
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, 13 de Novembro de 2018. 

DE: Milto Conceição da Costa 

Pelo presente solicitamos a Vossa Excelência a competente 
autorização objetivando a contratação de empresa especializada visando a prestação 
de serviços de profissional para pintura de postes, muros, meio-fio e demarcação de 
vias em todo o perímetro urbano e nos Distritos (Centro Novo, Barra Grande, 
Sagrada Família e Valério), do Município de Planalto-Pr, com fornecimento de 
material. Conforme abaixo: 

01 10.000 

PARA: Inácio José Werle - Prefeito Municipal 

Senhor Prefeito, 

M2 

R$89.000,00 

02 5.000 

Prestação de serviço de pintura / R$6,85 
de MEIO-FIOS, MUROS E 
POSTES, no perímetro urbano e 
nos Distritos (Centro Novo, 
Valério, Sagrada Família e Barra 
Grande), incluindo o 
fornecimento de material. 
Obs: Deverão ser utilizadas para 
a pintura tintas látex acrílicas 
tipo "premium" a base de ázua. 

R$ 68.500,00 

03 10.000 

M2 Prestação de serviço de pintura / R$7,90 
de muros, no perímetro urbano 
e nos Distritos ( Centro Novo, 
Valério, Sagrada Família e Barra 
Grande) incluindo o 
fornecimento de material. Obs: 
Deverão ser utilizadas para a 
pintura látex acrílicas tipo 
"premium" a base de ázua. 

R$39.500,00 

M2 i Prestação de serviço de / R$8,90 
demarcação de vias (faixas de 
travessia de pedestres, faixas 

I elevadas, faixas longitudinais, 

001 
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contínuas, estacionamentos 
(vagas especiais), sinalizações 
nas vias, entre outras que se 
fizerem necessárias), no 
perímetro urbano e nos Distritos 
(Centro Novo, Valério, Sagrada 
Família e Barra Grande), 
incluindo o fornecimento de 
materiais. 
Obs: Deverão ser utilizadas tinta 
a base de resina acrílica, tipo 
refletiva com espessura de 0,6 
mm. 

Total I R$197.000,00 

O custo total estimado dos objetos solicitado, importa no 
valor aproximado de R$197.000,00(Cento e noventa e sete mil reais). 

Cordialmente, 

MIL 'ltQ_Ç~ÇÃO DA COSTA 
Secretário deMlio Ambiente e Urbanismo 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

1. ORGÃO INTERESSADO 
1.1. Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo. 

2-0BJETO: 
2.1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
profissional para pintura de postes muros, meio-fio e demarcação de vias em todo o 
perímetro urbano e nos Distritos (Centro Novo, Valério, Sagrada Família e Barra 
Grande) do Município de Planalto-PR, com fornecimento de material. Para a 
contratação do objeto deste documento, deverá ser observada as características e 
demais condições definidas no edital e seus anexos. 

3. RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA 
3.1 Milto Conceição da Costa. 

4- JUSTIFICATIVA PARA A AQUISIÇÃO 
A presente licitação se faz necessária visando atender as necessidades da 

Secretária de Meio Ambiente e Urbanismo desta municipalidade. 
A pintura dos meios-fios, postes e muros visa reparar desgastes das pinturas 

anteriores que se deterioraram devido a intempéries climáticas ( chuvas, sol), e assim 
prolongar e preservar o patrimônio público municipal. É um serviço 
complementar ao serviço de limpeza urbana, que além de melhorar a sinalização e 
mantem uma boa estética da cidade. 

A demarcação das vias públicas é necessária para maior organização e 
segurança do trânsito de nossas ruas, melhorando o aspecto da cidade. 

A sinalização é basicamente preventiva e visa despertar a atenção dos 
condutores e pedestres para os cuidados que eles devem ter ao circular pelas vias nas 
diversas situações que ela lhe ofereça. 

O objetivo da sinalização é aumentar a segurança dos usuários da via, 
precisamente, aumentar a acuidade visual, seja balizando a pista em toda a sua 
extensão, indicando pontos fundamentais de mudança de direção, de travessia 
segura, de obstáculos, de atenção redobrada ou de outros riscos a que estejam 
submetidos. 
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4.2 Os valores máximos de cada item foram definidos através do menor preço 
obtidos entre três orçamentos solicitados pela Administração a empresas distintas: , 
que seguem em anexo a este Termo de Referência. No item 01 o valor foi defino 
através do preço médio obtido entre três orçamentos e contrato de Prestação de 
serviços nº 350/2017 do Convite nº 013/2017 realizado no Município de Planalto-PR, 
afim de que se tenha uma realidade mais próxima do preço de mercado. 
OBS: Ocorreu um equívoco na digitação do cabeçalho dos orçamentos na descrição 
do objeto mas, a descrição minuciosas dos objetos encontra-se descrita de forma 
correta. 
4.3. Servidora responsável pela cotação de preços: Sabrina Francieli da Silva. 

5. DEFINIÇÃO E QUANTIDADE DO OBJETO: 

01 10.000 

02 5.000 

10.000 03 

perímetro urbano e nos 
Distritos (Centro Novo, 
Valério, Sagrada Família e 
Barra Grande), incluindo o 
fornecimento de material. 
Obs: Deverão ser utilizadas 
para a pintura tintas látex 
acrílicas tipo "premium" a 
base de água. 

de serviço de I R$6,85 
de MEIO-FIOS, 
E POSTES, no 

R$ 68.500,00 M2 Prestação 
pintura 
MUROS 

Prestação de serviço de I R$7,90 
pintura de muros, no 
perímetro urbano e nos 
Distritos ( Centro Novo, 
Valério, Sagrada Família e 
Barra Grande) incluindo o 
fornecimento de material. 
Obs: Deverão ser utilizadas 
para a pintura látex acrílicas 
tipo "premi um" a base de 
água. 

R$39.500,00 M2 

Prestação de serviço de I R$8,90 
demarcação de vias (faixas de 
travessia de pedestres, faixas 

R$89.000,00 M2 
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elevadas, faixas longitudinais, 
contínuas, estacionamentos 
(vagas especiais), sinalizações 
nas vias, entre outras que se 
fizerem necessárias), no 
perímetro urbano e nos 
Distritos (Centro Novo, 
Valério, Sagrada Família e 
Barra Grande), incluindo o 
fornecimento de materiais. 
Obs: Deverão ser utilizadas 
tinta a base de resina acrílica, 
tipo refletiva com espessura 
de 0,6 mm. 

Total R$197.000,00 

O custo total estimado do objeto, importa no valor aproximado de R$197.000,00 
( Cento e noventa e sete mil reais ). 

6.CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

6.1. A prestação de serviços será realizada conforme calendário da Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e Urbanismo, que será definido posteriormente a contratação da 
empresa vencedora do certame. 
A empresa contratada só poderá realizar o serviço após recebimento do requerimento 
formal emitido pela Secretaria Municipal solicitante; 
6.2. O requerimento mencionado no subitem anterior deverá conter as seguintes 

informações: 
a) Identificação da Secretaria solicitante; 
b) Local onde será realizado o serviço; 
c) Data de início do serviço; 
d) Definição do serviço a ser realizado; 
e) Assinatura do Secretário Municipal solicitante; 

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

7. PADRÃO DE PINTURA: 

7.1. Os Postes e muros serão pintados na cor branca e deverá obedecer a solicitação da 
Secretaria de Urbanismo, sendo que postes até 1,5 m de altura, muros até altura 
necessária que deverá ser consultada com o secretário de Urbanismo. 
7.2. Serão pintados todos os postes, meio-fio e muros que circundam o município; ou 
seja, independe o lado que o Poste de energia estiver alocado; 
7.3. Os meio fios deverão ser pintados nas cores branca e quando couber sinalização, 
amarela; 
7.4. Na execução destes serviços deverão ser utilizadas tintas látex acrílicas tipo 
"premi um". 
7.5. Antes da aplicação da tinta, a empresa licitante deverá proceder a limpeza dos 
postes e meio fio com lixamento quando for necessário. 

8. PRAZO DE EXECUÇÃO 

4 
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8.1. Será concedido um prazo máximo de 60 (sessenta) dias corridos para a execução 
destes serviços. O prazo começa a contar a partir da data de emissão da Ordem de 
Serviço. 

8.2. O prazo de 60 (sessenta) dias corridos poderá ser revisto caso aconteça fatos 
imprevistos (chuva), cabendo a empresa a solicitação de prorrogação de prazo com a 
devida justificativa. 

8.3. Ficará sob responsabilidade da empresa contratada o ressarcimento de quaisquer 
danos causados a terceiros, durante a execução do serviços. 

9. FISCALIZAÇÃO 

9.1. A fiscalização da execução do serviço será feita pela Secretaria de Urbanismo, que 
poderá nomear um servidor para realizar a fiscalização; 
9.2. Caso a fiscalização detectar má execução dos serviços, esta, automaticamente 
suspenderá a prestação do serviço exigindo a correção do serviço executado; 

Planalto - PR, 13 de Novembro de 2018 

Secretário Municipal d~ Meio Ambiente e Urbanismo 

Inácio José Werle 
Prefeito Municipal 
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Proposta de preços 

Empresa: Construtora Vale do Capanema LTDA - ME 

Endereço: Av. Rio Grande do Sul, 705, Centro. 

Cidade: Planalto 

CNPJ: 10.697.539/0001-03 

Estado: PR 

Objeto: Aquisição de produtos para o município de Planalto, conforme abaixo 
segue: 

i Item / Quant. 
1 

UM Objeto Preço ! 
f 

Unitário ~ 
01 i 10.000 M2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE R$ 7,90 

i 

1 
PINTURA DE MEIO-FIOS E 

j 
POSTES, NO PERÍMETRO 

1 

1 

URBANO E NOS DISTRITOS 
1 

(CENTRO NOVO, VALÉRIO, i 
1 SAGRADA FAMILIA E BARRA 
1 I GRANDE) INCLUINDO O 
1 

FORNECIMENTO DE 1 
1 

MATERIAL. 
1 OBS. DEVERÃO SER 
i UTILIZADAS PAR.A A PINTURA 
1 

TINTA LATEX ACRILICAS TIPO 
1 "PREMIUM" A BASE DE ÁGUA. 

-- 02 [ 5.000 M2 r-'\r-,.r----- A 
., 

R$ 7,9 
1 
l 

1 

1 1 
i 

! 
1 
1 

1 

1 
1 

preço total 

R$ 79.000,00 

1 

i -------------/ 
R$ 39.500,00 ! 

' i 
i 

OBS 
UTILIZADAS PARA A PINTURA 
TINTA LATEX ACRILICAS TIPO 
"PREMIUM" A BASE DE ÁGUA 

03 / 10.000 M2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
f i DEMARAÇÃO DE Vifl.S (FAIXA 
/ I DE TRAVESSIA DE 

1

1 

, PEDESTRES, FAIXAS 

I ELEVADAS, FAIXAS 
I f , LONGITUDINAIS, CONTINUAS, 
1 1 L HORIZONTAIS, L J_ -~STACIONAMENTOS(VAGAS_~-- 

1 

___ ,-~R$ 89.00Õ:OO 

1 

1 

1 

1 ' 
1 J L___ __ 

OOx 
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MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNP] Nº76.460.526/0001-16 

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

Z:-I~~f.-·,,~~:\ Fone: (046) 3555-8100- Fax: (46) 3555-8101 , 
\---~-- -t,_..-.-':!3- f!LANALID~-- - EARA.NA _ 

ESPECIAIS), SINALIZAÇÕES 
NAS VIAS, ENTRE OUTRAS 
QUE SE FIZEREM 
NECESSÁRIAS), NO 
PERIMETRO URBANO E NOS 
DISTRITOS ( CENTRO NOVO, 

1 

BARRA GRANDE, VALÉRIO, 
SAGRADA FAMILIA), 
INCLUINDO FORNECIMENTO 
DE MATERIAL. 

1 
OBS. DEVERÃO SER 

i UTILIZADAS TINTA A BASE DE 

1 
RESINA ACRÍLICA, TIPO 

1 REFLETIVA COM ESPESSURA 1 

DE 0,6 MM E APLICAÇÃO DE 
1 1 

PÓ DE VIDRO. 
1 r- 

Total R$ 207.500,00 f 1 

O custo total estimado do objeto importa no valor aproximado de R$ 

Valor total: R$ 207.500,00 

Validade da proposta: 30 dias. 

Data: 09 de novembro de 2018. 

Assinatura com carimbo 

G o.697 .539/0001-03 
CO.'iSTRUTORA VALE DO 
CAPANEMA LTOA. - ME 
AV. RIO GRANDE 00 SUL. 729 

CENTRO L 857~ - PLANALTO - PR _J 
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MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPJ N°76.460.526/0001-16 

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
e-mail: planalto@rline.com.br r;_;:;:tJ!'~ . . Fone: (046) 3555-8100- Fax: (46) 3555-8101 , 

---~l_•iiÃ:!-°,, ELANALTO ~ __ - f>ARANA_ 

Proposta de preços 

Empresa: Spilmann e Rambo LTDA-ME 

Endereço: Rua Aloysio Eugydio Heck, Nº 13. 

CNPJ: 75.921.205/0001-09. 

Cidade: Planalto 
Estado: PR 

Objeto: Aquisição de produtos para o município de Planalto, conforme abaixo 
segue: 

I Item / Quant. UM Objeto Preço/ 1 Preço to· 
i Unitário 
1 01 10.000 M2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE R$ 8,50 / R$85.000: 

PINTURA DE MEl(?-FIOS E I 
POSTES, NO PERIMETRO 
URBANO E NOS DISTRITOS 

, (CENTRO NOVO, VALÉRIO, 
SAGRADA FAMILIA E BARRA 
GRANDE) INCLUINDO O 
FORNECIMENTO DE 
MATERIAL. 1 
OBS. DEVERÃO SER 
UTILIZADAS PARA A PINTURA 
TINTA LATEX ACRILICAS TIPO 
"PREMIUM" A BASE DE ÁGUA. 

. 02 5.000 M2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE R$ 8,50 / R$ 42.500,0 
/ PINTURA DE MUROS, NO I 

!

·' PERÍMETRO URBANO E NOS 
DISTRITOS (CENTRO NOVO, 

1 / VALÉRIO, SAGRADA FAMILIA 
i ' E BARRA GRANDE) 

1

1 

INCLUINDO O 
FORNECIMENTO DE 

/ MATERIAL. 

I OBS. DEVERÃO SER 
UTILIZADAS PARA A PINTURA 

/ TINTA LATEX ACRILICA~ TIPO 
i "PREMIUM" A BASE DE AGUA. 
i 03 10.000 M2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE R$ 9,90 R$ 99 C 
i I DEMARAÇÃO DE VIAS (FAIXA 

li DE TRAVESSIA DE 
PEDESTRES, FAIXAS / 
ELEVADAS, FAIXAS 
LONGITUDINAIS, CONTINUAS, 
HORIZONTAIS, 

/ ESTACIONAMENTOS(VAGAS 

ri 
1 

--~ 

OJ.o 
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ESPECIAIS), SINALIZAÇÕES 
NAS VIAS, ENTRE OUTRAS 
QUE SE FIZEREM 
NECESSÁRIAS), NO 
PERIMETRO URBANO E NOS 
DISTRITOS ( CENTRO NOVO, 
BARRA GRANDE, VALÉRIO, 
SAGRADA FAMILIA), 
INCLUINDO FORNECIMENTO 
DE MATERIAL. 
OBS. DEVERÃO SER 
UTILIZADAS TINTA A BASE DE 

1 RESINA ACRÍLICA, TIPO 
REFLETIVA COM ESPESSURA 
DE 0,6 MM E APLICAÇÃO DE 
Pó DE VIDRO. 

Total R$ 226.500,00 , 
1 

Gs.921.2os10001.09I 
SPIELMANN E RAMBO 

LTDA.-ME 

O custo total estimado do objeto importa no valor aproximado de R$ 

Valor total: R$ 226.500,00 

Validade da proposta: 30 dias. 

Data: 09 de novembro de 2018. 

RUAALOYSIO EUGYOIO HECK, 13 
I BA. IRRO JO. ÃO ZACCO _j 
""""' ~75Q-QO.Q- PI.ANAi.TO • PR 
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\ 

Proposta de preços 

Empresa: TIAGO GAMBET A EIRELI - ME 

Endereço: AV BERTINO W ARMLING, 1412, CENTRO 

CNPJ: 10.264.049/0001-05 

Cidade: SALTO DO LONTRA Estado: PR 

Objeto: Aquisição de produtos para o município de Planalto, conforme abaixo 
segue: 

Item Quant. UM Objeto Preço Preço total 
Unitário 

01 10.000 M2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE R$ 9,00 R$ 90.000,00 
PINTURA DE MEIO-FIOS E 
POSTES, NO PERIMETRO 
URBANO E NOS DISTRITOS 
(CENTRO NOVO, VALÉRIO, 
SAGRADA FAMILIA E BARRA 
GRANDE) INCLUINDO O 
FORNECIMENTO DE 
MATERIAL. 

1 

OBS. DEVERÃO SER 
UTILIZADAS PARA A PINTURA 
TINTA LATEX ACRILICAS TIPO 
"PREMIUM" A BASE DE ÁGUA. 

02 5.000 M2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 8,00 40.000,00 
PINTURA DE MUROS, NO 
PERÍMETRO URBANO E NOS 
DISTRITOS (CENTRO NOVO, 
VALÉRIO, SAGRADA FAMILIA 
E BARRA GRANDE) 
INCLUINDO O .. 
FORNECIMENTO DE 
MATERIAL. 
OBS. DEVERÃO SER 
UTILIZADAS PARA A PINTURA 
TINTA LATEX ACRILICAS TIPO 
"PREMIUM" A BASE DE ÁGUA. 

03 10.000 M2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE R$ 11,00 R$ 110.000,00 
DEMARAÇÃO DE VIAS (FAIXA 
DE TRAVESSIA DE 
PEDESTRES, FAIXAS 
ELEVADAS, FAIXAS 
LONGITUDINAIS, CONTINUAS, 
HORIZONTAIS, 
ESTACIONAMENTOS(VAGAS -- ; , 

,R 
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ESPECIAIS), SINALIZAÇÕES 
NAS VIAS, ENTRE OUTRAS 
QUE SE FIZEREM 
NECESSÁRIAS), NO 
PERIMETRO URBANO E NOS 

1 DISTRITOS ( CENTRO NOVO, 
BARRA GRANDE, VALÉRIO, 
SAGRADA FAMILIA), 
INCLUINDO FORNECIMENTO 
DE MATERIAL. 
OBS. DEVERÃO SER 
UTILIZADAS TINTA A BASE DE 
RESINA ACRÍLICA, TIPO 
REFLETIVA COM ESPESSURA 
DE 0,6 MM E APLICAÇÃO DE 
PÓ DE VIDRO. 

Total R$ 240.000,00 
- - O custo total estimado do objeto importa no valor aproximado de 

Valor total: R$ 240.000,00. 

Validade da proposta: 60 dias 

Data: 09 de novembro de 2018 
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MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPJ Nº 76.460.526/0001-16 

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

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

CONTRATO ADMINISTRATIVO 
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 350/2017 

CONVITE Nº 013/2017 

Contrato de execução de obra que entre si fazem o Município de 
Planalto e a empresa Empreiteira Diefembach Ltda., na forma abaixo. 

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PLANALTO, pessoa jurídica de direito Público 
Interno, com sede à Praça São Francisco de Assis, 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: EMPREITEIRA DIEFEMBACH LTDA., inscrita no CNPJ sob nº. 
14.035.039/0001-59, com sede na Rua Curitiba nº 650, Centro, Município de Planalto, 
Estado do Paraná, neste ato representada por sua Administradora Srª. MARLISE 
DIEFEMBACH, brasileira, solteira, empresária, portadora do RG nº. 3.418.568-9 
SSP /PR e do CPF nº. 524.359.549-72, residente e domiciliada na Rua Curitiba, nº 650, 
Centro, Município de Planalto, Estado do Paraná. 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
DO OBJETO 
O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa visando a 

prestação de serviços de pintura do meio fio das ruas, com área total de 2.500 M2, a 
serem executados no Município de Planalto, Estado do Paraná. Conforme abaixo 

Item Objeto Quant. Unidade Preço Preço 
unitário total 

1 Contratação de empresa visando a 2.500 M2 2,00 5.000,00 
prestação de serviços de pintura 
do meio fio das ruas com área total 
de 2.500 M2, a serem executados no 
Município de Planalto, Estado do 
Paraná 

TOTAL 5.000,00 
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, atos convocatórios, especificações, proposta da 
licitante, parecer de julgamento, ordem de serviços, legislação pertinente à espécie. 

CLÁUSULA SEGUNDA 
REGIME DE EXECUÇÃO/FISCALIZAÇÃO 
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Execução do presente Contrato dar-se-á sob a forma de execução 
indireta na modalidade de empreitada por preço global. 

Parágrafo Primeiro - A empresa responsabiliza-se pela perfeita 
execução do objeto. 

CLÁUSULA TERCEIRA 
DO VALOR 
Pela execução do objeto ora contratado, a CONTRATANTE, pagará a 

CONTRATADA o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), daqui por diante 
denominado "VALOR CONTRATUAL". 

CLÁUSULA QUARTA 
DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS 
Parágrafo Segundo - Os pagamentos serão efetuados conforme 

medição efetuada pelo Representante do Município de Planalto, e em até 15 (quinze) 
dias após o recebimento da respectiva nota fiscal. 

Parágrafo Terceiro - Os pagamentos decorrentes da execução do objeto 
correrão por conta dos recursos próprios do Município de Planalto. Proveniente da 
seguinte DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso 
490 05.115.15.452.1501-2017 3.3.90.39.000000 , 

CLAUSULA QUINTA 
DOS PRAZOS 
O prazo máximo para a execução e entrega do objeto do presente 

Contrato é de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data fixada para seu 
início com a respectiva Ordem de Serviços a ser expedida pela Secretaria de Obras e 
Serviços Urbanos, podendo ser prorrogado, a critério da Administração nas 
condições previstas em lei. 

CLÁUSULA SEXTA 
DOS TERMOS ADITIVOS 
Serão incorporados a este contrato, mediante TERMOS ADITIVOS, 

qualquer modificação que venha a ser necessária durante a sua vigência, decorrente 
das obrigações assumidas pela CONTRATADA, alterações nas especificações 
quantitativas e qualitativas ou prazos dos serviços prestados a CONTRATANTE. 

CLÁUSULA SÉTIMA 
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 no prazo convencionados. 

Parágrafo Segundo - Constituem obrigações da CONTRATANTE: 
a) Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com as condições 

de preço e prazo estabelecidos nas Cláusulas deste Contrato; 
b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução 

do Contrato; 
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e) Promover, por intermédio do fiscal designado, a fiscalização, 
acompanhamento, conferência e avaliação da execução dos serviços 
objeto deste Contrato; 

d) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 
solicitados pela CONTRATADA. 

Parágrafo Terceiro - Constituem obrigações da CONTRATADA: 
a) Prestar a execução dos serviços de acordo com as especificações 

constantes nas cláusulas deste Contrato 
b) Fornecer todos os equipamentos necessários à execução dos serviços 

(ferramentas, maquinários e aparelhamento), responsabilizando-se 
pela guarda, segurança e proteção de todo o material e equipamento 
utilizado, até a conclusão dos serviços; 

e) Iniciar os serviços objeto deste Contrato, após o recebimento efetivo, 
da ordem de serviço; 

d) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais decorrentes da execução; 

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

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

g) Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre a 
medicina e segurança do trabalho, obrigando seus empregados a 
trabalhar com equipamentos individuais de segurança/ prevenção 
de acidentes de trabalho; 

h) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas 
expensas, no total ou em parte, do objeto do contrato em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução 
ou de materiais empregados. 

i) Toda e qualquer responsabilidade criminal, civil e administrativa 
pela prestação dos serviços objeto do presente contrato caberá única 
e exclusivamente a CONTRATADA. 

CLÁUSULA OITAVA 
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. 
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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 02 (dois) anos, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante o Município de Planalto. 

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

CLÁUSULA DÉCIMA 
DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

O prazo de vigência do presente contrato até 31/03/2018. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
DA CESSÃO DO CONTRATO E SUBCONTRATAÇÃO 

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 DÉCIMA SEGUNDA 
DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na 
Lei nº. 8.666/93, e dos princípios gerais de direito. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 
DO FORO 

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

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

Planalto-Pr., 18 de dezembro de 2017. 

CONTRATANTE CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: . 
·························································· 
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DE: 

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., 13 de Novembro de 2018 

Inácio José Werle - Prefeito Municipal 

Preliminarmente para a autorização solicitada para a 
contratação de empresa especializada visando a prestação de serviços de profissional 
para pintura de postes, muros, meio-fio e demarcação de vias em todo o perímetro 
urbano e nos Distritos (Centro Novo, Barra Grande, Sagrada Família e Valério), do 
Município de Planalto-Pr, com fornecimento de material., encaminhamos: 

PARA: 

PARA: 

PARA: 

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

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

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

Cordialmente, 

~~ k,v---À 
INÁCIO JOSÉ WERLE 
Prefeito Municipal. 
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Planalto-Pr., 13 de Novembro de 2018 

DE: Secretaria de Finanças 

PARA: Prefeito Municipal 

Senhor Prefeito, 

Em atenção à solicitação visando à contratação de empresa especializada 
visando a prestação de serviços de profissional para pintura de postes, muros, meio 
fio e demarcação de vias em todo o perímetro urbano e nos Distritos (Centro Novo, 
Barra Grande, Sagrada Família e Valério), do Município de Planalto-Pr, com 
fornecimento de material, expedido por Vossa Excelência na data de 13/11/2018, 
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 

00580 05.116.15.452.1501.2049 3.3. 90.39.00.00.00000 
00670 05.116.15.452.1501.2053 3.3.90.39.00.00.00000 

Secretário manças 
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MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPJ Nº 76.460.526/0001-16 

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

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

MINUTA EDITAL DE LICITAÇÃO 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº .... ./2018 
SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS 
TIPO:MENORPREÇOPORITEM 

1-PREÂMBULO: 

1.1- O MUNICIPIO DE PLANALTO - ESTADO DO PARANÁ, Setor de Compras e 
Licitações, através do(a) Pregoeiro (a) e respectiva equipe de apoio, designados pela Portaria nº 
O 19/2018, com a devida autorização expedida pelo Prefeito Municipal Sr. Inácio José Werle, de 
conformidade com a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e suas alterações, Decreto Municipal 
de nº 2727/2007 de 26/06/2007, e subsidiariamente a Lei nº. 8.666 de 21 de junho de 1993, suas 
alterações, Lei Complementar 123/06 e Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014 e 
demais legislações aplicáveis, toma pública a realização de licitação, no dia .... ./ .... ./ ..... , às 
..... : ..... ( ..... ) horas, no Prédio da Prefeitura Municipal sito a Praça São Francisco de Assis, nº 
1583, Município de Planalto, Estado do Paraná, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, 
processada pelo SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, nos termos constante no item 2 do 
presente instrumento, nas condições fixadas neste Edital e seus Anexos, sendo a presente 
licitação do tipo MENOR PREÇO POR ITEM com cota exclusiva para ME/EPP: 
Somente será aceita proposta de empresas que não se enquadram como Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte, quando não houver nenhuma ME/EPP proponente 
interessada nos itens exclusivos. 

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

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

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

2-DOOBJETO 

2.1- É objeto desta licitação a contratação de empresa visando a prestação de serviços de 
profissional para pintura de postes, muros, meio-fio e demarcação de vias em todo o perímetro 
urbano e nos Distritos (Centro Novo, Barra Grande, Sagrada Família e Valério), do Município de 
Planalto-Pr, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, nas condições 
fixadas neste edital e seus anexos. 
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02 1 Prestação de serviço de pintura de I M2 / 5.000 
muros, no perímetro urbano e nos 
Distritos ( Centro Novo, Valério, 
Sagrada Família e Barra Grande) 
incluindo o fornecimento de material. 
Obs: Deverão ser utilizadas para a 
pintura látex acrílicas tipo "premium" 
a base de água. 

03 1 Prestação de serviço de demarcação de I M2 / 8.950 
vias (faixas de travessia de pedestres, 
faixas elevadas, faixas longitudinais, 
contínuas, estacionamentos (vagas 
especiais), sinalizações nas vias, entre 
outras que se fizerem necessárias), no 
perímetro urbano e nos Distritos 
(Centro Novo, Valério, Sagrada 
Família e Barra Grande), incluindo o 
fornecimento de materiais. 
Obs: Deverão ser utilizadas tinta a 
base de resina acrílica, tipo refletiva 
com espessura de 0,6 mm. 

O 1 1 Prestação de serviço de pintura de I M2 

MEIO-FIOS, MUROS E POSTES, no 
perímetro urbano e nos Distritos 
(Centro Novo, Valério, Sagrada 
Família e Barra Grande), incluindo o 
fornecimento de material. 
Obs: Deverão ser utilizadas para a 
pintura tintas látex acrílicas tipo 
"premium" a base de água. 

10.000 R$6,85 R$ 68.500,00 

R$7,90 R$39.500,00 

R$8,90 R$79.655,00 

01 1 Prestação de serviço de demarcação de I M2 / 1.050 
vias (faixas de travessia de pedestres, 
faixas elevadas, faixas longitudinais, 
contínuas, estacionamentos (vagas 
especiais), sinalizações nas vias, entre 
outras que se fizerem necessárias), no 
perímetro urbano e nos Distritos 
(Centro Novo, Valério, Sagrada 
Família e Barra Grande), incluindo o 
fornecimento de materiais. 
Obs: Deverão ser utilizadas tinta a 

R$9.345,00 R$8,90 

2 
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refletiva 

2.2- O valor máximo correspondente ao total do objeto é de R$197.000,00 (cento e noventa e 
sete mil reais), conforme demonstrado no Anexo 1, do presente ato convocatório. 

2.3- Em atendimento ao Art. 48, inciso III da LC 123/2006, o item 01 do Lote 01 foi destinado 
ao cumprimento da cota de 25% do total do objeto deste certame, limitando-se ao valor de 
R$80.000,00 conforme inciso Ido mesmo artigo. 

3 - DA ABERTURA: 

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

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

4 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 

4.1- Poderão participar desta licitação todos os interessados e as empresas com o ramo pertinente 
ao seu objeto, legalmente constituída, e que satisfaçam as condições estabelecidas neste Edital. 

4.2- Não poderão participar da presente licitação, as empresas que: 
a) Estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com o Município de Planalto - PR; 
b) Tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública; 
e) Não poderão participar as interessadas que se encontrarem sob falência, concordata, concurso 
de credores, dissolução, liquidação; empresas estrangeiras que não funcionem no País, nem 
aquelas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, ou punidas com suspensão do direito de licitar e contratar com o Município de Planalto, 
bem como servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada ao órgão promotor da licitação ou 
empresa de que tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico. 

4.3- As empresas beneficiadas da LC 123/2006 deverão apresentar declaração de 
enquadramento em regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade, conforme 
modelo constante no anexo VI, que deverá ser entregue a(o) Pregoeira(o) no início ou 
durante a reunião de abertura, ou enviada dentro de um terceiro envelope. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6 - DA PROPOSTA DE PREÇO (ENVELOPE Nº 1): 
_1( •..... - - 

~ 
4 
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6.1- A proposta de preços, a ser entregue através do ENVELOPE Nº 1, deverá preferencialmente 
ser gerada pelo sistema EQUIPLANO auto cotação, ( conforme link: 
http://planalto.pr.gov.br/upload/downloads/esProposta.exe), e apresentada na forma eletrônica 
em (CD) para alimentação do sistema de apuração, e ainda ser impressa em 01 (uma) via, 
devidamente assinada pelo representante legal da Licitante, com poderes para tanto, redigida e 
impressa por meio mecânico ou informatizado, preferencialmente em papel de tamanho A4, 
timbrado da empresa, ou na falta deste, em papel branco, de forma clara, sem emendas, rasuras 
ou entrelinhas, deverá ser elaborada considerando as condições estabelecidas neste edital e 
preferencialmente no modelo de proposta de preços (Anexo I) disponibilizada eletronicamente 
pelo Departamento de Licitação: 

Oc:1+ 

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

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

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

6.4-DESCLASSIFICAÇÃO DAS LICITANTES 

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

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

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

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

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

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

7 - FORMAS DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

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

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

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

8 - DA HABILITAÇÃO. 

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

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

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

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

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

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

8.2.2- Da Qualificação Econômica Financeira 

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

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

8.2.4- Qualificação Técnica 

8.2.4.1- Prova de registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - 
CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU; 

8.2.4.2- Prova de registro do profissional da empresa no Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia- CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU; 

8.2.4.3- Declaração de responsabilidade técnica, indicando o responsável pela execução dos 
serviços ( anexo VII); 

8.2.5 - Documentos Complementares: 

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

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

8.2.5.3 - Declaração de Idoneidade ( anexo IV) 

8.2.5.4 - Declaração de Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do Artigo 7º da Constituição 

7 
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Federal (anexo V); 

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

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

{)30 

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

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

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

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

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

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

8.3. 7- Os documentos que serão autenticados por membros da comissão de Pregão deverão ser 
apresentados em até 01 (um) dia útil anterior à data prevista para a abertura dos envelopes, 
evitando assim, situações que atrasem o procedimento do certame. A autenticação, quando feita 
pelos membros da comissão de licitação do Município de Planalto - PR, poderá ser efetuada, em 
horário de expediente, na sala de licitações do prédio sede da Prefeitura Municipal de Planalto - 
PR, situada na Praça São Francisco de Assis, nº 1583 - Centro, no horário das 08:30 às 11 :30 e 
das 13:30 às 17:30 h., sem custo algum para a empresa interessada em participar do certame, 
desde que acompanhados dos originais para que sejam realizadas as conferencias necessárias. 

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

~~ 8 
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presente licitação. 

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

9 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 

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

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

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

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

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

10 - DO JULGAMENTO: 

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

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

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

10.1.3- A etapa de habilitação compreenderá a verificação e análise dos documentos 
apresentados no envelope "Documentos de Habilitação" da licitante classificada em primeiro 
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lugar, relativamente ao atendimento das exigências constantes do presente Edital, inclusive das 
condições quanto ao atendimento da EXCLUSIVIDADE PARA ME/EPP NO LOTE 01. 

10.2- Etapa de Classificação de Preços: 

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

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

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

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

10.2.4.1- O valor máximo, em reais, das propostas a serem admitidas para a etapa de lances 
verbais, conforme subitem 10.2.4, será o valor da proposta válida de menor preço, multiplicado 
por 1,10 (um virgula dez), desprezando-se a terceira casa decimal. 

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

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

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

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

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

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

10 
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10.2.11- Caso não se efetive nenhum lance verbal, será verificado a compatibilidade entre a 
proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação. 

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

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

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

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

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

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

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

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

10.3.1- Para o LOTE 02 os beneficiários da Lei Complementar nº 123/2006, caso sua proposta 
se situe no intervalo até 5% ( cinco por cento) de menor preço de licitante não beneficiário da 
mesma LC 123/2006, podem reformular no ato a sua proposta de preço para outro de menor 
valor caracterizando desempate legal. 

10.3.2 - Os licitantes logo após a abertura dos Envelopes "l" contendo a proposta de preço, que 
se apresentaram como beneficiários da LC 123/2006, tem a oportunidade de cotejar seus preços 
com os demais licitantes não beneficiários da mesma lei, para reformularem suas ofertas para a 
situação de menor preço, e, assim, ser classificado em primeiro lugar. 

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

10.4.1- Efetuados os procedimentos previstos no item 10.2 e 10.3 deste Edital, e sendo aceitável 
a proposta classificada em primeiro lugar, o(a) Pregoeiro (a) anunciará a abertura do envelope 

1 4/ ~ 11 
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referente aos "Documentos de Habilitação" desta licitante. 

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

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

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

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

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

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

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

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

12 
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10.4.9- Os envelopes com os documentos relativos à habilitação das licitantes não declaradas 
vencedoras permanecerão em poder do(a) Pregoeiro (a), devidamente lacrados, até que seja 
retirada a nota de empenho pela licitante vencedora. Após esse fato, ficarão por 20 (vinte) dias 
correntes à disposição das licitantes interessadas. Findo esse prazo, sem que sejam retirados, 
serão destruídos. 

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

036 

11 - DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

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

12 - DO GESTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

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

13- DA ALTERAÇÃO E DO CANCELAMENTO DA ATA 

13.1 - A alteração da Ata de Registro de Preços e o cancelamento do registro do fornecedor 
obedecerão à disciplina do Decreto nº 4673/2017. 
13.2 - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, 
inclusive o acréscimo de que trata o § 1 ° do art. 65 da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo da 
possibilidade de alterações dos contratos eventualmente firmados. 
13.3 - Durante a vigência do Registro de Preços, os valores registrados não serão reajustados. 
13.4- Caso haja alteração imprevisível no custo, caberá ao contratado requerer e demonstrar 
documentalmente, a necessidade de reequilíbrio econômico-financeiro, com fundamento no 
artigo 65, II, "d", da Lei nº 8.666/93. 
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13.5- O Registro de Preços poderá ser cancelado nas seguintes ocasiões: 
13.5.1- A pedido, quando comprovar estar impossibilitado de cumprir as suas exigências por 
ocorrência de casos fortuitos ou de força maior, devidamente comprovado; 
13.5.2- Por iniciativa do órgão ou entidade responsável, quando a empresa: 
13.5.2.1- Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
13.5.2.2- Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido no edital, a respectiva 
Nota de Empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

13.5.2.3- Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tomar superior 
àqueles praticados no mercado; 
13.6- Além dos motivos já previstos, também constituirão motivos para o cancelamento 
unilateral da Ata de Registro de Preços os descritos nos artigos 77 a 80 da Lei 8.666/93. 
13.7- O cancelamento de registro do fornecedor será devidamente autuado no respectivo 
processo administrativo, e ensejará aditamento da Ata pelo órgão ou entidade responsável, que 
deverá informar aos demais fornecedores registrados a nova ordem de registro. 

14- CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

14.1 - A prestação de serviços será realizada conforme calendário da Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e Urbanismo, que será definido posteriormente a contratação da empresa vencedora do certame. 

A empresa contratada só poderá realizar o serviço após recebimento do requerimento 
formal emitido pela Secretaria Municipal solicitante; 

14.2. Padrão De Pintura: 

14.2.1 Os Postes e muros serão pintados na cor branca e deverá obedecer a solicitação da 
Secretaria de Urbanismo, sendo que postes até 1,5 m de altura, muros até altura necessária que 
deverá ser consultada com o secretário de Urbanismo. 
14.2.2 Serão pintados todos os postes, meio-fio e muros que circundam o município; ou seja, 
independe o lado que o Poste de energia estiver alocado; 
14.2.3 Os meio fios deverão ser pintados nas cores branca e quando couber sinalização, amarela; 
14.2.4 Na execução destes serviços deverão ser utilizadas tintas látex acrílicas tipo "premium". 
14.2.5. Antes da aplicação da tinta, a empresa licitante deverá proceder a limpeza dos postes e 
meio fio com lixamento quando for necessário. 

14.3 - O requerimento mencionado no subitem anterior deverá conter as seguintes informações: 
a) Identificação da Secretaria solicitante; 
b) Local onde será realizado o serviço; 
c) Data de início do serviço; 
d) Definição do serviço a ser realizado; 
e) Assinatura do Secretário Municipal solicitante; 

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

14 
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14.5- A empresa licitante deve negar o fornecimento dos itens e a prestação dos serviços caso 
estes sejam solicitados sem a elaboração do requerimento e as informações previstas no subitem. 

14.6- Não serão pagos serviços mal executados até que a empresa refaça o serviço com a 
qualidade exigida. 

14.7- Nos preços contratados deverão estar inclusos todos os insumos que o compõe, tais como 
as despesas com impostos, taxas, seguros, alimentação, transportes e ou quaisquer outros que 
incidam no preço final da prestação do serviço. 

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

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

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

14.11- As solicitações deverão ser carimbadas e assinadas pela comissão de recebimento, para 
fins de recebimento definitivo dos produtos. 

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

14.13 - A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de 
sua assinatura. 

15- SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, RESCISÃO E MULTA: 
15.1- DAS SANÇÕES POR DESCUMPRIMENTO DA PROPOSTA - FASE PRÉ 
CONTRATUAL; 
15.1.1- À proponente que não honrar a proposta protocolada ou solicitar a desistência dela, 
poderão ser aplicadas, a critério da Administração, as seguintes penalidades: 
15.1.1.1- Multa de até 2,0 % (dois por cento) do valor global proposto, no caso de desistência de 
proposta protocolada, e ainda poderão ser aplicadas, neste caso, as penalidades dos itens 
seguintes; 
15.1.1.2- Suspensão do direito de licitar pelo prazo que a autoridade competente fixar, segundo 
graduação que for estipulada em razão da natureza da falta; 
15.1.1.3- A declaração de inidoneidade para licitar na Administração Municipal. ;../. 
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15.1.1.4- 10% ( dez por cento) sobre o valor total dos itens vencedores da licitação, no caso de 
recusa injustificada da licitante adjudicatária em firmar o instrumento de contrato ou deixar de 
apresentar os documentos exigidos para a sua celebração, nos prazos e condições estabelecidas 
neste Edital; 
15.2- DAS SANÇÕES POR INADIMPLENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - 
FASE CONTRATUAL 
15.2.1- Sem prejuízo das demais penalidades previstas na legislação em vigor, a Ata de Registro 
de Preços que se tornar inadimplente, ou cuja justificativa não seja aceita pela Administração, 
estará sujeito as seguintes sanções cumulativas ou não, conforme estabelece a Lei de Licitações. 
15.2.2- A Contratada inadimplente será aplicada total ou parcialmente, às sanções legais, a saber: 
a) Advertência; 
b) Multa administrativa, graduáveis conforme a gravidade da infração; 
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, emissão de declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos e inclusão na lista de impedidos de 
licitar junto ao Tribunal de Conta do Estado do Paraná, a licitante que: 
1. Convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar a Ata de Registro de 
Preços; 
2. Deixar de entregar documentação exigida no edital; 
3. Apresentar documentação falsa; 
4. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 
5. Não mantiver a proposta; 
6. Falhar ou fraudar na execução da Ata de Registro de Preços; 
7. Comportar-se de modo inidôneo; 
8. Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal. 

15.2.3- A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução da Ata de 
Registro de Preços, sujeitará o detentor da Ata à multa de mora, que será graduada de acordo 
com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos. 
a) Ocorrendo atraso, ou não realização da entrega do objeto conforme contratualidade, 
injustificado, a Detentora incidirá em multa na ordem de 1 % (um por cento) sobre o valor total 
percebido pela Detentora, por dia de atraso na entrega. 
b) 10% ( dez por cento) sobre o valor da Ata de Registro de Preços, em caso de descumprimento 
total da obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar a Ata de Registro de 
Preços, ou ainda na hipótese de negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 1 O (dez) dias 
contados da ata de sua convocação; 
e) 10% ( dez por cento) sobre o valor da Ata de Registro de Preços por infração a qualquer 
cláusula ou condição da Ata de Registro de Preços, aplicada em dobro na reincidência; 
d) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do 
fornecimento do objeto; 
e) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento do objeto em atraso por 
cada dia subsequente ao trigésimo; 
f) 2% ( dois por cento) sobre o valor da Ata de Registro de Preços, por infração à qualquer 
cláusula ou condição da Ata de Registro de Preços, aplicada em dobro na reincidência; 
g) 10% ( dez por cento) sobre o valor total do período de vigência da Ata de Registro de Preços, 
contados da última prorrogação, no caso de rescisão da Ata de Registro de Preços por ato 
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unilateral da administração, motivado por culpa da Detentora, garantida defesa prévia, 
independentemente das demais sanções cabíveis; 

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

16- DO REAJUSTE 

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

16.2 - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pela Detentora da Ata, esta deverá 
comprovar a quebra do equilíbrio econômico-financeiro do fornecimento, por meio de 
apresentação de planilha(s) detalhada(s) de custos seguindo a mesma metodologia da 
composição da proposta e documentação correlata (lista de preços de fabricantes, notas fiscais de 
aquisição de produtos e/ou matérias-primas, etc), que comprovem que a contratação tomou-se 
inviável nas condições inicialmente avençadas. 
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16.3 - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Município de Planalto, este deverá 
comprovar o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro da Ata, em prejuízo da 
Municipalidade. 

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

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

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

17- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

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

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

DOTAÇÕES 
Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso 

00580 05. l 16.15.452.1501.2049 3.3.90.39.00.00.00000 
00670 05.l 16.15.452.1501.2053 3.3.90.39.00.00.00000 

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

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

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

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

17. 7- O pagamento será efetuado pela Tesouraria do Licitador/Contratante. 
_..,, - 
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17.8- Em caso de não cumprimento pela contratada de disposição contratual, os pagamentos 
poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer outras disposições 
contratuais. 

18-DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DOS RECURSOS 

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

a) Protocolo no Departamento de Licitação do Município de Planalto - PR., na Praça São 
Francisco de Assis, nº 1583, centro, de 2ª a 6ª feira, no horário compreendido entre as 07h30 e 
1 lh30 e das 13h00 e 17h00. 
b) Recebimento via postal, por qualquer forma de entrega, contando-se o prazo de recebimento, 
não o prazo de postagem; 

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

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

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

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

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

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

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

19 - VIGÊNCIA E EXECUÇÃO 

19.1 - O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (dose) meses, contados a partir 
da data de assinatura do instrumento contatual, não podendo ser prorrogado. , 
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20 - DA CONTRATAÇÃO 
20.1- As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas por termo de Ata de 
Registro de Preços celebrado entre o Município de Planalto, que será denominada de 
CONTRATANTE, e a licitante vencedora que será denominada de DETENTORA DA ATA, a 
qual observará todas as normas legais e regulamentares, além das previstas neste Edital e seus 
Anexos. 

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

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

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

20.3.1- É vedada a subcontratação total ou parcial da Ata de Registro de Preços. 

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

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

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

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

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

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

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

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

22 - ANEXOS DO EDITAL 

22.1- Integram o presente Edital, dele fazendo parte como se transcrita em seu corpo: 
ANEXO I - Proposta de Preços (arquivo digital); 
ANEXO II- Modelo de Carta de Credenciamento; 
ANEXO III - Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação; 
ANEXO IV - Modelo de Declaração de Idoneidade; 
ANEXO V - Modelo de Declaração de Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do Artigo 7º 
da Constituição Federal; 
ANEXO VI - Modelo de declaração de enquadramento de ME ou EPP 
ANEXO VII-Declaração De Responsabilidade Técnica 
ANEXO VIII - Minuta de Ata de Registro de Preço; 
ANEXO IX - Termo de Referência 

Planalto-PR, de de . 

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

ANEXO II - CARTA DE CREDENCIAMENTO 

Credenciamos o(a) Sr.(a) ~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
portador(a) da cédula de identidade sob nº 

e CPF sob nº ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~-" 

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

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

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

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

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente 

Loc~ed~a / / ~~~~ 

NOME: 

RG/CPF 

CARGO 

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

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO 

( documento obrigatório) 

O representante legal da empresa _ 

_________________ , na qualidade de Proponente do procedimento 

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

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

requisitos de habilitação exigidos no respectivo edital de licitação. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

Local e data / / ---- 

NOME: 

RG/CPF 

CARGO 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº .... ./2018 

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

ENDEREÇO FONE: _ 

MUNICIPIO: EST. 
------- 

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

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

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

Local e data / / 
---- 

NOME: 

RG/CPF 

CARGO 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº .... ./2018 

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

ENDEREÇO FONE: _ 

MUNICIPIO: -------------- EST. ------- 

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade de 

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

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

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

regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso 

XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

Loc~ed~a / / ---- 

NOME: 

RG/CPF 

CARGO 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº ..... /2018 

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

MUNICIPIO: EST. ------- 

O representante legal da empresa. _ 

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

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

Local e data / / ---- 

NOME: 

RG/CPF 

CARGO 
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Pregão ..... ./2018 
ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

RAZÃO SOCIAL: 
---------------------- 

ENDEREÇO FONE: _ 

MUNICIPIO: EST. 
------- 

Declaramos conforme solicitado no edital em epígrafe que o responsável 
técnico referente a execução dos serviços, caso venhamos a vencer a referida licitação é: 

NOME ESPECIALIDADE CREA/CAU ASSINATURA 
Nº 

Declaramos, outrossim, que o(s) profissional(is) acima relacionado(s) 
pertence(m) ao nosso quadro técnico de profissionais. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente 

Local e data / / 
---- 

NOME: 

RG/CPF 

CARGO 

27 



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 

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

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

PREGÃO PRESENCIAL Nº .... /2018 

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

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

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

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. O objeto desta Ata é a contratação de empresa visando a prestação de serviços de 
profissional para pintura de postes, muros, meio-fio e demarcação de vias em todo o perímetro 
urbano e nos Distritos (Centro Novo, Barra Grande, Sagrada Família e Valério), do Município de 
Planalto-Pr, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS conforme 
esQecifica9ões do Termo de Referência e quantidades estabelecidas abaixo: - 

DESCRIÇÃO/ MARCA/ PREÇO PREÇO ITEM 
ESPECIFICAÇÃO FABRICA QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL 

NTE R$ R$ 

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

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

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA AQUISIÇÃO 
3.1. A aquisição obedecerá à conveniência e as necessidades do Município de Planalto - PR. 
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3.2._ 0 Município de Planalto efetuará seus pedidos à Detentora da Ata nos termos da 
Cláusula Quarta desta Ata, mediante comprovante de recebimento por qualquer meio, inclusive 
fac-simile ou e-mail, o qual deverá conter além dos requisitos da Cláusula Quarta, as seguintes 
informações: 

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

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

4. CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 
4.1. A prestação do objeto da presente licitação será efetuada conforme necessidade do 

Município, atendendo a todos os requisitos constantes no item 14 do edital, a qual somente 
poderá ocorrer posteriormente à elaboração de requerimento de compra pela Secretaria 
Municipal solicitante, nos termos do subitem seguinte. 

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

a) Identificação da Secretaria Municipal solicitante; 
b) Discriminação dos serviços a serem prestados; 
e) Local da prestação dos serviços; 
d) Prazo para execução: 
e) Quantidade e medidas, quando for o caso; 
f) Justificativa da quantidade requisitada e a necessidade; 
g) Assinatura da( o) Secretária( o) Municipal solicitante. 

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

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

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

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

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

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

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

5. CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

29 



MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPJ Nº 76.460.526/0001-16 

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

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

5.1. O pagamento será efetuado através de transferência eletrônica, para conta em 
nome da Pessoa Jurídica contratada, à vista da fatura/nota fiscal por ele apresentada, nos 
prazos definidos no item 17 do edital. 

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

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

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

DOTAÇÕES 
Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso 

00580 05.l 16.15.452.1501.2049 3.3.90.39.00.00.00000 
00670 05.116.15.452.1501.2053 3.3.90.39.00.00.00000 

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

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

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

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

6.4. Ficam credenciados pela Administração do Município, para fiscalização da Ata de 
Registro de Preços, bem como prestar toda assistência e orientação que se fizer necessária, o 
servidor Milto Conceição da Costa para, junto ao representante da Detentora da Ata, solicitar a 
correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas, as quais, se não sanadas 
no prazo estabelecido, serão objeto de comunicação oficial à Detentora da Ata, para aplicação 
das penalidades cabíveis. 

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

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
7.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.9. É proibido o pedido de revisão com efeito retroativo. 

Olf53 

7.10. Não cabe repactuação ou reajuste de preços da contratação, salvo nos casos previstos 
acima. 

7.11. Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada da 
Ata de Registro de Preços aos órgãos participantes, se houver. 
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8. CLÁUSULA OITAVA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO 
8.1. O fornecedor terá o seu registro cancelado por despacho do órgão gerenciador, 

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

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

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

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

decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente 
comprovados e justificados: 

8.2.1. Por razões de interesse público; 
8.2.2. A pedido do fornecedor. 
8.2.3. Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o 

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

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

a) Não retirar a nota de empenho, ou não assinar o contrato, quando convocada 
dentro do prazo de validade da proposta; 

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

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

9.3- A Detentora da Ata inadimplente será aplicada total ou parcialmente, às sanções 
legais, a saber: 

a) Advertência; 
b) Multa administrativa, graduáveis conforme a gravidade da infração; 
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, emissão de declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos e inclusão na lista de impedidos de 
licitar junto ao Tribunal de Conta do Estado do Paraná, a licitante que: 

1. Convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato; 
2. Deixar de entregar documentação exigida no edital; 
3. Apresentar documentação falsa; 
4. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 
5. Não mantiver a proposta; 
6. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 
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7. Comportar-se de modo inidôneo; 
8. Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal. 
9.4 - A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução da Ata, 

sujeitará a Detentora à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, 
obedecidos os seguintes limites máximos. 

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

b) 10% ( dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da 
obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar a Ata ou ainda na hipótese de 
negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 1 O ( dez) dias contados da ata de sua 
convocação; 

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

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

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

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

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

9.5. Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a natureza e a 
gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na 
prática do ato conforme discriminado a seguir: 

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

2) Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais nº 8.666/93 e 
10.520/02, assim como em decreto regulamentador do pregão, sujeitando-se os infratores às 
cominações legais, garantida a previa e ampla defesa em processo administrativo. 

3) a multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda 
unilateralmente a Ata e aplique as demais sanções previstas na lei. 

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

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

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

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

8) serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e 
impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nas 
disposições legais citadas. 
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9) serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 
administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a punição, os que 
incorram em outros ilícitos previstos em lei. 

~5b 

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DO PREÇO 
10.1. Durante a vigência de cada contratação, os preços são fixos e irreajustáveis. 

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

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

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

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

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

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
14.1. A execução da Ata de Registro de Preços, bem como os casos nele omissos, regular 

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

14.2. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando-lhe todos os seus 
dispositivos, o edital do Pregão Presencial SRP nº ... ./2018 , o seu respectivo Termo de 
referência, e a proposta da empresa. 

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

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

Planalto - PR, de de 2018. 

Inácio José Werle 
Prefeito Municipal 

Detentora da Ata (NOME) 
Representante Legal 
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PARECER JURÍDICO 

Senhor Prefeito, 

RELATÓRIO 

1. Trata-se de procedimento licitatório, na modalidade Pregão Presencial, 
com vistas à contratação de empresa visando a prestação de serviços de pintura de 
postes, muros, meio-fio e demarcação de vias do Município de Planalto-PR, cujas 
especificações estão estabelecidas em solicitação data de 13 de novembro de 2018, 
conforme especificações do Termo de Referência. 

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

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

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

a) Solicitação; 

b) Termo de referência; 
e) Orçamentos; 

d) Despacho do Prefeito Municipal determinando a remessa dos 
presentes autos ao Contador para indicação de recursos de ordem 
orçamentária para garantir a despesa; Remessa à Procuradoria 
Jurídica para emissão de parecer jurídico, datado de 13 de novembro 
de 2018; 

e) Parecer Contábil da Secretaria de finanças datado de 13 de 
novembro de 2018; 

f) Minuta do edital, anexos e minuta do contrato; 

5. Na sequência, em data de 19 de novembro de 2018, o processo foi 
remetido a esta Procuradoria, para a análise prévia dos aspectos jurídicos da 
minuta de edital elaborada e minuta do contrato, prescrita no art. 38, parágrafo 
único, da Lei n° 8.666/93. Este Parecer, portanto, tem o escopo de assistir a 

PARECER JURÍDICO - PROCURADORIA JURÍDICA 
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municipalidade no controle interno da legalidade dos atos administrativos 
praticados na fase preparatória da licitação. 

ANÁLISE JURÍDICA 

1. DA ADEQUAÇÃO DA MODALIDADE LICITATÓRIA ELEITA 

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

7. Nos termos do parágrafo único do art. 1° do referido diploma lega11, 
são considerados bens e serviços comuns aqueles cujos padrões de desempenho e 
qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de 
especificações usuais no mercado. 

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

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

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

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

12. Por fim, o artigo 2º do Decreto nº 7.892, de 2003 enumera as 
situações nas quais deverá ser adotado, preferencialmente, o Sistema de Registro 
de Preços. Tais hipóteses não são exaustivas, dependendo a utilização de referido 
sistema mais do atendimento ao interesse público do que do enquadramento preciso em uma delas. 

I 

Art. 1° da Lei nº 10.520/2002: "Para aquisição de bens e serviços comuns. poderá ser adotada a licitação na modalidade de 
pregão, que será regida por esta lei. Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços comuns. para os fins e efeitos deste 
artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado." 
2 
Art 11. As compras e contratações de bens e serviços comuns, no âmbito da Umâo, dos Estados, do Distrito federal e dos Mumdp1os, quando efetuadas pelo 

sistema de registro de preços previsto no srt. 15 da lei n º 8.666, de 21 de ;unho de 1993, poderão adotar a modalidade de pregão, conforme regulamento especifico. 
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13. A Administração Municipal acertadamente pretende que a contratação se dê por Ata de Registro de Preços. 

II. DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A REALIZAÇÃO DO PREGÃO 

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

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

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

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

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

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

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

2.1. Da justificativa da contratação 

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

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

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

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

21. A Lei n° 10.520/2002 (art. 3°, 1) determina também que a autoridade 
competente estabeleça, de modo motivado, as exigências de 
habilitação/qualificação, os critérios de aceitação das propostas, as sanções por 
inadimplemento e as cláusulas do futuro contrato. Estes quesitos foram atendidos 
na minuta do edital e do contrato administrativo. 

2.2. Do Termo de Referência e da definição do objeto 

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

23. Em atendimento à exigência legal, o termo de referência fora 
devidamente juntado aos autos deve ser chancelado pelo Prefeito Municipal, eis que 
ainda não há autorização para a contratação. 

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

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

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

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

2.3. Da pesquisa de preços e do orçamento estimado 

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

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

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

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

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

4.561/2010-1ª Câmara). 

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

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

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

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

d) Data e local de expedição dos orçamentos apresentados (AC-3889-25/09- 1). 
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34. Ademais, vale asseverar que a adequada pesquisa de preços é 
essencial para aquilatar o orçamento da contratação, sendo imprescindível para a 
verificar a existência de recursos suficientes para acobertá-la. 

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

36. No presente caso, houve a apresentação de 03 (três) orçamentos, bem 
como apresentação de justificativa pelo Secretário de Administração de que os 
preços estão dentro dos parâmetros de mercado, o que foi constado em pesquisa 
por amostragem na internet, tendo em vista a impossibilidade de consulta junto ao Banco de Preços. 

37. Friso que é essencial uma pesquisa efetiva de preços, devendo a CPL 
se ater às formas de pesquisa junto ao Banco de Preços e contratos com outros 
municípios vizinhos, a fim de basilar o preço do produto a ser licitado, 
recomendando seja realizada pesquisa escorreita no presente caso. 

2.4. Das Exigências de Habilitação 

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

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

Dos critérios de Aceitação das Propostas 

40. Outra exigência da Lei n° 10.520/2002 é que a autoridade competente 
defina os critérios de aceitação das propostas feitas pelos licitantes (art. 3º, I). 
41. 

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

4 
Art, 18, 1 da LC nº 123/2006; Art. 6° do Decreto nº 6.204/2007 e art. 34 da Lei nº 1 1.488/2007. 
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2.5. Da Previsão de existência de recursos orçamentários 

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

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

2.6. Autorização para a abertura da licitação 

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

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

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

47. Segundo o art. 21, incisos VIII e IX do Decreto nº 3.555/2000, o 
processo licitatório deve ser instruído com a minuta de edital e seus anexos, dentre 
os quais a minuta do contrato - o que foi atendido. 

CONCLUSÃO 

48. Ante o exposto, a proposição está em condições de ser aprovada, 
desde ue observadas todas as recomenda ões dis ostas no resente parecer, especialmente: 

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

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

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

d) Deve ser juntado aos autos parecer contábil que atenda às exigências legais; 
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e) Solicito que a justificativa para a não utilização de tais critérios e métodos 
deverá vir por escrito aos autos, sob responsabilidade de quem as declarar; 

f) É necessário que o Ilustre Prefeito Municipal emita autorização 
para a realização da presente licitação. 

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

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

Após, à consideração superior. 

Planalto/PR, 19 de novembro de 2018. 
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MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPJ Nº 76.460.526/0001-16 

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

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

AUTORIZAÇÃO PARA LICITAÇÃO 

Planalto-Pr., 19 de novembro de 2018. 

DE: Inácio José Werle 

PARA: 
Pregoeira/ Comissão de Licitações 

Considerando as informações e pareceres contidos no presente Processo, 
Autorizo a Licitação sob a Modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, pelo 
critério de julgamento de MENOR PREÇO POR ITEM, que tem por objeto à 
contratação de empresa especializada visando a prestação de serviços de 
profissional para pintura de postes, muros, meio-fio e demarcação de vias em todo 
o perímetro urbano e nos Distritos (Centro Novo, Barra Grande, Sagrada Família e 
Valério), do Município de Planalto-Pr, com fornecimento de material, 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 019/2018. 

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

_j~ k~Á 
~ INÁCIO JOSÉ WERLE 

Prefeito Municipal 
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MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPJ Nº 76.460.526/0001-16 

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

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

EDITAL DE LICITAÇÃO 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 097/2018 
SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS 
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 

1-PREÂMBULO: 

1.1- O MUNICIPIO DE PLANALTO - ESTADO DO PARANÁ, Setor de Compras e 
Licitações, através do(a) Pregoeiro (a) e respectiva equipe de apoio, designados pela Portaria nº 
O 19/2018, com a devida autorização expedida pelo Prefeito Municipal Sr. Inácio José Werle, de 
conformidade com a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e suas alterações, Decreto Municipal 
de nº 2727/2007 de 26/06/2007, e subsidiariamente a Lei nº. 8.666 de 21 de junho de 1993, suas 
alterações, Lei Complementar 123/06 e Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014 e 
demais legislações aplicáveis, torna pública a realização de licitação, no dia 03/12/2018 às 08:30 
(oito e trinta) horas, no Prédio da Prefeitura Municipal sito a Praça São Francisco de Assis, nº 
1583, Município de Planalto, Estado do Paraná, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, 
processada pelo SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, nos termos constante no item 2 do 
presente instrumento, nas condições fixadas neste Edital e seus Anexos, sendo a presente 
licitação do tipo MENOR PREÇO POR ITEM com cota exclusiva para ME/EPP: 
Somente será aceita proposta de empresas que não se enquadram como Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte, quando não houver nenhuma ME/EPP proponente 
interessada nos itens exclusivos. 

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

1.2- Recebimento dos envelopes para protocolo, propostas e documentação de habilitação, 
deverão ser entregues no máximo até às 08:30 (oito e trinta) horas do dia 03/12/2018. 

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

2-DOOBJETO 

2.1- É objeto desta licitação a contratação de empresa visando a prestação de serviços de 
profissional para pintura de postes, muros, meio-fio e demarcação de vias em todo o perímetro 
urbano e nos Distritos (Centro Novo, Barra Grande, Sagrada Família e Valério), do Município de 
Planalto-Pr, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, nas condições fixadas neste edital e seus anexos. 



MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPJ Nº 76.460.526/0001-16 

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000. 
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02 1 Prestação de serviço de pintura de / M2 / 5.000 
muros, no perímetro urbano e nos 
Distritos ( Centro Novo, Valério, 
Sagrada Família e Barra Grande) 
incluindo o fornecimento de material. 
Obs: Deverão ser utilizadas para a 
pintura látex acrílicas tipo "premium" 
a base de água. 

O 1 1 Prestação de serviço de pintura de / M2 

MEIO-FIOS, MUROS E POSTES, no 
perímetro urbano e nos Distritos 
(Centro Novo, Valério, Sagrada 
Família e Barra Grande), incluindo o 
fornecimento de material. 
Obs: Deverão ser utilizadas para a 
pintura tintas látex acrílicas tipo 
"premium" a base de água. 

10.000 R$6,85 R$ 68.500,00 

R$7,90 R$39.500,00 

03 1 Prestação de serviço de demarcação de / M2 / 8.950 
vias (faixas de travessia de pedestres, 
faixas elevadas, faixas longitudinais, 
contínuas, estacionamentos (vagas 
especiais), sinalizações nas vias, entre 
outras que se fizerem necessárias), no 
perímetro urbano e nos Distritos 
(Centro Novo, Valério, Sagrada 
Família e Barra Grande), incluindo o 
fornecimento de materiais. 
Obs: Deverão ser utilizadas tinta a 
base de resina acrílica, tipo refletiva 
com espessura de 0,6 mm. 

01 1 Prestação de serviço de demarcação de / M2 / 1.050 
vias (faixas de travessia de pedestres, 
faixas elevadas, faixas longitudinais, 
contínuas, estacionamentos (vagas 
especiais), sinalizações nas vias, entre 
outras que se fizerem necessárias), no 
perímetro urbano e nos Distritos 
(Centro Novo, Valério, Sagrada 
Família e Barra Grande), incluindo o 
fornecimento de materiais. 
Obs: Deverão ser utilizadas tinta a 

R$8,90 R$79.655,00 

R$8,90 R$9.345,00 

2 
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resina acrílica, tipo 
com espessura de 0,6 mm. 

2.2- O valor máximo correspondente ao total do objeto é de R$197.000,00 (cento e noventa e 
sete mil reais), conforme demonstrado no Anexo I, do presente ato convocatório. 

2.3- Em atendimento ao Art. 48, inciso III da LC 123/2006, o item 01 do Lote 01 foi destinado 
ao cumprimento da cota de 25% do total do objeto deste certame, limitando-se ao valor de 
R$80.000,00 conforme inciso Ido mesmo artigo. 

3 - DA ABERTURA: 

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

LOCAL: Prefeitura Municipal de Planalto - PR 
Praça São Francisco de Assis, nº 1583 - Centro - CEP: 85.750-000. 
Planalto - PR 
DATA: 03/12/2018. 
HORA: 08:30 horas. 

4 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 

4.1- Poderão participar desta licitação todos os interessados e as empresas com o ramo pertinente 
ao seu objeto, legalmente constituída, e que satisfaçam as condições estabelecidas neste Edital. 

4.2- Não poderão participar da presente licitação, as empresas que: 
a) Estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com o Município de Planalto - PR; 

b) Tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública; 
e) Não poderão participar as interessadas que se encontrarem sob falência, concordata, concurso 
de credores, dissolução, liquidação; empresas estrangeiras que não funcionem no País, nem 
aquelas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, ou punidas com suspensão do direito de licitar e contratar com o Município de Planalto, 
bem como servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada ao órgão promotor da licitação ou 
empresa de que tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico. 

4.3- As empresas beneficiadas da LC 123/2006 deverão apresentar declaração de 
enquadramento em regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade, conforme 
modelo constante no anexo VI, que deverá ser entregue a( o) Pregoeira( o) no início ou 
durante a reunião de abertura, ou enviada dentro de um terceiro envelope. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.4- DESCLASSIFICAÇÃO DAS LICITANTES 

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

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

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

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

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

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

7 - FORMAS DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

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

ENVELOPE I - PROPOSTA DE PREÇOS 
MUNICIPIO DE PLANALTO 
(NOME COMPLETO DO LICITANTE) 
(CNPJ DA LICITANTE) 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 097/2018 

ENVELOPE II - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
MUNICIPIO DE PLANALTO 
(NOME COMPLETO DO LICITANTE) 
(CNPJ DA LICITANTE) 
PREGÃO PRESENCIAL Nº.097/2018 

8 - DA HABILITAÇÃO. 

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

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

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

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

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

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

8.2.2- Da Qualificação Econômica Financeira 

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

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

8.2.4- Qualificação Técnica 

8.2.4.1- Prova de registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - 
CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU; 

8.2.4.2- Prova de registro do profissional da empresa no Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia- CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU; 

8.2.4.3- Declaração de responsabilidade técnica, indicando o responsável pela execução dos serviços (anexo VII); 

8.2.5 - Documentos Complementares: 

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

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

8.2.5.3 - Declaração de Idoneidade ( anexo IV) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8.3. 7- Os documentos que serão autenticados por membros da comissão de Pregão deverão ser 
apresentados em até 01 (um) dia útil anterior à data prevista para a abertura dos envelopes, 
evitando assim, situações que atrasem o procedimento do certame. A autenticação, quando feita 
pelos membros da comissão de licitação do Município de Planalto - PR, poderá ser efetuada, em 
horário de expediente, na sala de licitações do prédio sede da Prefeitura Municipal de Planalto - 
PR, situada na Praça São Francisco de Assis, nº 1583 - Centro, no horário das 08:30 às 11 :30 e 
das 13:30 às 17:30 h., sem custo algum para a empresa interessada em participar do certame, 
desde que acompanhados dos originais para que sejam realizadas as conferencias necessárias. 

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

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

9 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 

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

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

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

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

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

10 - DO JULGAMENTO: 

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

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

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

10.1.3- A etapa de habilitação compreenderá a verificação e análise dos documentos 
apresentados no envelope "Documentos de Habilitação" da licitante classificada em primeiro 
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lugar, relativamente ao atendimento das exigências constantes do presente Edital, inclusive das 
condições quanto ao atendimento da EXCLUSIVIDADE PARA ME/EPP NO LOTE O 1. 

10.2- Etapa de Classificação de Preços: 

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

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

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

10.2.4- O(a) Pregoeiro (a) classificará a licitante da proposta de menor preço para cada item e 
aquelas licitantes que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 
10 %(dez por cento), relativamente à de menor preço, para que seus autores participem dos lances verbais. 

10.2.4.1- O valor máximo, em reais, das propostas a serem admitidas para a etapa de lances 
verbais, conforme subitem 10.2.4, será o valor da proposta válida de menor preço, multiplicado 
por 1,10 (um virgula dez), desprezando-se a terceira casa decimal. 

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

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

10.2. 7- O(a) Pregoeiro (a) convidará os representantes das licitantes classificadas (para os lances 
verbais), a apresentarem, individualmente, lances verbais, a partir da proposta escritas 
classificada como menor preço, prosseguindo sequencialmente, em ordem decrescente de valor. 

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

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

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

10 
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10.2.11- Caso não se efetive nenhum lance verbal, será verificado a compatibilidade entre a 
proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação. 

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

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

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

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

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

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

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

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

10.3.1- Para o LOTE 02 os beneficiários da Lei Complementar nº 123/2006, caso sua proposta 
se situe no intervalo até 5% ( cinco por cento) de menor preço de licitante não beneficiário da 
mesma LC 123/2006, podem reformular no ato a sua proposta de preço para outro de menor valor caracterizando desempate legal. 

10.3.2 - Os licitantes logo após a abertura dos Envelopes "l " contendo a proposta de preço, que 
se apresentaram como beneficiários da LC 123/2006, tem a oportunidade de cotejar seus preços 
com os demais licitantes não beneficiários da mesma lei, para reformularem suas ofertas para a 
situação de menor preço, e, assim, ser classificado em primeiro lugar. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10.4.8- Da sessão do Pregão, será lavrada ata circunstanciada, que mencionará as licitantes 
credenciadas, as propostas escritas e as propostas verbais finais apresentadas, a ordem de 
classificação, a analise da documentação exigida para habilitação e os recursos interpostos, 
devendo ser a mesma assinada, ao final, pelo(a) Pregoeiro (a), sua equipe de apoio. 
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10.4.9- Os envelopes com os documentos relativos à habilitação das licitantes não declaradas 
vencedoras permanecerão em poder do(a) Pregoeiro (a), devidamente lacrados, até que seja 
retirada a nota de empenho pela licitante vencedora. Após esse fato, ficarão por 20 (vinte) dias 
correntes à disposição das licitantes interessadas. Findo esse prazo, sem que sejam retirados, 
serão destruídos. 

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

11 - DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

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

12 - DO GESTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

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

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

13- DA ALTERAÇÃO E DO CANCELAMENTO DA ATA 

13.1 - A alteração da Ata de Registro de Preços e o cancelamento do registro do fornecedor 
obedecerão à disciplina do Decreto nº 4673/2017. 
13.2 - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, 
inclusive o acréscimo de que trata o § 1 º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo da 
possibilidade de alterações dos contratos eventualmente firmados. 
13.3 - Durante a vigência do Registro de Preços, os valores registrados não serão reajustados. 
13.4- Caso haja alteração imprevisível no custo, caberá ao contratado requerer e demonstrar 
documentalmente, a necessidade de reequilíbrio econômico-financeiro, com fundamento no 
artigo 65, II, "d", da Lei nº 8.666/93. 
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13.5- O Registro de Preços poderá ser cancelado nas seguintes ocasiões: 
13.5.1- A pedido, quando comprovar estar impossibilitado de cumprir as suas exigências por 
ocorrência de casos fortuitos ou de força maior, devidamente comprovado; 
13.5.2- Por iniciativa do órgão ou entidade responsável, quando a empresa: 
13.5.2.1- Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
13.5.2.2- Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido no edital, a respectiva 
Nota de Empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem 
justificativa aceitável; 

13.5.2.3- Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior 
àqueles praticados no mercado; 

13.6- Além dos motivos já previstos, também constituirão motivos para o cancelamento 
unilateral da Ata de Registro de Preços os descritos nos artigos 77 a 80 da Lei 8.666/93. 
13.7- O cancelamento de registro do fornecedor será devidamente autuado no respectivo 
processo administrativo, e ensejará aditamento da Ata pelo órgão ou entidade responsável, que 
deverá informar aos demais fornecedores registrados a nova ordem de registro. 

14- CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

14.1 - A prestação de serviços será realizada conforme calendário da Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e Urbanismo, que será definido posteriormente a contratação da empresa 
vencedora do certame. 

A empresa contratada só poderá realizar o serviço após recebimento do requerimento 
formal emitido pela Secretaria Municipal solicitante; 

14.2. Padrão De Pintura: 

14.2.1 Os Postes e muros serão pintados na cor branca e deverá obedecer a solicitação da 
Secretaria de Urbanismo, sendo que postes até 1,5 m de altura, muros até altura necessária que 
deverá ser consultada com o secretário de Urbanismo. 
14.2.2 Serão pintados todos os postes, meio-fio e muros que circundam o município; ou seja, 
independe o lado que o Poste de energia estiver alocado; 
14.2.3 Os meio fios deverão ser pintados nas cores branca e quando couber sinalização, amarela; 
14.2.4 Na execução destes serviços deverão ser utilizadas tintas látex acrílicas tipo "premium". 
14.2.5. Antes da aplicação da tinta, a empresa licitante deverá proceder a limpeza dos postes e 
meio fio com lixamento quando for necessário. 

14.3 - O requerimento mencionado no subitem anterior deverá conter as seguintes informações: 
a) Identificação da Secretaria solicitante; 
b) Local onde será realizado o serviço; 
e) Data de início do serviço; 
d) Definição do serviço a ser realizado; 
e) Assinatura do Secretário Municipal solicitante; 

14.4 - O requerimento deverá ser enviado ao Departamento de Licitação/Compras do Município 
que verificará a possibilidade da aquisição e encaminhará o respectivo pedido à empresa 
vencedora do certame, juntamente com a respectiva nota de empenho. 
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14.5- A empresa licitante deve negar o fornecimento dos itens e a prestação dos serviços caso 
estes sejam solicitados sem a elaboração do requerimento e as informações previstas no subitem. 

14.6- Não serão pagos serviços mal executados até que a empresa refaça o serviço com a 
qualidade exigida. 

14.7- Nos preços contratados deverão estar inclusos todos os insumos que o compõe, tais como 
as despesas com impostos, taxas, seguros, alimentação, transportes e ou quaisquer outros que 
incidam no preço final da prestação do serviço. 

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

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

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

14.11- As solicitações deverão ser carimbadas e assinadas pela comissão de recebimento, para 
fins de recebimento definitivo dos produtos. 

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

14.13 - A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de 
sua assinatura. 

15-SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, RESCISÃO E MULTA: 
15.1- DAS SANÇÕES POR DESCUMPRIMENTO DA PROPOSTA - FASE PRÉ 
CONTRATUAL; 
15.1.1- À proponente que não honrar a proposta protocolada ou solicitar a desistência dela, 
poderão ser aplicadas, a critério da Administração, as seguintes penalidades: 
15.1.1.1- Multa de até 2,0 % (dois por cento) do valor global proposto, no caso de desistência de 
proposta protocolada, e ainda poderão ser aplicadas, neste caso, as penalidades dos itens 
seguintes; 

15.1.1.2- Suspensão do direito de licitar pelo prazo que a autoridade competente fixar, segundo 
graduação que for estipulada em razão da natureza da falta; 
15.1.1.3- A declaração de inidoneidade para licitar na Administração Municipal. 
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15.1.1.4- 10% ( dez por cento) sobre o valor total dos itens vencedores da licitação, no caso de 
recusa injustificada da licitante adjudicatária em firmar o instrumento de contrato ou deixar de 
apresentar os documentos exigidos para a sua celebração, nos prazos e condições estabelecidas 
neste Edital; 

15.2- DAS SANÇÕES POR INADIMPLENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - 
FASE CONTRATUAL 
15.2.1- Sem prejuízo das demais penalidades previstas na legislação em vigor, a Ata de Registro 
de Preços que se tomar inadimplente, ou cuja justificativa não seja aceita pela Administração, 
estará sujeito as seguintes sanções cumulativas ou não, conforme estabelece a Lei de Licitações. 
15.2.2- A Contratada inadimplente será aplicada total ou parcialmente, às sanções legais, a saber: 
a) Advertência; 
b) Multa administrativa, graduáveis conforme a gravidade da infração; 
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, emissão de declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos e inclusão na lista de impedidos de 
licitar junto ao Tribunal de Conta do Estado do Paraná, a licitante que: 
1. Convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar a Ata de Registro de 
Preços; 
2. Deixar de entregar documentação exigida no edital; 
3. Apresentar documentação falsa; 
4. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 
5. Não mantiver a proposta; 
6. Falhar ou fraudar na execução da Ata de Registro de Preços; 
7. Comportar-se de modo inidôneo; 
8. Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal. 

15.2.3- A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução da Ata de 
Registro de Preços, sujeitará o detentor da Ata à multa de mora, que será graduada de acordo 
com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos. 
a) Ocorrendo atraso, ou não realização da entrega do objeto conforme contratualidade, 
injustificado, a Detentora incidirá em multa na ordem de 1 % (um por cento) sobre o valor total 
percebido pela Detentora, por dia de atraso na entrega. 
b) 10% ( dez por cento) sobre o valor da Ata de Registro de Preços, em caso de descumprimento 
total da obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar a Ata de Registro de 
Preços, ou ainda na hipótese de negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias 
contados da ata de sua convocação; 
e) 10% ( dez por cento) sobre o valor da Ata de Registro de Preços por infração a qualquer 
cláusula ou condição da Ata de Registro de Preços, aplicada em dobro na reincidência; 
d) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do 
fornecimento do objeto; 
e) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento do objeto em atraso por 
cada dia subsequente ao trigésimo; 
f) 2% ( dois por cento) sobre o valor da Ata de Registro de Preços, por infração à qualquer 
cláusula ou condição da Ata de Registro de Preços, aplicada em dobro na reincidência; 
g) 10% ( dez por cento) sobre o valor total do período de vigência da Ata de Registro de Preços, 
contados da última prorrogação, no caso de rescisão da Ata de Registro de Preços por ato 

16 

o8J 



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 

unilateral da administração, motivado por culpa da Detentora, garantida defesa prévia, 
independentemente das demais sanções cabíveis; 

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

16-DO REAJUSTE 

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

16.2 - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pela Detentora da Ata, esta deverá 
comprovar a quebra do equilíbrio econômico-financeiro do fornecimento, por meio de 
apresentação de planilha(s) detalhada(s) de custos seguindo a mesma metodologia da 
composição da proposta e documentação correlata (lista de preços de fabricantes, notas fiscais de 
aquisição de produtos e/ou matérias-primas, etc), que comprovem que a contratação tomou-se 
inviável nas condições inicialmente avençadas. 
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16.3 - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Município de Planalto, este deverá 
comprovar o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro da Ata, em prejuízo da 
Municipalidade. 

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

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

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

17- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

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

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

DOTAÇÕES 
Conta da despesa Destinação de recurso Funcional programática 

00580 05.l 16.15.452.1501.2049 3.3.90.39.00.00.00000 
00670 05.l 16.15.452.1501.2053 3.3.90.39.00.00.00000 

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

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

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

17.6- As Notas Fiscais deverão ser entregues na sede do Licitador, no endereço já declinado no 
preâmbulo da presente, contendo a descrição processo licitatório, PREGÃO PRESENCIAL nº 
097/2018. 

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

r-1~ 
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17.8- Em caso de não cumprimento pela contratada de disposição contratual, os pagamentos 
poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer outras disposições 
contratuais. 

18-DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DOS RECURSOS 

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

a) Protocolo no Departamento de Licitação do Município de Planalto - PR., na Praça São 
Francisco de Assis, nº 1583, centro, de 2ª a 6ª feira, no horário compreendido entre as 07h30 e 
l lh30 e das 13h00 e 17h00. 
b) Recebimento via postal, por qualquer forma de entrega, contando-se o prazo de recebimento, 
não o prazo de postagem; 

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

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

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

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

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

18. 7- Os recursos contra decisões do (a) Pregoeiro (a) não terão efeito suspensivos. 

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

19 - VIGÊNCIA E EXECUÇÃO 

19.1 - O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (dose) meses, contados a partir 
da data de assinatura do instrumento contatual, não podendo ser prorrogado. 
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20 - DA CONTRATAÇÃO 
20.1- As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas por termo de Ata de 
Registro de Preços celebrado entre o Município de Planalto, que será denominada de 
CONTRATANTE, e a licitante vencedora que será denominada de DETENTORA DA ATA, a 
qual observará todas as normas legais e regulamentares, além das previstas neste Edital e seus 
Anexos. 

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

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

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

20.3.1- É vedada a subcontratação total ou parcial da Ata de Registro de Preços. 

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

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

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

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

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

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

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

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

22 - ANEXOS DO EDITAL 

22.1- Integram o presente Edital, dele fazendo parte como se transcrita em seu corpo: 
ANEXO I - Proposta de Preços (arquivo digital); 
ANEXO II - Modelo de Carta de Credenciamento; 
ANEXO III - Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação; 
ANEXO IV - Modelo de Declaração de Idoneidade; 
ANEXO V - Modelo de Declaração de Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do Artigo 7° 
da Constituição Federal; 
ANEXO VI - Modelo de declaração de enquadramento de ME ou EPP 
ANEXO VII - Declaração De Responsabilidade Técnica 
ANEXO VIII - Minuta de Ata de Registro de Preço; 
ANEXO IX - Termo de Referência 

Planalto-PR, 19 de novembro de 2018. 

INÁCIO JOSÊ WERLE 
Prefeito Municipal 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 097/2018 

ANEXO II - CARTA DE CREDENCIAMENTO 

Credenciamos o(a) Sr.(a) 
-----------------~ 

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

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

097/2018, instaurado pelo Município de Planalto, na qualidade de representante legal da 

empresa, com poderes para representar a empresa, elaborar a proposta, oferecer lances, assinar 
atas, interpor de recurso e praticar todos os demais atos que se fizerem necessários. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente 

Local e data / / 
----- 

NOME: 

RG/CPF 

CARGO 

(assinatura com firma reconhecida) 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 097/2018 

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO 

( documento obrigatório) 

ENDEREÇO FONE: _ 

MUNICIPIO: EST. 
------- 

O representante legal da empresa_ 

, na qualidade de Proponente do procedimento ~~~~~~~~~~~~~~~~- 
1 i citatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 097/2018, 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 097/2018 

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

ENDEREÇO FONE: _ 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 097/2018, 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 097/2018 

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

ENDEREÇO FONE: ~ 

MUNICIPIO: EST. 
------- 

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade de 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 097/2018, por seu representante, declara, na forma e sob as penas 

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

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

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

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

Local e data / / 
----- 

NOME: 

RG/CPF 

CARGO 

25 

090 



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 097/2018 

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

O representante legal da empresa. _ 

, na qualidade de Proponente do procedimento -----------------=- 
1 i citatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 097/2018, instaurado pelo 
Município de Planalto, declara para todos os fins de direito que estou(amos) sob o regime de 
microempresa ou empresa de pequeno porte, para efeito do disposto na Lei Complementar 123, 
de 14 de dezembro de 2006 LC 147/2014. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

NOME: 

RG/CPF 

CARGO 
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Pregão 097 /2018 
ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

RAZÃO SOCIAL: ---------------------- 

Declaramos conforme solicitado no edital em epígrafe que o responsável 

técnico referente a execução dos serviços, caso venhamos a vencer a referida licitação é: 

NOME ESPECIALIDADE CREA/CAU ASSINATURA 

Nº 

Declaramos, outrossim, que o(s) profissional(is) acima relacionado(s) 
pertence(m) ao nosso quadro técnico de profissionais. 

Local e data / / ---- 

NOME: 

RG/CPF 

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

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

PREGÃO PRESENCIAL Nº 097 /2018 

Aos dias do mês de de , o Município de Planalto - PR, inscrito no CNPJ/MF 
sob o nº 76.460.526/0001-16, com sede à Praça São Francisco de Assis, nº 1583, centro, 
doravante denominado Prefeitura, representada pelo seu Prefeito Municipal, Sr , nos 
termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, do Decreto Municipal nº 
2727/2007, Decreto Municipal 4673/2017 e da Lei nº 10.520/02, em face da classificação das 
propostas apresentada no Pregão Presencial SRP nº 097/2018 , por deliberação do Pregoeiro, 
devidamente homologada e publicada no Diário Oficial do Município de Planalto em , 
resolve REGISTRAR OS PREÇOS da empresa classificada em primeiro lugar, observadas as 
condições do Edital que rege o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem . 

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

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

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. O objeto desta Ata é a contratação de empresa visando a prestação de serviços de 
profissional para pintura de postes, muros, meio-fio e demarcação de vias em todo o perímetro 
urbano e nos Distritos (Centro Novo, Barra Grande, Sagrada Família e Valério), do Município de 
Planalto-Pr, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS conforme 
especificações do Termo de Referência e quantidades estabelecidas abaixo: 

DESCRIÇÃO/ MARCA/ PREÇO PREÇO ITEM 
ESPECIFICAÇÃO FABRICA QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL 

NTE R$ R$ 

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

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

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA AQUISIÇÃO 
3.1. A aquisição obedecerá à conveniência e as necessidades do Município de Planalto - PR. 
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3.2._ 0 Município de Planalto efetuará seus pedidos à Detentora da Ata nos termos da 
Cláusula Quarta desta Ata, mediante comprovante de recebimento por qualquer meio, inclusive 
fac-símile ou e-mail, o qual deverá conter além dos requisitos da Cláusula Quarta, as seguintes 
informações: 

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

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

4. CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 
4.1. A prestação do objeto da presente licitação será efetuada conforme necessidade do 

Município, atendendo a todos os requisitos constantes no item 14 do edital, a qual somente 
poderá ocorrer posteriormente à elaboração de requerimento de compra pela Secretaria 
Municipal solicitante, nos termos do subitem seguinte. 

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

a) Identificação da Secretaria Municipal solicitante; 
b) Discriminação dos serviços a serem prestados; 
e) Local da prestação dos serviços; 
d) Prazo para execução: 
e) Quantidade e medidas, quando for o caso; 
f) Justificativa da quantidade requisitada e a necessidade; 
g) Assinatura da( o) Secretária( o) Municipal solicitante. 

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

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

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

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

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

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

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

5. CLÁUSULA QUINTA- DO PAGAMENTO 
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5.1. O pagamento será efetuado através de transferência eletrônica, para conta em 
nome da Pessoa Jurídica contratada, à vista da fatura/nota fiscal por ele apresentada, nos 
prazos definidos no item 17 do edital. 

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

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

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

DOTAÇÕES 
Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso 

00580 05.116.15.452.1501.2049 3.3.90.39.00.00.00000 
00670 05.116.15.452.1501.2053 3.3.90.39.00.00.00000 

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

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

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

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

6.4. Ficam credenciados pela Administração do Município, para fiscalização da Ata de 
Registro de Preços, bem como prestar toda assistência e orientação que se fizer necessária, o 
servidor Milto Conceição da Costa para, junto ao representante da Detentora da Ata, solicitar a 
correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas, as quais, se não sanadas 
no prazo estabelecido, serão objeto de comunicação oficial à Detentora da Ata, para aplicação 
das penalidades cabíveis. 

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

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
7.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

acima. 

7.11. Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada da 
Ata de Registro de Preços aos órgãos participantes, se houver. 
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8. CLÁUSULA OITAVA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO 
8.1. O fornecedor terá o seu registro cancelado por despacho do órgão gerenciador, 

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

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

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

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

decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente 
comprovados e justificados: 

8.2.1. Por razões de interesse público; 
8.2.2. A pedido do fornecedor. 
8.2.3. Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o 

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

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

a) Não retirar a nota de empenho, ou não assinar o contrato, quando convocada 
dentro do prazo de validade da proposta; 

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

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

9.3- A Detentora da Ata inadimplente será aplicada total ou parcialmente, às sanções 
legais, a saber: 

a) Advertência; 
b) Multa administrativa, graduáveis conforme a gravidade da infração; 
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, emissão de declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos e inclusão na lista de impedidos de 
licitar junto ao Tribunal de Conta do Estado do Paraná, a licitante que: 

1. Convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato; 
2. Deixar de entregar documentação exigida no edital; 
3. Apresentar documentação falsa; 
4. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 
5. Não mantiver a proposta; •... .__ 
6. Falhar ou fraudar na execução do contrato; ~ ~ 
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7. Comportar-se de modo inidôneo; 
8. Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal. 
9.4 - A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução da Ata, 

sujeitará a Detentora à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, 
obedecidos os seguintes limites máximos. 

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

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

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

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

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

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

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

9.5. Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a natureza e a 
gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na 
prática do ato conforme discriminado a seguir: 

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

2) Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais nº 8.666/93 e 
10.520/02, assim como em decreto regulamentador do pregão, sujeitando-se os infratores às 
cominações legais, garantida a previa e ampla defesa em processo administrativo. 

3) a multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda 
unilateralmente a Ata e aplique as demais sanções previstas na lei. 

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

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

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

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

8) serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e 
impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nas 
disposições legais citadas. 
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9) serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 
administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a punição, os que 
incorram em outros ilícitos previstos em lei. 

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DO PREÇO 
10.1. Durante a vigência de cada contratação, os preços são fixos e irreajustáveis. 

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

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

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

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

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

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
14.1. A execução da Ata de Registro de Preços, bem como os casos nele omissos, regular 

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

14.2. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando-lhe todos os seus 
dispositivos, o edital do Pregão Presencial SRP nº 097/2018 , o seu respectivo Termo de 
referência, e a proposta da empresa. 

14.3. A Detentora da Ata deverá manter, enquanto vigorar o registro de preços e em 
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas no Pregão Presencial SRP nº 097/2018. 

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

Planalto - PR, de de 2018. 

Inácio José Werle 
Prefeito Municipal 

Detentora da Ata (NOME) 
Representante Legal 
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Capanema 21 de novembro de 2018 

Usina Baixo Iguaçu faz a entrega oficial 
do site e guia turístico dos municípios 
Dia (25) a Usina Baixo 

Iguaçu realizou a entrega 
oficial do site e guia turístico 
dos municípios interferidos 
pelo empreendimento. Re 
presentantes das Secreta 
rias de Turismo dos municí 
pios de Capanema, Capitão 
Leônidas Marques, Realeza, 
Nova Prata do Iguaçu e Pla 
nalto estiveram presentes 
no evento, além de empre 
sários e comerciantes locais. 

A atividade, que aconte 
ceu no Centro Cultural do 
Município de Planalto, faz 
p;,JJ,;Le do Programa de De- 

lvimento Turístico, 
L~r e Recreação da usina. 
Na ocasião cada represen 
tante falou um pouco sobre 
o turismo em sua cidade e 
região. Logo após os convi- 
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dados assistiram a um vídeo 
com todas as etapas, trei 
namentos, capacitações e 
oficinas realizadas durante 
o período e cada represen 
tante recebeu exemplares 
dos guias impressos e em 
CD. Ao final do evento todos 

foram convidados para o co 
quetel de encerramento. 

Conheça o site dos atra 
tivos turísticos dos cinco 
municípios através do ende 
reço: www.turismobaixoi 
guacu.tur.br. 

Sicredi reúne mais de 100 
mulheres em palestra sobre saúde 
A saúde feminina é 

sempre uma preocupa 
ção, uma vez que a cada 
dia surgem novidades e 
doenças, que podem sal 
var ou não, a vida de uma 
mãe, uma esposa, uma 
mulher. 

Na noite de 24 de ou 
tw, a agência do Sicre 
dU município de Pran 
chita, realizou um evento 
que reuniu aproximada 
mente 100 mulheres. O 
evento foi realizado em 
alusão ao Outubro Rosa, 
tendo sido adiado pelo 
período eleitoral. Con 
forme destacou a assis 
tente de atendimentos, 
Thalia Faquinello, a pa 
lestra teve como tema "O 
empoderamento Femini 
no", com Caroline Fedri 
go, que aproveitou para 
reforçar a campanha de 
auto-exame com propósi 
to de conscientizar as mu 
lheres presentes sobre a 
importância de cuidar da 
própria saúde. 

"O Sicredi sempre ves 
tiu a camisa da campanha 
do Outubro Rosa e dessa 
vez não seria diferente. 

Somos uma Cooperativa 
sempre preocupada com 
o bem estar de todos seus 
associados e associadas. 
De acordo com os dados 
recentes do Instituto Na 
cional de Câncer - INCA, 
a partir de 2018 estima 
-se que cerca de 59.700 
novos casos de câncer de 
mama sejam diagnostica 
dos no Brasil por ano. O 
número indica que a cada 
100 mil mulheres, cerca 
de 56 desenvolvem a con 
dição", disse ela. 

Thalia acrescentou que 
os dados alarmantes posi 
cionam a neoplasia como 
a segunda que mais aco- 

mete mulheres em todo o 
mundo. "Diante desta re 
alidade, a melhor medida 
continua sendo a preven 
ção. É isso que impulsiona 
o Outubro Rosa, um mês 
dedicado à disseminação 
de informações sobre os 
direitos e a importância 
de olhar com atenção para 
a saúde da mulher. Mais 
do que levantar dados, a 
campanha visa garantir 
às mulheres atendimen 
to, assistência médica e 
suporte emocional, ga 
rantindo prevenção, diag 
nóstico e tratamento de 
qualidade", enfatizou 
Thalia. 
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:~..1:rúon:'!i inf<>nua~ôc.1< _1un10 ao l)cpon:1H11cnto de Lü::i1at;:õc,, cn1 
horúl·io de expc-di~nt,;;: ou po.:.·1o c-rnni:J: licitisu::uo,·{i)planalto.pr,g(•·\.·.br. 

lN.Á.CI() J()Sf; WERl .. J·.~ 

Pn~foito M u.rlicipa1 

!\-'ll'NICiPIO.l>E PLANAl .. TO 

AVl!St".:.> Ot~: Lt(:.·tTAt~.'Á(.:J 
"'1-•REGA<> PU:E.SE:NClAJ_,.,. N" 0~18/20.18 

() IV:t\.JNlCU'.J(:, i)E PLA.NALT< .. ), ti•z .'!;.~1b,~.· ;:tvs i.n1.~i·c,•<."'itdos que 
com ho.s<:' n;,-, l.-"~1 Fed~,.rtlf n" '10 .. ~2() <.f._., l? de julho d~1 200::?, l>o..~C.ndo 
Mu:niclpal de n"' 2.7~7/~007 de 2.6iüt'o/2007 e, s:uhsidi,uL-..me,He. à 
Lei aav 8.ú66/<..>3 e con1plcnu.:,ntn.rc,;1., LC l2~il.2006 e 1.14/201·~, cin 
i<;·ua secrc ,,;.llo a Praç;_:a São Franci~;cv de Assis. nº l:'5~3. f'21.nit rcal:iza1· 
Lic1taçl7lo ni:1 l'vfodalüJado.:.· PREG)\() PRl'.:Sl~NC[A,L s.t:•h n" 
098!20] 8 • c-on rcc-nre des,;.:nto abaixo: 

(>ll~J}Çf'(:>: Contnltn\"â<.:• de en1pn:~a pun, u u<.11.1i:-.içfio de fOnnn 
ptH"(;t.~"1;,1dn dr:-. Al.T1\<fEN"n.::~ PARA DU":-T"A C{~)!'vl R1·:_s··1n.n.;;.'.Í\(") DF. 
A""-1:IN-IÁCJJ")<:.)S nR.C)SlNT~Ml.A, d1...,~tlnndo.s l' dJs.1-.cns..11.\,50 pnn, 
U$.O tl,1 t't'H~tHW r\/1 ,I }.(), d,.,fin-idr-, por déh)1~nd,'t judi~i,-.1 

V'AL()l{ T<Yl'A:I.~ RS82.362,50 fo.ilcnt.:i e do.is lHil. u-cacuro-, e 

Mn1nres inforn1:;1 •• 'i';.~,;; juntü i'lü I:>epnrtn11:1e1'\to de l,icii:.·,çi'>~~~ t~tn 
horário de cxpcdie11te ou pelo 0-n1,ül: licitaciiHl-(ffh>lanalto. pr.gov .Isr. 

tNA<..:I<.> JOs}'.-; Wl·.-:H:.LE 
Prc-fci.to t.vlu.tllcipaf 

t\--11:.iNic:tr•o Ol<: .PLAN._AJ-.Y•·<:.• 
AV-IS:O DE 1:,ICl"'L'\.ÇA_io 

•• PREGÁ<"J PRESl•'!NCJAJ.•• N" 097/2.AlR 

() 1\-fUNlCl"PI() J:>t-:·: Pl,ANA.LT<:), fa.z saber aos lntct·cssndos que 
co-rrr b,~.<.c na l ..•. d Fo.i!<le.t",?!I .n" t0 .. ~20 dé 17 cre juU.1.0 d~ 200~. 
Dccr.::tn l\1un.icipa1 cfc nº 2727/2007 etc 26/06!.:?007 í,, 
suhsidi1u-i,··:nTI~'1llê. /1 L . .:2:i n" 8_(.,66/93 ~ ..::01.,1plen-u!t'tüu<.;!s, l...('; 
123/2006"' J 1412014. cnl (l;.Ha sede sito a P,·:.ya Sfü) Fn:Hl{.'i-~--:n ele 
A.s.<:.-í,,i., n" 158.;, rarú X'<'Ali2n.r r.~cl1açllo na .l\ttod~1ltda,h~ PRECi,.-\O 
PRFSF,NC(AJ .. so b n" 097/2() 1 R, c.onfo-rYne- dCSCl'il:O Hha.i>::<1: 

(>"H,f"F:'J"(:): contrataç::."iu de crnpl'csa vi!'(onuio a pn;::;,;taçào de 
s..:.-.rvi,ij;üs ds;: profii~s.ion.:tl p.'l.ra. pl.t·ttu.ra de po~t~.'!.. u1u,·o.'S. 1nc.io-f!\:-, <!: 

d~·n:-u1.rc.açilo t:le v:ias. ~t:i-1 rodo (} Pi..~_rJ-n1i..•tro u.rbant.l t..~ n.os l)jst:t:-itos 
((.~"-'!11lro Novo., Burnt C"inu1.d"1, Sr1gn~da Fa1nilia l.' \/alt1l'1n)~ do 
Municí-piú cte Plana11o-Pr, PRCK:ESSAl-)0 Pl·:f .. 0 SISTEJ\1A IJF 
Rl:'GISTRO DE 1"RL<.:os 
V"ALO'R T(:JTA .. L; R.$ l 97.000,00 (çento e aao vc-o t.a i;.~ t,;<cti;.• tnil 
reais) 

l:.>ATA .DA ... ,.Hl<:H.T\JR.,.~: 03 Jc dezc1nbro ele 201.8 à~ 08::io 

lVfalon;:s tnt<wrnaç{'tcB junto ao l)cpananl(-;n1:n de l ,iciraç<''tcB. cm 
horúno de ~"'P·<!d.Ít.!:Htc ou pelo c-u~ail; 
liçil.1n: . .nr:1(~l;)ph:urn 11 o. pi" .gov. br. 

INÁ<....:J.O JOSÍ-, V./ERLE 

Pr-c .. ,f.:.·it(• l\,1unic-11>al 

Joo 



20/11/2018 
Prefeitura Municipal de Planalto 

ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO 

LICITAÇÃO 
AVISO DE LICITAÇÃO "PREGÃO PRESENCIAL" Nº 097/2018 

AVISO DE LICITAÇÃO 
"PREGÃO PRESENCIAL" Nº 097/2018 

O MUNICIPIO DE PLANALTO, faz saber aos interessados que com 
base na Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto 
Municipal de nº 2727/2007 de 26/06/2007 e, subsidiariamente, à Lei 
nº 8.666/93 e complementares, LC 123/2006 e 114/2014, em sua sede 
sito a Praça São Francisco de Assis, nº 1583, fará realizar Licitação na 
Modalidade PREGÃO PRESENCIAL sob nº 097/2018, conforme 
descrito abaixo: 
OBJETO: contratação de empresa visando a prestação de serviços de 
profissional para pintura de postes, muros, meio-fio e demarcação de 
vias em todo o perímetro urbano e nos Distritos (Centro Novo, Barra 
Grande, Sagrada Família e Valério), do Município de Planalto-Pr, 
PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
VALOR TOTAL: R$197.000,00 (cento e noventa e sete mil reais) 
DATA DA ABERTURA: 03 de dezembro de 2018- às 08:30 horas. 
Maiores informações junto ao Departamento de Licitações em horário 
de expediente ou pelo e-mail: licitacao@planalto.pr.gov.br. 

Publicado por: 
Carla Sabrina Rech Malinski 

Código ldentificador:AB832 l 6B 

INA'cm JOSÉ WERLE 
Prefeito Municipal 

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná 
no dia 20/11/2018. Edição 1635 
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita 
informando o código identificador no site: 
http://www.diariomunicipal.com.br/amp/ 

http://www.diariomunicipal.com. br/am p/materia/ AB83216 B/03ADlfD 1 _ DNqZA 1 n30JzPVfBvKDBRs3ezilt0Xh ITn P E Ey?OWSsZyyX6D9ro5AdE8b. . . 1 /1 

_{O 1 



\ 

_.., .. 

(} 



CÓOIGO OE ATIVIDADE 
'' ECONÕMICA 

(CNAE Rscal) 

. ~~51;;:4/00 
\ i0' Atividades secundárias 

~~ 4311-8/02 

•

,~,:" .. ·.r· .. ''I 4 213- 8 / º º ~!f7 
;:lf;):1 4311-8/01 

NOME DO EMPRESÃRJO (comptelo sem -uras) 

ROSA 

ESTADO CML 

REGIME OE BENS (se~) 
Soltei.:co (a)' 

lJF 

DA ROSA 
(mãe) 

IVETE MARIA DA ROSA 
IDEHTIDAOE númen> 

7.512.246-2 SES,P PR 
CPF (númen>) 

025.855.179-85 

RUA TAMOIOS 
CLOGRAOOURo - rua, w. etc.) 

! 
BAIRRO I DISTRITO 

CENTRO 
CEP 

85760-000 

Iara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de 
empresário e requer à Junta Comercial do ESTADO DO PARANÁ: 

PR 

080 
DESCRIÇÃO DO ATO 

INSCRIÇÃO 

CÓOIGO DO EllENTO f DESCRIÇÃO DO EVENTO 

CóoJGO DO EVENTO f DESCRIÇÃO DO EVENTO 

DEScRIÇÃO DO EVENTO 

JACKSON DA ROSA 

RUA TAMOIOS 
COMPLEMENTO 

BAIRRO I DISTRITO 

UF PAIS 

CENTRO 
CEP 

MUNICIPIO 

CAPANEMA 
85760-000 

VALOR DO CAPITAL· RS 
PR IBRASIL 

30.000,00 
VALOR DO CAPITAL (por extenso) 

DATA DE INfc;o DASATIVIOAOES 

TRINTA MIL REAIS 
DESCRIÇÃO DO OBJETO 

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 

PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 

OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 
DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 

NÜMERO OE INSCRIÇÃO NO CNPJ 
TRAN~IA DE SEDE OU OE FIUAl DE OUTRA UF 
NfRE Interior 15-06-2010 

Jo3 



INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO 

NIRE DA AUAL (lnend,er-., se ato referente a filai) 
4110683222-4 

NOME 00 EMPREsARto (completo sem·-, 

JACKSON DA ROSA 
NACIONALIDADE 'ESTADO CML 

BRASILEIRO Solteiro (a) - 
sexo I REGIME OE BENS (se casado) 

M[8] FO 
FILHO DE (pa~ 

ARIOVALDO ROQUE DA ROSA (mie) 

IVETE MARIA DA ROSA 
NASCIDO EM (data de nascimento) 

29-11-1978 
IDENTIDADE número 

7.512.246-2 UF CPF (número) 

025.855.179-85 SESP PR 
EMANCIPADO POR (fonna de emancipação - -- no caso de meflOf) 

DOMICILIADO NA (l.0GRAoouRo - rua .••. etc.) 

RUA TAMOIOS NÚMERO 

BAIRRO I DISTRITO 

CENTRO CEP 

PR 
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de 
empresário e requer à Junta Comercial do ESTADO no PARANÁ: 

DESCRIÇÃO DO ATO 

ALTERAÇÃO CÓOIGO 00 EVENTO I OEscRJÇÃO DO EVENTO 002 
021 ALTERAÇÃO DE DADOS DESCRIÇÃO DO EVENTO 

CÓOIGO 00 EVENTO I DESCRIÇÃO 00 EVENTO 

ROSA ME 

NÚMERO 

BAIRRO I DISTRITO 

85760-000 
CEP CENTRO 

UF PAIS 

PR IBRASIL 
VALOR 00 CAPITAL (po< °"""'50) 

150.000,00 CENTO E CINQUENTA MIL REAIS 
DESCRIÇÃO 00 OBJETO 

120-4/00 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS. 

PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO. 
OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS. 
DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS. 
COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. 

4311-8/02 
4213-8/00 
4311-8/01 
4744-0/05 

12.097.330/0001-26 
ASSINATURA DA FIRMA PELO BM'RESÃRIO (ou peto """"'""1tantelassislente/gerente) 

Jdí 



NúMERO DE IDENTIFJCAÇAO 00 REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 

ut:1µa11arnemo Naciona1 ae Keg1stro ao t;omercio 
~ifl$§~1,t;f)~,~~,t~~~~~iJÍ$~ 

NOME 00 EMPRESÁRIO (completo sem abrevialins) 

4110683222-4 
NIRE DA FILIAL (lln,encher - se ato ralerente • filial) 

INSTRUÇÕES DE PREENCH 

~Ã~~i~ 

ROSA 

ESTAOQCML 

REGIME DE BENS (se casado) 

DA ROSA 
(m.le) 

IVETE MARIA DA ROSA 
IDENTIDADE número 

7.512.246-2 UF 

EMANCIPADO POR (loona de emancipação - somente no caso de menor) 
SES? PR 

CPF (número) 

025.855.179-85 

(LOGRACX>URo·- rua, av, etc.) 

FRANCISCO DE MATTOS 

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de 
empresário e requer à Junta Comercial do ESTADO no PARANÁ: 

PR 

BAIRRO I DISTRITO 

CENTRO 
CEP 

002 
DESCRIÇÃO 00 ATO 

ALTERAÇÃO 
ALTERAÇÃO DE DADOS 

CÔOIGO 00 EVENTO f DESCRIÇÃO 00 EVENTO 

DESCRIÇÃO 00 EVENTO 
021 

CÔOIGO 00 EVENTO f DESCRIÇÃO 00 EVENTO 

ROSA ME 

FRANCISCO DE MATTOS 
BAIRRO I DISTRITO 

UF PAIS 

PR !BRASIL 

CENTRO 
CEP 

600.000,00 
VALOR 00 CAPITAL (por extenso) 

SEICENTOS MIL REAIS 
DESCRIÇÃO 00 OBJETO 

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS. 

4311-8/02 
4213-8/00 
4744-0/05 
8130-3/00 
4321-5/00 

PREPARAÇÃO DE CANTEIRO, LIMPEZA DE TERRENO E OBRAS DE 
OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS. 
COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. 
ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS-JARDINAMENTO 
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 

NÚMERO OE INSCRIÇÃO NO CNPJ 
TRANSFERl=NCIA OE SEDE OU OE FILIAL OE OUTRA UF 
NIRE anlerior UF 

DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES 

15-06-2010 

t 
Ernp~esa:41 l 0683222 4 
JACKSON DA ROSA HE 

Jos 



f.A PAJ\'t.:Mtl COrt15Tl<UTOKA 
CNPJ Nº 12.097.33W0001-26 

Rtta: OMvio FrtmfisC'c, dp Mntlo$, 644 - Cf P: 85. 760-000 
e-mail: ol;veira.pauloW12@11ot111aif.com 

FOllP: (046) 3552·2691 - (46199'.JlJ.0785 • (46} 99'9{Jj..(JJ71 
CAPANE.MA - PARANÁ 

~· ~~· ·. •41 .JS5Z·tl91 ~ ~ G;.\41999U..4J785 
· . ·. 941 999G5·031'1 

tora ' 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 097/2018 

ANEXO III- DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL: JACKSON DA ROSA - EPP 
CNPJ Nº 12.097.330/001-26 
ENDEREÇO: RUA OTÁVIO FRANCISCO DE MATTOS, 644 FONE: 46-99913-0785 
MUNICIPIO: CAPANEMA EST. PR. 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 09712018, 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, 03 de Dezembro de 2018. 

NO,WE: JACKSON DA ROSA 
Ro/ 7.512.246-2 / CPF: 025.855.179-85 
CARGO: PROPRIETÁRIO 

Job 



GOVERNO DO PARANÁ 
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDi;NCIA 
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 
JACKSON DA ROSA EPP 

Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO 

CNPJ Data de Arquivamento 
do Ato de inscrição 

07/06/2010 

Data de Início 
de Atividade 

15/06/2010 

Número de Identificação do Registro de 
Empresas· NIRE (Sede) 

, 41 1 0683222-4 12.097.330/0001·26 
I e ,.,,___ =~~ 
\ Endereço Completo (Logradouro, N2 e Complemento, Bairro/Distrito, Município, UF, CEP) 
1 

L!'UA OTAVIO FRANCISCO DE MATTOS, 644, CENTRO, CAPANEMA, PR, 85.760-!)00 --1 

; Objeto 
! - CONSTRUCAO DE EDIACIOS; 
1 
• PREPARACAO DE CANTEIRO, LIMPEZA DE TERRENO E OBRAS DE TERRAPLENAGEM; 

. - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS; 
' - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO; 
• ATIVIDADE PAISAGISTICAS • JARDINAMENTO; E 
- INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA. 
Capital: R$ 600.000,00 Microempresa ou 

Empresa de Pequeno Porte 
(Lei n2 123/2006) 

Empresa de pequeno porte 
(SEISCENTOS MIL REAIS) 

Situação da Empresa 
REGISTRO ATIVO 

Último Arquivamento 

Data: 01/09/2014 Número: 20145147819 

Ato: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUEI I Status 
Evento (s): REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUEI \ KXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Nome do Empresário 
JACKSON DA ROSA 

Identidade: 75122462,SSP/PR. 

Estado Civil: Casado 

CPF: 025.855.179-85 

Regime de Bens: Não Informado 

CURITIBA - PR, 24 de setembro de 2018 
18/542292-6 

~- ~1854229i 
LIBERTAD BOGUS 

SECRETARIA GERAL 

Jo8 
Para verificar a autenticidade acesse www.iuntacomercial.or.aov.br 



RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA VALE DO CAPANEMA L TOA - ME 

CNPJ Nº: 10.697.539/0001-03 

ENDEREÇO: AV. RIO GRANDE DO SUL, 729 FONE: (46) 3555-1485 

MUNICIPIO: PLANALTO EST. PARANÁ 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 097 /2018 
ANEXO li - CARTA DE CREDENCIAMENTO 

RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA VALE DO CAPANEMA L TOA - ME 

CNPJ Nº: 10.697.539/0001-03 

ENDEREÇO: AV. RIO GRANDE DO SUL, 729 FONE: (46) 3555-1485 

MUNICIPIO: PLANALTO EST. PARANÁ 

Credenciamos o Sr. VALCIR MACHADO DE MELLO portador da cédula de identidade 
sob nº 12R-1.715.046 SSP/SC e CPF sob nº 386.835.550/20. A participar do 

procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 097 /2018, instaurado 
pelo Município de Planalto, na qualidade de representante legal da empresa, com poderes 

para representar a empresa, elaborar a proposta, oferecer lances, assinar atas, interpor de 
recurso e praticar todos os demais atos que se fizerem necessários. Por ser a expressão da 
verdade, firmamos a presente 

Planalto/PR, 03 de Dezembro de 2018. 

NOME: VALCIR MACHADO DE MELLO 

RG: 12R-1.715.046 SSP/SC /CPF: 386.835.550/20 
CARGO: ADMINISTRADOR 

(assinatura com firma reconhecida) 

f:i 0.697 .539/0001-0Jl 
CONSTRUTORA VALE DO 

CAPANEMA LTDA. 
AV. RIO GRANDE 00 SUL, 705 

.. -: CENTRO -·L 85750-000 • PLANALTO • PR _j 

Jog 



OOC. IOENTJDAof / 00.G. EMlssat / U: 
1715046 SESP 

§ CPF - DATA. NASOMENTo 
386. 035. sso-~ 00100/1962 
-AUAç.A:o ----, 
AVELINO CABRAL DE I 
MELLQ 

TERCILIA MACHADO DE 

OBSERVA.Çà:s --------------------, 

1; 

"' co "" 
1 

u ((J .: 
,, 

;: ··~j 

"' ,-1 :5 .. l:.c:- r 
o ~::r) o t 
;; C,Ç) i s c:i Éi: lf'.) i 

---! 1 
! 

27478144183 
PR914 U0959 
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CONSTRUTORA VALE DO CAPANEMA L TOA - ME 
PHIMEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL 

CNPJ nº 10.697.539/0001-03 

Alteração de atividade 
VALCIR MACHADO DE MELLO, brasileiro, casado sob regime universal 

empresário, residente e domiciliado na Av. Rio Grande do Sul, nº 729, centro, CE~,: - 
n/ cidade de Planalto, estado do Paraná, portador do RG 12.481.224-0,_ SSfJ'/P 
386.835.550/20; e DAIANE MACHADO DE MELLO, brasileira, solteira. nascida em 12 
residente e domiciliada na Av. Rio Grande do Sul, nº 729, centro, ná' cidade de Prahalt 
do Paraná, CEP: 85750.000, portadora do RG. 10.384.603-0, SSP/PR, CPF 081.32~/06, 
sócios componentes da empresa CONSTRUTORA VALE DO CAPANEMA LTDA - ME, 
estabelecida na Av. Rio Grande do Sul, nº 729, centro, na cidade de Planalto, CEP 85750.000, 
estado Paraná, com contrato social registrado na JUCEPAR sob nº 41206423393,ern 
12/03/2009, r e s o I v e 111 por este instrumento particular de alteração de contrato Social, 
modificar seu contrato primitivo mediante as seguintes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade que girava com atividade econorruca secundária - 
"Industria de Artefatos de Cimento para uso na Construção", fica excluída essa segunda 
atividade, prevalecendo somente atividade principal - "Construtora - Construção de residências, 
apartamentos, prédios comerciais, industriais, agropecuários e públicos e serviço de calçamento 
de ruas". 

CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas que não colidirem com 
as disposições do presente instrumento. 

CLÁUSULA TERCEIRA: Fica eleito o foro de Capanema, estado do Paraná, para o exercício e o 
cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. »> 

E, por assim estarem certas e contratadas, datam e assina juntamente com duas 
testemunhas, o presente instrumento em três vias de igual forma e teor, que se obriqam por si e 
por seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos. 

J .J.J 
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CONSTRUTORA V ALE DO CAPANEMA L TOA. /., 
1 

,- .r-; 
CONTR t\ TO SOCIAL a;,"N.C;:."...~E:C~ ~ri", x> ~.,,. ,._./~.- \ 

~

!\.\Ili~ •• ,"".,"--"-?_ \ ~ ,~.,.·i;,1:a,M, -...\ <' VALCJR MACHADO DE MEU.O, brasileiro, casado em regime de comunb nif~r·'"" 
ele Bens, empresário, residente e domiciliado na Av. Rio Grande cio Sul nº 729, centrd, n • \ir' ::l 
Planalto, CEP.85750.000, estado do Paraná, portad?' do RG. l _2.481.224-0 SSP/PR e CPF\ 3 \ .ts~o, 1 ) 1 
20; e DAIANE MACHADO DE MELLO, brasileira. solteira, nascida em 12.02.199~-,~i,~:~~cfi~_,.e ~) 
clomiciliaclo na Av. Rio Grande do Sul nº 729, centro, na cidade ele Planalto, CEP.85750.00~IJ~~~ 
Paraná, portadora do RG.10.384.603-0 SSP/PR e CPF. 081.326.359-06, aqui assistida pelo-~~- 
V ALCIR MACHADO DE MELLO, brasileiro, casado em regime ele comunhão universal de Bens. 
empresário, residente e domiciliado na Av. Rio Grande do Sul nº 729, centro, na cidade de Planalto. 
CEP.85750.000, estado do Paraná, portador do RG. 12.481.224-0 SSP/PR e CPF: 386.835.550-20; 
resolvem por este instrumento particular de Contrato Social constituir uma sociedade limitada, mediante as 
seguintes cláusulas: 

CLÁUSULA SEGUNDA: O Capital Social, será no valor ele R$.30.000,00 (trinta mil reais), dividido em 
30.000, (trinta mil), quotas, no valor de R$: 1,00 (hum real), cada, ficando assim distribuídos entre os 
sócios: 

a) - O sócio VALCJR MACHADO DE MELO, 28.500, (Vinte e oito mil e quinhentas) quotas. no valor 
de R$.28.500,00, (vinte e oito mil e quinhentos reais) que será integralizado em moeda corrente cio País, 
num prazo de 90, (noventa) dias desta data. 
b) -- A sócia DAIANE MACHADO DE MELLO, 1.500, (Hum mil e quinhentas) quotas, no valor de R'.b: 
l .500,00 (hum mil e quinhentos reais) que será integralizado em moeda corrente do país, num prazo de 90 
(noventa) dias desta data. 

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade girará sob o nome empresarial ''CONSTRUTORA VALE DO 
CAPANEMA LTDA.", com sede e domicílio na Av. Rio Grande do Sul nº 729, centro, na cidade de 
Planalto, CEP.85750.000, Comarca de Capanerna, estado do Paraná 

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade tem por atividade econômica Principal "Construtora - Construcào 
de residências, apartamentos, prédios comerciais e industriais"(CNAE 4 l 20-4í00): e Segunda atividade 
"Indústria de Artefatos de Cimento para uso na Construção" (CNAE-2330-3/02). 

CLÁUSULA QUARTA: O prazo de duração da sociedade é indeterminado, iniciando suas atividades em 
I O de Março de 2009. 

CLÁUSULA QUINTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros 
sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito 
de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteraçJo contratual pertinente. 

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

CLÁUSULA SETIMA: Fica investido na função ele administrador da sociedade o socio "VALC!R 
MACHADO DE MELO", o qual compete o uso cio nome comercial individualmente o uso da empresa e <1 

representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da sociedade, bem como fica dispensado da prestação 
de caução, vedado, no entanto, em atividades estranha ao interesse social ou assumir obrigações seja em 
favor de qualquer dos quotistas ou terceiros, em operações ou negócios estranhos' ao. objeto social, 
especial mente a prestação de avais, endossas .. fianças ou caução de favor, bem como onerar ou ai ienar 
bens, imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. 

CLÁUSULA OITAVA: Ao término de cada exercício social, em 31 de Dezembro, A administrndora 
prestará contas justificadas de sua administraçãc,, procedendo à elaboração do inventário, cio balanço 

__ "'"',.._.,=~tt'fíTI;onial e do balanço de resultado econômicc, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os t=Cill~ERE G~osru perdas apuradas. . .. ·- -, 
·~ "\ QP·IG\NA.l.LAV\SLILA NONA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social. os sócios delihet'-aràn ~ 1 ,J ''' ~ '· 
~ "" sobre 3f contas e designarão administrador(es) quando for o caso. ~ ~ t 
i ~t~-5D.~d.L\ t1 
1 ~ (Jf" 
w ~, ;-,__. .· i .-ASS!NATU~~ ••. ) 7 ~' $ 
\.,,...,,,==""·'"''-= .{ o ri. w'"'\ , 
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CONSTRUTORA VALE DO CAPANEMA L TOA. 
CONTR'\TO SOCIAL 

' ' ~~ CLAUSULA DECil'vlA PRIMEIRA: Pelos serviços que prestar à sociedade, perceberá a só~i,~41~ 
remuneração Pró-Labore, a quantia mensal fixada nos limites de dedução fiscal previstos na Legi ., 
Imposto de Renda, que será levada à conta de despesas gerais. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Falecendo OJ interditado qualquer sócio, a sociedade continuar{t sua 
atividade com os herdeiros, sucessora e a incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes 01' 

cios outros sócios remanescente, o valor de seus haveres serão apurados e liquidados 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 TERCEIRA: O admini~tnclor declara, sob as penas ela lei, de que não está 
impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude ele condenação criminal, 
ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena ~ue vede, ainda que temporariamente. o acesso a cargos 
públicos, ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a 
economia popular, contra o sistema financeiro na .ional, contra normas de defesa de concorrência, contra 
as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: O sócio que Iesejar transferir suas quotas deverá notificar os sócios 
remanescente, discriminando o preço, forma e p1a20 de pagamento para que este exerça ou renuncie o 
direito de preferência, o que deverá fazer dentro ele sessenta dias contados cio recebimento da notificação 
ou em maior prazo sem que seja exercido o di.eito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas. 

CLÁUSULA DÉ:CJMA QUINTA: Fica eleito o fc ro de Capanema, estado elo Paraná, para o exercício e' o 
cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

E, por assim estarem certas e contratadas, datam e assina juntamente com duas 
testemunhas, o presente instrumento em três vias de igual forma e teor, que se obrigam por si e por seus 
herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos. 

Pla1Mlt&, Pr, ," e fevereiro de 2009 

~ 
Yalcir Machado de Mel lo Yalcir Machado de +- 

~---- ~------ AssistentedeDaianeMacha· 
Daiane Ma~;11 Mello 

Assistida por Valcir Machado de Mello 
Í 

c1 <-, [:~)M{f4:{~:i\() <,::;.:'~ -~";ffú:;,;:2:'.,~éf:,,~ --::. ~ .~ --., 
~JllN+A°CôMERCIAL DO PARANA • >:1,' '"''"""4.,oé:0.'.-;·"'~ 
:::,i AGENêiA,RÉGIONAb.DE FRANCISCO BEL TRAp;·::~::;;:::·;;:, 

CERT.l~ICO O REGiSTRO ÉM:'"J/2/03 /2 O O 9 ;,,:f;,,,,,'.;:::~::::·l·• 
.sos t:!~MpRO; 41206423393 . ··::·.::·::;::::!! 
Protocoló: 09/088438-8; Q,E 92t03/~9P~J::4 •:;.:;:; ··::··:::\!-.::;; , , .. ·· 

..... -~::·- ·I·: ! \./ --- - zf· e-:·-;~-.·.:, '-:----~~~~tt!'!~~-S~L_f~_o-::.::~t~::_:-; . ·?'" 
' érf' "~~ ~ 
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CONSTRUTORA VALE DO CAPANEMA LTDA 
SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRA TO SOCIAL 

CNPJ 10.697.539/0001-03 - NIRE 41206423393 

V ALCIR MACHADO DE MELLO, brasileiro, casado em regime universal de bens, 
empresário, residente e domiciliado na Av. Rio Grande do Sul, nº 729, centro, CEP 85750- 
000, em Planalto, estado do Paraná, portador do RG.12.481.224-0, SSP/PR, CPF 
386.835.550/20; e DAIANE MACHADO DE MELLO, brasileira, solteira, nascida em 
12/02/1982, residente e domiciliada na Av. Rio Grande do Sul, nº 729, centro, CEP 85750- 
000, em Planalto, estado do Paraná, portadora do RG l 0.384.603-0, SSP/PR, CPF 
081.326.359/06, sócios componentes da empresa CONSTRUTORA VALE DO 
CAPANEMA LTDA, estabelecida na Av. Rio Grande do Sul, nº 729, centro, CEP 85750- 
000, em Planalto, estado do Paraná, com contrato social registrado na Jucepar sob n" 
41206423393, em 12/03/2009 e posterior alteração, r e s o I v e m por este instrumento 
particular de alteração de contrato social, modificar seu contrato primitivo mediante as 
seguintes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: O endereço da sociedade que é Av. Rio Grande do Sul, nº 729, 
centro, 85750-000, em Planalto, estado do Paraná, passa ser: Av. Rio Grande do Sul, n" 705, 
centro, 85750-000, em Planalto, estado do Paraná. ,~··:;:, 

CLÁUSULA SEGUNDA: O sócio Valcir Machado de Mello que é casado em regime 
universal de bens passa ser DIVORCIADO, conforme Certidão de Casamento com 
Averbação de Divórcio, matrícula 084491 01 55 1991 2 0001 l 148 000310073, do Cartório 
do Registro Civil e Tabelionato de Planalto., estado do Paraná. 

CLÁUSULA TERCEIRA: A sócia Daíane Machado de Mcllo passa ser engenheira civil~/ 
empresa, conforme CREA-PR PR-155547/D, para todos efeitos legais. ~ 

CLÁUSULA QUARTA: A atividade principal da empresa permanece - 4120-4/00 - 
Construção de Edifícios, ficando acrescido as seguintes atividades secundárias: 4213-8/00 - 
Obras de urbanização, 4292-8/01 Montagem de estruturas metálicas, 4311-8/01 
Demolição de edifícios e outras estruturas, 4313-4/00 Obras de terraplanagem, 4321-5/00 
Instalação e manutenção elétrica, 4322-3/01 Instalação hidráulicas, sanitárias e de gás, 
4330-4/03 Obras de acabamento em gesso e estuque, 4330-4/04 Serviços de pintura de 
edifícios cm geral, 4330-4/05 Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e 
exteriores, 4391-6/00 Obras de fundações, 4399-1/03 Obras em alvenaria, 4399-1/99 
Serviços especializados para construção, 8130-3/00 Atividades paisagísticas, 4299-5/01 
Construção de instalações esportivas e recreativas. 

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/10/2018 15:16 SOB Nº 20185850065. 
PROTOCOLO: 185850065 DE 2018-10-22 14:16:19.801221. CÓDIGO DE 
VERIFICAÇÃO: 11804450949. NIRE: 41206423393. 
CONSTRUTORA VALE DO CAPANEMA LTDA 

Libertad Bogus 
SECRETÁRIA-GERAL 

CURITIBA, 22/10/2018 
www.ernpresafacil.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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CONSTRUTORA V ALE DO CAPANEMA LTDA 
SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL 

CNPJ 10.697.539/0001-03 - NIRE 41206423393 

CLÁUSULA QUINTA: Permanecem inalteradas as demais cláusula que não colidirem com 
as disposições do presente instrumento. 

E, por assim estarem certos e contratados, datam e assinam o presente instrumento em urna 
única via, que se obrigam por si e por seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos. 

Planalto, Paraná, 15 de outubro de 2018 

Daiane Machado de Mello Valcir Machado de Mello 

CERTIFICO O mISTRO EM 22/10/2018 15:16 SOB Nº 20185850065. 
PROTOCOLO~ 18 850065 DE 2018-10-22 14:16:19.801221. CÓDIGO DE 
VERIFICAÇAO: 11804450949. NIRE: 41206423393. 
CONSTRUTORA ALE DO CAPANEMA LTDA 

.JUNTA COMERCIAL 
DO PARANA Libertad Bogus 

SECRETÁRIA-GERAL 
CURITIBA, 22/10/2018 

www.ernpresafacil.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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AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS 

• PROTOCOLO: 185850065 
• DATA DO PROTOCOLO: 17/10/2018 
• NÚMERO DE REGISTRO: 41206423393 
• ARQUIVAMENTO: 20185850065 
• EM PRESA: CONSTRUTORA VALE DO CAPANEMA L TDA 

~' Contrato (https://www.empresafacil.pr.gov.br/sigfacil/contrato-social/doVvnload-contrato- 

eletronico/a rquivo/Q29udHJhdG9fMTUzOT g2Mj lyMV8xODU4NT AwNj UucG Rm/doVvnload/2/pessoa/ 13 715/co _protocolo/PRP1 830595212) 
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RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA VALE DO CAPANEMA L TOA - ME 

CNPJ Nº: 10.697.539/0001-03 

ENDEREÇO: AV. RIO GRANDE DO SUL, 729 FONE: (46) 3555-1485 

MUNICIPIO: PLANALTO EST. PARANÁ 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 097 /2018 
ANEXO Ili - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

(documento obrigatório) 

RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA VALE DO CAPANEMA L TOA - ME 

CNPJ Nº: 10.697.539/0001-03 

ENDEREÇO: AV. RIO GRANDE DO SUL, 729 FONE: (46) 3555-1485 

MUNICIPIO: PLANALTO EST. PARANÁ 

O representante legal da empresa CONSTRUTORA VALE DO CAPANEMA L TOA - ME 
na qualidade de Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 097 /2018, instaurado pelo Município de Planalto, declara para fins de direito 

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

Planalto/PR, 03 de Dezembro de 2018. 

NOME: VALCIR MACHADO DE MELLO 

RG: 12R-1.715.046 SSP/SC /CPF: 386.835. 

CARGO: ADMINISTRADOR 

Go.e91.sss10001-oj1 
CONSTRUTORAVALEDO 

CAPANEMA L TOA. 
AV. RIO GRANDE DO SUL, 705 

CENTRO L 85750-000 • PLANALTO • PR _J 

.J.J°1' 



RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA VALE DO CAPANEMA LTDA • ME 

CNPJ Nº: 10.697.539/0001-03 

ENDEREÇO: AV. RIO GRANDE DO SUL, 729 FONE: (46) 3555-1485 

MUNICIPIO: PLANALTO EST.PARANÁ 

PREGÃO PRESENCIAL NQ 097 /2018 

ANEXO VI - Declaração de enquadramento em regime de tributação de Microempresa ou 

Empresa de Pequeno Porte (na hipótese do licitante ser uma ME ou EPP) 

RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA VALE DO CAPANEMA L TOA - ME 

CNPJ Nº: 10.697.539/0001-03 

ENDEREÇO: AV. RIO GRANDE DO SUL, 729 FONE: (46) 3555-1485 

J.J8 

MUNICIPIO: PLANALTO EST. PARANÁ 

O representante legal da empresa CONSTRUTORA VALE DO CAPANEMA L TOA - ME 
na qualidade de Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO 
PRESENCIAL NQ 097 /2018, instaurado pelo Município de Planalto, declara para todos os fins de 

direito que estou(amos) sob o regime de microempresa ou empresa de pequeno porte, para 

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

Planalto/PR, 03 de Dezembro de 2018. 

NOME: VALCIR MACHADO DE MELLO 

RG: 12R-1.715.046 SSP/SC /CPF: 386.83 
CARGO: ADMINISTRADOR 

'1 o.697 .53910001-ojl 
CONSTRUTORA VALE DO 

CAPANEMA LTDA. 
AV. RIO GRANDE DO SUL, 705 

CENTRO L 85750-000-Pl.ANALTO • PR _j 



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 
CONSTRUTORA VALE DO CAPANEMA LTDA 

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA 
Número de Identificação do Registro de CNPJ 
Empresas - NIRE (Sede) 

41 2 0642339-3 10.697.539/0001-03 

Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP) 
AVENIDA RIO GRANDE DO SUL, 705, CENTRO, PLANALTO, PR, 85.750-000 

Data de Arquivamento do I Data de Início 
Ato Constitutivo de Atividade 

12/03/2009 12/03/2009 

Objeto Social 

CONSTRUÇAO DE EDIFICIOS; OBRAS DE URBANIZAÇAO; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS;.DEMOLIÇÃO DE 
EDIFICIOS E ESTRUTURAS; OBRAS DE TERRAPLANAGEM; INSTALAÇAO E MANUTENÇAO ELETRICA; INSTALAÇAO 
HIDRAULICA, SANITÁRIA E DE GAS; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; SERVIÇOS DE PINTURA DE 
EDIFICIOS; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; OBRAS DE 
FUNDAÇÕES;OBRAS EM ALVENARIA; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇAO; ATIVIDADES PAISAGISTICAS; 
CONSTRUÇAO DE INSTALAÇOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS. 
Capital: R$ 30.000,00 
(TRINTA MIL REAIS) 

Microempresa 

Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte 

(Lei nº 123/2006) 

Prazo de Duração 

Capital Integralizado: R$ 
(TRINTA MIL REAIS) 

30.000,00 Indeterminado 

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio(Administrador/Término do Mandato Término do 
Nome/CPF ou CNPJ Participação no capital CR$) Espécie de Sócio Administrador Mandato 
VALCIR MACHADO DE MELLO 

386.835.550-20 
DAIANE MACHADO DE MELLO 

081.326.359-06 ...___ _ 
Último Arquivamento 

Data: 22/10/2018 

Ato: ALTERAÇÃO 

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

28.500,00 SOCIO. Administrador 

1.500,00 SOCIO xxxxxxxxxx 

Número: 20185850065 Situação 
REGISTRO ATIVO 

Status 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

18/667242-0 
CAPANEMA - PR, 27 de novembro de 2018 

111111111111111111111111111111111111111111 

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA 
SECRETARIO GERAL 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DO PARANÁ 

COMARCA DE CAPANEMA 
CARTORIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS 

CAPANEMA/PR - 85760000 

TITULAR 
DIRCE STEVENS FACCIO 
JURAMENTADOS 
VITOR HUGO PAGNO 

PATRICIA MICHELA THIESEN 

AV. PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA Nº 1212 - CENTRO 

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

de distribuição CÍVEL (Cível, Precatória Especial, Juizado Especial), FAZENDA (Fa 
zenda Pública, Fazenda Pública Carta Precatória), Ações: CONCORDATA E FA 
LENCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL sob minha guarda neste cartório, verifiquei 
NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra: 

CONSTRUTORA CIVIL VALE DO CAPANEMA L TOA 
CNPJ 10.697.539/0001-03, no período compreendido desde 14/07/1989, até apre 
sente data. 

lllll l llll li li li li Ili lllll l l llll Ili l li Ili li l lllllll l Ili li Ili l llll l Ili Ili li li Ili l lllll l llll l Ili .. 
ÕV'!ambro de 2018, 13:57:24 

VIT PAGNO 

PODER JUOIClÁRIO 
Ju:, , .'é' DirellD da 'C()1'1'18!:t8 de 
e,,,,.,.,.,. na· Estado dó Pàtailá 

:<'·.:·,tele SoU:ta, t2:f2 
CartóriO do '· Distribuidor, Psr:tídor, 
Depositário PúL,;;,;u ,, Avaliador .l!Qd!erai 
CNPJ 01.259.16110001·B'/ 
Dirce Stevens Fa;:;do • Tttutar 

/ 
Custas= R$ 45,54 

Página'OOOl/0001 
** VALIDADE PARA 30 DIAS** - Criação da Comarca 29.11.1967 



PREGÃO PRESENCIAL Nº 097/2018 
ANEXO II - CARTA DE CREDENCIAMENTO 

RAZÃO SOCIAL: EMPREITEIRA DIEFEMBACH L TOA 

CNPJ Nº: 14.035.039/0001-59 

ENDEREÇO: RUA CURITIBA Nº 650, CENTRO FONE (46) 8828 - 4900 

MUNICIPIO: PLANALTO EST. PARANÁ 

Credenciamos o Sr. Neri Diefembach, portador da cédula de 

identidade sob nº 5.991.966-0 e CPF sob nº 857.972.869-04. A participar do 

procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 097 /2018, 

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

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

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

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente 

Planalto/PR 03 de Dezembro de 2018. 

RUA CURITIBA, 650 
CENTRO L 85750-000 - PLANALTO - PR _J 

;J~\j~J\ 

NOME:\Marlise Diefembach 

RG: 3.418.568-9 SSP/PR /CPF: 524.359.549/72 

CARGO: Sócia Administradora 
{assinatura com firma reconhecida) 

G4.o3s.03s10001-sgl 
EMPREITEIRA DIEFEMBACtl 

LTDA - ME 

,)Q j 
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EMPREITEJRA DIEFEMBACH LTDA- ME 
TERCEIRA ALTER1\ÇJ\.O DE CONTRATO SOCIAL 

CNPJ nº 14.035.Cl39/0001-59 

MARLISE DlEFEMBACH, brasileira, solteira, nascida em 25/1 O/ 1963, emprcsaua, 
residente e domiciliada na Rua Curitiba, n? 650, centro, na cidade de Planalto, estado cio Paraná. 
CEP 85750-000, portadora do RG 3.418.568-9, SSP/PR e CPF 524.359.549/72; e OLGA 
HUBNEll DIEFEMBACH, brasileira, viúva, aposentada, residente e domiciliada na Rua 
Curitiba, nº 650, centro, na cidade de Planalto, CEP 85750-000, estado do Paraná, portadora do 
RG 6.4 79.396-9, SSP/PR e CPF 934.299.409/15, sócias componentes da empresa 
IIMPREITEIRA DIEFEMBACH LTDA - ME, estabelecida na Rua Curitiba, 11" 650, centro. 
na cidade ele Planalto, CEP 85750-000, estado elo Paraná, com contrato social registrado na 
Jucepar sob nº 41207128352, em 27/07/2011 e posteriores alterações, resolvem por este 
instrumento particular ele alteração de contrato social, modificar seu contrato primitivo, mediante 
as seguintes cláusulas: 

CLAUSULA PRIMEIRA: Fica acrescido ao objeto social o ramo de Obras de 
Terraplanagem, passando a ter a seguinte redação: Serviços de calcamentos ele ruas; Produção 
para calçamento de ruas e Obras ele Terraplanagem. 

CLAUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas que não colidirem com 
as disposições elo presente instrumento. 

Libertad Bogus 
SECRETÁRIA-GERAL 

CURITIBA, 22/06/2016 
www.empresafacil.pr.gov.br 

E, por assim estarem certos e contratados, datam e assinam o presente instrumento 
cm urna única via, que se obrigam por si e por seus herdeiros ,1 cumpri-lo em toclos os seus 
termos. 

Planalto, Paraná, 03 de junho ele 2016 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE 

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/06/2016 11:14 SOB Nº 20163937397. 
PROTOCOLO: 163937397 DE 21/06/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
11600846236. NIRE: 41207128352. 
EMPREITEIRA DIEFEMBACH LTDA - ME 

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



EMPREITEIRA DIEFEi'v!BACH LTDA - ME 
SEGUNI)A ALTERAÇJ\O DE CONTRA TO SOCIAL 

CNPJ nº 14.035.039/0001-59 

MARLISE J)JEFEMBACH, brasileira, solteira, nascida cm 25/10/1 %3, empresária, 
residente e domiciliada na Rua Curitiba, nº 650, centro, na cidade de Planalto, estado cio Paraná. 
CEP 85750-000, portadora cio RG 3.418.568-9, SSP/PR e CPF 524.359.549/72; e OLGA 
HUBNI~R l)IEFEMBACH, brasileira, viúva, aposentada, residente e domiciliada na Rua 
Curitiba, n" 650, centro, na cidade ele Planalto, CEP 85750-000, estado do Paraná, portadora do 
RG 6.4 79.396-9, SSP/PR, CPF 934.299.409/15, socias componentes ela empresa 
EMPREITEIRA DlEFEMBACH LTDA - ME, estabelecida na Rua Curitiba, 11º 650, centro, 
na cidade de Planalto, CEP 85750-000, estado do Paraná, com contrato social registrado na 
Jucepar sob n" 41207128352, em 27/07/201 l e Primeira Alteração Contratual registrada sob n" 
20135664306 cm 04/10/2013, resolvem por este instnnnento particular de altemção ele contrato 
social, modificar seu contrato primitivo, mediante as seguintes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: O capital social no valor de R$: 10.000,00 (dez mil reais). rica 
elevado para R.$: 200.000,00 (duzentos mil reais), sendo um aumento no valor de R$: 190.000,00 
(cento e noventa mil reais), na forma prevista e integralizada da seguinte forma: 

a) A sócia Marlise Diefembach, que possui totalmente integralizado na sociedade 9.000, (nove 
mil) quotas, no valor ele R$. 9.000,00, (nove mil reais), eleva seu capital para R$: 180.000,00 
(cento e oitenta mil reais), dividido cm 180.000 (cento e oitenta mil) quotas, sendo um aumento 
de R$: 17 l .000,00 (cento e setenta e um mil reais), integralizado com crédito de Lucros 
Suspenso existente; e 

b) A sócia Olga Hubner Diefembach, que possui totalmente integralizado na sociedade 1.000, 
(mil) quotas, no valor de R$. l .000,00, (mil reais), eleva seu capital para R$: 20.000,00 (vinte 
mil reais), dividido em 20.000 (vinte mil) quotas, sendo um aumento de RS: 19.000,00 
(dezenove mil reais), integralizado com crédito ele Lucros Suspenso existente. 

CLAUSULA SEGUNDA: Em decorrência da presente alteração, n cláusula quarta da primeira 
alteração contratual, fica com a seguinte redação: O capital social no valor de R$.200.000,00, 
(duzentos mil reais), dividido em 200.000, (duzentas mil) quotas, no valor ele R$. l,OO, (hum real) 
cada, fica assim distribuído entre as sócias: 

Sócias: 
Marlise Dicfcmbach - . 

Quotas 
180.000 
20.0Q_Q 

200.000 

Capital 
R$. l 80.000,00 
E_t__20.000.00 
R$.200.000,00 

Olga Hubner Diefernbach- . 
Total: 

<,:;~\, 

~

">:,\ 
\ c..,;v. 

/. TA COMERCIAL DO ESTADO DO P~A - SEDE \ • .;e, l 
CiTIFICO O REGISTRO EM 18/09/2015 10: 18 SOB Nº ~"\ 
2 155722700. 1 

PR TOCOLO: 155722700 DE 18/09/2015. NIRE: 41207128352. ,, ,h_\, 
EMPREITEIRA DIEFEMBACH LTDA - , ~ <, t)- 

Libertad Bogus ~ ~ ~ •"- 
SECRETARIA GERAL v,-/V"" , 

CURITIBA, 18/09/2015 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade no site 
www.empresafacil.pr.gov.br informando o seguinte código de verificação: PR155722700 

·-~- ~:-. JUNTA COt<',EROAL 
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EMPRE:ITEIRA DIEFEMBACH LTDA - ME 
SEGUNDA AL TERAÇAO DE CONTRATO SOCIAL 

CNPJ n" l 4.035.039/0001-59 

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas que não colidirem com 
as disposições do presente instrumento. 

CLÁlJSULA QUARTA: Fica eleito o foro de Capanerna, estado do Paraná, CEP 85760-000, 
para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

E, por assim estarem certas e contratadas, datam e assinam o presente instrumento 
em uma única via que se obrigam por si e por seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus 
termos. 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE 

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/09/2015 10:18 SOB Nº 
20155722700. 
PROTOCOLO: 155722700 DE 18/09/2015. NIRE: 41207128352. 
EMPREITEIRA DIEFEMBACH LTDA - 

Libertad Bogus 
SECRETÁRIA GERAL 

CURITIBA, 18/09/2015 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade no site 
www.empresafacil.pr.gov.br informando o seguinte código de verificação: PR155722700 
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE 

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/09/2015 10:18 SOB Nº 
20155722700. 

PROTOCOLO: 155722700 DE 18/09/2015. NIRE: 41207128352. 
EMPREITEIRA DIEFEMBACH LTDA - 

Libertad Bogus 
SECRETÁRIA GERAL 

CURITIBA, 18/09/2015 

A validade deste documenco, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade no site 
www.empresafacil.pr.gov.br informando o seguinte código de verificação: PR155722700 
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EMPREITEIRA DIEFEMBACH L TDA - ME 
PRIMEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRA TO SOCIAL 

CNPJ nº 14.035.039/0001-59 

MARLISE DIEFEMBACH, brasileira, solteira, nascida em 25/10/1963, empresana, 
residente e domiciliada na Rua Curitiba, nº 650, centro, na cidade de Planalto, estado do Paraná, 
CEP 85750-000, portadora do RG 3.418.568-9, SSP/PR e CPF 524.359.549/72; e 
ALEXSANDRO SILVEIRA D'AVILA, brasileiro, solteiro, nascido em 14/09/1995, estudante, 
residente e domiciliado na Rua Santa Catarina, nº 66, centro, na cidade de Planalto, CEP 85750- 
000, estado do Paraná, portador do RG 10.501. 763-4, SSP/PR e CPF 078.287.869/56, sócios 
componentes da empresa EMPREITEIRA DIEFEMBACH L TDA - ME, estabelecida na Rua 
Curitiba, nº 650, centro, na cidade de Planalto, CEP 85750-000, estado do Paraná, com contrato 
social registrado na Jucepar sob nº 41207128352, em 27/07/2011, resolvem por este instrumento 
particular de alteração de contrato social, modificar seu contrato primitivo, mediante as seguintes 
cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: O sócio Alexsandro Silveira D'avila, deixa de ser representado por 
por ter atingido a maior idade. 

CLÁUSULA SEGUNDA: O socio Alexsandro Silveira D''avila, que possui totalmente 
integralizado na sociedade 1.000, (hum mil) quotas, no valor de R$.1.000,00, (hum mil reais), 
retira-se da sociedade, cedendo e transferido suas quotas pelo valor nominal para OLGA 
HUBNER DIEFEMBACH, brasileira, viúva, aposentada, residente e domiciliada na Rua 
Curitiba, nº 650, centro, na cidade de Planalto, CEP 85750-000, estado do Paraná, portadora do 
RG 6.479.396-9, SSP/PR, CPF 934.299.409/15, a qual ingressa pelo presente ato na sociedade. 

CLÁUSULA TERCEIRA: O sócio Alexsandro Silveira D'avila, dá à sócia ingressante OLGA 
HUBNER DIEFEMBACH, rasa, plena e geral quitação da cessão de quotas ora efetuadas, tanto, 
presente como futura, declarando esta conhecer a situação econômica-financeira da empresa, 
ficando sub-rogados nos direitos e obrigações decorrentes do presente instrumento. 

CLÁUSULA QUARTA: Em decorrência da presente alteração, a cláusula segunda do contrato 
social, fica com a seguinte redação: O capital social no valor de R$.10.000,00, (dez mil reais), 
dividido em 10.000, (dez mil) quotas, no valor de R$.l,OO, (hum real) cada, fica assim 
distribuído entre as sócias: 

Sócias: Quotas Capital 
Marlise Diefembach - .. 9.000 R$. 9.000,00 
Olga Hubner Diefembach- .. 1.000 R$. 1.000,00 

Total: f; p •••• -,,-"'"10~0-;·~:.,~. R$10.000,~ 
f .-..r,N'";ERt: (,.,_ .. ,,. t a g .•. _1'\,,,,' C.j J ~ ~ ,· ' r \ o OfHG\IM)•- ~ ~ 

CLAUSULA QUINTA: Permanecem inaltenÍcias as demai~ cláusulas que nft 4lidirem com as 
disposições do presente instrumento. ~ .... .,,.J2_1Jj_i...,;......-' t 

' Ü L~i:1 . t w-J y A"r 1 {. • 
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Empreiteira Diefembach Ltda - me 
Primeira alteração de Contrato Social 

CNPJ nº 14.035.039/0001-59 

E, por assim estarem certos e contratados, datam e assinam o presente instrumento 
em três vias de igual forma e teor, que se obrigam por si e por seus herdeiros a cumpri-lo em 
todos os seus termos. 

Ahrc.&>.ilM..Wv:, ~fLQ t? &~ 
Alexsandro Silveira D' avila 

1-<-n 



EMPREITEIRA DIEFEMBACH L TOA 
CONTRATO SOCIAL 

MAR LI SE DIEFEMBACH, brasileira, solteira, nascida em 25/10/1963, empresa na, 
residente e domiciliada na Rua Curitiba, nº 650, centro, na cidade de Planalto, estado do 
Paraná, CEP 85750-000, portadora do RG 3.418.568-9, SSP/PR e CPF 524.359.549/72; e 
ALEXSANDRO SILVEIRA D'AVILA, brasileiro, solteiro, menor, nascido em 14/09/1995, 
estudante, residente e domiciliado na Rua Santa Catarina, nº 66, centro, na cidade de Planalto, 
CEP 85750-000, estado do Paraná, portador do RG 10.501. 763-4, SSP/PR e CPF 
078 287.869/56, aqui representado por sua mãe CLERI MARQUES D'AVILA, brasileira, 
casada ern regime de comunhão universal de bens, doméstica, residente e domiciliada na Rua 
Santa Catarina, nº 66, centro, na cidade de Planalto, CEP 85750-000, estado do Paraná, 
portadora do RG 6. 772.176-4, SSP/PR e CPF 014.688.659/35, resolvem por este instrumento 
particular de contrato social constituir uma sociedade limitada, mediante as seguintes 
cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade girará sob o nome empresarial "EMPREITEIRA 
DIEFEMBACH LTDA", com sede e domicílio na Rua Curitiba, 650, centro, na cidade de 
Planalto, CEP 85750-000, estado do Paraná, Comarca de Capanema, CEP 85760-000, estado 
do Paraná. 

CLÁUSULA SEGUNDA: O Capital Social no valor de R$.10.000,00, (dez mil reais), dividido em 
'IO 000 (dez mil) quotas, no valor de R$: 1,00 (hum real), cada, ficando assim distribuídos entre 
os sócios 

a) - A sócia MARLISE DIEFEMBACH, 9.000 (nove mil) quotas, no valor de R$.9.000,00, 
(nove mil reais), que será integralizado em moeda corrente do País, num prazo de 30, 
(trinta) dias desta data; e 

b) - O Sócio Alexsandro Silveira D'avila, 1.000, (hum mil) quotas, no valor de R$.1.000,00, 
(hum mil reais ), que será integralizado em moeda corrente do País, num prazo de 30, 
(trinta) dias desta data 

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade tem por atividade econômica principal, "Serviço de 
calçamento de ruas" e atividade secundária, "Produção de pedras para calçamento de ruas". 

CLÁUSULA QUARTA: O prazo de duração da sociedade é indeterminado, iniciando suas 
atividades em 01 de agosto de 2011. 

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

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

CLÁUSULA SETIMA: Fica investido na função de administradora da sociedade a sócia 
MARLISE DIEFEMBACH, a qual compete o uso do nome comercial individualmente o uso da 
firma e a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da sociedade, bem como fica 
dispensada da prestação de caução, vedada, no entanto, em atividades estranha ao interesse 
social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou terceiros, em 
ºR.~s ou negócios estranhos ao objeto social, especialmente a prestação de R·s, 

._;;,.'""'_"~. <_ .-~YJ's~o!i fianças ou caução de favor, bem como onerar ou alienar: bens, imóvel d 
·"""ft·:-;'.>·;~)~q%~~dadE\ sem autorização do outro sócio. ' if ,..( ,.,,\ .. ··\ .,\, ~ 
'"' ~ l4.c:-" ••. "''.·~l'""' 

\ ~· O'-'' CLÁuw,,-. OITAVA. Ao término de cada exercício soc)al, em 31 de. Dezemb'.º· . 
\ a~ojstfá"dora prestara contas lustiticaoas de sua adm1rnstraçao, procedendo a elaboraçao do 
\ _ ,0~1v~táriodio\palanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, 
\~ · ~~aó de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. 

\ ~LA NONA Nos quatro mese.5 seguintes ~mino do exercício saciai, os sócios 
• ..J-'""'-erarao sobre as contas e des,gnarao admin,ti;Kcjofks) quando for o caso. 



·- .. 
Empreiteira Diefembach Ltda 

Contrato Social 1 

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Pelos serviços que prestar à sociedade, perceberá o sócio, a 
título de remuneração Pró-Labore, a quantia mensal fixada nos limites de dedução fiscal 
previstos na Legislação do Imposto de Renda, que será levada à conta de despesas gerais. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade 
continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou 
inexistindo interesse destes ou do outro sócio remanescente, o valor de seus haveres serão 
apurados e liquidados 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 seu sócio. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: A administradora declara, sob as penas da lei, de que não 
está impedida 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 crime falimentar, de prevaricação, peita ou 
suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro 
nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, 
ou a propriedade. 

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

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

E, por assim estarem certos e contratados, datam e assinam juntamente com 
duas testemunhas, o presente instrumento em três vias de igual forma e teor, que se obrigam 
por si e por seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos. 

li::_ 
:~~ 
i. 

Planalto, Paraná, 22 de julho de 2011 /\ 
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~arlise Diefembach 

é& . o· ·. 01 ~uv IY21 c.Jl q.µ...%:A il'.....11:i 

Alexsandro SÍlveira D'avila 
Representado por CLERI MARQUES D'AVILA 

Cleri MarqueTo·avila 
Representante de Alexsandro Sil~ira D'avila 
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Número de lde11tificação do Registro de I CNPJ 
Empresas - NIRE (Sede) 
4120712835-2 \ 14.035.039/0001-59 27/07/2011 

Data de Início 
de Atividade 

01/08/2011 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA Páuina: 001 / 001 
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes 
na data da sua expedição. 
Nome Empresarial 
EMPREITEIRA DIEFEMBACH L TDA - ME 
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA 

I Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP) 
RUA Curitiba, 650, CENTRO, PLANALTO, PR, 85.750-000 

Data de Arquivamento do 
Ato Constitutivo 

Objeto Social 
- SERVIÇOS DE CALÇAMENTO DE RUAS; 
- PRODUÇAO DE PEDRAS PARA CALÇAMENO DE RUAS; E 
- OBRAS DE TERRAPLANAGEM. 

--------- -------- 

Indeterminado 

Capital: R$ 200.000,00 
(DUZENTOS MIL REAIS) 

Microempresa ou 
Empresa dê Pequeno Porte 

(Lei nº 123/2006) 

Prazo de Duração 

Capital Integralizado: R$ 
(DUZENTOS MIL REAIS) 

200.000,00 Microempresa 

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato Término do 
Nome/CPF ou CNPJ Participação no capital (R$\ Esbécle de Sócio Administrador Mandato 

MARLISE DIEFEMBACH 
524.359.549-72 

OLGA HUBNER DIEFEMBACH 
934.299.409-15 

180.000,00 SOCIO Administrador 

20.000,00 SOCIO 

Último Arquivamento 
Data: 22/06/2016 

Ato: ALTERAÇÃO 

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

Número: 20163937397 

Situação 
REGISTRO ATIVO 

Status 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

18/667194-6 

CAPANEMA - PR, 29 de novembro de 2018 µ 
11111111111111111111 lllll lllll 1111111111 li 

LEANDRO MARCOS RA YSEL BISCAIA 
SECRETARIO GERAL 

. Lucateltl 
RG.: 3.463.294 _,; I PR 



PREGÃO PRESENCIAL Nº 097/2018 
ANEXO III - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO 
(documento obrigatório) 

RAZÃO SOCIAL: EMPREITEIRA DIEFEMBACH L TOA 

CNPJ Nº: 14.035.039/0001-59 

ENDEREÇO: RUA CURITIBA Nº 650, CENTRO FONE (46) 8828 - 4900 

MUNICIPIO: PLANALTO EST. PARANÁ 

O representante legal da empresa EMPREITEIRA DIEFEMBACH L TOA na qualidade 
de Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 097/2018, instaurado pelo Município de Planalto, declara para fins de direito que a 
referida empresa cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no respectivo 
edital de licitação. 
Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

Planalto/PR 03 de Dezembro de 2018. 

NOME: Ma~ise Diefembach 
RG: 3.418.568-9 SSP/PR /CPF: 524.359.549/72 

CARGO: Sócia Administradora 

Í14.035.039/0001-59' 
EMPRE\TE\AA OlEFEMBACH 

LTOA. • ME 
RUA CURIT\BA, 650 

CENTRO L ss1SO-OOO· PLANALTO • PR .J 

J35 



TITULAR 

DIRCE STEVENS FACCIO 

JURAMENTADOS 

VITOR HUGO PAGNO 
PATRICIA MICHELA THIESEN 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DO PARANÁ 

COMARCA DE CAPANEMA 
CARTORIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS 

AV. PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA Nº 1212 - CENTRO 
CAPANEMAIPR - 85760000 

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

de distribuição CÍVEL (Cível, Precatória Especial, Juizado Especial), FAZENDA (Fa 
zenda Pública, Fazenda Pública Carta Precatória), Ações: CONCORDATA E FA 
LENCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL sob minha guarda neste cartório, verifiquei 
NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra: 

EMPREITEIRA DIEFENBACH ME 
CNPJ 14.035.039/0001-59, no período compreendido desde 14/07/1989, até a pre 
sente data. 

CAPANEMA/PR, 28 d 
1111111111111111 Ili li li Ili l lllll l llll l Ili · · 
bro de 2018, 14:43:07 

Custas= R$'45,54 

Página 0001/0001 
** VALIDADE PARA 30 DIAS ** - Criação da Comarca 29.11. 1967 

VITOR PAGNO 

POC1CH JUDICIÁRIO 
,h :·)lreito da eomaroa de 

,u - Estado do Paraná 
. )e > Souza, 1212 

Cartóri0 do ;_; '\• · ·:_buictor, Partidor, 
Depositário Púl;i-;cu "'1-wai!actor Judicial 
CNPJ 01..250. fütíUU01-67 
Olrce t:tov2·1r. f-u;:.cio • TltU!ar 
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Prefeitura Municipal de Planalto - 2018 
Relatorio de Lances dos Fornecedores 

Pregão 97/2018 

Objeto PINTURA DE VIAS 
Págira:1 

':fb.oiOo S- R · J)Jot m.J:;-l<l' t.)?' :r 1 , ,{\ IV\ 1 ~ 1 1 \ \ 
CARLA Sõ.BRINA RECH MALINSKI 

Pregoeiro 

Lance Inicial 

Fornecedor 3616 
Rodada 
Lance Inicial 
Fornecedor 
Rodada 
Lance lnici ai 

Lance Inicial 

Fornecedor 3616 
Rodada 
Larce Inicial 
Fornecedor 5236 
Rodada 
Lance Inicial 

Lance Inicial 

Fornecedor 14079 
Rodada 
Lance Inicial 

Lance Inicial 

Fornecedor 14079 
Rodada 
Lance Inicial 

6,00 
5,90 

CONSTRUTORA VALE DO CAPANEMA LTDA 
Valor 
6,85 
JACKSON DAROSA-EPP 

Valor 
6,10 

CONSTRUTORA VALE DO Declinou 

Jackson da Rosa Declinou 

6,40 
6,35 

CONSTRUTORA VALE DO CAPANEMA LTOA 
Valor 
7,90 

CONSTRUTORA VALE DO Declinou 

LTDA EMPREITEIRA DIEFEMBACH Declinou 

6,90 

8,90 
8,30 
8,30 

JACKSON DA ROSA- EPP 
Declinou 

8,43 

8,80 
8,30 

JACKSON DA fWSA 
Valor 
8,57 

Jackson da Rosa Declinou 

~i'ct\,'l)Ô,l) X), \:,Ao ''lfº 
FERNANDA SCHERER MARZEC 

Membro 

MM SINALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO VIA RIA EIREU 
RODRIGO COLLEONE 

CONSTRUTORA VALE DO CAPANEMA L' 
VALCJR MACHADO DE MELLO 

JACKSON DA ROSõ. - EPP 
JACKSON DA ROSõ. 

EMPREITEIRA DIEFEMBACH L TDA 
NERI DIEFEMBACH 

A D VAZ E CIA LTDA - ME 
ANTONIO DOMINGUES VAZ 

Emitido por: Carla Sabrina Rech Malinski, na \efsão: 5520 w 
03/12/2018 00:48:49 
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https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSlmprimirPapel.asp 

28/11/2018 https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSlmprimirPapel.asp 
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CAIXA 
CAIXA ECONÔMtCA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 12097330;0001-25 
Razão Social: JACKSON DA ROSA EPP 
Nome Fantasia:CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO CAPANEMA 
Endereço: RUA TAMOIOS 785 /CENTRO/ CAPANEMA / 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: 16/11/2018 a 15/12/2018 - 

Certificação Número: 2018111604574911900670 

Informação obtida em 28/11/2018, às 16:44:24. 

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

\ ... i 

1/1 



28/11/2018 

•
' 

. 

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

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

Nome: JACKSON DA ROSA 
CNPJ: 12.097.330/0001-26 

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: 

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 passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. 

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1,751, de 2/10/2014. 
Emitida às 10:17:03 do dia 27/09/2018 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 26/03/2019. 
Código de controle da certidão: 6685.2E13.CD08.37F6 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

Jf...1S 
1 /1 



Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 
Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

Nº 019127171-01 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 12.097.330/0001-26 
Nome: JACKSON DA ROSA EPP 

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. 

Página 1 de 1 
Emitido via Internet Pública (28111/2018 16:49:54) 

J Lf b 

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de 
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias. 

Válida até 28/03/2019 - Fornecimento Gratuito 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet 
www.fazenda.pr.gov.br 
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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 29/01/2019, 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: 5960/2018 

Capanema, 30 de Novembro de 2018 
CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 

9ZTMH282QE3JX442XU72 

FINALIDADE: CONCORRÊNCIA/ LICITAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL: JACKSON DA ROSA - EPP 

CONTROLE CNPJ/CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL ALVARÁ 

{$nrControle} 12.097.330/0001-26 
ENDEREÇO 

0065 

R OTAVIO FRANCISCO DE MATTOS, 644 - CENTRO CEP: 85760000 Capanema - PR 
CNAE / ATIVIDADES 

Construção de edifícios, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Preparação de canteiro e limpeza de 
zerreno, Instalação e manutenção elétrica, Comércio varejista de materiais de construção não especificados 
anteriormente, Atividades paisagísticas 

Certidão emitida no dia Capanema, 30 de Novembro de 2018. 
CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 9ZTMH282QE3JX442XU72 



Dúvidas e sugescões: cndt@cst.jus.br 

Página 1 de 1 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: JACKSON DA ROSA 

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 12.097.330/0001-26 
Certidão nº: 163378785/2018 
Expedição: 29/11/2018, às 16:59:27 
Validade: 27/05/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que JACKSON DA ROSA 
{MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 

12.097.330/0001-26, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br) 
Certidão emitida gratuitamente. 

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



30/11/2018 CREA 

• 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 

E AGRONOMIA DO PARANÁ 

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e 
Negativa de Débitos 

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a 
empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 
de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, 
circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s). 

Certidão n°: 160880/2018 Validade: 31/03/2019 

Razão Social: JACKSON DA ROSA EPP 
CNPJ: 12097330000126 
Num. Registro: 60789 Registrada desde : 05/04/2016 
Capital Social: R$ 600.000,00 
Endereço: RUA OTAVIO FRANCISCO DE MATOS, 644 CENTRO 
Município/Estado: CAPANEMA-PR CEP: 85760000 
Objetivo Social: 
4120-4/00 - construção de edifícios 4311-8/02 - preparação de canteiro, limpeza de 
terreno e obras de terraplenagem 4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e 
calçadas 4744-0/05 - comércio varejista de materiais de construção 8130-3/00 - 
atividades paisagísticas - jardinamento 4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica 
Restrição de Atividade : Ramo de atividade da empresa estão circunscritas as 
atribuições de seu responsável técnico, com restrição impeditiva para paisagismo. O 
profissional poderá ser responsável por instalação elétrica em baixa tensão. 

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2018. 
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a 
presente data. 

Responsável(eis) Técnico(s): 

1 - JEFFERSON FERNANDO MACHADO 
Carteira: PR-107299/D Data de Expedição: 05/01/2010 
Desde: 17/04/2017 Carga Horária: 4: H/D Até: 04/04/2018 
Desde: 21/05/2018 Carga Horária: 4: H/D 
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular 
Decreto Federal N.0 23.569/1933 - Art. 28º 

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular 
Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 70 
Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal 
N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.0 23.569/1933 e 
do art. 7º da Resolução do Confea N.0 218/1973. ·, 
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular - 
Resolução do Confea N.0 218/1973 - Art. 7º do CONFEA /--J cr: j·JJVJ- _ · 

Para fins de: LICITAÇÕES 

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, l 
esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos. 
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR 

http://creaweb.crea-pr.org.br/webrestrita_prof/Default.aspx?SESSAO=clhEKCpg8gSQ&CODREGT0=573317 J518 



30/11/2018 
CREA 

• 
CONSELHO REGIONAL DE 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 registrado(a) nos termos da Lei Federal 
n° 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita 
à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro. 

Certidão n°: 160878/2018 
Validade: 31/03/2019 

Nome Civil: JEFFERSON FERNANDO MACHADO 
Carteira - CREA-PR N° :PR-107299/D 
Registro Nacional : 1708019880 
Registrado(a) desde : 05/01/2010 
Filiação : SILVIO NOE MACHADO 

ELIRA MACHADO 
Data de Nascimento : 16/03/1985 
Carteira de Identidade : 85271075 
Naturalidade : CAPANEMA/PR CPF: 04242219938 

Título: ENGENHEIRO CIVIL 
FACULDADE ASSIS GURGACZ 
Data da Colação de Grau : 18/12/2009 Diplomação : 21/12/2009 
Situação : Regular 
Atribuições profissionais: 

Decreto Federal N.0 23.569/1933 - Art. 28° de 11/12/1933 
Lei Federal N.0 5.194/1966 - Art. 7° de 24/12/1966 

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 70 da Lei Federal 
N.0 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.0 23.569/1933 e 
do art. 7° da Resolução do Confea N.0 218/1973. 

Resolução do Confea N.0 218/1973 - Art. 70 de 29/06/1973 do CONFEA. 

Para fins de: LICITAÇÕES 

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2018. 
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data. 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na pagina do CREA-PR 
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.0 441726R018. 

JJ~ 
'V ar<' l 4 

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instruc;i~e Serviço Nº 002/2014. l ~ 
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, suje do o autor à J 

.J5- 

Emitida via Internet em 30/11/2018 08:40:58 

http://creaweb.crea-pr.org. br/webrestrita _prof/Default.aspx? SESSAO=cLhEKCpg8gSQ&COD RE GT0=573317 
1/2 



f.t\Pt1NfMtl CONSTRUTORA 
CNPJ Nº 12.091.33W0001-16 

Rtta: OMVi() Frt111riSf'<" d" Mnttos, 644 - CEP:85.760-000 
e-111aiJ: oi it1ti,11.p""'ªWl2@J1ot111aif.com 

F'OllP: f046) 3552·2691 - (~J !mIJ.0785 • (46) 99'9fJ5-0J7J 
CAPANEMA - PARA NA 

15"1~·· . . · .... · · .... 1.. •41 J552·Zl91 %1,1,...... · IS.l46 99t1)-G185 
. · · 1946 HtDl-031'1 

'tora ' 

Declaramos conforme solicitado no edital em epígrafe que o responsável técnico 
referente a execução dos serviços, caso venhamos a vencer a referida licitação é: 

NOME I ESPECIALIDADE I CREA/CAU Nº I ASSINATURA 

PREGÃO PRESENCIAL 097 /2018 

ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE RESPOSSABILIDADE TÉCNICA 

EMPRESA: JACKSON DA ROSA - EPP 
CNPJ Nº 12.097.330/0001-26 
ENDEREÇO: RUA OTÁVIO FRANCISCO DE MATTOS, 644 
CIDADE: CAPANEMA 

FONE: 46-99913-0785 
ESTADO: PR. 

JEFFERSON FERNANDO MACHADO I ENGENHEIRO CIVÍL I PR-107299/D 

a· 
-~ {\ \V\~"'" 

Declaramos, outrossim, que o(s) profissional(is) acima relacio~Jf{\9º ~6~ 2991D 
pertence(m) ao nosso quadro técnico de profissionais. c?-€1-'-- ?R 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente 

Planalto -Pr.03 de Dezembro de 2018. 

NEE: JACKSON DA ROSA 
R : 7.512.246-2 CPJ:: 025.855.179-85 
C RGO: PROPRIET ARIO 

.) 5:l 



30/11/2018 
Receita Federal do Brasil 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
12.097 .330/0001-26 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO' DATADEABERTURA 
CADASTRAL 07/06/2010 

f"No"ME EMPRESARIAL 
~CKSON DA ROSA 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA CAPANEMA I PORTE 

EPP 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
41.20-4-00 - Constru9ão de edifícios 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 
81.30-3-00 -Atividades paisagísticas 
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 
213-5 - Empresário (Individual) 

LOGRADOURO 
R OTAVIO FRANCISCO DE MATTOS I COMPLEMENTO NÚMERO 

644 

I CEP 
85.760-000 I BAIRRO/DISTRITO 

CENTRO ~ 
~ I MUNICÍPIO 

CAPANEMA I ENDEREÇO ELETRÓNICO I TELEFONE 
(99) 9913-0785 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

I SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

07/06/2010 I MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

I SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

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

Emitido no dia 30/11/2018 às 08:34:24 (data e hora de Brasília). 
Página: 1/1 

.~ -, 

http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp J .53 
1/1 



·w.i'-'''.ilit Minist,~rio do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 
• •. Secretaria do Desenvolvimento Ja Produção 

Departamento Nacional de Registro do Comércio REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO 
INSTRUÇÕES DE PREENCHIMEITTO NO VERSO 

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abrevialuras) 

JACKSON DA ROSA 

ESTAOO CIVIL 

Solteiro(a) 

Mt:8J FO 
REGIME DE BENS (se casado) 

FILHO DE (pai) 

ARIOVALDO ROQUE DA ROSA (mie) 

IVETE MARIA DA ROSA 
NASCIOO EM (data de nascimento) 

29-11-1978 
PR 

IDENTI= minero 

7.512.246-2 
UF CPF (número) 

025.855.179-85 SESP 
EMANCIPADO POR (fom,a de emancipação - somente no caso de menor) 

RUA TAMOIOS 
(LOGRADOURO - rua, av, etc.) 

85760-000 

COMPLEMENTO BAIRRO I DISTRITO 
CEP 

CENTRO 

CAPANEMA 
PR 

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de 
empresário e requer à Junta Comercial do ESTADO DO PARANÁ: 
CÓOIGODOATO 

080 !INSCRIÇÃO 
DESCRIÇÃO DO ATO 

CÓOIGO DO EVENTO I DESCRIÇÃO DO EVENTO 

DESCRIÇÃO DO EVENTO 
CÓDIGO DO EVENTO I DESCRIÇÃO DO EVENTO 

RUA TAMOIOS 

JACKSON DA ROSA 

NÚMERO 

LOGRADOURO (rua, ev. etc.) 

COMPLEMENTO BAIRRO I DISTRITO 

CENTRO 
CEP 

MUNICIPIO 

CAPANEMA UF PAIS 

PR !BRASIL 

30.000,00 TRINTA MIL REAIS 

VALOR DO CAPITAL· RS VALOR DO CAPITAL (por axtenso) 

CÓQIGO DE ATMDADE 
ECONôMICA 

(CNAEAscaQ 
AtMdade pnncipoJ 

4120-4/00 

j
• AtMdades secundérias 

, 4311-8/02 
,~ 4213-8/00 

4311-8/01 

DESCRIÇÃO DO OBJETO 

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 

PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 
OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 
DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 

15-06-2010 
TRANSFEReNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF 
NIRE antenor 

DATA DE INlc;o DAS ATIVIDADES NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPREsARIO (ou pelo reinsentante/assistente/gerente) 

dJG ~ 

nr. 28-05-2010 I 
·:i~tkAP:~~~~ 

~ > 

JUNTA COMERCIAL DO PARANA '\--,- 
AGENCIA REGIONAL DE FRANCISCO BEL TRAO \. 
CERTIFICO O REGISTRO EM: 0 7/06/2010 
SOBNÜMER0:41106832224 
Protoc:olo: 10/575108-1, DE 02/06/2#::( 

ACKSOH DA ROSA 1\1 
LUIZ CARLOS sALVARO 

SECRETAR!~ 
-------··-·----- .. , ~ 

Js4 



• 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 
Secretaria do Desenvolvimento da Produção 
Departamento Nacional de do Comércio 

r~~tt·~~;{:;t~t~;~~i~:Jr-tt~ij,tt~t:fi 
NÚMERO DE IOENTFICAÇÃO DO REGISTRO OE EMPRESA - NIRE DA SEDE 

4110683222-4 
NOME DO EMPRESÁRIO (complelo sem abrewrtutas) 

JACKSON DA ROSA 
NACIONALIDADE EST ~DO CIVIL 

BRASILEIRO 

REGIME DE BENS (se casado) SEXO 

M~FO 
FILHO DE (pai) 

ARIOVALDO ROQUE DA ROSA 

IDENTIDADE número 

7.512.246-2 
UF 

(mie) 

!VETE MARIA DA ROSA 
NASCIDO EM (data de nasclmenlo) 

29-11-1978 SESP PR 
CPF (rúnero) 

025.855.179-85 
EMANCIPAOO POR (fonna da emandpaçlo - somente no caso de menoO 

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

RUA OTÁVIO FRANCISCO DE MATTOS 
COMPLEMENTO BAIRRO I DISTRITO CEP 

CENTRO 85760-000 
MUNICIPIO 

CAPANEMA PR 

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de 
empresário e requer à Junta Comercial do ESTADO DO PARANÁ: 

021 
DESCRIÇÃO DO EVENTO 

ALTERAÇÃO DE DADOS 
DESCRIÇÃO DO ATO 

ALTERAÇÃO 
CÔOIGO DO EVENTO I DESCRIÇÃO DO EVENTO 

002 
CÓDIGO DO EVENTO i DESCRIÇÃO DO EVENTO 

ROSA ME 

FRANCISCO DE MATTOS 
BAIRRO I DISTRITO CEP 

CENTRO 
UF PAIS 

PR !BRASIL 

VALOR DO CAPITAL (po( B>denso) 

600.000,00 SEICENTOS MIL REAIS 

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS. 

DESCRIÇÃO DO OBJETO 

4120-4/00 

4311-8/02 
4213-8/00 
4744-0/05 
8130-3/00 
4321-5/00 

PREPARAÇÃO DE CANTEIRO, LIMPEZA 
OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS. 
COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. 
ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS-JARDINAMENTO 
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 

DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES NÚMERO. DE INSCRIÇÃO NO CNPJ TRANSFERl:NCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF UF 
NIREanterior 

15-06-2010 



C.t\l't1NCMA ca,,15TRUTQC(t\ 
CNPJ Nº 12.097.33WDQ01-26 

Rtta: OMvio Fr,m(iS('C, d,• Mnttos, 644 - CEP: 85.760-000 
e-mail: oliveira.p,m,lo?-012@J,otmail.wm 

fo ,w: (046) 3551·2691 - (46199!11.J.0785. (46) 999'JS-OJ71 
CA.PANEMA - PARANA 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 097/2018 

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

RAZÃO SOCIAL: JACKSON DA ROSA - EPP 
CNPJ Nº 12.097.330/0001-26 
ENDEREÇO: RUA OTÁVIO FRANCISCO DE MATTOS, 644 
MUNICIPIO: CAPANEMA FONE: 46-99913-0785 

EST. PR. 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento 
licitatório, sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 097/2018, 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, 03 de Dezembro de 2018. 

E: JACKSON DA ROSA 
7.512.246-2 CPF: 025.855.179-85 
GO: PROPRIETÁRIO 

/ 
/ 



C.t\Pt1NEMtl CQi\'5TftUTQKt1 
CNPJ N° 12.097.33tVD()01-16 

Rua: OMt,ID Fr,mrlst"o, d" 1\>lnttos, 644 - CEP: 85.760-000 
t'·111aiJ: oi iveira.pa11/02M2@J1ot111ail.com 

fo JIP~ (046) 3552·2691 - (46J 99'JJJ. 0785 • (46) 99'9(Jj..fJJ71 
CAPANEMA • .PARANÁ 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 097/2018 

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

PROPONENTE: JACKSON DA ROSA - EPP 
CNPJ Nº 12.097.330/0001-26 
ENDEREÇO: RUA OTÁVIO FRANCISCO DE MATTOS, 644 
MUNICIPIO: CAPANEMA FONE: 46 99913-0785 

EST. PR. 

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade de 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 097/2018, por seu representante, declara, na forma e sob as penas 
impostas pela Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e demais legislação pertinente, que, nos 
termos do § 6º do artigo 27 da Lei nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, encontra-se em situação 
regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso 
XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

Planalto, 03 de Dezembro de 2018. 

E: JACKSON DA ROSA 
.512.246-2 CPF: 025.855.179-85 

CARGO: PROPRIETÁRIO 



CAIXA 
Ci".IXA. Ecor··JÓMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 10697539/0001-03 
Razão Social: CONSTRUTORA VALE DO CAPANEMA LTDA 
Endereço: AV RIO GRANDE DO SUL 729 /CENTRO/ PLANALTO/ PR/ 

85750-000 

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

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

Validade: 05/11/2018 a 04/12/2018 

Certificação Número: 2018110507231581392968 

Informação obtida em 19/11/2018, às 09:03:48. 

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

J59 



BRASIL Acesso à informação Participe Serviços Legislação 

, • Receita Federal 

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: CONSTRUTORA VALE DO CAPANEMA LTDA 
CNPJ: 10.697.539/0001-03 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscre\.€r quaisquer dívidas de responsabilidade do 
sujeito passiço acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam 
pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN). 

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1. 751, de 2/10/2014. 
Emitida às 14:59:17 do dia 29/06/2018 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 26/12/2018. 
Código de controle da certidão: CF4B.A3EA.14A7.17E8 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

Nova Consulta Prepar.;,1· p.~9ir,.;, 
p.;,n impres:dío 

Canais 

J60 



Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

Nº 0190577 40-18 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 10.697.539/0001-03 
Nome: CONSTRUTORA VALE DO CAPANEMA LTDA - 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 19/03/2019 - Fornecimento Gratuito 

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

Página 1 de 1 
Emitido via Internet Pública (19/1112018 09:01:36) 

JbJ 



Prefeitura Municipal de Planalto 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO 

NEGATIVA 
Nº 14643 I 2018 

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 
25/01/2019, SEM RASURAS E NO ORIGINAL. 

IMPORTANTE: 

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

Planalto, 26 de Novembro de 2018 
REQUERENTE: CONSTRUTORA V ALE DO 

CAPANEMA LIDA CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 
HJF2QE52X442CBRE 

1 .1.·u.,1-U..J"-'ADE: CADASTRO E/OU CONCORRÊNCIA E/OU LICITAÇÃO 

RAZÃOSOCIAL: CONSTRUTORAVALEDOCAPANEMALTDA 

1AV 
RIO GRANDE DO SUL, 705 - CENTRO CEP: 85750000 Planalto - PR 

1 . CNAE/ ATIVIDADES --- 

INSCRIÇÃO EMPRESA 

8851 

CNPJ/CPF 

ENDEREÇO 

INSCRIÇÃO ESTADUAL ALVAR.Á 

10.697.539/0001-03 1 9047338902 1091 

Construção de edificios, Serviços de pintura de edificios em geral, Atividades paisagísticas, Obras de urbanização - ruas, 
praças e calçadas, Montagem de estruturas metálicas, Construção de instalações esportivas e recreativas, Demolição de 
edificios e outras estruturas, Obras de terraplenagem, Instalação e manutenção elétrica, Instalações hidráulicas, sanitárias e 
de gás, Obras de acabamento em gesso e estuque, Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores, 
Obras de :fündações, Obras de alvenaria, Serviços especializados para constmção não especificados anteriormente 



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: CONSTRUTORA VALE DO CAPANEMA LTDA 

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 10.697.539/0001-03 
Certidão nº: 163129211/2018 
Expedição: 27/11/2018, às 08:52:55 

Validade: 25/05/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que CONSTRUTORA VALE DO CAPANEMA LTDA 

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 
10. 697. 539/0001-03, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 

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

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

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 

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

custas, a 
decorrentes 
Público do 

/ 
_J G3 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DO PARANÁ 

COMARCA DE CAPANEMA 
CARTORIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS 

TITULAR 
DIRCE STEVENS FACCIO 

JURAMENTADOS 
VITOR HUGO PAGNO 

PATRICIA MICHELA THIESEN 

AV. PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA Nº 1212 - CENTRO 
CAPANEMA/PR - 85760000 

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

de distribuição CÍVEL (Cível, Precatória Especial, Juizado Especial), FAZENDA (Fa 
zenda Pública, Fazenda Pública Carta Precatória), Ações: CONCORDATA E FA 
LENCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL sob minha guarda neste cartório, verifiquei 
NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra: 

CONSTRUTORA CIVIL VALE DO CAPANEMA L TDA 
CNPJ 10.697.539/0001-03, no período compreendido desde 14/07/1989, até apre 
sente data. 

11111111/l li li li li Ili 11111 l l llll Ili l li l/l li l lllllll l Ili li Ili l llll l Ili Ili li li /1111111/ 111111111 · · 

VIT PAGNO 

PODER JUOIC1ÁRl0 
Juh(, '.é, Direito d.a 'Cômai:ta de 
C:0; , .. ,. -1a - E.stadtrdó Paraná 

: ::· • ''·' ·,r ele Souza, t2i2 
Cartório· do '· · ')istribu\dof, ,armdor. 
Depositário PúL,,,,.:u "' Avallaào.l' .iQdleinl 
CNPJ 01.259.161/0U01·61 
Dirce 8tl3',ens Fa:::cio • Trtufar 

y.)A~ 
Custas= R$ 45,54 

Página 0001/0001 

** VALIDADE PARA 30 DIAS ** - Criação da Comarca 29. 11. 1967 



27/11/2018 
CREA 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 
E AGRONOMIA DO PARANÁ 

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e 
Positiva de Débitos com Efeito de Negativa 

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a 
empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 
de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, 
circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s). 

Certidão n°: 159593/2018 { Validade: 30/11/2018 

Razão Social: CONSTRUTORA VALE DO CAPANEMA LTDA - ME 
CNPJ: 10697539000103 

Num. Registro: 49179 Registrada desde : 04/01/2010 
Capital Social: R$ 30.000,00 
Endereço: AVENIDA RIO GRANDE DO SUL, 729 CENTRO 
Município/Estado: PLANALTO-PR CEP: 85750000 
Objetivo Social: 

Construtora - Construção de residências, apartamentos, prédios comerciais, industriais, 
agropecuários e públicos e serviço de calçamento de ruas. 

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, 
esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos. 
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na pagina do CREA-PR 
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.0 437746/2018, ressaltando a 
impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de 
seu(s) responsável(eis) técnico(s). 

Possui parcelamento de anuidade em dia no CREA-PR. 
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a 
presente data. 

Período sem Registro: 
A empresa teve seu registro cancelado no período de 09/05/2012 a 19/06/2017. 

Responsável(eis) Técnico(s): 

1 - DAIANE MACHADO DE MELLO 
Carteira: PR-155547/D Data de Expedição: 09/08/2016 
Desde: 20/06/2017 Carga Horária: 4: H/D 
Título: ENGENHEIRA CIVIL Situação: Regular 
Resolução do Confea N.0 218/1973 - Art. 7° do CONFEA 

Título: ENGENHEIRA CIVIL Situação: Regular 
Decreto Federal N.0 23.569/1933 - Art. 28º 

Título: ENGENHEIRA CIVIL Situação: Regular 
Lei Federal N.0 5.194/1966 - Art. 70 
Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 70 da Lei Federal 
N.0 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.0 23.569/1933 e 
do art. 70 da Resolução_ do Confea N.0 218/1973. _ 2. · 
Para fins de: LICITAÇOES ~ 

http://creaweb.crea-pr.org.br/webrestrita_prof/Default.aspx?SESSA0=31GEheD7rZvG&CODREGT0=663972 JbS 
1/2 



27/11/2018 
CREA 

,J 

CONSELHO REGIONAL DE 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 registrado(a) nos termos da Lei Federal 
n° 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita 
à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro. 

!Jbb 
1/2 

Certidão n'>: 159594/2018 
Validade: 31/03/2019 

Nome Civil: DAIANE MACHADO DE MELLO 
Carteira - CREA-PR Nº :PR-155547/D 
Registro Nacional : 1715662466 
Registrado(a) desde : 09/08/2016 
Filiação : VALCIR MACHADO DE MELLO 

NOEL! FATIMA DE MELLO 
Data de Nascimento : 12/02/1992 
Carteira de Identidade : 10.384.603-0 
Naturalidade : PLANALTO/PR CPF: 08132635906 

Título: ENGENHEIRA CIVIL 
CENTRO UNIVERSITÁRIO ASSIS GURGACZ 
Data da Colação de Grau : 15/07/2016 Diplomação : 18/07/2016 
Situação : Regular 
Atribuições profissionais: 

Resolução do Confea N.0 218/1973 - Art. 7° de 29/06/1973 do CONFEA. 
Decreto Federal N.0 23.569/1933 - Art. 28° de 11/12/1933 
Lei Federal N.0 5.194/1966 - Art. 70 de 24/12/1966 

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 70 da Lei Federal 
N.0 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.0 23.569/1933 e 
do art. 7° da Resolução do Confea N.0 218/1973. 

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico: 
49179 - CONSTRUTORA VALE DO CAPANEMA LTDA - ME 
Desde: 20/06/2017 Carga Horária: 4 Horas Unidade: HORA/DIA 

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2018. 
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização 
presente data. ativa até a 

Para fins de: LICITAÇÕES 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na paqrn 
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.0 437748/2018. 

http://creaweb.crea-pr.org.br/webrestrita_prof/Default.aspx?SESSA0=31GEhe07rZvG&CODREGT0=663972 



27/11/2018 
CREA 

~itida via Internet em 27/11/2018 13:28:04 

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014. 
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. 

J; 
.Jb'::1- 
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http://creaweb.crea-pr.org.br/webrestrita_prof/Default.aspx?SESSA0=31GEheD7rZvG&CODREGT0=663972 



RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA VALE DO CAPANEMA L TOA - ME 

CNPJ Nº: 10.697.539/0001-03 

ENDEREÇO: AV. RIO GRANDE DO SUL, 729 FONE: (46) 3555-1485 

MUNICIPIO: PLANALTO EST.PARANÁ 

Pregão 097 /2018 
ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA VALE DO CAPANEMA L TOA - ME 

CNPJ Nº: 10.697.539/0001-03 

ENDEREÇO: AV. RIO GRANDE DO SUL, 729 FONE: (46) 3555-1485 

NOME: VALCIR MACHADO DE MELLO 

RG: 12R-1.715.046 SSP/SC /CPF: 386.835.550/20 

cARGo: AoM1N1sTRAooR G 0_697 .539;0001-031 
CONSTRUTORA VALE. DO 

CAPANEMA LTDA. 

MUNICIPIO: PLANALTO EST.PARANÁ 

Declaramos conforme solicitado no edital em epígrafe que o responsável técnico referente a 
execução dos serviços, caso venhamos a vencer a referida licitação é: 

NOME ESPECIALIDADE CREA/CAU Nº ASSINATURA DAIANE ENGENHEIRO PR-155547 /D 

~ 

MACHADO DE CIVIL 
MEL LO 

Declaramos, outrossim, que o(s) profissional(is) acima relacionado(s) pertence(m) ao nosso 
quadro técnico de profissionais. Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente 

Planalto/PR, 03 de Dezembro de 2018. 

AV. RIO GRAi•füE DO SUL, 70G 
CENíRO L 85750--000. PLANALTO • PR _J .J 68 



Côt1provanto do Inscrição e de Situação Cadastral ~ - 
Contribuinte, 

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

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 10.697 .539/0001-03 
CADASTRAL 12/03/2009 MATRIZ 

NOME EMPRESARIAL 

CONSTRUTORA VALE DO CAPANEMA LTDA 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
******** 

[ 
PORTE 

ME 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
41.20-4-00 - Construção de edifícios 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 

42.13-8-00-0bras de urbanização -ruas, praças e calçadas 
42.92-8-01 ·Montagem de estruturas metálicas 
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 
43.30-4-04- Serviços de pintura de edificios em geral 
43.30-4-05 • Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 
43.91-6-00 - Obras de fundações 
43.99-1-03 - Obras de alvenaria 
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 
81.30-3-00 -Atividades paisagísticas 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

[

LOGRADOURO 

AV RIO GRANDE DO SUL [ COMPLEMENTO NÚMERO 

705 

[ 
CEP 

85.750-000 [ 
BAIRRO/DISTRITO 
CENTRO l MUNICÍPIO 

PLANALTO ~ 
~ 

[ ENDEREÇO ELETRÔNICO 

[ 

TELEFONE 
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CONSTRUTORA VALE DO CAPANEMA L TOA. 

CONTRATO SOCIAL ~<c,~~§.Gr~ 

~

li:~- ,., ''\°?. ~ ~'l.,J;:y/' . ( YALCIR MACHADO DE MEU.O, brasileiro, casado em regime de comlf1h ~1~r ~, \ 
de Bens, empresário, residente e domiciliado na Av. Rio Grande do Sul nº 729. centrd, n ·, ~ ~ ) 
Planalto, CEP.85750.000, estado do Paraná, portad?r ?º RG. I _2.481.22~-0 SSP/PR e CPr\ 3 ~ ~,5~(\~.l~ J }, 
20; e DAIANE MACHADO DE MELLO, brasileira, solteira. nascida em l 2.02.199L\,~s.t~di{J;:_:_.eSz0 
domiciliado na A v. Rio Grande do Sul nº 729, centro, na cidade de Planalto, CEP.85750.00'CK_~/à"l:ttr:-d:~(\~~ 
Paraná. portadora do RG.10.384.603-0 SSP/PR e CPF. 081.326.359-06, aqui assistida pell~~ 
YALCIR MACHADO DE MELLO, brasileiro, casado em regime de comunhão universal de Bens. 
empresário, residente e domiciliado na Av. Rio Grande do Sul nº 729, centro, na cidade de Planalto. 
CEP.85750.000, estado do Paraná, portador do RG. 12.481.224-0 SSP/PR e CPF: 386.835.550-20; 
resolvem por este instrumento particular de Contrnto Social constituir uma sociedade limitada, meàiante as seguintes cláusulas: 

l 
CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade girará sob o nome empresarial ''CONSTRUTORA VALE DO 
CAPAN EMA L TOA.". com sede e domicílio na A v. Rio Grande do Sul nº 729, centro, na cidade de 
Planalto, CEP.85750.000, Comarca de Capanema. estado do Paraná 

CLÁUSULA SEGUNDA: O Capital Social, será no valor de R$.30.000,00 (trinta mil reais), dividido em 
30.000, (trinta mil), quotas, no valor de R$: 1,00 (hum real), cada, ficando assim distribuídos entre os sócios: 

a) - O sócio YALCIR MACHADO DE MELO, 28.500, (Vinte e oito mil e quinhentas) quotas. no valor 
de R$.28.500,00, (vinte e oito mil e quinhentos reais) que será integralizado em moeda corrente do País, 
num prazo de 90, (noventa) dias desta data. 

b) -- A sócia DAIANE MACHADO DE MELLO, 1.500, (Hum mil e quinhentas) quotas, no valor de R.$: 
1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) que será integralizado em moeda corrente do pais, num prazo de 90 (noventa) dias desta data. 

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade tem por atividade econômica Principal "Construtora .. Cnn.·;Jniçào 
de residências, apartamentos, prédios comerciais e industriais"(CNAE 4120-4/00): e Segunda atividad~ 
"Indústria de Artefatos de Cimento para uso na Construção"' (CNAE-2330-3/02). 

CLÁUSULA QUARTA: O prazo de duração da sociedade é indeterminado, iniciando suas atividades em J O de Março de 2009. 

CLÁUSULA QUINTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros 
sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito 
de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteraç:=io contratual pertinente. 

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

CLÁUSULA SETIMA: Fica investido na função de administrador da sociedade o socro ''VALC!R 
MACHADO DE MELO", o qual compete o uso do nome comercial individualmente o uso da empresa e" 
representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da sociedade, bem como fica dispensado ela prestação 
de caução, vedado, no entanto, em atividades estranha ao interesse social ou assumir obrigações seja em 
favor de qualquer dos quotistas ou terceiros, ern operações ou negócios estranhos "ào objeto social, 
especialmente a prestação de avais, endossos, fianças ou caução de favor, bem como onerar ou alienar 
bens, imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. 

CLÁUSULA OITAVA: Ao término de cada exercício social, em 31 de Dezei)1bro, A admi11istrackwa =..-,,-'.·-, ará contas justificadas de sua administrnçã,,, prnccdcndo à eiabornção do inventário. do b,ianço 
r-;:ir:1:,Rf ~;):.l\tc. moníal e do balanço de resultado econôrnicr , cabendo aos sócios. na prnpo,ção de suas queras, os 
\ C n oR\GIN""!uc,_; ou perdas apuradas. _ .... 

'· ·,, q .. ~SULA NONA, No: quat,? _meses seguintes ao término do csmicio social. os sócios dciibe,·o,;n { LI,_ •:\§hc as contas e dcs,gnarno admm,strndo~es) quando for o coso. , ~. ')'ats_:3..0·- , ~ y~ , " 
"~ 1 4· i t .. / i ~- ' . ., 

\ -,;:ãst~ ~ ~ ·. \l._, ,1.- ' ~. - ~ 
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CONSTRUTORA VALE DO CAPANEMA L TOA. ~' t~Jo 
CONTR'-\TOSOCJAL /J~,, 'íl:...z... 

'x'" ~,,rJil \ ·'i,;;;I J;;;i 
CLÁUSULA DÉCIMA: A sociedade podera a qus iquer tempo, abrir ou fechar filial ou out a d pe1f: •,;~..'..e, }I 
mediante alteração contratual assinada por todos o, sócios, ~.,;, ', / J 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Pelos serviços que prestar à sociedade, perceberá a sóci,~a,,11t, ~4,,--~ 
remuneração Pró-Labore, a quantia mensal fixada nos limites de dedução fiscal previstos na Leg1~~..,, 
l mposto de Renda, que será levada à conta de despesas gerais. 

r~'. ' 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Falecendo oi interditado qualquer sócio, a sociedade continua-, sua 
atividade com os herdeiros, sucessora e a incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes oi 
dos outros sócios remanescente, o valor de seus haveres serão apurados e liquidados com base na situação 
patrimonial ela sociedade à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. 
PARÁGRAFO LJNICO: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se 
resolva em relação a seus sócios. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: O admininn:dor declara, sob as penas da lei, de que não está 
impedido 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 crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a 
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra 
as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade 

CL~ USULA DÉCIMA QUARTA: O sócio que Iesejar transferir suas quotas deverá notificar os sócios 
remanescente, discriminando o preço, forma e prazo de pagamento para que este exerça ou renuncie o 
direito de preferência, o que deverá fazer dentro ele sessenta dias contados do recebimento da nclificaçào 
ou em maior prazo sem que seja exercido o di.eiro de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas. 

CLÁUSULA DÉ:ClMA QUINTA: Fica eleito o fc rode Capanema, estado do Paraná, para o exercício e' o 
cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

E, por assim estarem ceitas e contratadas, datam e assina juntamente com duas 
testemunhas, o presente instrumento em três vias de igual forma e teor, que se obrigam por si e por seus 
herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos. 

Planal1t9, Pr, ?'' k fevereiro de 2009 

' l -V-a-lc_i_r_M-ac-l-1a_d_o_d_e_lv_1e-l-lo-- - ----- Valcir Machado de· ~ 

~- ~------- Assistente de Daiane Macha 
Da1ane Ma~;1t Mello 

Assistida por Valcir Machado de Mello 



Alteração de atividade 
VALCIR MACHADO DE MELLO, brasileiro, casado sob regime universal 

empresário, residente e domiciliado na Av. Rio Grande do Sul, nº 729, centro, CE5 · 
n/ cidade de Planalto, estado do Paraná, portador do RG 12.481.224-0,. SS,-.,./P 
386.835.550/20; e DAIANE MACHADO DE MELLO, brasileira, solteíra, nascida eni 12 2/1 82, 

4 ·-~ . . - residente e domiciliada na Av. Rio Grande do Sul, nº 729, centro, na cidade de Planalf ., .es do 
do Paraná, CEP: 85750.000, portadora do RG. 10.384.603-0, SSP/PR, CPF 081.32 .35 /06, 
sócios componentes da empresa CONSTRUTORA VALE DO CAPANEMA L TOA - ME, 
estabelecida na Av. Rio Grande do Sul, nº 729, centro, na cidade de Planalto, CEP 85750.000, 
estado Paraná, com contrato social registrado na JUCEPAR sob nº 41206423393,em 
12/03/2009, r e s o I v e m por este instrumento particular de alteração de contrato Social, 
modificar seu contrato primitivo mediante as seguintes cláusulas: 

CONSTRUTORA VALE DO CAPANEMA L TOA - ME 
PF~IMEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL 

CNPJ nº 10.697.539/0001-03 

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade que girava com atividade econômica secundária - 
"Industria de Artefatos de Cimento para uso na Construção", fica excluída essa segunda 
atividade, prevalecendo somente atividade principal - "Construtora_ - Construção de residências, 
apartamentos, prédios comerciais, industriais, agropecuários e públicos e serviço de calçamento 
de ruas". 

CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas que não colidirem com 
as disposições do presente instrumento. 

CLÁUSULA TERCEIRA: Fica eleito o foro de Capanema, estado do Paraná, para o exercício e o 
cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. »-:: 

E, por assim estarem certas e contratadas, datam e assina juntamente com duas 
testemunhas, o presente instrumento em três vias de igual forma e teor, que se obriqarn por si e 
por seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos. 

Kii 
·~ 
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CONSTRUTORA VALE DO CAPANEMA L TOA - ME 
PF~IMEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL 

CNPJ nº 10.697.539/0001-03 

Alteração de atividade 
VALCIR MACHADO DE MELLO, brasileiro, casado sob regime universal 

emp_resário, residente e domiciliado na Av. ~io Grande do Sul, nº 729, centro, CE!5 
n/ cidade de Planalto, estado do Parana, portador do RG 12.481.224-0" SSl-"YP 
386.835.550/20; e DAIANE MACHADO DE MELLO, brasileira, solteira, nascida.em 12 
residente e domiciliada na Av. Rio Grande do Sul, nº 729, centro, nà' cidade de Píanaltt,.:.e_s,.do 
do Paraná, CEP: 85750.000, portadora do RG. 10.384.603-0, SSP/PR, CPF 081.32\78f?6, 
sócios componentes da empresa CONSTRUTORA VALE DO CAPANEMA LTDA - ME, 
estabelecida na Av. Rio Grande do Sul, nº 729, centro, na cidade de Planalto, CEP 85750.000, 
estado Paraná, com contrato social registrado na JUCEPAR sob nº 41206423393,em 
12/03/2009, r e s o I v e m por este instrumento particular de alteração de contrato Social, 
modificar seu contrato primitivo mediante as seguintes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade que girava com atividade econormca secundária - 
"Industria de Artefatos de Cimento para uso na Construção", fica excluída essa segunda 
atividade, prevalecendo somente atividade principal - "Construtora - Construção de residências, 
apartamentos, prédios comerciais, industriais, agropecuários e públicos e serviço de calçamento 
de ruas". 

CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas que não colidirem com 
as disposições do presente instrumento. 

CLÁUSULA TERCEIRA: Fica eleito o foro de Capanema, estado do Paraná, para o exercício e o 
cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. _.,.,.-"" 

E, por assim estarem certas e contratadas, datam e assina juntamente com duas 
testemunhas, o presente instrumento em três vias de igual forma e teor, que se obriqarn por si e 
por seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos. 

,, _ 
Valcir Machado de Mello 

~--~~) 

~~L 
147-2 SSP/lfR 

Test. 



A validade deste documento, 

Libertad Bogus ~ 
SECRETÁRIA-GERAL 

CURITIBA, 22/10/2018 
www.empresafacil.pr.gov.br 

se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respec ,vos portais. 
Informando seus respectivos códigos de verificação 
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CONSTRUTORA V ALE DO CAPANEMA L TDA 
SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRA TO SOCIAL 

CNPJ 10.697.539/0001-03 - NIRE 41206423393 

V ALCIR MACHADO DE MELLO, brasileiro, casado em regime universal de bens, 
empresário, residente e domiciliado na Av. Rio Grande do Sul, nº 729., centro, CEP 85750- 
000, em Planalto, estado do Paraná, portador do RG.12.481.224-0, SSP/PR, CPF 
386.835.550/20; e DAIANE MACHADO DE MELLO, brasileira, solteira, nascida em 
12/02/1982, residente e domiciliada na Av. Rio Grande do Sul, nº 729, centro, CEP 85750- 
000, em Planalto, estado do Paraná, portadora do RG l 0.384.603-0, SSP/PR, CPF 
081.326.359/06, sócios componentes da empresa CONSTRUTORA VALE DO 
CAPANEMA LTDA, estabelecida na Av. Rio Grande do Sul, nº 729, centro, CEP 85750- 
000, em Planalto, estado do Paraná, com contrato social registrado na Jucepar sob nº 
41206423393, em 12/03/2009 e posterior alteração, r e s o t v e m por este instrumento 
particular de alteração de contrato social, modificar seu contrato primitivo mediante as 
seguintes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: O endereço da sociedade que é Av. Rio Grande do Sul, nº 729, 
centro, 85750-000, em Planalto, estado do Paraná, passa ser: Av, Rio Grande do Sul, nº 705, 
centro, 85750-000, em Planalto, estado do Paraná. 

CLÁUSULA SEGUNDA: O sócio Valcir Machado de Mello que é casado em regime 
universal de bens passa ser DIVORCIADO, conforme Certidão de Casamento com 
Averbação de Divórcio, matrícula 084491 01 55 1991 2 00011 148 000310073, do Cartório 
do Registro Civil e Tabelionato de Planalto., estado do Paraná. 

CLÁUSULA TERCEl!lA: A sócia_Daiane Machado de ~ello pas.sa ser engenheira civil{,~., ,,/ 
empresa, conforme CREA-PR PR-b5547/D, para todos efeitos legais. '~ 

CLÁUSULA QUARTA: A atividade principal da empresa permanece - 4120-4/00 - 
Construção de Edifícios, ficando acrescido as seguintes atividades secundárias: 4213-8/00 - 
Obras de urbanização, 4292-8/01 Montagem de estruturas metálicas, 4311-8/01 
Demolição de edifícios e outras estruturas, 4313-4/00 Obras de terraplanagem, 4321-5/00 
Instalação e manutenção elétrica, 4322-3/01 Instalação hidráulicas, sanitárias e de gás, 
4330-4/03 Obras de acabamento em gesso e estuque, 4330-4/04 Serviços de pintura de 
edifícios em geral, 4330-4/05 Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e 
exteriores, 4391-6/00 Obras de fundações, 4399-1/03 Obras em alvenaria, 4399-1/99 
Serviços especializados para construção, 8130-3/00 Atividades paisagísticas, 4299-5/01 
Construção de instalações esportivas e recreativas. 

l " ~ ! 
JUNTA COMERCIAL! 

OOf'AP.AN~ 

g if 

o,R~~~O ~G,s,~ ~ ,,1,01,0,0 ,,,,, so, 'º ,o,o;o;oo,; 
PROTOCOLO: 185850065 DE 2018-10-22 14:16:19.801221. CÓDIGO DE 
VERIFICAÇÃO: 11804450949. NIRE: 41206423393. 
CONSTRUTORA VALE DO CAPANEMA LTDA 
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CONSTRUTORA VALE DO CAPANEMA LTDA 
SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL 

CNPJ 10.697.539/0001-03 - NIRE 41206423393 

CLÁUSULA QUINTA: Permanecem inalteradas as demais cláusula que não colidirem com 
as disposições do presente instrumento. 

E, por assim estarem certos e contratados, datam e assinam o presente instrumento em urna 
única via, que se obrigam por si e por seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos, 

Planalto, Paraná, 15 de outubro de 2018 

Valcir Machado de Mello Daiane Machado de Mello 

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/10/2018 15:16 SOB Nº 20185850065. 
PROTOCOLO: 185850065 DE 2018-10-22 14:16:19.801221. CÓDIGO DE 
VERIFICAÇÃO: 11804450949. NIRE: 41206423393. 
CONSTRUTORA VALE DO CAPANEMA LTDA 

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

Libertad Bogus 
SECRETÁRIA-GERAL 

CURITIBA, 22/10/2018 
www.empresafacil.pr.gov.br 
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RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA VALE DO CAPANEMA L TOA - ME 

CNPJ Nº: 10.697 .539/0001-03 

ENDEREÇO: AV. RIO GRANDE DO SUL, 729 FONE: (46) 3555-1485 

MUNICIPIO: PLANALTO EST. PARANÁ 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 097 /2018 
ANEXO IV- DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA VALE DO CAPANEMA L TOA - ME 

CNPJ Nº: 10.697.539/0001-03 

ENDEREÇO: AV. RIO GRANDE DO SUL, 729 FONE: (46) 3555-1485 

MUNICIPIO: PLANALTO EST. PARANÁ 

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

sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 097 /2018, instaurado pelo Município de 

Planalto, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, 
em qualquer de suas esferas. Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

Planalto/PR, 03 de Dezembro de 2018. 

NOME: VALCIR MACHADO DE MELL 

RG: 12R-1.715.046 SSP/SC /CPF: 386.8 
CARGO: ADMINISTRADOR 

'10.697.53910001-o~ 
CONSTRUTORA VALE DO 

CAPANEMA l TOA. 
AV. RIO GRANDE 00 SUL. 705 

CENTRO L 'o .., 85750-000 - PLANALTO - PR _I 



RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA VALE DO CAPANEMA L TDA - ME 

CNPJ Nº: 10.697.539/0001-03 

ENDEREÇO: AV. RIO GRANDE DO SUL, 729 FONE: (46) 3555-1485 

MUNICIPIO: PLANALTO EST.PARANÁ 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 097 /2018 

ANEXO V- DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO DO INCISO XXXlll DO ARTIGO 7º DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA VALE DO CAPANEMA L TOA - ME 

CNPJ Nº: 10.697.539/0001-03 

ENDEREÇO: AV. RIO GRANDE DO SUL, 729 FONE: (46) 3555-1485 

MUNICIPIO: PLANALTO EST. PARANÁ 

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade de PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 097 /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 XXXlll 
do artigo 7º da Constituição Federal. Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

/PR, 03 de Dezembro de 2018. 

NOME: VALCIR MACHADO DE MELLO 

RG: 12R-1.715.046 SSP/SC /CPF: 386.835. 
CARGO: ADMINISTRADOR 

r.; 0.697.539/0001-051 
CONSTRUTORA VALE DO 

CAPANEMA LTDA. 
A.V. RIO GRANDE 00 SUL, 705 

CENTRO L 85750-000 • PLANALTO • PR 1 - 



RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA VALE DO CAPANEMA L TDA - ME 

NOME: VALCIR MACHADO DE MELLO 

RG: 12R-1.715.046 SSP/SC /CPF: 386.835.550/20 

CARGO: ADMINISTRADOR '1 o.697.53910001-ojl 

CNPJ Nº: 10.697.539/0001-03 

ENDEREÇO: AV. RIO GRANDE DO SUL, 729 FONE:: (46) 3555-1485 

MUNICIPIO: PLANALTO EST. PARANÁ 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 097 /2018 
ANEXO VI - Declaração de enquadramento em regime de tributação de Microempresa ou 

Empresa de Pequeno Porte (na hipótese do licitante ser uma ME ou EPP) 

RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA VALE DO CAPANEMA L TOA - ME 

CNPJ Nº: 10.697.539/0001-03 

ENDEREÇO: AV. RIO GRANDE DO SUL, 729 FONE: (46) 3555-1485 

MUNICIPIO: PLANALTO EST. PARANÁ 

O representante legal da empresa CONSTRUTORA VALE DO CAPANEMA L TOA - ME 
na qualidade de Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 097/2018, instaurado pelo Município de Planalto, declara para todos os fins de 

direito que estou(amos) sob o regime de microempresa ou empresa de pequeno porte, para 
efeito do disposto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 LC 147 /2014. Por ser 
a expressão da verdade, firmamos a presente. 

X J . 

Planalto/PR, 03 de Dezembro de 2018. 

CONSTRUTORA VALE DO 
CAPANEMA LTDA. 

AV. RIO GRANDE 00 SUL, 705 
CENTRO L 85750-000 • PLANALTO • PR _j 



CERTIDÃO SIMPLIFICADA Páqina: 001 / 001 
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes 
na data da sua expedição. 
Nome Empresarial 
CONSTRUTORA VALE DO CAPANEMA LTDA 

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA 
Número de ldentificação do Registro de 
Empresas - NIRE (Sede) 
41 2 0642339-3 

CNPJ 

Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP) 
AVENIDA RIO GRANDE DO SUL, 705, CENTRO, PLANALTO, PR, 85.750-000 

Data de Arquivamento do 
Ato Constitutivo 

12/03/2009 

Data de Início 
de Atividade 

12/03/2009 10.697 .539/0001-03 

Objeto Social 
CONSTRUÇAO DE EDIFICIOS; OBRAS DE URBANIZAÇAO; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; DEMOLIÇÃO DE 
EDIFICIOS E ESTRUTURAS; OBRAS DE TERRAPLANAGEM; INSTALAÇAO E MANUTENÇAO ELETRICA; INSTALAÇAO 
HIDRAULICA, SANITÁRIA E DE GAS; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; SERVIÇOS DE PINTURA DE 
EDIFICIOS; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; OBRAS DE 
FUNDAÇÕES;OBRAS EM ALVENARIA; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇAO; ATIVIDADES PAISAGISTICAS; 
CONSTRUÇAO DE INSTALAÇOE$ ESPORTIVAS E RECREATIVAS. . 

Capital: R$ 30.000,00 
(TRINTA MIL REAIS) Microempresa ou 

Empresa de Pequeno Porte 
(Lei nº 123/2006) 

Prazo de Duração 

Capital Integralizado: R$ 
(TRINTA MIL REAIS) 

Indeterminado 30.000,00 Microempresa 

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio(Administrador/Término do Mandato Término do 
Nome/CPF ou CNPJ Participação no capital {R$) · Espécie de Sócio Administrador Mandato 
VALCIR MACHADO DE MELLO 28.500,00 SOCIO Administrador 

386.835.550-20 
DAIANE MACHADO DE MELLO 

081.326.359-06 
1.500,00 SOCIO 

Último Arquivamento 
Data: 22/10/2018 

Ato: ALTERAÇÃO 

Evento (s): ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 

Número: 20185850065 
Situação 

REGISTRO ATIVO 

Status 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

18/667242-0 
CAPANEMA - PR, 27 de novembro de 2018 

111111111111111111111111111111111111111111 
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/CrflFgeCFSimprimirPapel.asp 29/11/2018 J 8J 

Inscrição: 14035039/000l-59 
Razão Social: EMPREITEIRA DIEFEMBACH LTDA ME 

Endereço: RUA CURITIBA 650 /CENTRO/ PLANALTO/ PR/ 85750-000 

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

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

Validade: 21/11/2018 a 20/12/2018 , 

Certificação Número: 2018112110402921316797 

Informação obtida em 29/11/2018, às 08:12:24. 

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



Acesso à informação BRASIL Participe Serviços Legislação 

Receita Fede.ra,I 
CERTIDÃO 

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

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

Nome: EMPREITEIRA DIEFEMBACH LTDA- ME 
CNPJ: 14.035.039/0001-59 

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1. 751, de 2/10/2014. 
Emitida às 14:06:48 do dia 13/12/2017 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 11/06/2018.- 
Código de controle da certidão: 2BA0.34BE.38D8.83 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documen 

Nova Consulta 

~r,,'rC', Ôv-/',~c~Q ,!,, e 
:t{,v') -v--~) ' Ç...._ [> J ~t ( \ ,( ( e_{_ • 

' 

Canais 

.J82. 



Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 
Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

Nº 019129095-89 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 14.035.039/0001-59 
Nome: CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR 

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não 
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de 
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, 
nesta data. 

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de 
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias. 

Válida até 29/03/2019 - Fornecimento Gratuito 

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

Página 1 de 1 
Emitido via Internet Pública (29/1112018 08:04:09) 
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Prefeitura Municipal de Planalto 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO 

POSITIVA 
Nº 14687 / 2018 

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 
28/01/2019, SEM RASURAS E NO ORIGINAL. 

IMPORTANTE: 

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA EXISTE DÉBITO TRIBUTÁRIO RELATIVO A 
EMPRESA COM A LOCALIZAÇÃO DESCRITA ABAIXO. 

Planalto, 29 de Novembro de 2018 
EOUERENTE: EMPREITEIRA DIEFEMBACH I CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 

QE55X442T9ST 

ALIDADE: CADASTRO E/OU CONCORRÊNCIA E/OU LICITAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL: EMPREITEIRA DIEFEMBACH LTDA 

INSCRIÇAO EMPRESA 

ENDEREÇO 

CNPJ/CPF INSCRIÇAO ESTADUAL ALVARA 

10197 14.035.039/0001-59 1225 

RUA CURITIBA, 650 - CENTRO CEP: 85750000 Planalto - PR 
CN AE /ATIVIDADES 

Obras de urbanização - mas, praças e calçadas, Aparelhamento de pedras para construção, exceto associado à 
xtração, Obras de terraplenagem 

) 
Emitido por:<< Equiplano Público Web »> 

J8Y 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DO PARANÁ 

COMARCA DE CAPANEMA 
CARTORIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS 

AV. PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA Nº 1212 - CENTRO 

CAPANEMA/PR - 85760000 

TITULAR 

DIRCE STEVENS FACCIO 

JURAMENTADOS 

VITOR HUGO PAGNO 
PATRICIA MICHELA THIESEN 

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

de distribuição CÍVEL (Cível, Precatória Especial, Juizado Especial), FAZENDA (Fa 
zenda Pública, Fazenda Pública Carta Precatória), Ações: CONCORDATA E FA 
LENCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL sob minha guarda neste cartório, verifiquei 
NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra: 

EMPREITEIRA DIEFENBACH ME 
CNPJ 14.035.039/0001-59, no período compreendido desde 14/07/1989, até apre 
sente data. 

CAPANEMA/PR, 28 d 
1111111111111111 Ili li li Ili l lllll 111111111 · · 
bro de 2018, 14:43:07 

VITOR PAGNO 

PODCR JUDICIÁRIO 
Jt'c"> ;·)lreito da Comarca de 
( ,. > :-, ·., u - Estado do Paraná 
;\ • > t-. ,. '-"' :.., Souza, 1212 

Cartônudo L;,-,,i •:,,, ··buidor, Partidor, 
Depositário Pú\;r/:u e: t-waiiador J.uó!dal 
CNPJ Ot259.161íUU01·a7 
D.lrce Ctm12<1n f\i;;do • Tlhll'er 

Custas= R$ 45,54 

P~gina 0001/0001 
** VALIDADE PARA 30 DIAS ** - Criação da Comarca 29. 11. 1967 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: EMPREITEIRA DIEFEMBACH LTDA 

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 14.035.039/0001-59 
Certidão nº: 163311385/2018 
Expedição: 29/11/2018, às 08:10:10 
Validade: 27/05/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. \ 

Certifica-se que EMPREITEIRA DIEFEMBACH LTDA 
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 

14. 035. 039/0001-59, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br) 
Certidão emitida gratuitamente. 

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

,,rl1ff'". ··u· 
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CREA http://creaweb.crea-pr.org.br/consultas/certidaojuridica.asp?SES ... 

• CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 
E AGRONOMIA DO PARANÁ 

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e 
Positiva de Débitos 

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a 
empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 
de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, 
circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s). 

Certidão n°: 161130/2018 Validade: 30/12/2018 

Razão Social: EMPREITEIRA DIEFEMBACH LTDA - ME 
CNPJ: 14035039000159 
Num. Registro: 52313 Registrada desde: 10/10/2011 
Capital Social: R$ 200.000,00 
Endereço: RUA CURITIBA, 650 CENTRO 
Município/Estado: PLANALTO-PR CEP: 85750000 
Objetivo Social: 
Serviço de calçamento de ruas e Produção de pedras para calçamento de ruas e Obras de 
Terraplanagem .. 

Possui débitos de anuidade. 
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a 
presente data. 

Responsável(eis) Técnico(s): 

1 - ROBERTO MATIES FACHINELLO 
Carteira: PR-135970/D Data de Expedição: 20/12/2013 
Desde: 11/12/2015 Carga Horária: 2: H/D Até: 04/12/2017 
Desde: 13/12/2017 Carga Horária: 2: H/D 
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular 
Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 70 
Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 70 da Lei Federal 
N.0 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e 
do art. 70 da Resolução do Confea N.º 218/1973. 
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular 
Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28° 

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular 
Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 70 do CONFEA 

Para fins de: LICITAÇÕES 

I of2 

Certificamos que caso ocorra(m) alteraçãoçõ nos elementos contidos neste documento, 
esta Certidão perderá sua validade para os os efeitos. 
A autenticidade desta certidão p erã ser confirmada na página do CREA-PR 
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 442473/2018, ressaltando a 

,s~o,,..d,0-, Y~ 
30/Ilt20I8 14:50 



CREA http://creaweb.crea-pr.org.br/consultas/certidaojuridica.asp?SES .. 

impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de 
seu(s) responsável(eis) técnico(s). 

Emitida via Internet em 30/11/2018 14:49:56 

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014. 
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva 
ação penal. 

J88 
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• CONSELHO REGIONAL DE 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 registrado(a) nos termos da Lei Federal 
n° 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita 
à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro. 

Certidão nº: 161128/2018 Validade: 31/03/2019 

Nome Civil: ROBERTO MATTES FACHINELLO 
Carteira - CREA-PR NO :PR-135970/D 
Registro Nacional: 1712744232 
Registrado(a) desde : 20/12/2013 
FUiação : LENOIR ROGERIO FACHINELLO 

CLARICI MATTES FACHINELLO 
Data de Nascimento : 26/04/1987 
Carteira de Identidade : 82409408 
Naturalidade : REALEZA/PR 

CPF : 04639954905 

Título: ENGENHEIRO CIVIL 
FACULDADE ASSIS GURGACZ 
Data da Colação de Grau : 20/12/2013 Diplomação : 20/12/2013 
Situação : Regular 
Atribuições profissionais: 

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966 
Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal 
N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e 
do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973. 

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7° de 29/06/1973 do CONFEA. 
Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933 

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico: 
39977 - FACHINELLO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - ME 
Desde: 02/01/2014 Carga Horária: 4 Horas Unidade: HORA/DIA 

52313 - EMPREITEIRA DIEFEMBACH LTDA - ME 
Desde: 13/12/2017 Carga Horária: 2 Horas Unidade: HORA/DIA 

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2018. 
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou 
presente data. 

Para fins de: LICITAÇÕES 

1 of2 
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CREA http://creaweb.crea-pr.org.br/consultas/certidao.asp?SESSAO=W. .. 
~ . 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na pagina do CREA-PR 
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.o 442472/2018. 

Emitida via Internet em 30/11/2018 14:49:41 

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014. 
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva 
ação penal. 

2 of2 
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Declaramos, outrossim, que o(s) profissional(is) acima relacionado(s) p~ 
quadro técnico de profissionais. 
Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente Roberto Mattes Fachliiiiiõ 

Eog:ºCMI 
CREA-PR 1359700 
CPF 046.399.549-05 

RG 8.240.9~0-8 

Planalto/PR 03 de Dezembro de 2018. 

Pregão 097 /2018 
ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

RAZÃO SOCIAL: EMPREITEIRA DIEFEMBACH L TOA 

CNPJ Nº: 14.035.039/0001-59 

ENDEREÇO: RUA CURITIBA Nº 650, CENTRO FONE (46) 8828 - 4900 

MUNICIPIO: PLANALTO EST. PARANÁ 

Roberto Mattes 
Fachinello 

Engenheiro Civil I CREA-PR 
135.970/D 

Declaramos conforme solicitado no edital em epígrafe que o responsável técnico referen 
a execução dos serviços, caso venhamos a vencer a referida licitação é: 

NOME ESPECIALIDADE I CREA/CAU Nº 

NOME: Ma,lise Diefembach 
RG: 3.418.568-9 SSP/PR /CPF: 524.359.549/72 

CARGO: Sócia Administradora 

Jg.) 



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

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

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 
14.035.03910001-59 

CADASTRAL 27/07/2011 
MATRIZ 

NOME EMPRESARIAL 

EMPREITEIRA DIEFEMBACH L TDA 

[ 
PORTE 

ME 
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

******** 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 

42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 

23.91-5-02 -Aparelhamento de pedras para construção, exceto associado à extração 
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

[ 

LOGRADOURO 

RCURITIBA 
[ COMPLEMENTO NÚMERO 

650 

[ 
CEP 

85.750-000 [ 
BAIRRO/DISTRITO 

CENTRO [ 
MUNICÍPIO 

PLANALTO 
~ 
~ 

[ 

TELEFONE 

(46) 3555-1485 
ENDEREÇO ELETRÓNICO 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

***** 

[ 
SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
27/07/2011 

[ 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 30/11/2018 às 10:45:13 (data e hora de Brasília). P"' Página: 1/1 

Consulta QSA / Social ltar 



EMPREITEIRA DIEFEMBACH LTDA - 1VIE 
TERCEIRA ALTERAÇ/\0 DE CONTRATO SOCIAL 

CNPJ nº 14.035.039/0001-59 

MARLISE DlEFEMBACH, brasileira, solteira, nascida em 25/10/1963, emprcsarra, 
residente e domiciliada na Rua Curitiba, nº 650, centro, na cidade de Planalto, estado cio Paraná. 
CEP 85750-000, portadora do RG 3.418.568-9, SSP/PR e CPF 524.359.549/72; e OLGA 
HUBNl,:Jl DIEFEMBACH, brasileira, viúva, aposentada, residente e domiciliada na Rua 
Curitiba, nº 650, centro, na cidade de Planalto, CEP 85750-000, estado elo Paraná, portadora do 
RG 6.479.396-9, SSP/PR e CPF 934.299.409/15, sócias componentes ela empresa 
EMPREITEIRA DIEFEMBACH LTDA - ME, estabelecida na Rua Curitiba, n" 650, centro. 
na cidade ele Planalto, CEP 85750-000, estado elo Paraná, com contraio social registrado na 
Juccpar sob nº 41207128352, em 27/07/2011 e posteriores alterações, resolvem por este 
instrumento particular de alteração ele contrato social, modificar seu contrato primitivo, mediante 
as seguintes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica acrescido ao objeto social o ramo ele Obras de 
Tcrraplnnngcm, passando a ter a seguinte redação: Serviços de calcamentos ele ruas; Produção 
para calçamento de ruas e Obras ele Terraplanagem. 

CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas que não colidirem com 
as disposições do presente instrumento. 

E, por assim estarem certos e contratados, datam e assinam o presente instrumento 
em urna única via, que se obrigam por si e por seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus 
termos. 

( 
\ 

1~\ ; xi' ,/ . \ . 
----~- ... N\l\ .. w\ Á.,1>{ 

tv{irlise Diefembach 

Planalto, Paraná, 03 ele junho ele 2016 
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EMPREITETRA DIEFEMBACH LTDA - ME 
SEGUNI)A ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCJAL 

CNPJ n" 14.035.039/0001-59 

MARLISE DTEFElVIBACH, brasileira, solteira, nascida em 25/l 0/1963, emp1Tsaria, 
residente e domiciliada na Rua Curitiba, nº 650, centro, na cidade ele Planalto, estado do Paraná, 
CEP 85750-000, portadora cio RG 3.418.568-9, SSP/PR e CPF 524.359.549/72; e OLGA 
HUBNER DfEFl(MilACH, brasileira, viúva, aposentada, residente e domiciliada na Rw1 
Curitiba, nº 650, centro, na cidade de Planalto, CEP 85750-000, estado do Paraná, portadora do 
RG 6.4 79.396-9, SSP/PR, CPF 934.299.409/] 5, soctas componentes ela empresa 
El\.fPREITElR.A DIEFEMBACH LTDA - ME, estabelecida na Rua Curitiba, n" 650, centro, 
na cidade de Planalto, CEP 85750-000, estado cio Paraná, com contrato social registrado na 
Jucepar sob n'' 41207128352, em 27/07/2011 e Primeira Alteração Contratual registrada sob n" 
20135664306 em 04/10/2013, resolvem por este instrumento particular de alteração de coruratn 
social, modificar seu contrato primitivo, mediante as seguintes cláusulas: 

CLAUSULA PRIMEIRA: O capital social no valor de R$: 10.000,00 (dez mil reais), fica 
elevado para R$: 200.000,00 (duzentos mil reais), sendo um aumento no valor de R$: 190.000,00 
(cento e noventa mil reais), na forma prevista e integralizada ela seguinte forma: 

a) A sócia Marlise Diefembach, que possui totalmente integralizado na sociedade 9.000, (nove 
mil) quotas, no valor de R$. 9.000,00, (nove mil reais), eleva seu capital para R$: 180.000,00 
(cento e oitenta mil reais), dividido em 180.000 (cento e oitenta mil) quotas, sendo um aumento 
ele R$: 171.000,00 (cento e setenta e um mil reais), integralizado com crédito de Lucros 
Suspenso existente; e · 

b) A sócia Olga Hubner Dlefcmbach, que possui totalmente integralizado na sociedade 1.000, 
(mil) quotas, no valor de R$. 1.000,00, (mil reais), eleva seu capital para R$: 20.000,00 (vinte 
mil reais), dividido em 20.000 (vinte mil) quotas, sendo um aumento de RS: 19.000,00 
(dezenove mil reais), integralizado com crédito de Lucros Suspenso existente. 

CLAUSULA SEGUNDA: Em decorrência da presente alteração, a cláusula quarta da primeira 
alteração contratual, fica com a seguinte redação: O capital social no valor de R$200.000,00, 
(duzentos mil reais), dividido em 200.000, (duzentas mil) quotas, no valor ele R$. l,OO, (hum real) 
cada, fica assim dislribuído entre as sócias: 

Sócias: 
Marlise Díefcmbach - , . 
Olga Hubner Diefcmbach- . 
Total: 

Quotas 
180.000 
20.00Q 

200.000 

Capital 
R$. l 80.000,00 
R.$. 20.000.00 
R$.200.000,00 

JJ ~· ~J,.1~ -·.·.·.\ >-.., <.."'° . ' 
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2 EivlPREITEIRA DIEFEMBACH LTDA - ME 
SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL 

CNPJ nº 14.035.039/0001-59 

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas que não colidirem com 
as disposições do presente instrumento. 

CLÁUSULA QUARTA: Fica eleito o foro de Capanen1a, estado do Paraná, CEP 85760-000, 
para o exercício e o cumprimento cios direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

E, por assim estarem certas e contratadas, datam e assinam o presente instrumento 
em uma (mica via que se obrigam por si e por seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos. 

'::\ ,-,~ e,,.'>, 
Planalto, Paraná, l (Si:~ ·~cmbro ele 2015 

'-~1,'e, 
~.J 

""" ,, / j /" ! ~.,.., ,, l / 
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MARLISE DIEFEMBACH, brasileira, solteira, nascida em 25/10/1963, empresana, 
residente e domiciliada na Rua Curitiba, nº 650, centro, na cidade de Planalto, estado do Paraná, 
CEP 85750-000, portadora do RG 3.418.568-9, SSP/PR e CPF 524.359.549/72; e 
ALEXSANDRO SILVEIRA D'AVILA, brasileiro, solteiro, nascido em 14/09/1995, estudante, 
residente e domiciliado na Rua Santa Catarina, nº 66, centro, na cidade de Planalto, CEP 85750- 
000, estado do Paraná, portador do RG 10.501.763-4, SSP/PR e CPF 078.287.869/56, sócios 
componentes da empresa EMPREITEIRA DIEFEMBACH L TDA - ME, estabelecida na Rua 
Curitiba, nº 650, centro, na cidade de Planalto, CEP 85750-000, estado do Paraná, com contrato 
social registrado na Jucepar sob nº 41207128352, em 27/07/2011, resolvem por este instrumento 
particular de alteração de contrato social, modificar seu contrato primitivo, mediante as seguintes 
cláusulas: 

EMPREITEIRA DIEFEMBACH L TDA - ME 
PRIMEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRA TO SOCIAL 

CNPJ nº 14.035.039/0001-59 

CLÁUSULA PRIMEIRA: O sócio Alexsandro Silveira D'avila, deixa de ser representado por 
por ter atingido a maior idade. 

CLÁUSULA SEGUNDA: O socio Alexsandro Silveira D'avila, que possui totalmente 
integralizado na sociedade 1.000, (hum mil) quotas, no valor de R$. l .OOO,OO, (hum mil reais), 
retira-se da sociedade, cedendo e transferido suas quotas pelo valor nominal para OLGA 
HUBNER DIEFEMBACH, brasileira, viúva, aposentada, residente e domiciliada na Rua 
Curitiba, nº 650, centro, na cidade de Planalto, CEP 85750-000, estado do Paraná, portadora do 
RG 6.479.396-9, SSP/PR, CPF 934.299.409/15, a qual ingressa pelo presente ato na sociedade. 

CLÁUSULA TERCEIRA: O sócio Alexsandro Silveira D''avila, dá à sócia ingressante OLGA 
HUBNER DIEFEMBACH, rasa, plena e geral quitação da cessão de quotas ora efetuadas, tanto, 
presente como futura, declarando esta conhecer a situação econômica-financeira da empresa, 
ficando sub-rogados nos direitos e obrigações decorrentes do presente instrumento. 

CLÁUSULA QUARTA: Em decorrência da presente alteração, a cláusula segunda do contrato 
social, fica com a seguinte redação: O capital social no valor de R$.10.000,00, (dez mil reais), 
dividido em 10.000, (dez mil) quotas, no valor de R$.l,OO, (hum real) cada, fie 
distribuído entre as sócias: 

Sócias: 
Marlise Diefembach - . 
Olga Hubner Diefernbach- . 
Total: 

Quotas Capital· 
9.000 R$. 9.000,00 
1.000 R$.J .000,00 

10.000 ·"'"'"'--~~,çoo,oo 
,_--.1ef-:;;-~~~-:~~ (~ ()t~ ' .,,,.-,, .. , ,,·;C,\,s.'c. •-' 1 Í 

·• cO\'",'· ;:.· G\~~- l 
c.LÁU.S~LA QUINTA:. Permanecem inalteradas as demais cláusl~.as q1).é)h11o 'colidi~wi\com as 
disposições do presente mstrum ato. . . \. o°- L~-~._11)..\ 
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i 
Empreiteira Diefembach Ltda - me 
Primeira alteração de Contrato Social 

CNPJ nº 14.035.039/0001-59 

E, por assim estarem certos e contratados, datam e assinam o presente instrumento 
em três vias de igual forma e teor, que se obrigam por si e por seus herdeiros a cumpri-lo em 
todos os seus termos. 

A1Jrr:12nm{ÚJ.) ~tLo l~ &J'D4 
· Alexsandro Silveira D' avila 

//~-- h-. - (! Á _ _LJZ, '~- 4{ /_p li?~&' 
01 a Hubner Diefembach 
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EMPREITEIRA DIEFEMBACH L TOA 
CONTRATO SOCIAL 

MARLISE DIEFEMBACH, brasileira, solteira, nascida em 25/10/1963, empresária, 
residente e domiciliada na Rua Curitiba, nº 650, centro, na cidade de Planalto, estado do 
Paraná, CEP 85750-000, portadora do RG 3.418.568-9, SSP/PR e CPF 524.359.549/72; e 
ALEXSANDRO SILVEIRA D'AVILA, brasileiro, solteiro, menor, nascido em 14/09/1995, 
estudante, residente e domiciliado na Rua Santa Catarina, nº 66, centro, na cidade de Planalto, 
CEP 85750-000, estado do Paraná, portador do RG 10.501.763-4, SSP/PR e CPF 
078 287 869/56, aqui representado por sua mãe CLERI MARQUES D'AVILA, brasileira, 
casada em regime de comunhão universal de bens, doméstica, residente e domiciliada na Rua 
Santa Catarina, nº 66, centro, na cidade de Planalto, CEP 85750-000, estado do Paraná, 
portadora do RG 6772.176-4, SSP/PR e CPF 014.688.659/35, resolvem por este instrumento 
particular de contrato social constituir uma sociedade limitada, mediante as seguintes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade girará sob o nome empresarial "EMPREITEIRA 
DIEFEMBACH LTDA", com sede e domicílio na Rua Curitiba, 650, centro, na cidade de 
Planalto, CEP 85750-000, estado do Paraná, Comarca de Capanema, CEP 85760-000, estado do Paraná 

CLÁUSULA SEGUNDA: O Capital Social no valor de R$.10.000,00, (dez mil reais), dividido em 
"IO 000 (dez mil) quotas, no valor de R$: 1,00 (hum real), cada, ficando assim distribuídos entre 
OS SÓCIOS: 

a) - A sócia MARLISE DIEFEMBACH, 9.000 (nove mil) quotas, no valor de R$.9.000,00, 
(nove mil reais), que será integralizado em moeda corrente do País, num prazo de 30, 
(trinta) dias desta data; e 

b) - O Sócio Alexsandro Silveira o· avila, 1.000, (hum mil) quotas, no valor de R$.1.000,00, 
(hum mil reais ), que será integralizado em moeda corrente do País, num prazo de 30, 
(trinta) dias desta data. 

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade tem por atividade econom1ca principal, "Serviço de 
calçamento de ruas" e atividade secundária, "Produção de pedras para calçamento de ruas". 

CLÁUSULA QUARTA: O prazo de duração da sociedade é indeterminado, iniciando suas 
atividades em 01 de agosto de 2011. 

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

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

CLÁUSULA SETIMA: Fica investido na função de administradora da sociedade a sócia 
MARLISE DIEFEMBACH, a qual compete o uso do nome comercial individualmente o uso da 
firma e a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da sociedade, bem como fica 
dispensada da prestação de caução, vedada, no entanto, em atividades estranha ao interesse 
social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou terceiros, em 
operações ou negócios estranhos ao objeto social, especialmente a prestação de avais, 
enç(ossos, fianças ou caução de favor, bem como onerar ou alienar bens, imóveis da 

,,,,,,s1ef,'da~e. sem autorização do outro sócio. - 
.r ;• (., . \. 

,,.,.;"~;~:~f~$_tJsuLÀ OITAVA: Ao término de cada exercício social, em 31 de Dezembro, a 
,.,,,.-1;:cr:~>1~S'ádminisl&&a prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elabora~do 
\),_·....: Ci""' inv~)f6,ct~alanço patrimonial e do balanço j_J}-·résllltado econômico, cabendo aos M_~ 

,, -~ 
1~Vor:por~é'~suas quotas, os lucros ou ~ a~adas . .._" e;;;. ~ 

~\,.,,,,_(Ji.t,.t,"--;J7~, -,;_,)~~;-;NÔ,,NA: Nos quatro mes~e~u· . es ao término do exerci cio social, os 
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·- Empreiteira Diefembach Ltda 
Contrato Social 1 

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Pelos serviços que prestar à sociedade, perceberá o sócio, a 
titulo de remuneração Pró-Labore, a quantia mensal fixada nos limites de dedução fiscal 
previstos na Legislação do Imposto de Renda, que será levada à conta de despesas gerais 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade 
continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou 
inexistindo interesse destes ou do outro sócio remanescente, o valor de seus haveres serão 
apurados e liquidados 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 seu sócio. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: A administradora declara, sob as penas da lei, de que não 
está impedida 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 crime falimentar, de prevaricação, peita ou 
suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro 
nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 

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

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

E, por assim estarem certos e contratados, datam e assinam juntamente com 
duas testemunhas, o presente instrumento em três vias de igual forma e teor, que se obrigam 
por si e por seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos. 

( 
\ '\ 
\ f ,i . 

-, i ' ' 1 J . 
\ h / . ,,. .. ' /\. .., • .• .-, ---·~=-JX·'\~_·, '\j./J>-/L...J-:'.: 
~arlise Diefembach •.. 

.-.? ?'- .. . ... o· . , , ?!. u:.iZAJ \:o:1,::;.v'lj(~AIL.rn 

Planalto, Paraná, 22 de julho de 2011 

Alexsandro SÍlveira D'avila 
Representado por CLERI MARQUES D'AVILA 

Cleri Marques D'avila 
Representante de Alexsandro Si~ira o·avi/a 

.. .<J 
( ti_L{,,OJQ{)U,.),..) --- --· ~- 
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\ 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 097/2018 
ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

RAZÃO SOCIAL: EMPREITEIRA DIEFEMBACH L TOA 

CNPJ Nº: 14.035.039/0001-59 

ENDEREÇO: RUA CURITIBA Nº 650, CENTRO FONE (46) 8828 - 4900 

MUNICIPIO: PLANALTO EST.PARANÁ 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, 
sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 097/2018, instaurado pelo Município de 
Planalto, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, 
em qualquer de suas esferas. 
Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

Planalto/PR 03 de Dezembro de 2018. 

NOME: Marllse Diefembach 
RG: 3.418.568-9 SSP/PR /CPF: 524.359.549/72 

CARGO: Sócia Administradora 

'14.035.039/0001-59' 
EMPREITEIRA OIEFEMBACH 

LTDA. - ME 

RUA CURITIBA, 660 
CENTRO L 85750-000 • PLANALTO • PR _) 

:}O?, 



PREGÃO PRESENCIAL Nº 097/2018 
ANEXO V - DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO DO INCISO 

XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

RAZÃO SOCIAL: EMPREITEIRA DIEFEMBACH L TOA 

CNPJ Nº: 14.035.039/0001-59 

ENDEREÇO: RUA CURITIBA Nº 650, CENTRO FONE (46) 8828 - 4900 

MUNICIPIO: PLANALTO EST. PARANÁ 

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade de PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 097/2018, por seu representante, declara, na forma e sob as penas 
impostas pela Lei nº 8.666/93, de 2 l de junho de 1993 e demais legislação pertinente, que, 
nos termos do § 6° do artigo 27 da Lei nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, encontra-se 
em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do 
disposto no inciso XXXITI do artigo 7° da Constituição Federal. 
Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

Planalto/PR 03 de Dezembro de 2018. 

NOME: Marlis,e Diefembach 
RG: 3.418.568-9 SSP/PR /CPF: 524.359.549/72 

CARGO: Sócia Administradora 

G 4 .o35.0391000, -59' 
EMPRE\TE\AA O\EfEMBACH 

LTOA. • ME 
RUA CURIT\0A, 650 

CEN'TRO L 55750-0()0 • plANAl-TO - PR J 

-~ ·27 
,/ 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 097/2018 
ANEXO VI - Declaração de enquadramento em regime de tributação de 

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (na hipótese do licitante ser uma ME ou 
EPP) 

RAZÃO SOCIAL: EMPREITEIRA DIEFEMBACH L TOA 

CNPJ Nº: 14.035.039/0001-59 

ENDEREÇO: RUA CURITIBA Nº 650, CENTRO FONE (46) 8828 - 4900 

MUNICIPIO: PLANALTO EST. PARANÁ 

O representante legal da empresa EMPREITEIRA DIEFEMBACH L TOA na qualidade 
de Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 097/2018, instaurado pelo Município de Planalto, declara para todos os fins de direito 
que estou(amos) sob o regime de microempresa ou empresa de pequeno porte, para efeito 
do disposto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 LC 147/2014. 
Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

Planalto/PR 03 de Dezembro de 2018. 

NOME: Mar,ise Diefembach 
RG: 3.418.568-9 SSP/PR /CPF: 524.359.549/72 

CARGO: Sócia Administradora 

Í14.035.039/0001-59' 
EMPREITEIRA O\EfEMBACH 

LTDA. • ME 
RUA CURITIBA, 650 

CENTRO L 95750-000 • plJINAl,.TO • PR _j 
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CERTIDÃO SIMPLIFICADA Páqina: 001/ 001 
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes 
na data da sua expedição. 
Nome Empresarial 
EMPREITEIRA DIEFEMBACH L TOA - ME 

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA 
Número de ldentlflcação do Registro de CNPJ 
Empresas - NIRE (Sede) 

41 2 0712835-2 14.035.039/0001-59 

Data de Arquivamento do 
Ato Constitutivo 

27/07/2011 

Data de Início 
de Atividade 

01/08/2011 
Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP) 
RUA Curitiba, 650, CENTRO, PLANALTO, PR, 85. 750-000 
Objeto Social 
• SERVIÇOS DE CALÇAMENTO DE RUAS; 
• PRODUÇAO DE PEDRAS PARA CALÇAMENO DE RUAS; E 
- OBRAS DE TERRAPLANAGEM. 

------~ 

Capital: R$ 200.000,00 
(DUZENTOS MIL REAIS) 

Microempresa ou 
Erripresa de Pequeno Porte 

(Lei nº 123/2006) 

Prazo de Duração 

Capital Integralizado: R$ 
(DUZENTOS MIL REAIS) 

200.000,00 Microempresa 
Indeterminado 

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato ;i 
Nome/CPF ou CNPJ Participação no capital (R$l . Esbécie de Sócio 
MARLISE DIEFEMBACH 180.000,00 socio 

524.359.549-72 
OLGA HUBNER DIEFEMBACH 

934.299.409-15 

Administrador 

Administrador 

Término do 
Mandato 

xxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxx 20.000,00 socto 

Último Arquivamento 
Data: 22/06/2016 

Ato: ALTERAÇÃO 

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

Número: 20163937397 
Situação 

REGISTRO ATIVO 

Status 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

18/667194-6 
CAPANEMA - PR, 29 de novembro de 2018 µ_ 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA 

SECRETARIO GERAL 

• Lucatelll 
RG.: 3.463.294 ... .; I PR 



1 13 !Prestação de serviço CONSTRUTORA M2 8.950 8,30 74.285,00 ~ 
de demarcação de vias VALE DO •. 
(faixas de travessia de CAPANEMA 
pedestres, faixas L TOA 

·,'\_ -~uer~ , 
Y->-•JJ-- '\0~· ~ 

MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPJ Nº 76.460.526/0001-16 

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

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

ATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA, E 
JULGAMENTO DA SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL, 

REGISTRO DE PREÇO, TIPO MENOR PREÇO POR ITEM 

PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº 097/2018 

Aos três dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, às 08:30hs (oito e 
trinta horas), na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Planalto, Estado do 
Paraná, reuniram-se em sessão pública a Pregoeira Senhora CARLA SABRINA 
RECH MALINSKI designada pela Portaria nº 019/2018 de 16/04/2018 e equipe de 
apoio: CEZAR AUGUSTO SOARES E FERNANDA SCHERER MARZEC, 
designados conforme Portaria nº 019/2018, de 16 de abril de 2018, para a realização 
dos atos pertinentes ao PREGÃO PRESENCIAL processado pelo sistema de 
REGISTRO DE PREÇOS SOB Nº 097/2018, DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, 
que tem por objeto desta licitação a contratação de empresa visando a prestação de 
serviços de profissional para pintura de postes, muros, meio-fio e demarcação de vias 
em todo o perímetro urbano e nos Distritos (Centro Novo, Barra Grande, Sagrada 
Família e Valério), do Município de Planalto-Pr, PROCESSADO PELO SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇOS, tendo como valor máximo a importância de R$197.000,00 
(cento e noventa e sete mil reais). Abertos os trabalhos, foram credenciados os 
representantes das seguintes empresas: 
- EMPREITEIRA DIEFEMBACH LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 14.035.039/0001- 
59, com sede na Rua Curitiba, Centro, município de Planalto, estado do Paraná, 
representado pelo Sr. Neri Diefembach, portador do CPF nº 857.972.869-04; 
- CONSTRUTORA VALE DO CAPANEMA LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob nº 
10.697.539/0001-03, com sede na Avenida Rio Grande do Sul, 729, Centro, 
município de Planalto, estado do Paraná, representado pelo Sr. Valcir Machado de 
Mello, portador do CPF nº 386.835.550/20; 
- JACKSON DA ROSA - EPP, inscrita no CNPJ sob nº 12.097.330/0001-26, com 
sede na Rua Otavio Francisco de Mattos, 644, Centro, município de Capanema, 
estado do Paraná, representado pelo Sr. Jackson da Rosa, portador do CPF nº 
025.855.179-85; 
A Pregoeira ressaltou que a ausência quando da lavratura da ata, ao final da sessão 
pública, implicaria na preclusão do direito a recurso e na submissão ao disposto na 
mesma. Ato contínuo, foram abertos os envelopes contendo as propostas e, com a 
colaboração dos membros da equipe de apoio, foram devidamente examinadas, com 
a análise da compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento. Após 
termino da rodada de lances, foram consideradas como propostas válidas e lances 
vencedores, onde se constatou que se consagrou proposta de melhor preço as 
empresas subsequentes: 
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MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPJ Nº 76.460.526/0001-16 

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

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

elevadas, faixas 
longitudinais, 
contínuas, 
estacionamentos 
(vagas especiais), 
sinalizações nas vias, 
entre outras que se 
fizerem necessárias), 
no perímetro urbano e 
nos Distritos (Centro 
Novo, Valério, Sagrada 
Família e Barra 
Grande), incluindo o 
fornecimento de 
materiais. 

8,30 

~ 

TOTAL 83.000,00 
EMPREITEIRA DIEFEMBACH L TDA 

2 

Obs: Deverão ser 
utilizadas tinta a base 
de resina acrílica, tipo 
refletiva com 
espessura de 0,6 mm. 

1 Prestação de serviço CONSTRUTORA IM2 

de demarcação de vias VALE DO 
(faixas de travessia de CAPANEMA 
pedestres, faixas L TOA 
elevadas, faixas 
longitudinais, 
contínuas, 
estacionamentos 
(vagas especiais), 
sinalizações nas vias, 
entre outras que se 
fizerem necessárias), 
no perímetro urbano e 
nos Distritos (Centro 
Novo, Valério, Sagrada 
Família e Barra 
Grande), incluindo o 
fornecimento de 
materiais. 

1.050 8.715,00 

1 

Obs: Deverão ser 
utilizadas tinta a base 
de resina acrílica, tipo 
refletiva com 
espessura de 0,6 mm. 

1 Prestação de serviço 
de pintura de MEIO 
FIOS, MUROS E 
POSTES no perímetro 

EMPREITEIRA 
DIEFEMBACH 
LTDA 

M2 110.000 5,90 59.000,00 

2 

:Jo~ 



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 

TOTAL 

urbano e nos Distritos 
(Centro Novo, Valério, 
Sagrada Família e 
Barra Grande), 
incluindo o 
fornecimento de 
material. 
Obs: Deverão ser 
utilizadas para a 
pintura tintas látex 
acrílicas tipo "premium" 
a base de água. 

JACKSON DA ROSA - EPP 

2 Prestação de serviço [Jackson da Rosa IM2 

de pintura de muros no 
perímetro urbano e 
nos Distritos ( Centro 
Novo, Valério, Sagrada 
Família e Barra 
Grande) incluindo o 
fornecimento de 
material. Obs: Deverão 
ser utilizadas para a 
pintura látex acrílicas 
tipo "premium" a base 
de água. 

5.000 

59.000,00 

6,35 31.750,00 

TOTAL 
31.750,00 

Após rodadas de lances, conforme histórico do Pregão em anexo, e negociação 
direta com as licitantes de melhor oferta, obteve-se os resultados acima descritos. 
Dando-se continuidade ao certame licitatório foram solicitados as empresas 
participantes e consideradas proposta de melhor preço: CONSTRUTORA VALE DO 
CAPANEMA L TOA - ME, JACKSON DA ROSA - EPP, EMPREITEIRA 
DIEFEMBACH L TOA, em conformidade com o constante acima, conforme critérios 
estabelecidos no Edital para apresentar o envelope de nº 02 (dois) - contendo os 
documentos de Habilitação. Logo após terem sido rubricados pela pregoeira, equipe 
de apoio e licitantes presentes, foi constatado que a empresa EMPREITEIRA 
DIEFEMBACH LTDA nos itens "8.2.1.2 Prova de regularidade para com a Fazenda 
Federal, mediante apresentação de Certidão Negativa De Débitos Relativos Aos 
Tributos Federais E À Dívida Ativa Da União, expedida pelo Ministério Da 
Fazenda/Secretaria da Receita Federal do Brasil" e "8. 2. 1. 4 Prova de regularidade 
para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação de Certidão de Regularidade 
Fiscal, expedida pela Secretaria de Municipal da Fazenda, do domicilio ou sede do 
proponente, ou outra equivalente, na forma de lei;" do Edital, apresentou as referidas 
comprovações positivadas, sendo assim concedido o prazo de 05 (cinco) dias uteis 
conforme preconiza o Art. 48 da LC 123/2006 para regularização. As demais 
empresas foram consideradas HABILITADAS. No curso do Presente procedimento 
licitatório não foi apresentado nenhuma impugnação ou recurso quanto a resultado, 
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MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPJ Nº 76.460.526/0001-16 

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

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

havendo renúncia expressa de prazo por parte das licitantes participantes. Sendo 
assim, aguarda-se o prazo para regularização da empresa EMPREITEIRA 
DIEFEMBACH L TDA. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e 
assinada a presente Ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das 
proponentes. 

~Ja s.R. '~J(f)'.\f)K 
~- ·,SABRINA ECH 

MALINSKI 
Pregoeira 

068. 626. 699-40 

&~f\~~tn~ 
FERNANÔA s ERER 

MARZEC 
Equipe de apoio 
083.050.509-12 

VALCIR MACHADO 
MEL LO 

Proponente 
CONSTRUTORA VALE DO 
CAPANEMA L TDA - ME 

Proponente 
ACKSON DA ROSA - EPP 

Proponente 
EMPREITEIRA 

DIEFEMBACH L TDA 

4 
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