecedor 4229 
Rodada 
Lance Inicial 

1 
2 
3 
4 
5 
Fornecedor 10742 
Rodada 
Lance Inicial 

Rodada 
Lance Inicial 

1 
2 
3 
4 
5 
Fornecedor 4229 
Rodada 
Lance Inicial 

1 
2 
3 
4 
Fornecedor 10742 
Rodada 
Lance Inicial 

Vencedor Valor 
173,CXl 
160.CXl 
145.CXl 
115.CXl 
105.CXl 
95,00 

IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA 
Valor 
175.CXl 
170.CXl 
150,CXl 
120,CXl 
110.CXl 
1CXl,CXl 

DEDETIZAOORABRIO LIMP LTDA-ME 
Valor 
175,CXl 

Declinou 

Declinou 

Valor 
175,CXl 
165,CXl 
155,CXl 
145.CXl 
130.CXl 
110.CXl 

IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE;: PRAGAS URBANAS LTDA 
Valor 
175,CXl 
160.CXl 
150.00 
140,CXl 
120,CXl 

DEDETIZADORA BRIO LIMP LTDA-ME 
Valor 
173,CXl 

Declinou 

Declinou 

Fornecedor 14892 
Rodada 
Lance Inicial 

2 
3 
4 

Valor 
200.00 
195.00 
145.00 
120,CXl 
95.00 

Emitido por: Cezar Augusto Soares, na \.€rsão: 5518 h 17 /01 /2018 09: 50 09 
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Prefeitura Municipal de Planalto - 2018 
Relatorio de Lances dos Fornecedores 

Pregão 1/2018 

Objeto prestação de ser'v'iços de para imunização 

Página6 

5 
Fornecedor 4229 
Rodada Declinou 

Lance Inicial 

3 
4 
Fornecedor 
Rodada 

85.00 

IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANASL TOA 
Valor 
200.00 
150,00 
130,00 
100,00 
90.00 

OEDETIZADORABRIO LIMP LTDA -ME 
Valor 

Declinou 

Lance Inicial 
1 
2 
3 
4 
Fornecedor 10742 
Rodada 
Lance Inicial 

Fornecedor 14892 
Rodada 
Lance Inicial 
1 
2 
3 
4 

Rodada 
Lance Inicial 

Fcrnecedor 4229 
Rodada 
Lance Inicial 
Fcrnecedor 10742 
Rodada 
Lance Inicial 

Valor 
245,00 
200,00 
150,00 
120.00 
110.00 

DEDETIZAOORA BRIO LIMP LTDA -ME 
Valor 
243.00 

OOAIR GRABOSKI - ME 
Valor 
245,00 
235,00 
195,00 
145,00 
115,00 

Vencedor 

Declinou 

Declinou 

Valar 
172,00 
165,00 

IMUNIZAÇÃO E C()f,!TROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA 
Valar 
172,00 

DEDETIZAOORA BRIO LIMP LTOA ·ME 
Valar 
170,00 

Declinou 

Declinou 

CARLA SABRINA RECH MALINSKI 
Membro 

JEANE MARIA DE SOU2A 
Membro 

CE2AR AUGUSTO SOARES 

~\ 
ODAIR GRABOSKI · ME 

ODAIR GRABOSKJ 
IMUNJ2AÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA 

PAULO ROBERTO GOLIM 

"\ '1\1 
DEDETI2ADORÀ BRIO LIMP LTOA ·ME 

NELSON PAGNO MOREIRA 

Emitido por: Cezar Augusto Soares, na versão: 5518 h 17/01/2018 0950 09 
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MUNICÍPIO DE PLANALTO 
CN PJ 76.460.526/0001-16 

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

85750-000 PLANALTO PARANÁ 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 

DATA: 17/01/2018 

EMPRESA: MAXCLEAN IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE 
PRAGAS. 

DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

L - Certidão de Regularidade de Situação CRS-FGTS - Validade até 08/02/2018; 
L - Certidão Negativa de Tributos Federais - Validade até 09/06/2018; 
L - Certidão Negativa de Tributos Estaduais - Validade até 15/05/2018; 
L - Certidão Negativa de Tributos Municipais - Validade até 16/03/2018; 

L - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - Validade até 13/07/2018; 
L - Contrato Social da Empresa; 
L 

- CNP J da empresa; 

L - Anexo III - Declaração de Idoneidade; 

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

L - Declaração de responsabilidade Técnica (anexo VII). 

i ') \ ; 



Certificadn de Regularidade do FG'fS - ('RF 

Inscrição: 1169n1110001-s9 
Razão Social: MAXCLEAN IMIJNIZACAO E CONTROLE DE PRAG,'\S 
Nome Fantasia: MAXCLEM 

Endereço: TRAV 07 448 ! CENTRO/ REAL.EZA i PR/ 85770-000 

A Caixa Econôrnica 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 ern situação reguiar 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: 10/01/2018 a 08/02/2018 

Certificação Número: 2018011010240935015129 

Informação obtida em 15/01/2018, às 11:31:03. 

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

\ 



r ~~ Receita federal •oa•···••••·······~Ao. 

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: MAXCLEAN - IMUNIZACAO E CONTROLE OE PRAGAS URBANAS LTDA- ME 
CNPJ: 11.692.211/0001-59 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas é certificado que 
não constam pendências em seu nome. relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União (OA.U) Junto á 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1. 7 51 de 2/10/2014. 
Emitida às 09 55 02 do~ 11/12/2017 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 09/06í2018: 
Código de controle da certidão 175E.E693.6AC0.4212 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

f;a;.1,~;::_·.)j".:l' 
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Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado PARANÁ 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

Nº 017478844-91 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF. 11.692.211/0001-59, 
Nome: CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR 

Ftessalvado o direito da Fazenda Publica 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 15/05/2018 - Fornecimento Gratuito 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet 

" \ \ 
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r----·-------- ----- ---·------------------- ---·------·------------------- --- ------· -----i 
l ' ! I MUNICIPIO DE REALEZA / 
i I 
I ESTADO DO PARANÁ I 
1 1 
f- --------··-·-· --·----------1 
I CERTIDÃO NEGATIVA 28654/2018 1 

1 ! r·-·--·--·---------·---·---···---------lr--····-- ---- - ----------------·--···-1 
! 1 FICA RESSALVADO O qlREITO DA FAZENDA i 
1 1 MUNICIPAL COBRAR DEBITOS CONSTATADOS 1 
. IMPORTANTE: i POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO i 
1

.. 1 PERÍOD9 COMPREENDIDO NESTA I 
I CERTID;\0. i 

,--- -·-----·---n,~~M<--,----,~ ---·-·~----·--~--~--~"-~ ---- -·----------"---- ! 

J Certificamos que até a presente data não existe débito tributário vencido relativo a empresa com a Localização I 
I descrita abaixo. ! 
~- ------r----------- ·--! 
i VALIDADE: 16/03/2018 1 CÓD. AUTENTICAÇÃO: 9ZTMHG2QET24442XRPX I 
1 1 1 1- ·- -- 1-- ·-1 
! REQUERENTE: MAXCLEAN IMUNIZAÇÃO E CONTROLE] PROTOCOLO· 
JoE PRAGAS URBANAS LTDA . . 

i F!NALIDAD;-~ E/OU CONCORRÊNCIA E/OU Ll~ITA~ÃO ·---1 
t~,Ã~-~c,AL :A_X_C~~A~~~--UN~~-AC_A_º~ºNTRO~-PRA~AS URBA~~~-L-m;- ---1 
j- lNSCRIÇAO EMPRESA-j CNPJ/CPF [ INSCRIÇÃO ESTADUAL ALVARA ---i 
l ! / 1 i 

40991 1 11.692 211/0001-59/ ; 40991 i f.-.---------,.--'--, ------i 
ENDEREÇO ! 

1 

I TV 07, 448 - SALA· CE~770000 Realeza - PR 
! ATIVIDADES l lrnunizaçáo e controle de pragas urbanas 

1 

l. -=·· -= -- ==» 
!Certidão emitida gratuitamente pela internet em 15/01/2018. 
!Qualquer rasura invalidará este documento. 
!Conferir autenticidade em www.realeza.pr.gov.br L______________ --- ·--·---- ------ 

------·--------------- 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

DE PR}\GL;s UP.Bl\.NJ\~:; I.:·l_~l:.Jl~~ 

4 31. 
FILIAIS)CNPJ: lJ ~- n . / . . . ~-~-~ 

1,,/ 

! 7 / 2 
G.e iça 

t a J (1.1.d CC)l1L 

t t +' :.:a - s qu e MAXCLEAN - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA 

(MATRIZ E FILIAIS) , 
ll.692.211/0001-59, NÃO CONST.A 

c:e1 t: i_d.ãc\ ern i da '·· .o ase 
acr s 

Ad 1 1strat1va n 
4 de 2 f: 

M E 
n s c 

642-A da Consolida -lw l.Je 
2. 4i; de ju1h:.: oe 2 

L4 0/2011 do Tr bunal 

a n e. 
d 

s a o c]c..-, 

rl 
\ _ _.l. 

S C)S 2. 
~. a Ce _idão ates a a empresa em re 

r a i s . 
1\. a e it ac ã d e s t a CCJr1c1ic=-ona-se a 

upericr do Tra al u t.en t.u cid a 
Ln.t e rn o t. ( h tr p . 1 \!</\\!\:\/. E .JUS.lJr 

Certidão emitida gra 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
nc o o n 

e: a .Ju s iça cJ 

F: 

• ,-- ' "'' "1 er1r1 açao oe s a 
na J. 

s o 
ria u r_·a .i. ::,;: 

qu a.n u aE; obr 
estabelecidas em sentença condenató ia transitada em jul 

c o nc s n e n ts a c or d o s j 

rec lílin1(-:n_t:, s p i o e nc ar a o s i 
emolumentos ou a r0c lhiment s dete 

a a c u Sta 
naaos em e1; ou ae orren_ s 

J_ 

de execução ae a ardas firmad s perante o Minis ério Püblic do 
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ilfU,VICIPIO DE PLA/VALTO 
C!VPJ Nº 76.460.526/0001-16 

Praça Siio Francisco de Assis, J 583 - CEP: 85. 750-000 
e-mail: pia nalto(i{rli ne.com. br 

Fone: (046) 3555-8100- Fax: (46) 3555-8101 
PLANA.l TO - PARAN-f 

PREGJ\O PRESENCIAL Nº 001/2018 

DECLARA.ÇAO DE RESPONSABILIDADE 

RAZAO SOCL\L: MAXCLEAN Il\t1UNIZAÇAO I;: CO~'I'ROI.E I?E 
PRAG1\S URBANAS LTDA- l\1E 

MUNICIPIO:_REALE7~\ . EST. _ PR 

Declaramos conforme solicitado no edital em epígrafe que os 
responsáveis referente a execuçào dos serviços, caso venhamos a vencer a 
referida licitação serão 

NOME ESPEC:IALI l)AD E ASSINATURA 

erro Agrônomo 

o Cm) Pazza 

Paulo (iolun 

Declaramos, outrossim. que os profissionais acima 
relacionados pertencem ao nosso quadro de profissionais. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente 

Realeza, 15 de Janeiro de zot S. 

18 
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 
E AGRONOMIA DO PARANÁ 

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e 
Negativa de Débitos 

O Conselho Regional de Enge11haiia e Agrnnomia do Par·aná-CRE!-\-PR, certifica que a 
empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Fedem! n° 5.194, de 24 
de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná 
circunscrita ô(s) atribuiçâo(ôes) de seu(s) responsável(eis) técntcors). 

Certidão n°: 5535/2018 
Validade: 31/03/2018 

Razão Social: M/\XCLEAN - IMUhlIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA ·· ME 
CNPJ: 11692211000159 
Num. Registro: 49922 
Capital Social: R$ 20.000,00 
Endereço: TRAVESSA 07, 448 CEl'HRO 
Município/Estado: REALEZ/1,-PR 

Registrada desde: 21/06/2010 

Objetivo Social: 

Imunização e controle de pragas urbanas - CNAE 81.22-2-00. Serviço de limpeza de fossas 
sépticas e caixas d'água - CNAE 3702-9/00 Serviços de jardinagem - CNAE 8130-3-00, 

CEP: 85770000 

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2017, 
Não possui débito(s) r·eferente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a 
presente data 

Responsável(eis) Técníco(s): 

1 - PAULO ROBERTO GOLIM 
Carteira: PR-18170/D Data de Expedição: 24/02/1987 
Desde: 21/06/2010 Carqa Horária: 4: H/D 
Título: Ef'JGENHEIRO AGRÔNOMO Situação: Regular 
DA RESOLUCAO 218 - ARTIGO 05 do COf\JFEA 

------·-------- 
. ------·--~-·-·----·--------------··---·------- -·--~-·--- Para fins de: LICITAÇÔES 

----------------·------------------- 
Certificamos que caso ocorra(m) aiteraçâo(ões) nos elementos contidos neste documento, 
esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos . 
. 4. autenticidade desta certidão poder·á ser confirmada na péÍgina do CREA-PR 
(http://www.crea-pr,org,br), através do protocolo n.0 15712/2018, ressaltando a 
impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de 
seu(s) r-esponsável(eis) técnico(s). 

Emitida via Internet em 15/0 018 15:37: 17 

D:spensa .. se a a:;sfnatura neste e1cctirr1c"nto, ccnforrne In~;truç5o de Service N"' 002/2014. 
A falsificação deste docurnento consr1tui .. se em uirr:e previsto no C6dígo Penal Brasileiro, 5UJe1tando o autor respectiva aç)lo pena L 
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CONSELHO REGIONAL OE ENGENHARIA 
E AGRONOMIA DO PARANÁ 

Certidão de Registro de Pessoa Física e 
Negativa de Débitos 

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que 
o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrndo(a) nos termos da Lei Federal 
n° 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita 
à(s) atríbuição(ões) constantes de seu registro. 

Certidão n°: 5538/2018 

Registre Nacional · 1 '.70381 D46S 

Nome Civil: PAULO ROBERTO GOLIM 
Carteira - CREA-PR f\Jº : PR--18170íD 

Validade: 31/0.3/2018 

desde· 24/02/198'7 

Fii1açffo : fZIDORO GOl.lM 
f,DEUA MAfffROi GOUfvl 

Data de i'~ascirnento : 18/1 1961 
Carte.ra (je identidade · 743478 
Naturaiid,J,1e : FRANCISCO BELTRAO/PR CPF · 43154603972 

-----·---·-------··--------- 

Título: ENGENHEIRO AGRÔNOMO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 

Situação : Regular 
Atribuiçôes profissionais: 

DA RESOLUCAO 218,. ARTIGO 05 de 29/06/1973 do CONFEA. 

Diplomação : 17/02/1986 

----------------------------------------- 

Encontra-se quite corn a anuidade relativa ao exercício de 2017. 
Não possui débíto(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a 
presente data. 

Para fins de: Licitações 

l':\ autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR 
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.o 15719/2018. 

Emitida via Internet em 15/01/2018 15:38:49 

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrucao de Serviç:o N° 002/2014. 
;l. falsif!cacão deste doc:urnento constftui-se ern crir--:;e previsto no Código Pena! Brasileiro, 
respectiva ação penal. 

! 
sl1jeitando o autor 
l 

, , ,, .,.. 



~ 
1. PAULO ROBERTO GOLIM, brasileiro, divorciado, engenheiro \~o~ L..<>:- 

residente e domiciliado em Realeza, Paraná, à .Av. Brun~ Zuttion, .nº 2.9~~.1? 
04, centro, CEP 85770-000, natural de Francisco Beltrão, Paraná, nascido aos 
18/11/1961, portador da Cédula de Identidade RG 3.174.347-8-SSP/PR, inscrito 
no CPF/MF sob nº 431.546.039-72 e 

2. CLAUDIO CIRO PAZZA, brasileiro, divorciado, técnico em agropecuária, 
residente e domiciliado em Realeza, à Rua São José, s/n, centro, CEP 85770- 
000, natural de Realeza, Paraná, nascido aos 29/04/1978, portador da Cédula de 
Identidade RG 6.383.504-8-SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob nº 024.873.009- 
65; 

Únicos sócios componentes de sociedade limitada que gira sob o nome 
comercial de MAXCLEAN - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS 
URBANAS LTDA - ME, com sede cm Realeza, Paraná, à Travessa 07, nº 448, 
Centro, CEP 85770-000, com contrato social arquivado na Junta Comercial do 
Paraná sob nº 41206710422, em data de 10/03/2010; resolvem, por este 
instrumento particular de alteração de contrato social, modificar o seu contrato 
primitivo, de acordo coma as cláusulas e condições seguintes: 

ALTERAÇÃO DE CONTRATO Nº 01 DA SOCIEDADE 
MAXCLEAN - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBAN~~ 

LTDA - ME f 'i'/ 
CNP J Nº 1 l.692.211/0001-59 

CLÁUSULA PRIMEIRA:- O estado civil do sócio PAULO ROBERTO 
GOLIM passa a ser divorciado e sua residência e domicílio passa a ser em Realeza, 
Paraná, à Av. Bruno Zuttion, nº 2906, Apto 201 - Centro - CEP 85770-000. 

CLÁUSULA SEGUNDA:- O estado civil do sócio CLAUDIO CIRO PAZZA 
passa a ser divorciado e sua residência e domicílio, passa a ser em Realeza, Paraná, à 
Linha Santa Terezinha, s/n", Zona Rural, CEP 85770-000. 

CLÁUSULA TERCEIRA:- Ficam incluídos no objeto social da empresa, as 
atividades de: serviço de limpeza de fossas sépticas e caixas d'água - CNAE 3702-9/00 
e serviços de jardinagem - CNAE 8130-3-00. Em decorrência desta inclusão, a cláusula 
segunda do contrato social, que trata do objeto social da empresa, passa a ter a seguinte 
redação: "O objeto social da empresa é: imunização e controle de pragas urbanas - 
CNAE 81.22-2-00; serviço de limpeza de.fossas sépticas e caixas d'água - CNAE 3702- 
9/00 e serviços de jardinagem - CNAE 8130-3-00. " 

CLÁUSULA QUARTA:- À vista das modificações ora ajustadas, 
CONSOLIDA-SE O CONTRA TO SOCIAL, com a seguinte redação: 

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRA TO SOCIAL 
MAXCLEAN-IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 

LTDA-ME 
CNPJ Nº 11.692.211/0001-59 

O se/o encontra-se 
Ofin~ 

1. PAULO ROBERTO GOLIM, brasileiro. divorciado, engenheiro agrônomo, 
residente e domiciliado em Realeza, Paraná, à Av. Bruno Zuttion, nº 2.906, apto 
201, centro, CEP 85770-000, natural de Francisco Beltrão, Paraná, nascido aos 
18/11/1.961, portador da Cédula de Identidade RG 3.174.34 7-8-SSP/PR, inscrito 
no CPF/MF sob nº 431.546.039-72 e ·~1 =t: - --, C: d·1"'-. . . 'éo./0 -:;t;-;;.·"· :··~~·:·:}~~0~·: .. ·-:--:--···----- ;#1€4(~ ·············· 
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2. 

Únicos sócios componentes de sociedade limitada que gira sob o nome 
comercial de MAXCLEAN - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS 
URBANAS LTDA - ME, com sede em Realeza, Paraná, à Travessa 07, nº 448, 
Centro, CEP 85770-000, com contrato social arquivado na Junta Comercial do 
Paraná sob nº 41206710422, em data de 10/03/2010; resolvem, por este 
instrumento particular de alteração de contrato social, consolidar o seu contrato 
primitivo e alterações posteriores, de acordo coma as cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA:- A sociedade gira sob o nome empresarial de 
MAXCLEAN - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - 
ME e terá sede à Travessa 07, nº 448, centro, na cidade de Realeza, Paraná, CEP 85770- 
000. 

CLÁUSULA SEGUNDA:- O objeto social da empresa é: imunização e controle 
de pragas urbanas - CNAE 81.22-2-00: serviço de limpeza de fossas sépticas e caixas 
d'água - CNAE 3702-9/00 e serviços de jardinagem - CNAE 8130-3-00. 

CLÁUSULA TERCEIRt\:- A sociedade iniciara suas atividades em 15 de 
março de 201 O, e seu prazo de duração é indeterminado. 

QUARTA:- O capital social no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), 
dividido em 20.000 (vinte mil) quotas de R$ 1,00 (um real) cada uma, inteiramente 
integralizado, fica assim distribuído entre os sócios: 

SÓCIO QUOTAS 
PAULO ROBERTO GOLIM 10.000 
CLAUDIO CIRO PAZZA 10.000 

CAPITAL-R$ 1 )- 
2}- 

TO TAL 20.000 

10.000,00 
10.000,00 
20.000,00 

CLÁUSULA QUINTA:- As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão 
ser transferidas ou alienadas a qualquer título a terceiros, sem o consentimento expresso 
dos outros sócios, cabendo a estes o direito de preferência na sua aquisição, em 
igualdade de condições. 

CLÁUSULA SEXTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de 
suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. 

CLÁUSULA SÉTIMA:- O socio que desejar transferir suas quotas deverá 
notificar por escrito aos demais sócios, discriminancb-lhes o preço, forma e prazo de 
pagamento, para que estes exerçam ou renunciem ao direito de preferência, o que 
deverão fazer dentro de sessenta dias contados do recebimento da notificação, ou em 
maior prazo a critério do sócio alienante. Decorrido este prazo, sem que seja exercido o 
direito de preferência, as quotas poderão ser livremente liansferidas. 

O selo encontra-se 
o final do documento. 

/ , '"- 
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ALTERAÇÃO DE CONTRATO Nº 01 DA SOCIEDADE 00 .PARANÁ 

MAXCLEAN - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS ~ 
LTDA-ME 

CNPJ Nº 11.692.211/0001-59 
CLÁUSULA OITAVA:- A sociedade será administrada pelos sóciosjP 

ROBERTO GOLIM e CLAUDIO CIRO PAZZA, na qualidâd 

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:- A sociedade poderá, a qualquer tempo, 
abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por 
todos os sócios. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:- Os sócios poderão, de comum acordo, fixar 
uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares 
pertinentes. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:- Falecendo ou interditado qualquer sócio, a 
sociedade continuará suas atividades com os herdeiros e o incapaz. Não sendo possível 
ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres 
será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da 
resolução, verificada em balanço especialmente levantado. 
Parágrafo Único:- O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a 
sociedade se resolva em relação a seus sócios. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:- Os sócios Administradores declaram sob 
as penas da Lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade por 
lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos 
dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por 
crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a 
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da 
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 

CLAÚSULA DÉCIMA QUINTA:- Fica eleito o foro de Realeza, Paraná, para 
o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

selo encontra-se 
o final do documento. 
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ALTERAÇÃO DE CONTRA TO Nº 01 DA SOCIEDADE 004 PARANÁ - ~ MAXCLEAN - IMUNIZAÇAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 

LTDA-ME 
CNPJ Nº ll.692.211/0001-59 

forma, obrigando-se por si, seus herdeiros e sucessores, ao fiel cumprimento de to 
seus termos. 
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Contribuinte, 

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

l REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 
· NÚNH::Ro DE INSCF~iÇÃO 

l l 11.692.21110001-59 
. 1 MATRIZ 

! COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
_j___ CADASTRAL 

-·--------------------- 

-· T"llA I GATC. DF:: t'IDE:R l-) . 

10103/2010 _J - -----·- J NOME EMPRESARtAi 

MAXCLEAN - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - ME 

I CÓD!Go'·E-óEscR!CAo D,;l, NATUREZP, JLlRiDic~--. -- 
I L206-2 - Sociedade Empresária Limitada .. 

11 ~~:;"°""º 11 :~"º [º"''"'"'º J 
1,~~:770-000 _] r;;~~':'R"irnoo ·-- J ~~A ------------ j ~ 

TELEFO~JE 

(46) 3543-3074 l 
ENTE FEDERATIVO RE'.>PONSAVEL d:":FRi 

~
. ·-·--·- t;çAo CADASTRAL 

VA_ ----------------------·-- J -------· 
MOTIVO DE SlTUACAO CADASTRAL 

·--·------·-------------- J 
[ 
D.ATA DA S)TUAÇAO ESPECtAL 
.,,"'*""~"""'" 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº i .634, de 06 de maio de 2016. 

Emitido no dia 15/01 /2018 às 11 :42:02 (data e hora de Brasilia) Página 1/1 

Consulta QSA / Capital Social Voltar 

(1 

1\ RFB agradece a sua vis.ta Para informações sobre política de privacidade e uso. 
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GOVERNO DO PARANÁ 
SECRETARIA Df,, ADMiNISTRACAO E DA PREVIDÉNCIA 
JUNTA COMERCIAL,00 PARANÁ 
SISTEM.A INTEGRADO DE AUTmMCÀO DO REGISTRO MERCANTIL - Slf\RCO 

Certificamos que as intcrmaçôes abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição. 
Nome Empresarial 
MAXCLEAN ·IMUNIZAÇAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS L TOA- ME 
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA 
Numero de Identificação do Registro de CNPJ 
Empresas - NIRE (Sede) 

41 2 0671042·2 11.692.211 /0001-59 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA Páqina: 001 / 001 

Data de ArqLIÍvamento do 
Ato Constitutivo 

Data de Inicio 
de Atividade 

Endereço Completo (Logradouro, N9 e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP) 
TRAVESSA 07. 448, centro, REALEZA. PR, 85.770-000 
Objeto Social 
·· IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS; 
- SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS E CAIXAS D' AGUA: E 
- SERVIÇOS DE JARDINAGEM. 

10i03 2010 15,!03'201 O 

Capita!: R$ 20.000,00 
(VINTE MIL REAIS) Microempresa ou 

Empresa de Pequeno Porte 
(Lei n' 1232006) 

Prazo de Duraçao 

Capital Integralizado: as 
(VINTE MIL REAIS) 

20.000,00 
Microempresa Indeterminado 

Sócios Participação no Capital/Espécie de SóciolAdministrador;Término do Mandato Tu!!I!ktQ_do 
Nome/CPF ou CNPJ Partici11acao no ca11ital (R$l Espécie de Sócio Administrador Mand~.?. 
PAULO ROBERTO GOLIM 

431.546,039· 72 
CLAUD!O CIRO PA2ZA 

024.873.009-5,S 

Último Arquivamento 
Data: 18 03:20·15 

Ato: ALTERAÇÃO 

Evento (s): AL TER/,CAO DE DADOS {EXCETO NOME EMPRESARIAL) 

10.000,00 SOCIO Administrador xxxxxxxxxx 
10.000.DO SOC!O Administrador xxxxxxxxxx 

Número: 20151680531 
Situação 

REGISTRO ATIVO 

CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATOiEST ATUTO 

Status 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

.... '~~~·-· 

.AD 
AHIA CJEH/\! 

Para verificar a autent:c1dade acesse jtntacorrierc1al.pr gov or 
e informe o numero 180~87490 na Consulta de Autenticv:JacJe 

po1 30 dias 



ART: 20142223079 

Profissional: 
Título Formação Prof.: 
Empresa: 
Tipo de Contrato: 
Ativ. Técnica: 
Área de Cornp.: 
Tipo de Obra: 

Serviços Contratados 

Dim/Qtde: 
Dados Com pi.: 

~)ata de Início: 
Data de Conclusão: 
Entidade de Classe: 

Vir. Pago: 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 
E AGRONOMIA DO PARANÁ 

Carteira: 

Vir. Obra: Vir. Serviço: 

Data de Pgto.: 

Situação da ART: 
Data da Baixa: 

Descrição Complementar 

Verso da ART 

Contratantes: .-. 
Endereço do Contratante: 
Bairro: CEP: 
Local da Obra/Serviço: 
Bairro: CEP: 
Cidade: UF: 

ARTs Vinculadas: 

Cidade: 

Quadra: Lote: 

ARTs de Correisponsabilídade/Coautoria: 

LJF: 

ÁREA RESTRITA DO SlTE DO Crea-Pk · 15/01/2018 

Registro: 



ART: 20142224407 

Profissional: 
Título Formação Prof.: 
Empresa: 
Tipo de Contrato: 
Ativ. Técnica: 
Área de Cornp.: 
Tipo de Obra: 

Serviços Contratados 

Dim/Qtde: 
Dados Compl.: 

.-:)ata de Início: 
Data de Conclusão: 
Entidade de Classe: 

Vir. Pago: 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 
E AGRONOMIA DO PARANÁ 

Carteira: 

Vir. Obra: Vir. Serviço: 

Data de Pgto.: 

Situação da ART: 
Data da Baixa: 

Descrição Complementar 

Verso da ART 

Contratantes: 

Endereço do Contratante: 
Bairro: CEP: 
Local da Obra/Serviço: 
Bairro: CEP: 
Cidade: 

ARTs Vinculadas: 

Cidade: 

Quadra: Lote: 
UF: 

ARTs de Corresponsabilidade/Coautoria: 

Registro: 

\ 
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ART:20151743802 

Profissionat: 
Título Formação Prof.: 
Ernpresa: 
Tipo de Contrato: 
Ativ. Técnica: 
Área de Cornp.: 
Tipo de Obra: 

Serviços Contr·atados 

Dim/Qtde· 
~a dos Com pl.: 

rcJata de Início: 
Data de Conclusão: 
Entidade de Classe: 

Vir. Pago: 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 
E AGRONOMIA DO PARANÁ 

Carteira: 

Vir. Obra· vlr. Serviço: 

Data de Pgto.: 

Situação da ART: 
Data da Baixa: 

Descrição Complementar 

Verso da .ART 

Contratantes: 

Endereço do Contratante: 
Bairro: CEP: Cidade: 
Local da Obra/Serviço: 
Bairro: CEP: 
Cidade: 

ARTs Vinculadas: 

UF: 

Quadra: Lote: 
UF: 

ARTs de Corresponsabilidade/Coautoria: \.\ 
' 

Regístrn: 

\ 
\ 
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1ifU1VICTPTO DE PLA.V/-ILTO 
CNPJ 1\1'' _,6.460.526/0001-16 

Praça São Francisco de Assis, J 583 - CEP: 85. 750-000 
e-mail: planaltoiiirtine.com.br 

Fone: (046) 3555-8100- Fa:,:: (46) 3555-8101 
PLANALTO - PARAN,{ 

PREGJ\.O PRESENCIAL Nº 001/2018 

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE IDONEIDAJ)E 

RAZAO SOCIAL: ~L.::bX(.:LEA,N IMUNIZAÇ:\O E CONrrROL,E _QJ_::_ 
PR/~ÇAS URBANAS LTDA. -_ME 

CNP.J Nº 11.(29.;?_,211/0001-59 

ENDEREÇO: TRAVESSA <D::::--4.c-11::L-- CENTRO _FONE: -14_6_} .'.!i5_4:.l=3_!2_.:Z4 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de 
proponente do procedimento Iicitatório, sob a modalidade de PREGA.O 

PRESENCIAL Nº 001í2018, instaurado pelo Município de Planalto, que não 

fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em 
qualquer de suas esferas. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

Realeza, 15 de .Ianeiro de 2018. 

!4 



1lfU1VTCTPJ{J DE PLA.'VALTO 
CNPJ N" 76.460.526/0001-16 

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
e-mail: p!tmalto(ãrline.com.br 

Fone: (046) 3555-8100- Fax: (46) 3555-8101 
PLA/V,tl TO - PARAN,i 

PREG..i\O PRESENCIAL Nº 001/2(H8 

ANEXO V - DECLARAÇAO DE OBSERV.ANCIA AO DISPOSTO DO 
INCISO XXXHI DO ARTIGO 7° DA CONSTITUIÇÃO FEDERi\L 

PRAGAS lJRB/\NAS_LTDA- 1\r1E 

CNP.J Nº 1 L6q~.2uJ_g_o9_L:::5q 

MlJNICIPIO: REALEZ11__EST. _ER 

A proponente abaixo assinada, participante da licitaçâo 
modalidade de PREG,lO PRJ;::SENCIAL Nº 001í2018. por seu representante, 

declara. na forma e sob as penas impostas pela Lei n? 8.666í93, de 21 de 

junho de 1993 e demais legislação pertinentn, que, nos termos do § 6° do artigo 

da Lei nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, encontra-se em situação 
regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do 

disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal. 

Por ser a express:3.o da verdade, firmamos a presente. 

Realeza, 15 de Janeiro de 2cn 8. 

=c»: 
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;ltfU1VICIPIO DE PLA .. VALTO 
C\!PJ Nº 16.460.526í000/-l 6 

Praçu São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-00(} 
e-mail: planalto@rline.com.br 

Fone: (046) 3555-8100- Fax: (46) 3555-8101 
PL/-4NALTO - PARAN·f 

PREGÃO PRESENCIAI, Nº 001/2oi8 

~ANEXO VI - Declaração de enquadramentn ern r'egirne de 
tributação de l\'licro Errrpj-es a ou En1presa de Pequeno Porte (na 
htpó'tese do licitante ser urna ME ou EPP) 

RAZAO SOCIAL:__ MAXCLEAN .IMUNIZr-\ÇAO E CON'TROLE DE 
PEAGAS.URBANA,S),'I'DA_- J\IIE 

CNP.í N(> 11.692.211_Lr>oot:-59 

MUNICIPIO: .REALEZA --·--·------·---· EST. _PR 

O representante legal da empresa Maxclean lnrnniza,'.ão e 
Controle de Pragas Urbanas Ltda - ME. 

na qualidade de Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade de 
PREGAO PllESENCIAL Nº o(n/2018, instaurado pelo Município de Planalto. 
declara para todos os fins de direito que estouramos) sob o regime 
microempresa ou empresa de pequeno porte, para efeito do disposto na Lei 
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e LC 147/2014. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

Realeza, 1.5 de .Janeiro de 2018. 

1, 



MUNICÍPIO DE PLANALTO 
CNP J 76.460.526/0001- t 6 

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

85750-000 PLANALTO PARANÁ 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 

DATA: 17/01/2018 

EMPRESA: ODAIR GRABOSKI. 

DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

L - Certidão de Regularidade de Situação CRS-FGTS - Validade até 24/01/2018; 
L - Certidão Negativa de Tributos Federais - Validade até 05/02/2018; 
L - Certidão Negativa de Tributos Estaduais - Validade até 10/05/2018; 
L - Certidão Negativa de Tributos Municipais - Validade até 11/03/2018; 

L - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - Validade até 04/02/2018; 
L - Contrato Social da Empresa; 
L 

- CNP J da empresa; 

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

L - Declaração de responsabilidade Técnica (anexo VII). 



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 
Razão Social: 
Endereço: 

17179825/0001-18 
ODAIR GRABOSKI 
RUA TIBIRICA / SAO JOSE OPERARIO /CURITIBA/ PR/ 85760- 
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: 26/12/2017 a 24/01/2018 

Certificação Número: 2017122605293165403042 

Informação obtida em 10/01/2018, às 08: 35: 57. 

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

. • 
\, 



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: ODAIR GRABOSKI - ME 
CNPJ: 17.179.825/0001-18 . 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do 
sujeito passiva 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 vencidos; e 

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/ 10/2014. 
Emitida às 08:47:08 do dia 09/08/2017 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 05/02/2018. 
Código de controle da certidão: A706.27F2.CBDA.DF36 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 
PARANÁ 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

Nº 017 456326-90 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 17.179.825/0001-18 
Nome: ODAIR GRABOSKI ME 

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não 
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de 
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, 
nesta data. 

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de 
~ natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias. 

Válida até 10/05/2018 - Fornecimento Gratuito 

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

1 oe 1 

,11a internet Pt,blica (10/Q1i2015' 08 38·34) 



Município de Capanema 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO 

CERTIDÃO Positiva com efeito de negativa 

IMPORTANTE: 

1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA 
MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS 
POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO 
PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO. 
2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE 
ATÉ 11/03/2018, SEM RASURAS E NO ORIGINAL. 

..-. CERTIFICAMOS QUE A PRESENTE CERTIDÃO ESTA SENDO EXPEDIDA DE FORMA POSITIVA 
COM EFEITO DE NEGATIVA, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE CRÉDITOS NÃO VENCIDOS. 

Positiva com efeito de negativa Nº: 76/2018 

Capanema, 1 O de Janeiro de 2018 
CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 

9ZTMH282QET J44422EEZ 

FINALIDADE: CADASTRO E/OU CONCORRÊNCIA E/OU LICITAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL: ODAIR GRABOSKI - ME 

CONTROLE CNPJ/CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL ALVARÁ 

{$nrControle} 17.179.825/0001-18 
ENDEREÇO 

165 

R OIAPOS, 725 - SALA 1 - SÃO JOSÉ OPERÁRIO CEP: 85760000 Capanema - PR 
CNAE / ATIVIDADES 

Atividades paisagísticas, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Preparação de canteiro e limpeza de 
terreno, Serviços de pintura de edificios em geral, Comércio varejista de plantas e flores naturais, Carga e descarga, 
Serviços combinados para apoio a edificios, exceto condomínios prediais, Limpeza em prédios e em domicílios, 
Imunização e controle de pragas urbanas, Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, Serviços de 
montagem de móveis de qualquer material, Instalação e manutenção elétrica, Instalações hidráulicas, sanitárias e de 
gás, Obras de alvenaria, Chaveiros, Reparação de artigos do mobiliário 

Certidão emitida no dia Capanema, 10 de Janeiro de 2018. 
CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 9ZTMH282QETJ44422EEZ 



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: ODAIR GRABOSKI - ME 

r;: FlLll'"'IS) CNPJ: 17.179.825/0001-18' 
r- --, 

832 2 
Expedição: 09/08/2017, às 09:02:22 

Validade: 04 02/20}8 - 180 ( e n t o e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que ODA IR GRABOSKI - ME 

(MATRIZ E FILIAIS), .i r.s c r í t o (a) no CNPJ sob e nº 
17.179.825/0001-18, NÃO CONSTA de Banco Nacional de Devedores 
T'r a b a lhistas. 

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

Trabalho, acrescentado pela Lei r1º 12.440, de 7 de julho de 2011, e 

na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os a dos c o r: s t a n t e s d S'd 

T r j do Trabal e 
ertidão são de responsabilidade dos 

e t à o atuaJizados até 2 (deis) dias 
u a e x p e o i çao. a n ro ra o ro s à data da 

No caso de pessoa juridica, a Certidão atesta a empresa em relaça 
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 
~ntc.~:1E?t (ht _p: //r,--JV\T':,l.rs·_. s.br) 
Cer idão em_~ida grat itamenle. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 

Do Bar:co Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 

necessários à identificação das pessoas naturais e juridicas 

inadimplentes perante a J~stiça do Trabalho quanto às obrigações 

estabelecidas em sentença c ndenatória transitada em Julgado ou em 

acord s judiciais trabalh s as, inclusive no concernente aos 
i rn e L t :J s s , a hJnorários, a custas, a 

f::'T1C n~os ou a recolhiment s determinados em lei; ou decorrentes 
de execuçào de acordos firmados perante o Minis~ério Público 
Trabalho ou Comissão de Conciliaçào Prévia. 

\' \ 
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Atestado de Capacidade Técnica 

Construtora Norberto Odebrecht S/ A, inscrita no CN P J/M F sob nº 15.102.288/0329-71, com endereço 
comercial na Rodovia BR 163, S/Nº - KM 106, Zona Rural, no município de Capanema, estado do Paraná, CEP 
85760-000, atesta para os devidos fins que a empresa Odair Graboski - ME, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ sob o nº 17.179.825/0001-18, com sede na Rua Oiapos, n2 725, sala 01, São José Operário, na 
cidade de Capanema, estado do Paraná, CEP 85760-000, executou o serviço de dedetização, em atendimento 
às obras civis da UHE Baixo Iguaçu, localizada em Capa nem a - PR. 

Para tanto, cabe informar que os serviços foram executados dentro das normas vigentes e com domínio 
técnico, cumprindo-se os prazos estabelecidos e de acordo com a boa técnica e normas de segurança, nada 
constando em desabono da capacidade técnica da empresa contratada. 

Capa nem a, 10 de janeiro de 2018. 
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Ramo de Atividade 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

SERVIÇO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

GPS - GllABOSI(I 
i Pl<.ES'I'ADORA DE SEH.VIÇOS 
L~~JIF#J'IUu··-rwmw11,·s+:•·· .••••.•. __ ,.,......,. .••.•. - .... -, 

2018 
Exercício 

l !Ci\P.J/CPF //l!Alvará Munic. r?-rea Construída li Código Atividade 
l l 7.179.825/0001-18 1 165/2012 1401\1' 8130-3/00 

li CONTRIBUINTE 
1i 

Lic. Sanitária , · 
Nº021/2018 

Data da Avaliação 
12/01/2018 

Responsável Pela Avaliação 
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~ RESPONSA VEL LEGAL li Responsável pela VISA I 
fll NOME: ODAIR GRABOSKI 

~.· .. 1 CPF: 028.455.839-74 1 i ', .'·.· ( \ 
ij\ Eltzabet~ Cristina Kirsch 
si Portaria n. º6604/2017 li Autoridade Sanitária 
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ENDEREÇO: RUA OIAPÓS, 725 
3AtRRO sxo JOSÉ OPERARlO 
CAPANEMA-PR 

j:' 

Elizabeth Cristt~a Kirsch 
Portaria ri. "660412017 
Autoridade Sanitária 
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Serrct,1ri:1 da Miem l' Pequena Fmpres« 
~cçn·laría da Radn1111lit.il\'iio e Simplll1caçào 

Ocpnrtamento de Ht:ghnro EmprcsadaJ (' Integração 
REQUERI!VJENTO DE EMPRESÁRIO 
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PR! l 7000119675 l 

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/10/2017 16:02 SOB Nº 20177308028. 
PROTOCOLO: 177308028 DE 20/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
11704138597. NIRE: 41801365591. 
ODAIR GRABOSKI ME 

Libertad Bogus 
SECRETÁRIA-GERAL 

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

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. 
Informando seus respectivos códigos de verificação 
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SERVIÇO NOTARIAL DE CAPANEMA 
;:~::.1:,l li..1arin:J~- · '..i::i:· e: ~ipdn(:":rn·;~ r1H - Cf:.P 85. 7GO·-OOU 

'a {4G) 3552-3710 

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

Libertad Bogus 
SECRETÁRIA-GERAL 

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

j 

\ 

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



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. 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 
17 .179.825/0001-18 

CADASTRAL 19/11/2012 
MATRIZ 

I 
NOME EMPRESARIAL 
ODAIR GRABOSKI - ME 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
G P S - GRABOSKI PRESTADORA DE SERVICOS 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
95.29-1-02 - Chaveiros 
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 
33.29-5-01-Serviços de montagem de móveis de qualquer material 
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 
95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário 
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 
43.99-1-03 - Obras de alvenaria 
81.21-4-00- Limpeza em prédios e em domicílios 
43.11-8-02 • Preparação de cante iro e limpeza de terreno 
81.11-7-00- Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 
47.89-0-02- Comércio varejista de plantas e flores naturais 
81.22-2-00 - lm unização e controle de pragas urbanas 
52.12-5-00 - Carga e descarga 

CC)DIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
213-5 - Empresário (Individual) 

[
cOGRADOURO 
RRUA OIAPOS 

NÚMERO 
725 [ 

COMPLEMENTO 
SALA 1 

BAIRRO/DISTRITO 
SAO JOSE OPERARIO [ 

MUNICÍPIO 
CAPANEMA 

ÍUFI 
~ 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
odagrabos k i@hotmail.com [ 

TELEFONE 
(46) 9921-4461 

[ 
SlíUAÇÁO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
19/11/2012 

ENff FEDERAJIVO RESPONSAVEL (EFR) 

[ 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 10/01/2018 às 09:52:55 (data e hora de Brasília). Página: 1/1 



GOVERNO DO PARANÁ 
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA 
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ 
SISTEMA INTEGRADO DE AUTOMAÇÃO DO REGISTRO MERCANTIL - SIARCO 

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

·---~ 
Nome Empresarial 
ODAIR GRABOSKI- ME 

Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO , 
-- ---- --·-··----- .. ------,----~-------- -----j 

, Número de Identificação do Registro de í CNPJ Data de Arquivamento Data de Inicie 
: Empresas· NIRE (Sede) do Ato de inscrição de Atividade 
j 4180136559-1 17.179.825/0001-18 19/11/2012 

r Endereço Cornpleto tl __ .. _J_ ... _ "º - - - · 

I RUA OIAPOS, 725 • SALA 1, SAO JOSE OPERARIO, CAPANEMA, PR, 85.760-000 ,-"""---- 
' Objeto 
Atividades paisagísticas; 
Comércio varejista de plantas e flores naturais; 
Imunização e controle de pragas urbanas; 
Limpeza em prédios e em domicílios; 
Preparação de canteiro e limpeza de terreno; 
Carga e descarga; 
Obras de urbanização· ruas, praças e calçadas; 
Serviços de pintura de edifícios em geral; 
Atividades de limpeza; 
Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais. 
Instalação e manutenção elétrica 
Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 
Serviços de montagem de móveis de qualquer material 
Obras de alvenaria 
REPARAÇÃO E CONSERTOS DE ARTIGOS DE MADEIRA 
REPARAÇÃO E CONSERTO_DE FECHADURAS 

----------------·-,-------------- 

19/11/2012 

Capital: R$ 50.000,00 Microempresa ou , 
Empresa de Pequeno Porte ·~ 

1 

(Lei n2 123/2006) 

Microempresa 

Situação da Empresa ' 
REGISTRO ATIVO 

' (CINQUENTA MIL REAIS) 

Último Arquivamento 

Data: 24/1012017 Número: 20177308028 

Ato: ALTERAÇÃO 

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

CXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX> 

Nome do Empresário 
ODAIR GRABOSKI 

Identidade: 8.219.749-4,SESP/PR 

L Estado Civil: Casado 

CPF: 028.455.839-74 

18:01 5567 ·9 

Regime de Bens: Comunhão Parcial 

CURITIBA - PR, 1 O de janeiro de 2018_.-,·· 

LIBERT AD BOGUS 
SECRETARIA GERAL 

Para verificar a autenticidade acesse www.juntacomercial.pr.gov.br 
e informe o número 180155679 na Consulta de Autenticidade 

Consulta disponível por 30 dias 

Documento Assinado Digitalmente 10/01/2018 
Junta Comercial do Paraná 
CNPJ:77.968.170/0001-99 

Medida Provisória N~ 2.200-2, 
de 14 de agosto de 2001 Você deve instalar o certificado da JUCEPAR 

www.juntacomercial.pr.gov.br/certificado 



Certificado da Condição de Microempreendedor Individual 
Identificação 

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

Órgao Emissor 
SESP 

UF Emissor 
PR 

CPF 
028.455.839- 74 

Condição de Microempreendedor Individual 

Situação Vigente 
ATIVO 

Data de Início da Situação 
19/11/2012 

Números de Registro 

CNPJ NIRE 
17.179.825/0001-18 41-8-0136559-1 

CEP 
85760-000 
Complemento 
CASA 

Logradouro 
RUA TIBIRICA 

Número 
316 

f .-{eço Comercial 

Bairro 
SAO JOSE OPERARIO 

Município UF 
CAPANEMA PR 
Ponto de Referência 
G P S GRABOSKI 

Atividades 

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

Código da Atividade Secundária 

4789-0/02 

- '31.22-2/00 ~ 

Descrição da Atividade Principal 
Atividades paisagísticas 

Descrição da Atividade Secundária 

Comércio varejista de plantas e flores naturais 

Imunização e controle de pragas urbanas 

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Alvará de Licença e Funcionamento Provisório - declaração prestada no momento da inscrição: 

Declaro, sob as penas da Lei, que conheço e atendo os requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para 
emissão do Alvará de Licença e Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança 
pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos. o não-atendimento a esses 
requisitos acarretará o cancelamento deste Alvará de Licença e Funcionamento Provisório. 

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua 
aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: http:ii'.'MW.portaldoempreendedor.gov.bri 
Certificado emitido com base na Resolução nº 16, de 17 de dezembro de 2009, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios - REDESJM. 
ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

Para pesquisar a inscrição estadual e/ou municipal (quando convenentes do cadastro sincronizado nacional). informe os elementos abaixo no endereço eletrônico htt ://www.receita.fazenda. ov.br/PessoaJuridica/CNPJ/fc "/consulta.as 

Número do Recibo: IME44616500 
Número do Jdentificador:j00002845583974 

Data de Emissão: 
19/11/2012 



:,;;('(Tt'to1ri:1 dn Micru e Pe11ucna Empresa 
Sçcr~UH'Íll da lbri11nalí:zaç;io t.' Simplífü.:11\'lÍt) 

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO 
Folhas '2/2 

xxx 
n.-\Shm: 

.,, ... ,"=---- 
OD.c\ 1 !( (; !\;\BtJSK t 

tSL\DOCiVil 

1;1ns1u:,. \ CASADOC\1 
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PR 
CPF(ni..mt.'tü) 

SESP 028.455.839-74 

xxx 

t'{!.\11'1 CEP 

C;\SA 85760-llOO 

atividade enrprcsárla, que não possui outro n·gistt·o de empresário e requer: 
A JUNTA COlvlERClAL DO XXX 

COIJIC:O E DESC!UÇAO no ATO 
xxx 
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comco F llFSCRl('t\O 1)0 rvrxro 
X.XX 

725 

LN' . .Jl.lAlHV\Ml·.NTO 

ME ( Mie roe mpresa J 

IH.\ ln.\ UL\1'11, 
";~J\11·u-:.\11 , :r, ·, 111 \l!rnt, lilsr,isru jc~r· . 1cornpu O<.t} 

85760-UOG S.\1 . .:\ ! 
UI 

BRASii. t re v: s..1n73 i(f brt urbo, e D rn .br 
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CERTIFICO O REGISTRO EM 24/10/2017 16:02 SOB Nº 20177308028. 
PROTOCOLO: 177308028 DE 20/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
11704138597. NIRE: 41801365591. 
ODAIR GRABOSKI ME 

Libertad Bogus 
SECRETÁRIA-GERAL 

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

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. 
Informando seus respectivos códigos de verificação 
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ODAIR GRABOSKI- ME 
CNPJ: 17.179.825/0001·18 

Rua Oiapós, nº 725, São José Operário - Capanema/Pr 
46 99921 ·446 l I odagrnboskiGllhotmail.com 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

RAZÃO SOCIAL: ODAIR GRABOSKI - ME 

CNPJ Nº 17.179.825/0001-18 

ENDEREÇO: Rua Oiapós, Nº 725 - São José Operário 

FONE: 46 9 9921-4461 

MUNICIPIO: Capanema EST.: Paraná 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de 

proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 001/2018, 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 10 de janeiro de 2018. 

r ~-, 
[ 

Odair Graboski 

RG 8.219. 749-4 \ CPF 028.455.839-74 

Empresário 



CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE 
TÉCNICA DE ENGENHEIRO AGRONOMO. 

Que entre si fazem de um lado como Contratante ODAIR GRABOSKI ME, com ato 
constitutivo registrado na Junta Comercial em 19/11/2012, NIRE: 41801365591,,CNPJ: 
17.179.825/0001-18, estabelecido na RUA OIAPÓS, 725, SÃO JOSÉ OPERÁRIO, 
Capanema - Paraná, CEP: 85760-000 e de outro lado como Contratado o Sr. JOSIEL 
LANGE, brasileiro, solteiro, Técnico em Agropecuária, portador do CREA-PR nº PR- 
134544/TD, RG sob nº 9.845.610-4 SSP/PR e CPF sob nº 074.409.859-90, residente e 
domiciliado na Linha Gaucha, município de Capanema/PR, nas seguintes cláusulas e condições: 

CLAUSULA PRIMEIRA: do Objeto: A Contratante contrata os serviços do Çontratado 
para o Cargo de Responsável Técnico de Agropecuária necessários para 
acompanhamento e Fiscalização das Atividades Preventivas e Corretivas dos Serviços Prestados. 

CLAUSULA SEGUNDA: Carga Horária: O Contratado terá a como jornada de trabalho a 
carga horária de 04 horas diárias. 

CLAUSULA TERCEIRA: Remuneração: A Contratante pagará ao Contratado para 
exercer a função acima o valor de R$ 996,22 (Novecentos e noventa e seis reais e vinte 
dois centavos) mensais, de acordo com a Lei 4950-A/66 Resolução 397/95 do CONFEA, 
Constituição Federal 88 Art. 7° Inciso XVI. 

CLAUSULA QUARTA: Vigência: O Contrato terá inicio em 04/12/2017 e seu prazo será por 01 (um) ano. 

Parágrafo Único: O contrato poderá ser rescindido por uma das partes mediante denuncia 
por escrito com antecedência mínima de 60 dias. 

CLÁUSULA QUINTA: Fica eleito o fórum da Comarca de Capanema-PR, para dirimir toda 
e qualquer duvida por ventura oriunda entre ambos referente ao presente contrato. 

E assim por estarem certos e contratados assinam o presente e duas vias de igual teor e forma. 

Capanema-PR, 04 de Dezembro de 2017. 

ODAIR GRABOSKI 
Contratante 

. ;,Tsbeliooeto de Notas 
'/~ Capeoomv · PR 

Contratado 

""·'"...,_~:..;.,;., ,~_ ... .,,, "·' ""·-·'-~"--'-··'>-.;··--' ··-·· ·- 
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República Federativa do Brasil 
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia 
Carteira de Identidade Profissional 

Registro Nacional 
·:i.112s~1a3 .•. 5 

,~:i~Mtos LANGE 
L!:.OEI,1 LANGll} 

C,P.F. . . Oocum""'º de l<Nr!tl~ . ··• 
IJF4.4PQ.~5i,~~L ~-Ms.~10-4 ~1'f!l!f!lf 
N,oOlml,i,ti, ,,,_li!l'l!flel.._ · \ '7: 
l12fC4/l99Uf.$~~ 
Cfe•c1tR.q,91l'<i· 
l.S,REA·~f; .,. 
A, •. P....,idonte 

~ 

Tltufo Pron~a/911.i 
Técnico em 1\9:ropecuária 

t_ 
Aae. do Pron1.ioijaf 

L ~~~ ....J Vala coma Docomentn de lden!itlade e iBlll fé Pubica (§2! do art 56 da lBi n! 5194 de i~V66 e Lei n! 6206 de 07,W/S) 

TABELIONATO DE NOTA~ 
CAPANEMA • PARANA 

AUTENTICAÇAO 
A pre sente fotocópia contera 

corn seu or•gin~! Dou fé 

1 6 JAN. 2018 
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r>,t,/cia Francieli Weill.?r 
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ODAIR GRABOSKI - ME 
CNPJ: 17.179.825/0001-18 

Rua Oiapós, nº 725, São José Operário - Capanerna/Pr 
46 99921-4461 1 12cJagra_l;ioskiC1i;hotmail.corn 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

RAZÃO SOCIAL: ODAIR GRABOSKI - ME 

CNPJ Nº 17.179.825/0001-18 

ENDEREÇO: Rua Oiapós, Nº 725 - São José Operário 

FONE: 46 9 9921-4461 

MUNICIPIO: Capanema EST.: Paraná 

Declaramos conforme solicitado no edital em epígrafe que os 

responsáveis referente a execução dos serviços, caso venhamos a vencer a 
referida licitação serão 

~ 

NOME ESPECIALIDADE ASSINATURA 
J osiel Lange Técnico em l 

i agropecuária -- 
1 

-- 

I_: ~~- _J 

Declaramos, outrossim, que o profissional acima relacionado pertence ao 
nosso quadro de profissionais. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente 

Planalto 10 de janeiro de 2018. 

í ' .\ \ 

Odair Graboski 

RG 8.219.749-4 \ CPF 028.455.839-74 

Empresário 



ODAIR GRABOSKI - ME 
CNPJ: 17.179.825/0001·18 

Rua Oiapós, nº 725, São José Operário - Capanerna/Pr 
46 99921·4461 1 odagraboski(c1'hotmail.com 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 

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

PROPONENTE: ODAIR GRABOSKI - ME 

CNPJ Nº 17.179.825/0001-18 

ENDEREÇO: Rua Oiapós, Nº 725 - São José Operário 

FONE: 46 9 9921-4461 

MUNICIPIO: Capanema EST.: Paraná 

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade de 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018, 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 

XX.XIII do artigo 7º da Constituição Federal. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

Planalto 10 de janeiro de 2018. 

Odair Graboski 

RG 8.219. 749-4 \ CPF 028.455.839-74 

Empresário 

-~ -- 



ODAIR GRABOSKI - ME 
CNPJ: 17.179.825/0001·18 

Rua Oiapós. nº 725, São José Operário - Capanema/Pr 
46 99921 ·446 l I odagraboski(11!hotmail.com 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 

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

RAZÃO SOCIAL: ODAIR GRABOSKI - ME 

CNPJ Nº 17.179.825/0001-18 

ENDEREÇO: Rua Oiapós, Nº 725 - São José Operário 

FONE: 46 9 9921-4461 

MUNICIPIO: Capanema EST.: Paraná 

O representante legal da empresa ODAIR GRABOSKI - ME 

na qualidade de Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade de 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018, 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 e LC 147 /2014. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

Planalto 10 de janeiro de 2018. 

Odair Graboski 

RG 8.219. 749-4 \ CPF 028.455.839-74 

Empresário 

r 



MUNICÍPIO DE PLANALTO 
CNPJ 76.460.526/0001-16 

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

85750-000 PLANALTO PARANÁ 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 

DATA: 17/01/2018 

EMPRESA: DETETIZADORA BRIO LIMP LTDA. 

DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

L - Certidão de Regularidade de Situação CRS-FGTS - Validade até 09/02/2018; 
L - Certidão Negativa de Tributos Federais - Validade até 22/04/2018; 
L - Certidão Negativa de Tributos Estaduais - Validade até 03/02/2018; 
L - Certidão Negativa de Tributos Municipais - Validade até 16/04/2018; 

L - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - Validade até 14/07/2018; 
L - Contrato Social da Empresa; 
L 

- CNP J da empresa; 

L - Anexo III - Declaração de Idoneidade; 
L - Anexo V - Declaração de Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do 
Artigo 7° da Constituição Federal. 

L - Declaração de responsabilidade Técnica ( anexo VII). 

I , C 



CAI.X.A ECONÔMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 
Razão Social: 
Endereço: 

10636457 /0001-40 
DEDETIZADORA BRIO LIMP LTDA ME 
R JOSE CARLOS MUFFATO 179 / UNIVERSITARIO / CASCAVEL/ PR/ 85819-433 

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: 11/01/2018 a 09/02/2018' 

Certificação Número: 2018011109452342876í89 

Informação obtida em 16/01/2018, às 14:37: 14. 

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

\ 



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

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

Nome: DEDETIZADORA BRl,0 LIMP LTDA - ME 
CNPJ: 10.636.457/0001-40 · 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 10:15:00 do dia 24/10/2017 <hora e data de Brasília> 
Válida até 22/04/2018. · · 
Código de controle da certidão: B890.C6DD.DD63.A47F 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

\, .. \.. 

~ 
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Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receíta do Estado 
GOVERNO DO ESTADO 

secretana da l'azend11 

PARANÁ 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

Nº 017023046-80 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 10.636.457/0001-40 
Nome: DEDETIZADORA BRIO LIMP 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 03/02/2018 - Fornecimento Gratuito 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet 
www.Jªz.s:i.o.d.apr.....gov. br 

\ 
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ESTADO DO PARANÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 
Nº 3812/2018 

A presente Certidão é VÁLIDA POR 90 (noventa) DIAS a contar da data de emissão da mesma. 

[ CONTRIBUINTE ] 
Código 2701782 

Nome/Razão: DEDETIZADORA BRIO LIMP L TOA-ME 
CNPJ/CPF: 10.636.457/0001-40 
Endereço: RUA JOSE CARLOS MUFFATO, 179 
Complemento: 
Bairro: 
Cidade: 

UNIVERSITÁRIO 
Cascavel - PR 

CEP: 85.819-433 

[REQUERENTE] 

Código: 2701782 

Nome/Razão: DEDETIZADORA BRIO LIMP L TOA-ME 

CNPJ/CPF: 10.636.457/0001-40 

[ FINALIDADE ] 

Licitação 

[ INFORMAÇÕES ADICIONAIS ] 

Certificamos que até a presente data não existem débitos tributários 

Esta certidão compreende os Tributos Municipais (Imposto sobre Serviço - ISSQN, Alvará), Imobiliários 
(Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU, Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Inter Vivos - ITBI e 
Contribuição de Melhorias), Taxas de Serviços e outros débitos municipais. 

Com a localização acima descrita, fica ressalvado o direito da fazenda Pública Municipal de cobrar débitos 
posteriormente constativos, mesmo referente ao penedo nesta certidão compreendido. 

Cascavel, 16 de janeiro de 2018. 

A autenticidade cesta certidão deverá ser confirmada na página da Prefeitura: 
https ://cascavel .atende. net/#!/tipolservico/vaior/31 /padrao/ 1 tioad/0 
Código de Autenticidade: WGT211202-000-FWNFVA-253809578 

Rua Paraná. 5000 - Fone/Fax (45) 3321-2020 - CEP 85.810-011 - Cascavel - PR 
Home-page: http:ílwww.cascavei.pr.gov.br 

1 



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: DEDETIZADORA BRIO LIMP LTDA - ME 

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 10.636.457/0001-40 
Certidão nº: 143197621 018 
Expedição: 16/01/2018, às 14:40:40 

Validade: 14/07/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que DEDETIZADORA BRIO LIMP 
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no 

LTDA - ME 
CNPJ sob o nº 

10.636.457/0001-40, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 

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

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

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e Juriaicas 
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 Lh i me n t o s previdenciários, a honorários, a custas, a. 

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Póblico do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 



L. S. ANDRADE & CIA LTDA- ME 
CNPJ 82.341.173/0001-38 

Rua Virgilio Formighieri, 347 
CEP 85802-040 

Jardim Social - Cascavel - Paraná 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atesto para os devidos fins que a empresa DEDETIZADORA BRIO LIMP LTDA inscrita 

no CNPJ sob o n" 10.636.457/0001-40, com sede à Avenida José Carlos Muffato, 179, Bairro 

Universitário, CEP 85.819-433 na cidade de Cascavel - Paraná efetua os serviços de 

Imunização e Controle de Pragas, Desinsetização, Desratização e Monitoramento 

Minimamente Mensal, Higienização e Desinfecção Bacteriológica de Reservatório de água 

potável e Plano de gerenciamento e controle do mosquito Aedes aegypti, com inicio em 

2015, atendendo as normas legais vigentes, sendo cumpridora dos prazos, termos e 

garantias firmados na data da contratação, não havendo contra a mesma nenhum registro 

que desabone sua conduta e responsabilidades assumidas. 

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 

Cascavel, 12 de Janeiro de 2018 

L. S./ANDRADE & CIA LTDA- ME 
lNPJ 82.341.173/0001-38 
Maria Sergio de Andrade 

CPF 297.949.279-53 

L. S. ANDRADE & CIA LTDA- ME 
CNPJ 82.341.173/0001-38 

Rua Virgílio Formighieri, 347 
CEP 85802-040 

Jardim Social - Cascavel - Paraná 

/ 
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MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE 
ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL 
EXECUTIVO MUNICIPAL 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atesto para os devidos fins que a empresa DEDETIZADORA BRIO LIMP 

L TDA inscrita no CNP J sob o nº 10.636.457/0001-40, com sede à Rua Universitária 

nº 668, sala O 1, Bairro Jardim Universitário, CEP 85819-11 O na cidade de Cascavel 

Paraná efetua os serviços de desinsetização, dedetização, desratização e 

descupinização. Com monitoramento minimamente mensal, em conformidade com a 

RDC nº 52/2009 da ANVISA de 22/10/2009 - Ministério da Saúde e os serviços de 

Higienização e Desinfecção de reservatórios de agua potável, conforme consta na 
descrição abaixo. 

Atendendo as normas legais vigentes, sendo cumpridora dos prazos, termos e 
garantias firmados na contratação, não havendo contra o mesmo nenhum registro que 
desabone sua conduta e responsabilidades assumidas. 

PRODUTO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 

desratização, prestação de serviços de higienização e desinfecção bacteriológica de 

água, com mão de obra especializada e fornecimento de material para realização de tais 

serviços (execução global) nas dependências dos prédios municipais. 
PROCESSO PREGÃO PRESENCIAL: 22/2016 
CONTRATO: 53/2016 

QUANTIDADE LOTE 1: 100.000,00 metros2 

QUANTIDADE LOTE 2: 798.000,00 litros 

Santo Antonio do Sudoeste, 12 de Setembro de 2016. 

/ 
I 
l 

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atestamos para todos os fins, que a empresa DEDETIZADORA 
BRIO LIMP LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 10.636.457/0001-40, pessoa jurídica 
de direito privado, estabelecida na Rua Universitária, 668, sala 01, bairro 
Universitário, CEP 85.819-11 O, na cidade de Cascavel, estado do Paraná, tem 
prestado regularmente serviços ao município de Francisco Beltrão - PR. 

No contrato nº 434/2015, firmado com base no resultado da 
Tomada de Preços nº 049/2015, constam contratados os serviços relacionados 
abaixo: 
Item Descrição 

Unidade Quantidade 
11 Prestação de serviço para desinsetização de prédios públicos do Município - M2 100.000,00 (prédios de um piso e área interna construida de até 1.000 m2), incluindo o 

fornecimento de todo o material e equipamentos necessários, mão de obra e 
deslocamento. 
Obs: A empresa contratada deverá apresentar Certificado de Garantia de 
Eficiência do procedimento de execução de até 3 meses. 

2 Prestação de serviço para desinsetização de prédios públicos do Município - M2 150.000,00 (prédios de dois ou mais pisos e área interna construida acima de 1.001 m2), 
incluindo o fornecimento de todo o material e equipamentos necessários, mão de 
obra e deslocamento. 
Obs: A empresa contratada deverá apresentar Certificado de Garantia de 
Eficiência do procedimento de execução de até 3 meses 

Atestamos ainda que, a referida empresa sempre atendeu 
plenamente as expectativas ido Município, quanto a prazos e qualidade dos 
serviços prestados, nada havendo de nosso conhecimento, até a presente data, 
que a desabone. · 

Francisco Beltrão, 15 de setembro de 2016. 
: . /·,-, , .--~-- ) 
\ f(/( / . /' 
\ ,1 .//·--1 ,, ,j_,./ 

·"-didne/Barbiero Filho 
Diretor do Departamento de Compras, 

Licitações e Contratos 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Caixa Postal 51 - CEP 85601-030 
CNPJ 77.816 510/0001-66 I e-mail lic;itacaQ@f@nciscobell@QJ)LQOV br - Telefone (46) 3520-2103 

Página 1 
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Dedetizadora Brio Lirn. Ltda - ME 
Terceira Alte,.ação Contratual 
CNPJ: 10.636.457/0001-40 
NIRE 41206400148 

Nelson Pagno Moreira, brassteiro ca sado no reqinu: de 
connmhao purcuu de bens, emprescmo nascido em 07/ 1979, 
natural do município de Cap11ôo Leonidas Marques, Estado cio 
Parcmá, portador da Céclula ele Íâenllclocle nº 6.503.813-7 
expedida pelo SSP/ PR; e Inscrito 1 .o CPF sob n" 007. 506. 989 00; 
resiâen te e âo1111clímclo 110 mui ucipio e cidade ele Casca uel, Estado 
do Paraná, nu l-:110 Umuersirárw. n" Bairro: U111uersitô110, 
Cep: 8581 11 O, Ciair Aparecida Viecelli. brasíleira, canada no 
regime ele comunhào parcial ele bens; bióloga, uuscicta em 
09/ 11/ l 981. natural elo 111w11c(pw de Santo Antonio do Sudoeste, 
Eetado do Paroná, portadora cio Cectula ele lcienliâfü!e n" 
7. 982.26LJ. 7 expedida pela S,S'F/ PI<: e inscrita no C'PF sob ri" 
036. 54·1. l 7CJ-1 ·1, rcsr<leme e clotrucilinctn no rnunic{pio e cidade 
de Cascauel Esuicto elo t'aronti, nu Ru« Uniuereitària. nº 668, 
Cep: 8581 r;_ l 1 O. Hcurn». Uni 1í111Cos socios do }<;,npresn: 
Dedetieadora Brio Limp Ltda - ME; pessoa jurídica ele direito 
priuado, inscrito 110 C.NAJ sob o n e i U. 636. 457/ 0001 -40, com sede 
na J.:uu Uninereiiano, nº 668. Sata O J, Bairro: Universitário. C'E'P: 
85819-11 O, no murucipso e cidade de C'usccwel, Estudo elo 
Porwt(í: co111 Contraio Social reqisirado no Jucepcu sob 
4120fr:/OOJ.c/8 etn ll/02/2UOCJ: Pnnu-irt, ultcrncàr. 
rsob 11" '.?O 1O765270ó en, 13/ O J / .20 l 1, e Sequ nela Altemç(ío 
Corüratuo! so/.i 11" 20 J 25366 736 «iu 20L?, resol uetn entre 
st, con1u de [ato reso/1mlos re111, no melhor forma ele dlreiro t' ele 
pleno e cotnurn ulteit«: u seu Co111ru10 Social conforme o s 
c!uusulus e coiuhcoes sequitue«: 

Claueuta Primeira - () ewlereço de: preseut« sociedade deste uw em cliant» 
paesa a ser 11u n:n .losc Carlos MuJiiilo. 11" 'l Cep: 8581 i-J1úrro: 
Uniuersitário, nu cidade e 111w11ctr,w ele ('us( ct 1":,1uôo elo Parenta. 

Clausula Segunda (Js t,:1c1os .l : com,1111 iwuniu r. "S(iíue111 aurueniar o capital 
socia! da empresa ele !..:$ 10. 00 (tj11111eruo /li rea dwidfrlos e111 quotas 
sociais de F!$ .UO 1w11 reu/J caaa umu. pnru lUUOU0,00 (ce111 mil reais}, 
diuulidos: em 100. 000 (cem mil] quotas sociai« ele 1<$ l , 00 (ú111 real] cada u111u, 
sofí·endo desta formo 11111 rn11ne1110 ele !?$ 6(1 00 (sessent<; mi! 
dioidido» em óU. 000 tsesseuto, 111i! quotas de 7 (um real) cada untei. 
(/lilllC!l(O este SUIJSCTIÍU e li 
conforun, espec·lj1cuçt1n ul;u1xu.· 

rieste wu ,0111 moeda correr11e nucioiial 

a} Nelson Pagno More ira, nubecrein. e 1111eurultzu neste ato 48 000 
tquarenui e Oito tuil] r11101us sociais uo valor ele HS ,18. 000. 00 (quareiuo e 
orro 11111 reais], e111 nioeda corrente vurcicnial 

/JJ Clair Aparecida Viecelli, suh.screue e intcumttea neste ato 12 000 
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Dedetizadora Brio Lim. Ltxia · ME 
Terceira Alteração Contratual 
CNPJ: 10.636.457/0001-40 
NIRE 41206400148 

(cloZf' nul] quotas socluis no ualor de Ri!>' 12. ()00. 00 (doze mil recue], em moeda 
corrente nucional. 

Par áqrafo Primeiro. Con, u scy111nlr sesscw u ,·upitu/ sociai fica distnbuidc 
entre os sócws da seu11intej(Jrnw 
r--- .. ---···---·········----·--· 

i Sócios 
~--······· -···-···~----·- 

!JY_~'.l'?OIJ_ PagnoAJore1ru . . 
J C!(111· r'lJ'!(ll'eôdn Vi(!ceili _ 
LTe>t'!L__ .. 

'Jó ~-L - Q_uot~s ... 'ír' ····· Capital_ 
so,gq 1 _ so. ooo 

1 
... §P ooo. C!.2_ 

_ -r 20. QIL~_:,?CJ:QClQ ... / 20 ooo! OQ_j 
, 100,00: 100.000 ! 100.000,00: 

Clau.sul a Terceira - /\ udn111ustrocôo do sociedade contínuo sendo de: Nelson 
Paguo Moreira, autonzcu.io o uso elo 1wme empres<11·ial indiuidualmeu!e, em 
Bancos, contratação e demiseào de fímcionóno.s. uedado no entc11110, em 
utiuiducles estranhas cw Interesse nocial, 011 nss111111r obriqaçoes: seja em [auor 
de qualquer cios cotistae ou de terceiros, /Jen1 ccmw onerar ou alienar bens e 
imôue1s da soc1eânde, sem (111!onznç·1w elo outro sócio. 

Clausula Quarta · /\ u1.slu das moclificucoes ora njustmlus e em con.soncínuo 
co111 o que determina o art. 2. U.?J cio Lei l O. ,/06/.. os sôóos resolvem por 
meio deste instntmenlo, atualizar e consolidar o contraio social, 
assirn sem efeito, u partir desta data, u::; clctus uic:» e condiçoes contidas no 
con {ru lo p n mitiuo que adeqtuicu, ás du referidn Lei 11 º UJ. 0/ 06/ 2002_, 
uplicáueis a este upo societário, pcisea n sequiiue redação. 

Consolidação 
Dedetizadora Brio Limp Lt.da - ME 
CNPJ n" 10.636.457/0001-40 
NIRE nº 41206400148 

Nelson Paqno lV!oreíra, iHus1!eiru. co::;udo no ele 
comunhao purciul de bens; e1111xes(1rio, naecido em J 979, 
nru.ural do murucipio ele C'upltcío !.,·ô1udus 1i1nrques. Estada do 
Paraná, portads»: do Cédula de lden({(:/(lâe n" 6503.813-7 
expeclicln 11e/() Pl«: e 1/lscrito tu: CPF sob n" 007.506.989-00; 
residente e c/01111cilwdo no nwn:c11110 cidade ele Ccuscciuel, Estudo 
do P(1n1111í, t iu F!uu Uuiuersit ária, 11" bó8_, Bairro. Uniuersitàrio, 
Cep: 8581 9-11 U; Clair Aparecida Viecelli, lnusileira, casada no 
reqtme ele comu nlu'u, pareia! de bens, IJ1ôlo9n. nascida em 

11/ J 98.1, natura! do tnunicipro de Sctnto Antonio cio Sudoeste, 
Estuclo elo Panniá. portadorc; ele: Cédula de fâenliclocle n" 
7 982 26+ 7 expedida pel« S'Sf?·' PN, e uuscnta 110 C'PF' sob n '' 
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Dedetizadora Brio Lim Ltda . ME 
Terceira Alteração Contratual 
CNPJ: 10.636.457/0001-40 
NIRE 41206400148 

OJ(i5·M. l 791·1, res1deme e donucituiâa no rnw11cipio e cidade 
de Cascouel, Estudo do Paraná, 110 Rua Uniuetsitúrin, n" 668, 
Cep: 85819- 11 O, Bairro: Uniuersitaric, únicos sócios ela Empresa: 
Dedetizadora Brio Limp Ltda - ME; peesoa jutidica de direito 
pnvaclo, itiscriu: no CtVPJ sol) o nº J0.636457/0001-40, corn sede 
na Ruo José Cnrlos Muffaio, 11" 1 Cep: 85819-1/33,, Bairro: 
Uniuersitáric, no tnunicipio e Cidade ele Cascauei, Estado cio 
Paraná; com Contrato Social reqistrada na Jucepar sob n" 
011206':'l(J() 1 "18 em 11/ 02/ 2009; Primeira alteraçao Corurutucu 
sob n" 20107652706 e111 13/01/2011, e .Segundei Altemçôo 
Contratuat sob 11" 20125366736 em 26/07/2012. 

Clausula Primeira: A ue1w11u11nçno enipresariat continua sendo: 
Dedetizadora Brio Limp Ltda - ME: corn sede nu ruo José Curtos Muffato, 11'' 
179. Bairro: Unluers1Uíno. 85.81 CJ,.13,( no mwucípio e Cidade ele 
Cascciuel, Estudo do Parcuui 

Clausula Segunda· A Empresa 1111c1ou suus ullu;rlucles ein 1. 02/ 
seu prazo ele cluraçác, é indctervn, nade, 

Clausula Terceira - Objeto socia! clu empresa. "Comercio de produtos 
Saneantes-Domissanitários, Serviços de Desintetização, Desratização e 
Similares, Serviços de Limpeza de Prédios e Domicílios, limpeza e 
desinfecção de reservatórios de água potável e piscinas". 

Clausula Quarta - O copito/ social eia empresa e de R:j; 100. 000, 00 (cem mil 
reais], divididos em J 00. 000 (cem mil) quours souws ele R$ 1, 00 (um reol] cada 
uniu; e disiribuidn entre os sócios conforme abaixo: 

Sócios 

ou 20. 000 
20.000 

.. º-C!EitC:LL -i 
_ 8U OUO, 00 1 

20. 000, 00 I 
-·~-.•, ••• _,"1 

--- .. 1()0: 000, 00 100,00 

Clausula Quinta - A administraçnc ela sociedade conuriun sendo elo sôcw. 
Nelson Pagno Moreira. autorizado u uso do nome empresnna/ 
mcllu1â11u/me11te e111 conirataçào e deuiisnao ele [uncionario«, uedado no 
eturinu», em ut1u1âucles estrannas no interesse soctat, ou assumir obriuuçôes 
seja em favor de qualquer dos cotistas ou ele lerceiros, bem como onerar ou 
alienor bens e imàoeis de: sociedade-. sem uwonzuçclo do outro sôc/o. 

Clausula Sexta· As quotas srío i11d1u1s1ueís· e uào pocierao ser cedida-s ou 

r......1' ..•..•. 1 
iruNTA COMERC. IAL .. i, L DO PARANA -- i 
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Dedetizadora Brio Lim Ltda - ME 
Terceira Alteração Contratual 
CNPJ: 10.636.457/0001-40 
NIRE 41206400148 

transtenda a terceiros. sesn o cor1sentl11iento do outro sócw, a quem jica 
ussegurucJo.ern 191.rnlâwle ele Conclíçoes e 1m,ço, dircüo ele preferência puro sua 
aquisiçao se postos (/ ue11âu. fonnolizonâo, se ieulizada a eessôo delae, a 
alteraçúo coruratuat perllm•111e. 

Clausula Sétima· A responsobiliârule de coe/o sócio é restrita ao ualor ele 
suas quotas, mas todos; responâem so/1clnriamc111e pcía li1tegraiizoçâo do 
suas quoton, mas todos respo11cle111 soliduricimente pela mtegnilizuçcío do 
capitn] socinl 

Clausula Oitava· Os cusos u1111ssos 11este cou1n1íu -ierao re.sníufrlos com 
o/Jsenicíncia elos preceitos do Codiqo C1u1/ e ele cnuros chspositiuo::õ leqois que 
lhes se1u111 apf1cáue1s. 

Clausula Nona · Ao termino d« cada exercício socuil, Pm J J ele dezcnibro. n 
odmi1usfl'odmn prcsturô contu« .1usuficnclos ele suo aaministraçao, proceclenclo 
n elabomcao cio inuent ário, do hulunço pi11-iuwnwi e cio f)(l/onço ele resultado 
ecousunico, cabendo os (as] socios ias], nu proporçcío de suos quotas, os lucros 
uu perdus. apuradas; 

Clausula Décima· Nos ouatro meses seuw111es cw término cio exercício 
os (ns) sócios {a.s] deliberarão sol>re us contos e âesignnrôo acl111111/strador 

quaisdo furo cu.so. ou adnutirao uouo sócio se uidos estiverem de acordo. 

Clausula Décirria Primeira · O s,íc:ú 11/(JIY's:sn II i e cleclc: ra nao estar incurso em 
1w11hu111 dos cniues pre111s1os em Lei que o 'a ele exercer a cawic!ade 
niercamil. 

Clausula Décima Segunda · sociedade poâcní u quulquer tempo, ul.ntr ou 
fechar filiai ou outro clependê11c1u 111ecl1u11te atieracao controtuut assinada por 
todos os sócios. 

Clausula Décima Terceira - us sócios poderao ele comu m acordo, fixar unia 
reliroclu merisat, n titulo de "pro-ínbore", u!Jseruu(/us os clispos1çôcs 
rc91d1111/Cl//(//'f\S pert: ncnte«. 

Clausula Décima Quar·ta - F'u/ece111io uu intevditado <JIWÍ(Juer soc1u. u 
sociedade continuuní suns utiuidacies co111 seus herdeiros, sucessores. 11110 

se11rio ou i11cx1si!nc/o l1nen·'::se ôcstes 011 (Í1 rcmc111esce111e(sj, 
u i.uicn de seu.s ltcureres: scrcí upunulo e h1/U11/nâu com bcise nn s1tuuç:ao 
put nntnnia! do sociedaa», u cinto dt: resot, uerijicado em 

ire ieuantado 

Parágrafo Único: O 111es1110 sen1 r1tíuluc/u em outros cuso.o; em 
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Dedetizadora Brio Lim Ltda - ME 
Terceira Alteração Contratual 
CNPJ: 10.636.457/0001-40 
NIRE 41206400148 

que a sociedade se resolva em relaçâc u seu sôcw. 

Clausula Décima Quinta - Os etdniinistmâores declaram, sob as penas ela lei, 
ele que não está irnpeâido de exercer nc/11111usrn1(Ylo da sociedade, por lei 
especial, ou em uirtucle de cu11âe1wçúu cn111111ni. nu por se encontrarem sob 
os efeitos dela, o pe110 que ainda que re111poronwnente, o ucesso a cnrqos 
púbticos.ou por cnnie [uluuenuu, cie preunncucrio. peito ou suborno .. concussôo, 
peculato, ou contra eco110111w popuicu, cotura o sistema [inanceiro nacional, 
contra normas ele defeso da concorréncia, contra refações ele consumo, fé 
púbiictt, ou a propriedade. · 

Clausula Décima Sexta · Fico eleitt: o Fm.1 elo município de Cascauel, Estado 
elo Pcuuná, para o exerclcro e o cwnp111n1·1110 dos ctireuoe e o/Jnquçôes 

; resu!tw1tes deste contrnto. 

E por estureu, as sin: jusios. e comratados, aseuuun o presente 
iustruniento, lavrado em umn única uw, u qual [oi lido, entencliclo, 
compreendido, assinado e elciborad o de conformidade com a intenção dos sócios 
oro presentes e que pressupostos oissinum e rubriccun em toclas as folhas na 
presença\çle duns testemunna«, 

\, 

Casca vei. 

Tes1e111u11/ws. 

i"', .r.:..~---_:·~~-~"'"?U\ 
A dei rad e" 
7-.'JS'J>; Pi< C. 1. N" 9. /593. 56°/-8 SESP! PR 
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CLAIR APARECIDA VIECELU 
31 ae plh0 de 2017 

da 1/erdade 

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/08/2017 09:27 SOB Nº 20175370362. 
PROTOCOLO: 175370362 DE 31/07/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
11702940604. NIRE: 41206400148. 
DEDETIZADORA BRIO LIMP LTDA - ME 

Libertaâ Bogus 
SECRETÁRIA-GERAL 

CURITIBA, 01/08/2017 
www.empresafacil.pr.gov.br 

\' 

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



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. 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
10.636.457/0001-40 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 'DATA DE ABERTURA 
CADASTRAL 1110212009 

• 1 

NOME EMPRESARIAL 
DEDETIZADORA BRIO LIMP LTDA - ME 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

C6DIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitàríos 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas 
81.21-4-00 -Limpeza em prédios e em domicílios 
81.29-0-00 -Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 

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

[ 

LOGRADOURO 
R JOSE CARLOS MUFFATO [ COMPLEMENTO NÚMERO 

179 

[
CEP 
85.819-433 

BAIRRO/D!STRITC 
UNIVERSITARIO [

.MUNICÍPIO 
CASCAVEL 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
CONTATO.ACINE@OUTLOOK.COM 

f"i'ruFONE 
~ 3222-9319 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

[ 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

11/02/2009 
[ MOTIVO DE SITUAÇAO CADASTRAL 

[ 
SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** DATA DA SJTU.A.ÇÃO ESPECIAL 

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

Emitido no dia 16/01/2018 às 14:52:12 (data e hora de Brasília). 
••• Página: 1/1 

Consulta QSA I Capital Social 
'""'"'•••-'-•,-.-..,., .. - .... ,, .. ,., .... ,,.· ......• Voltar 

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



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

CERTIDÃO SIMPLIFICADA Páulna: 001 / 001 

r Nome Empresana1 
j DEDETIZADORA BRIO LIMP L TOA - ME 

I Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA e-~---------- -------------- 1 
f Número de Identificação do Registro de CNPJ Data de Arquivamento do I Data de Início 

1

1 

Empresas - NIRE (Sede) Ato Constitutivo de Atividade 
, 41 2 0640014-8 10.636.457/0001-40 11/02/2009 f 16/02/2009 f-- 1 ' 

[ Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP) 
j RUA JOSE CARLOS MUFFATO, 179, UNIVERSITARIO, CASCAVEL, PR, 85.8'19-433 
I Objeto Social 

I COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES-DOMISSANITARIOS, SERVIÇOS DE DESINTETIZAÇÃO, DESRATIZARÃO E 
SIMILARES, SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PRÉDIOS E DOMICÍLIOS, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE 

[ ÁGUA POTÁVEL E PISCINAS. 
-------- ' ., 

! Capital: R$ 100.000,00 
1 (CEM MIL REAIS) 
1 
1 

/ Capital Integralizado: R$ 
1 (CEM MIL REAIS) 

1 ------ 

1

1 Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato 
Nome/CPF ou CNPJ Participação no capital {R$l Espécie de Sócio 
NELSON PAGNO MOREIRA 80.000,00 SOCIO 

~ 

007 .506.989-00 

.
CLAIR APARECIDA VIECELLI 20.000,00 SOCIO 

036.544.179-14 
1 

Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte 

(Lei nº 123/2006) 

Prazo de Duração 

100.000.00 
Microempresa Indeterminado 

Administrador 
Administrador 

Jltírno Arquivamento i 
r Data: 01/08/2017 Número: 20175370362 1 

I Ato: ALTERAÇÃO r-- 
I Evento (s): AL TERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 1 

Situação 
REGISTRO ATIVO 

Status 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

181039101-1 
CASCAVEL - PR, 15 de janeiro de 2018 

11111111111111111111111111111111111111111 ~-· 
LIBERTAD BOGUS 

SECRETARIA GERAL 



CARTÓRIO DISTRIBUIDOR, CONTADOR, PARTIDOR, DEPOSITÁRIO 
PÚBLICO E AVALIADOR ,JUDICIAL 

COi\Ti\RCA DE CASCAVEL - ESTADO DO PARANÁ 

RODRIGO TIMÓTHEO TABORDA 
DISTRITIU!DOR PÚJ3JJCO 

AVENIDA TANCREDO NEVES, 2320 - EDIFÍCIO DO FÓRUM - CEP 85804-260 
fONE (45j 3326-H79 CNPJ 00.322048/0001-16 

Rodrigo Timótheo Taborda, Titular do Ofício do Distribuidor, 
Contador. Partidor, Depositário e Avaliador Judicial da Comarca de 
Cascavel, Estado do Paraná, na forma da lei, etc ... 

CERTIFICA, atendendo a pedido verbal de parte interessada, que 
revendo nesse Cartório do Distribuidor Público da Comarca de Cascavel, Estado 
do Paraná, os registros e demais elementos componentes do arquivo, referente 
ao FORO JUDICIAL, neles verificou a INEXISTÊNCIA, específica de: 

FALÊNCIAS OU CONCORDATAS; RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL E RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL (LEI i í 101/2005) de responsabilidade de 

[}§PE"J"IZ.L'l,QO RA BHlô 
CNPJ:.10:636.457/00 

Dada e passada nesta cidade e comarca de CASCAVEL, Estado do 
PARANÁ, ao(s) 15 dia(s) do mês de janeiro do ano de 2018. Buscas procedidas 
no(s) u!timo(s) vinte ano(s). 

e__ Be!. .~6drigo Timótheo Taborda 
/ Oficial Titular 
/ 

í 
1 'nstione Reckrcm1·c!ld 

EMOLUMENTOS !)ESTA CERTID.&ü R$ 31 33 
f'-... presente Certidão somente terá validade com o Carimbo Onerar do Cartório Distribuidor CRISTIANE 
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DEDETIZADORA 

Ll'1fP 
Desde 2004 garantindo seu bem-estarPREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

RAZÃO SOCIAL: DEDETIZADORA BRIO LIMP L TDA 

CNPJ Nº 10.636.457 /0001-40 

ENDEREÇO RUA JOSÉ CARLOS MUFFATO, 179, BAIRRO UNIVERSITÁRIO 
FONE: (45) 3222-9319 

MUNICIPIO: CASCAVEL EST. PARANÁ 

Declaramos conforme solicitado no edital em epígrafe que a responsável referente a execução 
dos serviços, caso venhamos a vencer a referida licitação será: 

NOME --~-~-- . UmcruroAi5E 
Clair Aparecida Viecelli I Biologia Sanitária, Controle de 

Vetores e Pragas e mosquito 
Aedes aegypti, Higienização e 
Desinfecção de Reservatórios de 

i Água Potável. i , .~j 
Declaramos, outrossim, que os profissionais acima relacionados pertencem ao nosso quadro de 
profissionais. 

ASSINATURA. -===i 
1 

1 ~·.........._i 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente 

'10 636 457 / 0001 - 401 

DEDffiZAOORA BRIO LIHP LTDA·ME 
Cascaver, 17 d+ Janeiro de 2018 

1 

1 
\ 1 \li 1 , \ \,d' Rua Jose Carlos Muffato, 179 

Universitário - CEP 85819-433 
L CASCAVEL - PARANÁ .J 

\\\ 
DEDETIZADOR) BRIO LIMP L TOA 

CNP.1\10.636.457 /0001-40 
Diretor Administrativo 
Nelson Pagno Moreira 
CPF 007.506.989-00 

RG 6.503.813-7 

~ 45. 3222-9319 
0 45. 99929-2068 
m atendimento@briolimp.com 



DEDETIZADORA 

LJ,*P 
Desde 2004 garantindo seu bem-estarPREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

RAZÃO SOCIAL: DEDETIZADORA BRIO LIMP LTDA 

CNPJ Nº 10.636.457 /0001-40 

ENDEREÇO RUA JOSÉ CARLOS MUFFATO, 179, BAIRRO UNIVERSITÁRIO 
FONE: (45) 3222-9319 

MUNICIPIO: CASCAVEL EST. PARANÁ 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a 
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018, 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. 

'10 636 457 / 0001 - 401 
DEDETIZ4DORA BRIO UMP LTDA-ME 

Cascavel, 17 de Janeiro de 2018 

DEDETIZADORA ~JO LIMP L TDA 
CNPJ 10.(536.457 /0001-40 

Diretor Administrativo 
Nelson Pagno Moreira 
CPF 007.506.989-00 

RG 6.503.813-7 

Rua Jose Carlos Muffato, 179 
L'nlversit.ário - CEP 85819-433 

L CASCAVEL - PARANÁ .J 

i 45. 3222-9319 
.. '9 .. 45. 99929-2068 
m atendimento@)briolimp.com 



DEDETIZADORA 

LllHP 
Desde 2004 garantindo seu bem-estarPREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 

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

RAZÃO SOCIAL: DEDETIZADORA BRIO LIMP LTDA 

CNPJ N° 10.636.457 /0001-40 

.-. ENDEREÇO RUA JOSÉ CARLOS MUFFATO, 179, BAIRRO UNIVERSITÁRIO 
FONE: (45) 3222-9319 

MUNICIPIO: CASCAVEL EST. PARANÁ 

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade de PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 001i2018, por seu representante, declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei n° 
8.666/93, de 21 de junho de 1993 e demais legislação pertinente, que, nos termos do § 6º do 
artigo 27 da Lei n° 6.544, de 22 de novembro de 1989, encontra-se em situação regular perante o 
Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º 
da Constituição Federal. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

fio 636 457 10001 - 401 
DEDETil\OORA BRIO LIMP lTDA·ME 

Cascavel, 17 de Janeiro de 2018 

Rua Jose Carlos Muffato, 179 
Universitário - CEP 85819-433 

L CASCAVEL - PARANÁ ..J 

\ . \;"" 

~

. \·.·:.,.·, .. \.' 
"'·'o), 

DORA BR 
CNPJ 10.636.457 /0001-40 

Diretor Administrativo 
Nelson Pagno Moreira 
CPF 007.506.989-00 

RG 6.503.813-7 

t 45. 3222-9319 
0 45. 99929-2068 
~ atendimento@)briolimp.com 



DEDETIZADORA 

LJl#P 
Desde 2004 garantindo seu bem-estarPREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 

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

RAZÃO SOCIAL: DEDETIZADORA BRIO LIMP LTDA 

CNPJ Nº 10.636.457 /0001-40 

l:NDEREÇO RUA JOSÉ CARLOS MUFFATO, 179, BAIRRO UNIVERSITÁRIO 
..-. FONE: {45) 3222-9319 

1\/IUNICIPIO: CASCAVEL EST. PARANÁ 

O representante legal da empresa DEDETIZADORA BRIO LIMP L TOA, na qualidade de 
Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018, 
instaurado pelo Município de Planalto, declara para todos os fins de direito que estamos sob o 
regime de microempresa ou empresa de pequeno porte, para efeito do disposto na Lei 
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e LC 147/2014. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

'10 636 457 / 0001 · 401 

DEDffiZ~OORA BRIO UMP lTDA·ME 
Cascavel, 

Rua Jose Carlos Muffat.o, 179 
Universitário - CEP 85819-433 

L CASC'WEL - PARANÁ .J 

~ 45. 3222-9319 
~ ... 45. 99929-2068 

DEDETIZADORA ~10 LIMP LTDA 
CNPJ 10\636.457/0001-40 

' Diretor Administrativo 
Nelson Pagno Moreira 
CPF 007.506,989-00 

RG 6.503.813-7 

m atendimento@)briolimp.com 

/ -i' ! .: ·- 



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

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2018 

Aos dezessete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito, às 09:00hs, na sala 
de reuniões da Prefeitura Municipal de Planalto, Estado do Paraná, reuniram-se em 
sessão pública o Pregoeiro Substituto Senhor CEZAR AUGUSTO SOARES e equipe 
de apoio: CARLA SABRINA RECH MALINSKI E JEANE MARIA DE SOUZA, 
designados conforme Portaria nº 01/2018, de 03 de Janeiro de 2018, para a realização 
dos atos pertinentes ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2018, DO TIPO MENOR 
PREÇO, que tem por objeto a seleção de proposta para a contratação de empresa 
visando a prestação de serviços de para imunização e controle de pragas dos 
imóveis públicos deste Município de Planalto, tendo como valor máximo a 
importância de R$ 30.511,00 (Trinta mil quinhentos e onze Reais). Abertos os 
trabalhos, foram credenciados os representantes das empresas: DEDETIZADORA 
BRIO LIMP LTDA -ME, o Senhor Nelson Pagno Moreira portador do CPF 
007.506.989-00, IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 
LTDA, o Senhor Paulo Roberto Golin, portador do RG 3.174.347-8 e ODAIR 
GRABOSKI - ME, o Senhor Odair Graboski, portador do RG 8.219.749-4. O 
Pregoeiro ressaltou que a ausência quando da lavratura da ata, ao final da sessão 
pública, implicaria na preclusão do direito a recurso e na submissão ao disposto na 
mesma. Ato contínuo, foram abertos os envelopes contendo as propostas e, com a 
colaboração dos membros da equipe de apoio, foram devidamente examinados, com 
a análise da compatibilidade do objeto, prazos e condições de execução. 
Prosseguindo os trabalhos, fez-se a leitura do preço ofertado. Em seguida foi 
realizada a classificação da proposta, e subsequentemente aberta a fase de lance 
verbal, cujo o valor do lance esta devidamente demonstrado em documento em 
anexo, sendo consideradas como propostas válidas e lance vencedor, onde constatou 
se que consagraram-se vencedoras as emE_resas subsequentes: 
IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS L TDA 

2 Imunização e 
controle de 
pragas no 
Centro 
Municipal de 
Educação 
Infantil Marco 

UN 14,00 260,00 11.040,00 

\ 
-" \ 

~. f' 

Antonio 
Schiavo, 
compreendend 
o uma área de 
657,00m2 

interna e 
1.743,00m2 de 
área de 
entorno 
(pátios). 

/ .'í 



1 4 Imunização e UN 4,00 490,00 1.960,00 
controle de 
pragas na 
Escola 
Municipal Irmã 
Dulce, 
compreendend 
o uma área de 
1.944,00m2 

interna e 
3.119,00m2 de 
área de 
entorno 
(pátios). 

1 6 Imunização e UN 4,00 300,00 1.200,00 
controle de 
pragas na 
Escola 
Municipal Júlio 
Skrzypczak, 
compreendend 
o uma área de 
870,00m2 

interna e 
1.178,00m2 de 
área de 
entorno 
(pátios). 

1 8 Imunização e UN 4,00 250,00 1.000,00 
controle de 
pragas na 
Escola 
Municipal 
Centro Novo, 
compreendend 
o uma área de 
798,00m2 

interna e 
3.020,00m2 de 
área de 
entorno 
(pátios). 

1 9 Imunização e UN 4,00 230,00 920,00 
controle de 
pragas no 
Centro 
Municipal de 
Saúde, 
compreendend 
o uma área de 
708,00m2 

interna e 
1.051,00m2 de 
área de 
entorno 
(pátios). 

1 10 Imunização e UN 4,00 120,00 480,00 
controle de 
pragas na 
Clinica da 
Mulher, 
compreendend \ o uma área de 
240,00m2 



110,00 1440,00 

interna e 
1.072,00m2 de 
área de 
entorno 
(pátios). 

14 Imunização e 
controle de 
pragas no 
Posto de 
Saúde do 
Distrito de 
Centro Novo, 
compreendend 
o uma área de 
360,00m2 

interna e 
40,00m2 de 
área de 
entorno 
(pátios). 

TOTAL 

UN 14,00 

7.040,00 
ODAIR GRABOSKI - ME 

Imunização e 1 1 IUN 14,00 11.000,00 14.000,00 
controle de 
pragas na 
Escola 
Municipal 
Laudio Afonso 
Heinen, 
compreendend 
o uma área de 
3.369,00m2 

interna e 
4.631,00m2 de 
área de 
entorno 
(pátios). 

3 !imunização e I 
1 JUN 14,00 1289,00 11.156,00 

controle de 
pragas no 
Centro 
Municipal de 
Educação 
Infantil 
Estação do 
Aprender, 
compreendend 
o uma área de 
400,00m2 

interna e ,t 400,00m2 de 
área de '\ ·, 
entorno \ ;_) 

(pátios). 
5 !imunização e I 

1 JUN 14,00 1385,00 11.540,00 
controle de 
pragas na 
Escola 
Municipal 

1 1 1 1 1 1 \ Solange 
Bueno da 

' 
" .) 

/ ~ 
,.,. ,,.- .. 



Silva, 
compreendend 
o uma área de 
1.000,00m2 

interna e 
3.000,00m2 de 
área de 
entorno 
(pátios). 

1 7 Imunização e UN 4,00 345,00 1.380,00 
controle de 
pragas na 
Escola 
Municipal 
Sagrada 
Família, 
compreendend 
o uma área de 
1.946,00m2 

interna e 
1.574,00m2 de 
área de 
entorno 
(pátios). 

1 11 Imunização e UN 4,00 95,00 380,00 
controle de 
pragas no 
Posto de 
Saúde do 
Distrito de São 
Valério. 
compreendend 
o uma área de 
175,00m2 

interna e 
305,00m2 de 
área de 
entorno 
(pátios). 

1 12 Imunização e UN 4,00 110,00 440,00 
controle de 
pragas no 
Posto de 
Saúde do 
Distrito de 
Barra Grande, 
compreendend 
o uma área de 
180,00m2 

interna e 
324,00m2 de 
área de 
entorno 
(pátios). 

1 13 Imunização e UN 4,00 85,00 340,00 
controle de 
pragas no 
Posto de 
Saúde do 
Distrito de 
Sagrada 
Família, 

'1 compreendend 1. 

o uma área de 

4 

) 



170,00m2 

interna e 
1.450,00m2 de 
área de 
entorno 
(pátios). 

1 15 Imunização e UN 4,00 165,00 660,00 
controle de 
pragas no 
Posto de 
Saúde de 
João, Distrito 
de Sagrada 
Família, 
compreendend 
o uma área de 
91,00m2 

interna e 
289,00m2 de 
área de 
entorno 
(pátios). 

TOTAL 9.896,00 
Após rodada de lance, conforme histórico do Pregão em anexo, e negociação direta 
com a licitante, obteve-se o resultado acima descrito. Dando-se continuidade ao 
certame licitatório foi solicitado às empresas participantes e consideradas 
vencedoras: IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA, 
inscrita no CNPJ 11.692.211/0001-59, com endereço na Travessa 07, numero 
448, sala 01, centro, município de Realeza, estado do Paraná, e ODAIR 
GRABOSKI - ME inscrita no CNPJ nº 17.179.825/0001-18, com endereço na Rua 
Oiapós, nº 725, bairro São José Operário, município de Capanema, estado do Paraná, 
em conformidade com o constante acima, conforme critérios estabelecidos no Edital 
para apresentar o envelope de nº 02 (dois) - contendo os documentos de Habilitação. 
Que após terem sido rubricados pelo pregoeiro, equipe de apoio e licitante 
participante, foi constatado que a empresa IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE 
PRAGAS URBANAS LTDA não cumpriu os requisitos de habilitação referente ao 
item "g) Prova de aptidão de desempenho de atividade pertinente e compatível 
em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, por meio de 
apresentação de no mínimo O 1 (um) atestado, declaração ou certidão expedida, 
necessariamente em nome do licitante, por pessoa jurídica de direito público 
ou privado", pois o mesmo não foi apresentado, e também referente ao item 
"l) Declaração de responsabilidade, indicando o responsável pela execução 
dos serviços, registrado no órgão de classe competente e designado à 
execução do objeto (conforme Anexo VII)", não constando assinatura dos 
responsáveis, ficando a referida empresa considerada INABILITADA. 
Também foi constatado que a empresa ODAIR GRABOSKI - ME não 
cumpriu os requisitos de habilitação referente ao item "g) Prova de aptidão de 
desempenho de atividade pertinente e compatível em características, 
quantidades e prazos com o objeto da licitação, por meio de apresentação de 
no minimo O 1 (um) atestado, declaração ou certidão expedida, 
necessariamente em nome do licitante, por pessoa jurídica de direito público "' 
ou privado", não atendendo ao requisito compatível com as características e ""' 
quantidades atinentes a este certame, ficando a referida empresa 
considerada INABILITADA. Em virtude do resultado acima exposto, foi 

5 



convocada a empresa DEDETIZADORA BRIO LIMP LTDA -ME, inscrita no 
CNPJ 10.636.457 /0001-40, com endereço na Rua José Carlos Muffato, 179, 
Jardim Universitário, município de Cascavel, estado do Paraná para 
apresentar o envelope de número 2 (dois) com os documentos de habilitação, 
que após terem sido analisados e rubricados, foi constatado que a referida 
empresa não cumpriu ao requisito de habilitação referente ao item f) Prova de 
regularidade para com a Vigilância Sanitária, Mediante apresentação de Certidão de 
Regularidade, expedida pela Estado ou Município; ficando a referida empresa 
considerada INABILITADA. Após verificação com as empresas participantes, 
e não havendo mais participantes, o referido pregão foi declarado 
FRACASSADO, em virtude dos resultados acima expostos. 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 sessão, cuja ata 
vai assinada pelo Pregoeiro, pelos membros da Equipe de Apoio e representante dos 
licitantes . 

• ~ ; 1. i 1 li u 
CEZAR AUGUSTO SOARES 

Pregoeiro 
066.452.549-03 

CARLA SABRINA RECH 
MALINSKI 
Membro 

068.626.699-40 

JEANE MARIA DE SOUZA 
Membro 

675.443.399-04 

DEDETIZADÔRA BRIO 
LIMP LTDA-ME 
Nelson Pagno Moreira. 

ODARI GRABOSKI-ME 
Odair Graboski. 

IMUNIZAÇÃO E 
CONTROLE DE PRAGAS 

URBANAS LTDA 
Paulo Roberto Golim 

6 
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