
ATA DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTO

REFERENTE À REGULARIDADE TARDIA

PREGÃO PRESENCIAL N° 87/2021

Aos dezenove dias do mês de janeiro d ano de dois mil e vinte e dois às 16:30 hs
(dezesseis horas e trinta minutos), na sala de licitações da Prefeitura Municipal de
Planalto, Estado do Paraná, reuniram-se em sessão pública a Pregoeira e Equipe de
Apoio nomeados pela portaria n^ 001/2022 de 03 de janeiro de 2022, para a realização
dos atos pertinentes ao PREGÃO PRESENCIAL N° 87/2021 que tem por objeto o
REGISTRO DE PREÇOS visando a Contratação de empresa para para diagramação,
formatação, confecção e execução de serviços gráficos diversos, incluindo a produção
editorial de cartilhas, banner, folder, outdoor e outros materiais gráficos para uso das
Secretarias deste Município de Planalto-PR, tendo como valor máximo a importância
de R$ 76.690,10 (setenta e seis mil e seiscentos e noventa reais e dez centavos).
Abertos os trabalhos, foi analisado a documentação apresentada pela empresa;
PONTO COM BRINDES LTDA, a fim de efetuar a regularização conforme
beneficio de regularidade fiscal tardia concedido pelo Art. 48 da LC 147/2014 onde
foi constatado que o mesmo, ou seja. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal,
mediante apresentação de Certidão Negativa De Débitos Relativos Aos Tributos Federais e A
Dívida Ativa Da União, expedida pelo Ministério Da Fazenda/Secretaria da Receita Federal
do Brasil; (Será aplicada o disposto na E.C. 106/2020 de 07 de maio de 2020 durante a
vigência da calamidade pública nacional decorrente da pandemia Covid-19)." E "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;"., estavam em consonância

com o estabelecido no Edital deste procedimento licitatório e por conseqüência, a
Pregoeira declarou-a HABILITADA.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão e assinada a presente Ata pela

Pregoeira e Equipe de Apoio.
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