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MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-mail: planalto(p)planalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

Planalto-PR, 21 de junho de 2022.

SOLICITAÇÃO

DE: Leonir Bianchi - Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do Município
de Planalto - PR.

□ convite OpregAg Dtp
LICtTAÇAO N.®: IPARA: Luiz Carlos Bonl - Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,
SOUCITAÇAO: QQ?—
PR0CESíb(8):-i2i--

1.1. presente, solicitamos a Vossa Excelência a competente
autorização^ objetivando Contratação de empresa visando a aquisição de
massa asfáltica usinada a quente em sacos de 25 kg, destinadas à
necessidade de consumo da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos,
deste Município de Planalto-PR. Conforme segue:

ITEM

01

QUANT.
400

OBJETO

Massa asfáltica usinada a
quente, temperatura
aproximada de 119° C.
preparada com agregados
pétreos, CAP 50/70, teor de
betume em
aproximadamente 6%,
modificado por polímeros e
processos de mistura, não
emulsionado, que passa
100% em peneira 3/8". Para
aplicação a frio em
manutenção de pavimentes.
Sacos de 25 KG.

PREÇO UNIT.
R$ 37,00

TOTAL

PREÇO TOTAL
R$ 14.800,00

R$ 14.800,00

O custo total estimadoNdo objeto importa no valor aproximado de
R$14.800,00 (catorze

Cordialmente,

icentos reais).

Bianchi

Secretário de Obras e Sehntòs Urbanos
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TERMO DE REFERÊNCIA

1. ORGÃO INTERESSADO
1.1. Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do Município de Planalto -
PR.

2.OBJETO:

2.1. Contratação de empresa visando a aquisição de massa asfáltica
usinada a quente em sacos de 25 kg, destinadas à necessidade de
consumo da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, deste Município de
Planalto-PR.

3. RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA
Leonir Bianchi.

4. OBJETIVO/ JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO DO OBJETO
4.1. A aquisição do objeto desta licitação se justifica face ao interesse
público de executar-se a manutenção / conservação de todos os
arruamentos da cidade e estradas municipais vicinais, consistentes de
pavimento asfáltico, face ao estado precário de conservação, bem como
para implantação de redutores de velocidade, lombadas, dentre outros, a
fim de propiciar melhores condições de vida para a população local.
4.2. A quantidade aqui descrita foi definida com base no consumo realizado
deste produto adquirido através do processo de dispensa 011/2021, onde
foram comprados 100 sacas de 25kg. Considerando que o consumo
dessas 100 sacas se deu em apenas 2 meses, opta-se pela compra de 400
sacas para os próximos 8 meses.

4.3.0 valor para o item foi definido através do menor preço obtido de
orçamentos solicitados e que seguem anexos a este Termo de Referência,
além de pesquisa no banco de preços que também segue anexo. Cabe
salientar que na pesquisa através do banco de preços encontrou-se valor
maior do que o aqui contratado, cotação encontrada apenas no estado de
São Paulo e não será utilizada como parâmetro de comparação devido seu
elevado valor. Também fica registrado que a empresa vencedora do
certame da cidade de Arapongas-PR, é a mesma que em orçamento
ofereceu-nos o produto pelo menor valor, conforme orçamentos e
relatório BP anexo.

5, DEFINIÇÃO E QUANTIDADE DO OBJETO
ITEM QUANT. OBJETO PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL
01 \ 400 Massa asfáltica usinada a

quente, temperatura
R$ 37,00 R$ 14.800,00
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aproximada de 119° C.
preparada com agregados
pétreos, CAP 50/70, teor de
betume em
aproximadamente 6%,
modificado por polímeros e
processos de mistura, não
emulsionado, que passa
100% em peneira 3/8". Para
aplicação a frio em
manutenção de pavimentes.
Sacos de 25 KG.

TOTAL R$ 14.800,00

o valor máximo estimado para a contratação é de R$ (catorze mil e
oitocentos reais).

6. CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
6.1. A empresa CONTRATADA deverá entregar o objeto solicitado em até
10 (dez) dias após o recebimento da solicitação formal de entrega emitido
pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.
6.2. A empresa CONTRATADA deverá entregar o objeto na Secretaria de
Serviços Rodoviários, situado na Rua Dr. Luiz Oscar Prauchner, noi359,
Bairro Santo Antônio deste município de Planalto
6.3. O requerimento/solicitação mencionada deverá conter as seguintes
informações:

a) Identificação da Secretaria Municipal solicitante;
b) Descrição do objeto a ser adquirido;
c) Prazo para entrega;
d) Quantidade do objeto;
e) Assinatura da(o) Secretáría(o) Municipal solicitante.

6.4. A entrega do objeto deverá ser efetuada em perfeitas condições,
conforme especificações, prazo e local determinados, acompanhado da
respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes à marca,
fabricante, procedência e validade.
6.5. A contratada responsabilizar-se-á pelo transporte apropriado dos
produtos, ainda que seja transporte especial quando o produto assim
exigir, assumindo exclusivamente a responsabilidade por todas as
despesas relativas à entrega do objeto até o devido atesto da Nota Fiscal
Inclusive o frete.

6.6. A empresa licitante deve negar o fornecimento dos produtos e a
prestação dos serviços caso estes sejam solicitados sem a elaboração do
requerimento e as informações previstas no subitem 6.3.
6.7. A recusa fundamentada neste subitem não gera responsabilidade ou
penalização para a empresa vencedora do certame.
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6.8. O não cumprimento do disposto neste item enseja a nulidade da
contratação e responsabilização do ordenador de despesa por improbidade
administrativa.

6.9. Todos os itens deverão observar rigorosamente as determinações
legais no que tange ao registro, autorização de produção, ao
armazenamento e à comercialização nos órgãos competentes;
6.10. Responsabilizar-se pelo transporte apropriado dos produtos, ainda
que seja transporte especial quando o produto assim exigir, assumindo
exclusivamente a responsabilidade por todas as despesas relativas à
entrega do objeto até o devido atesto da Nota Fiscal, inclusive o frete.
6.11. O pagamento será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias após a
emissão e o recebimento da respectiva nota fiscal.
6.12. As solicitações deverão ser carimbadas e assinadas pela comissão de
recebimento, para fins de recebimento definitivo dos produtos.
6.13. As solicitações provenientes da Secretaria, após o recebimento
definitivo dos bens, deverão ser armazenadas em arquivo próprio no
Departamento de Compras do Município ou na própria Secretaria
Solicitante, permitindo a fiscalização de órgãos internos e externos.

7. GERÊNCIA E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

7.1. O contrato será acompanhado, controlado, fiscalizado, gerenciado e
avaliado pelo Secretário de Obras e Serviços Urbanos desta
municipalidade Sr. Leonir Bianchi.

TABELA COMPARATIVA DE VALORES

OhjLtd Oiumt. Lnid.
Asfaltt

KingPav.
Via Nova

Asfaltos

Ultra

Asfaltos

Massa asfáltica usinada a quente
em sacos de 25kg 300 UN. 47,00 37,00 58,90

Planalto, 21 junho 2022.

íonir Bianchi

Secretário de Obras e Serviçós Urbanos
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Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
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C- ^TlrJl

Luiz Carlos Boní

Prefeito Municipal

o,1;'



via nova
Recuperação Asfálticu

Paraná Norte Tecnologia em Asfaltos Itda

Rodowia PR 444 - km 07 s/n
Jardim PetrópoHs - Arapongas - PR
CEP:86.702-625

CNPJ: 18.702.297/0001-00
lE: 90.639.623-81

e-mail: comercial@vianovaasfaltos.com.br
Web: www. vianovaasfaltos. com. br

DADOS DO CLIENTE

ORÇAMENTO

1512/2022

Data

27/06/2022

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

ENDEREÇO

CIDADE: pLANALTO - PR

CONTATO: pERNANDO ( FONE:
CNPJ:

E-MAIL:

QTD UNID DESCRIÇÃO
PREÇO

UNIT

MASSA ASFALTICA CBUQ PARA APLICAÇÃO A FRIO,
SACOS ESTOCÁVEL POR ATÉ 12 MESES, FORNECIDA EM SACOS RS 37,00

DE 25KG

TOTAL

R$ 11.100,00

TOTAL DO ORÇAMENTO

CONDIÇÕES GERAIS PARA O FORNECIMENTO

MMppAzO DE ENTREGA CONDIÇÕES DE PAGAMENTO FRETE

7 DIAS 1 30 DIAS 1  CIF 1
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

CARLOS BARBOSA (43)3275-5911/(43) 98412-2384

Carlos H. G. Barbosa
CPF: 017.976.519'19

Diretor

'18.702.297/0001 -00'
PARANÁ NORTE TECNOLOGIA
EM ASFALTOS LTDA.-EPP
Rod. PR 444 S/N'. - Km. 7- Jd.
Petrópolis - CEP: 86.702 - 625

L. ARAPONGAS - PR. J



ii^dústría e Ltda

Prefeitura Municipal de Planalto

Planalto / PR

Proposta Comercial 143/6.2022

1. Objeto

Descrição Qdade R$ / Und. Valor lotai

Concreto Astaítico Usinado a Quente preparado com

agregados pétreos CAP 50/70 modificado e processos de

mistura não emulsionados com 20% de aditivo retardador

de cura para aplicação a frio, que pode ser estocável por 24

meses, capaz de ser aplicado mesmo em buracos com

água, em períodos de chuva sem perda de sua coesão e

aderência ao pavimento antigo, dispensando pintura de
ligação, embalados em sacos de rafia de 251cg.

14.100,00

2. Valor total da proposta

3. Local de entrega
CIF

4. Condição de pagamento

5. Validade da Proposta

RS 14.100,00

Planalto / PR

30 dias

60 dias KINGP/y
MISTURA ASFÁLTICA INSTANTÂNEA

Maringá, 21 de junho de 2022

^ef>on Oavt deyWmeída
Diretor Cojriercial

25.244.319/0001-93
I.E.: 9073525524

RAJ INDUSTRIA E PAVIMENTAÇÕES LTDA • EPP
Rua Plonairo Manoal Estavas, 95

CEP: 87.065-006

MARINGÁ/PR

líiia Pioneiro Manot! Kstc\us. 9.5 - Paraiu-



ULTRA ASFALTOS - Araucária, ULTRACOM COMERCIO E
SERVIÇOS LIDA CNPJ: 34229403000200

Avenida das Araucárias, 5266 SALA 01 / Chapada / Araucária - PR /
83707754 / ccmerclal@ultraasfaltos.com.br /

Orçamento N° 1118
Emissão 27/06/2022

Validade 12/07/2022

DADOS DO CLIENTE

Cliente: Prefeitura Municipal de Planalto Telefone:

Contato: Bairro;
Endereço: ,, CEP:

Cidade: E-maii:

Condições: À vista Frete por Conta: DO EMITENTE
Vendedor: SORAIA NEGRELO BiSCAIA

Grupo de Produtos Padrão - 01

Código NCM

007 ; 27150000

PRODUTOS E SERVIÇOS

Descrição
\felor

Qtd. Unidade Unitário

007-ULTRAMX-CBUQ-Concreto Betuminoso Usinado a 300,00 i SC
Quente e aplicação a Frio 0/Cap 50/70 - 25kg

R$ 58,90

Valor

Total

R$

17.670,00

TOTAIS

Frete

R$ 0,00

Seguro

R$ 0,00

Outros

R$ 0,00

Desconto

R$ 0,00

Total Sem Desconto

R$ 17.670,00

TOTAL R$

'  17.670,00

Total Rnai

R$ 17.670,00

TERMOS E CONDIÇÕES DA VENDA

1. FRETE

Modalidade de Frete: [ ] Retirada [ X ] CIF [ ] FOB

Prazo de entrega: 07 dias úteis

Local de entrega:

Planalto/PR

2. PAGAMENTO

Forma/Condição de pagamento:

A Combinar

DADOS BANCÁRIOS:

ULTRACOM COMERCIO E SERVIÇOS LIDA

CNPJ: 34.229.403/0002-00 (CHAVE PIX)

BANCO 033-SANTANDeR

Agência: 0362

Conta: 13001398-4

Observações

ATENÇAO: O valor deste orçamento é válido somente para quantidade acima desaita. Caso tenha alterações fazer uma nova solicitação
ao setor comercial.



-CERTIFICADO—I
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Relatório de Cotaçao: massa Asfáltica saco 25 kg

Pesquisa realizada em 21 /06/2022 08;13:16

Relalóriú Çjtri :h1o no di,! '/ i O ü// Qft If, O-; (il= Idf.-íy.! ngj

Em conformidade com a Instrução Normativa N° 65 de 07 de Julho de 2021.

Método Matemático Aplicado; Média Aritmética dos preços obtidos - Pre^ caiculado com base na média aritmética de todos os preços
selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.
ConfoTíne Instrução NamsUva 1^65 de 07de Julho de 2021, no Artigo 3^. 'A pesguisa de preços será materializada em documento queconterá:ÍNC V-Método matemático aplicadopara i
definição doyalar estimada'

' Item 1: massa vedação

PREÇOS /

PROPOSTAS

Preço Compras

Governamentais

Valor Unitário

QUANTIDADE PREÇO

ESTIMADO

R$ 147,50 (un)

PERCENTUAL
PREÇO

ESTIMADO

CALCULADO

RS 147,50 RS 147,50

Órgão Público identificação
Licitação

PREFEITURA DO MUNIClPlO DE SÃO PAULO 1 PMSP - Subprefeitura Capela do N''Pregão:232022 05/05/2022 RS 147,50

UASG:925068

Mediana dos Preços Obtidos: RS 147,50

Valor Global;

RS 147,50

R$ 147,50

do Item em relação ao total

# 1) massa vedação

Quantidade de preços por item

Detalhamento dos Itens

S/^il3 Relatório gerado no dia 21/06/2022 08:16:09 (IP: 187.49.126.118)
Código Validação: ycQxmTDm0NNm%2fBD3O0eDghVambNKgfmulpGyJWaOX0aSXGHVg9dC5TQjk%2broJaAAPYgeeeicisa%3d
nttQ://www.bancodeDrecos.com.br/CeftifiM(1nAMtentiri/iaHo'>rnCTOiti ^f^P-'''''ww.bancodeprecos.com.br/CeftificadoAutenticldade?
token=ycQxmTDm0NNm%252fBD3O0eDghVambNKgfmulpGyJWaOX0aSXGHVg9dC5TgJk%252broJaAAPYgeeejcisg%253d
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Quantidade Descrição

1 Unidade massa vedação composição básica: asfalto, aspecto visual: pastoso, densidade: 1,20 g/cm3, característica adicionais: massa as
fáltica

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

rnc. lAn. 5° da IN 65 de 07de Mho de 2021

Órgão: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PMSP - Subprefeitura Capela do Socorro

Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de Massa asfáltica

para tapa buraco, reparo asfáltico permanente, aplicação a frio em sacos de 25

Kg, sem necessidade de imprimação ligante, para atender as necessidades da

Subprefeitura Capela do Socorro, de acordo com o Anexo I • Especificação
Técnica..

Descrição: Massa vedação - Massa Vedação Composição Básica: Asfalto, Aspecto Visual:
Pastoso, Densidade: t ,20 G/Cm3 , Característica Adicionais: Massa Asfáltica

Data: 06/05/2022 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

Identificação: Nopregão 232022 / UASG:925C68

Lote/Item: /I

Ata: Link Ata

Fonte; vvww.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade: 80

Unidade: Saco 25 KG

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

36.044.208/0001-50 D KATON COMERCIO E EDIFICAÇÕES LTDA

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

RS 120.00

Marca; CBPAV

Fabricante: CBPAV

Modelo: CBPAV

Descrição: Massa asfáltica para aplicação a frio, para reparo asfáltico permanente de tapa-buraco, sem necessidade de imprimação ligante, em sacos de 25 k
g, com validade mínima de 12 meses de estocagem.

Estado: Cidade: Endereço:

SP Jandira R NICOLAU MAYÉVSKY, 767
Nome de Contato: Telefone: Email:

Caique (11)96387-7182 iicitadkaton@outlook.com

36,380.191 /0001-01 PAVPRONTO COMERCIO E TECNOLOGIA EM ASFALTOS LTDA

*VENCEDOR*

RS 175.00

Marca: Própria

Fabricante: Própria
Modelo: Própria

Descrição: Massa Vedação Composição Básica: Asfalto , Aspecto Visual: Pastoso, Densidade: 1,20 G/Cm3 , Característica Adicionais: Massa Asfáltica

Estado: Cidade: Endereço:

SP Atibaia RUA MARIA SALVANINI, 140
Nome de Contato: Telefone: Email:

Edson (11)4415-2229 contato@pavpronto.com.br

Relatório gerado no dia 21/06/2022 08:16:09 (IP; 187.49.128.118)

Código Validação: ycQxmTDm0NNm%2fBD3O0eDghVambNKgfmulpGyJWaOXCaSXGHVg9dC5TgJk%2broJaAAPYgeeejcisg%3d
http://www.bancodeprecos.com.br/CertlficadoAutenticidade?

Eíia»' token=ycQxmTDm0NNm%252fBD3O0eDghVambNKgfmulpGyJWaOX0aSXGHVg9dC5TgJk%252broJaAAPYgeeejcisg%253d

mQ



LAUDO DA COTAÇÃO

A TENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas.
Acórdãos. Regulamentos. Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o
sistema não é considerado uma fonte e. sim. um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Preço estimado do item calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos;

Item 1 - massa vedação

-1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia
06/05/2022, calculado pela fórmula Média das 3 Melhores Propostas Iniciais.

DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

- Capta as 3 melhores propostas iniciais da licitação e aplica a média aritmética. A média (Me) é calculada somando-se todos os valores de um
conjunto de dados e dividindo-se pelo número de elementos deste conjunto.

Relatório gerado no dia 21/06/2022 08:16:09 (IP: 187.49.128.116)
Código Validação: ycQxmTDm0NNm%2fBD3O0eDghVambNKgfmulpGyJWaOX0aSXGHVg9dC5TgJk%2broJa/UPYgeeejcisg%3d
http://www.bancodeprecos.com.br/Certific8do/Wtenticidade? '
token=ycQxmTDm0NNm%252fBD3O0eDghVambNKgfmulpGyJWaOX0aSXGHVg9dC5TgJk%252broJaAAPYgeeejcisg%253d 3/3

OCíll



"-•■«írí"
MUNICÍPIO DE
PLANALTO

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 76.460.526/0001 -16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-maíf: planalto@planalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

Planalto-PR, 23 de junho de 2022.

DE: Luiz Carlos Boni - Prefeito Municipal

Preliminarmente para a autorização solicitada para Contratação de empresa
visando a aquisição de massa asfáltica usinada a quente em sacos de 25 kg,
destinadas à necessidade de consumo da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos,
deste Município de Planalto-PR, encaminhamos:

PARA:

PARA:

PARA:

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

Departamento de Materiais e Compras;
para fins de elaboração da minuta do instrumento
convocatório da licitação/contrato;

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

Cordialmente,

LQi?, £.
Luiz Carlos Boni

Prefeito Municipal

ouri 12
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MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 76.460.526/0001 -16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

Planalto-PR, 23 de junho de 2022.

DE:

PARA:

Secretaria de Finanças

Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

Em atenção à solicitação anexa, visando a aquisição de massa asfáltica
usinada a quente em sacos de 25 kg que fazem parte das ações desenvolvidas pela
Secretaria Municipal de Obras e serviços Urbanos, expedido por Vossa Excelência na
data de 29 de abril de 2021, com fulcro nos artigos 212 e 216, § 6" da Constituição
Federal de 1988, por meio deste, informamos que a despesa decorrente do referido
processo observadas as características e demais condições, especificações, valores e
quantidades, definidas no edital e seus anexos, não comprometem os recursos
mínimos destinados à saúde e a educação, conforme pedido exarado pelo secretário
Leonir Bianchi, no valor total de R$ 12.000,00 (doze mil reais). Sendo que o
pagamento será efetuado através das Dotaçoes Orçamentárias:

Copta dá despesá.. Funcional prpgramática Destinação de recursõ :
00680 05.116.15.452.1501.2053 3.3.90.30.00.00.00000

Cordialmente,

Jones Roberto Kinner

CONTADOR - C.I. RG N° 3.654.820-7 - PR

Enson Elemai^chabo
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

0ni3



Prefeitura Municipal de Planalto -2022 ̂
Saldo das contas de despesa

Calculado em: 21/06/2022

Õrgão/Uniaade/PrqetoouAtiv«dade/Conladedespesa/Fon(ederearso( F. PADRÁO/ORiG/APUDES/DET) Valor autorizado Valor atualizado Üq tido empenhado Saido atuai

1  ̂ '
Sffuços Urbsios

15.452.1501.M53 MamaançáodosServiçosUrtBnos '

3,3.90.30.00.00 MATERIALDECONSUMO

0C660 E 00000 00OCV01JO7/0CV00 Recursos Ordin^ios (U\res)

00680 EA 00000 000CVÜ1/O7/0CV00 Recursos Ordinários (ü\res)

SS5,69

466.565,69

466 555.69

0,00

636.66S.ra.:,,i:;,|j;:;Íj^88^
636.55^73 498.068,29

466.555.69

170.000.04

636.566,73

466.384.18

31.704,11

138467,44

171,51

138.295,93

CrKérios de seleção:

Data do cálculo: 21/06/2022

Órgão entre: OS e 05
Tipo: 2
Ordem. 053

Natureza de despesa entre: 3 3.90 30 00 00 e 3.3.90.30 00.00

■C3Efti6d0pCf CADASTRO DEPPA.na«rsão 5529v
— ̂ E • Grupo da fonte do e>8rcicio/ EA - Grupo da fonte de eiercícios anteriores
l*-"*

21/06«)22 16 08 24



PREFEÍTURÃMUNICIPAL
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município de planalto

CNPJNS 76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

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

PLANALTO - PARANÁ

MINUTA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° /2022

Fica dispensada de licitação na forma do art. 24, inciso
8.666/93 e suas alterações posteriores á despesa abaixo especificada.

da Lei

OBJETO: Contratação de empresa visando a aquisição de massa asfáltica usinada a
quente, destinada a necessidade de consumo da Secretaria de Obras e Serviços
Urbanos, deste Município de Planalto-PR, conforme abaixo segue:

ITEM QUANT.

01 400

OBJETO

Massa asfáltica usinada a
quente, temperatura
aproximada de 119° C.
preparada com agregados
pétreos, CAP 50/70, teor de
betume em

aproximadamente 6%,
modificado por polímeros e
processos de mistura, não
emulsionado, que passa
100% em peneira 3/8". Para
aplicação a frio em
manutenção de pavimentes.
Sacos de 25 KG.

TOTAL

PREÇO UNIT.

R$ 37,00

PREÇO TOTAL

R$ 14.800,00

R$ 14.800,00

EMPRESA - PARANÁ NORTE TECNOLOGIA EM ASFALTOS EIRELI - EPP.
NOME FANTASIA - VIA NOVA RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA.

CNPJ N°. 18.702.297/0001-00

VALOR: R$ 14.800,00 (catorze mil e oitocentos reais).

dotação ORÇAMENTÁRIA: Para cobertura das despesas decorrentes desta
contratação serão utilizados recursos próprios do Município de Planalto, Proveniente
da seguinte DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Conta da despesa I Funcionai prograr^ática | Destínação de recurso
00680 05.116.15.452.1501.2053 3.3.90.30.00.00.00000

PRAZO DE ENTREGA: A CONTRATADA deverá entregar o objeto solicitado na
Secretaria de Serviços Rodoviários, situado na Rua Dr. Luiz Oscar Prauchner, 1359,

Termo de Dispensa —-/2022. Página 1
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PREFEITURA MUNICIPAL

município de planalto

CNPJNS 76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: planaíto@planalto.pr.gov.br
Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO - PARANÁ

Bairro Santo Antônio Planalto-Pr, e em até 10 (dez) dias após o recebimento da
solicitação formal de entrega emitido pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços
Urbanos.

FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após
a entrega do objeto, com apresentação das respectivas notas fiscais.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses.

Planalto - PR, - de de 2021.

LUIZ CARLOS BONI

Prefeito Municipal

Termo de Dispensa —/2022.
O Página 2



PREFEITUÍÜ MUNICIPAL

PLANALTO

município de planalto

CNPJNS 76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: planalto@planalto.pr.gov.br
Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
PLANALTO - PARANÁ

MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N°...../2022
DISPENSA N° ...72022

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

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PLANALTO, pessoa jurídica de direito Público
Interno, com sede à Praça São Francisco de Assis, n° 1583, inscrito no CNPJ n"
76.460.526/0001-16, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal,
senhor LUIZ CARLOS BONI, 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 n" 3.895.670-1 e do CPF/MF sob n"
747.491.029-20.

CONTRATADA: devidamente inscrita no CNPJ sob n."^
com sede à ,

/ na Cidade de , neste ato representado pelo
Administrador(a) o Sr(a) , brasileiro(a), comerciante,
portador(a) do RG n.° e do CPF sob n.°
residente e domiciliado(a), na Cidade de

CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO DO CONTRATO

O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa visando a
aquisição de massa asfáltica usinada a quente, destinada a necessidade de consumo
da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, deste Município de Planalto-PR.

QUAN UN
T.
400 UN

OBJETO

Massa asfáltica usinada a quente,
temperatura aproximada de 119° C.

preparada com agregados pétreos,
CAP 50/70, teor de betume em

aproximadamente 6%, modificado
por polímeros e processos de
mistura, não emulcionado, que passa
100% em peneira 3/8". Para
aplicação a frio em manutenção de
pavimentos. Sacos de 25 KG.

TOTAL GERAL

PREÇO
UNIT.

R$ 37,00

PREÇO
TOTAL

R$ 14.800,00

R$ 14.800,00

Contrato Administrativo n^ /2022 - DISPENSA /2022
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município de planalto

CNPJN^ 76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: planalto(S)planalto.pr.gov.br

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

PLANALTO - PARANÁ

CLÁUSULA SEGUNDA
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Para cobertura das despesas decorrentes desta contratação serão utilizados

recursos próprios do Município de Planalto, Proveniente da seguinte DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA:

Conta da desifèl

00680 05.116.15.452.1501.2053

Destínaçãó de recurso

3.3.90.30.00.00.00000

CLÁUSULA TERCEIRA
DO VALOR

Pela execução dos serviços ora contratados, a CONTRATANTE pagará à
CONTRATADA o valor total de R$14.800,00 (catorze mil e oitocentos reais), daqui
por diante denominado "VALOR CONTRATUAL".

CLÁUSULA QUARTA
DA FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento pertinente ao presente Contrato será efetuado em até 30 (trinta)
dias após a entrega do objeto, com apresentação das respectivas notas fiscais.

CLÁUSULA QUINTA
DOS PRAZOS

O prazo de entrega do objeto será de 10 (dez) dias, após o recebimento da
solicitação forma de entrega.

A CONTRATADA deverá entregar o objeto solicitado na Secretaria de
Serviços Rodoviários, situado na Rua Dr. Luiz Oscar Prauchner, 1359, Bairro Santo
Antônio Planalto-Pr, de segunda à sexta-feira, das 7h30 às llh30 e das 13h às 17h;

CLÁUSULA SEXTA
DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

Parágrafo Primeiro - Constituem direitos da CONTRATANTE receber o objeto deste
Contrato nas condições avençadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na
forma e prazo convencionados.
Parágrafo Segundo - Constituem obrigações da CONTRATANTE:

a) Efetuar o pagamento ajustado;
b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do
Contrato.

c) Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído,
reparado ou corrigido;
d) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada
através de comissão/servidor especialmente designado;
e) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pela empresa fornecedora atinente ao objeto do Contrato;

Contrato Administrativo n^ /2022 - DISPENSA /2022 Página 2
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PREFEITURA MUNICIPAL

BLAMALTQ

município de planalto
CNPJN9 76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: planalto@planalto.pr.gov.br
Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
PLANALTO - PARANÁ

Parágrafo Terceiro - Constituem obrigações da CONTRATADA:
a. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições^ conforme
especificações, prazo e local constantes no Contrato, acompanhado da
respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca,
fabricante, procedência, registro e validade;
b. Todos os produtos deverão observar rigorosamente as determinações
legais no que tange ao registro, autorização de produção, ao armazenamento e à
comercialização nos órgãos competentes;
c. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo
com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n"
8.078, de 1990); 7.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo
fixado no Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
d. Substituir no prazo de 24 (vinte e quatro) horas o objeto que for
considerado defeituoso pelo requisitante;
e. Responsabilizar-se pelo transporte apropriado dos produtos, ainda que
seja transporte especial quando o produto assim exigir, assumindo
exclusivamente a responsabilidade por todas as despesas relativas à entrega do
objeto até o devido atesto da Nota Fiscal, inclusive o frete.
f. Todas as despesas de transporte, tributos, frete, carregamento,
descarregamento, encargos trabalhistas e previdenciários e outros custos
decorrentes direta e indiretamente do fornecimento do objeto desta licitação,
correrão por conta exclusiva da contratada.

g. Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
decorrentes;
h. Toda e qualquer responsabilidade criminal, civil e administrativa pela
prestação dos serviços objeto do presente contrato caberá única e
exclusivamente a CONTRATADA.

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

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

CLÁUSULA 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

Contrato Administrativo ns /2022 - DISPENSA /2022
3o
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município de planalto

CNPJN^ 76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: planalto@planalto.pr.gov.br
Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
PLANALTO - PARANÁ

empresa contratada as sanções previstas no art. 87 da Lei if 8.666/93, sendo que em
caso de multa esta corresponderá a 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato.

Parágrafo Segundo - Pelo retardamento da execução do contrato, quando não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar no fornecimento do objeto adquirido,
comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal,
garantindo o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e
contratar com a administração, pelo prazo de até 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1) ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execução deste Contrato.
Parágrafo Segundo - O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram
quaisquer dos fatos elencados no art. 78 e seguintes da Lei if. 8.666/93.

Contrato Administrativo n® /2022 - DISPENSA /2022
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PREFEITURA MUNICIPAL

município de planalto
CNPJN^ 76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-maii: planalto@planalto.pr.gov.br
Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
PLANALTO - PARANÁ

CLÁUSULA DÉCIMA
DA VIGÊNCIA
O prazo de vigência do presente contrato será até 31.12.2022, tendo início a

partir da assinatura do respectivo contrato, podendo ser prorrogado na forma da Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes, com base
na legislação em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
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 domicílio da CONTRATADA que, em razão disso, é obrigada a manter
um representante com plenos poderes para receber notificação, citação inicial e
outras medidas em direito permitidas.

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

Planalto-Pr., de de 2022.

CONTRATANTE CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Contrato Administrativo n® /2022 - DISPENSA /2022
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município de planalto
CNPJN^ 76.460.526/0001-16

Praça são Francisco de Assis, 1583
Fone/Fax: (046) 3555-8100

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

PARECER jurídico

RELATÓRIO

Senhor Prefeito,

À apreciação deste Procurador Jurídico do processo administrativo referente à
contratação de empresa para a fornecimento de massa asfáltica para atender às necessidades
do Município de Planalto-PR.

De acordo com a solicitação datada de 21 de junho de 2022, emitida pela
Secretaria de Obras, o valor máximo do objeto é de R$ 14.800,00, tendo sido realizada
cotação de preços junto a 3 (três) empresas distintas, bem como pesquisa junto ao banco de
preços.

Em data de^ 23 de junho de 2022 o Ilustre Prefeito Municipal encaminhou para
emissão de Parecer Contábil e em data de 23 de junho de 2022 informou-se a existência de
previsão de recursos de ordem orçamentária para fazer face às obrigações decorrentes da
contratação.

Acostou-se minuta de dispensa e contrato, não havendo no processo llcitatório
até o presente momento o número do processo licitatório.

Em data de 28 de lunho de 2022 os autos chegaram à Procuradoria
Jurídica.

É o relatório.

PARECER JURÍDICO - PROCURADORIA JURÍDICA
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ANÁLISE JURÍDICA

DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A REALIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

A obrigatoriedade de licitar consta na Constituição Federai de 1988, em seu art.
37, inc. XXI^. O procedimento iicitatório visa garantir não apenas a seleção da proposta mais
vantajosa para a Administração, mas sim, visa assegurar o princípio constitucional da
isonomía entre os potenciais prestadores do serviço ou fornecedores do objeto pretendido
pelo Poder Público. Entretanto, como destacado acima, a própria Constituição Federai, em
seu art. 37, XXI, ao fazer a exigência da licitação, ressalva "os casos especificados na
legislação", abre a possibilidade da lei ordinária fixar hipóteses para estabelecer exceções à
regra de licitar, que é exatamente o que se observa pelas disposições dos art. 24 e 25 da Lei
n.o 8.666/93, que tratam, respectivamente, sobre os casos de dispensa e inexigibiiidade de
licitação.

Partindo-se da premissa que a regra é a licitação e a exceção a contratação
direta, necessário diferenciar as formas de contratação direta, as quais foram resumidas pela
Lei n.o 8.666, de 21 de junho de 1993 em dispensa e inexigibiiidade. De forma muito simples
e objetiva, Fernanda MARINELA assim as distingue:

Quando a disputa for inviável, o certame será inexigível. De outro lado, a
dispensa pressupõe uma licitação 'exigíver que só não ocorrerá por vontade
do legislador. Em termos práticos, o administrador deverá verificar
primeiramente se a licitação é exigível ou inexigível, conforme a
possibilidade ou não de competição. Sendo assim, afastada a inexigibiiidade,
passará a verificar a presença dos pressupostos de dispensa da iicitação.^

Feitas essas considerações prévias, e ievando-se em consideração o disposto
no art. 38, inc. VI e parágrafo único, da Lei n.® 8.666/93, passa-se ao exame do caso
concreto.

A Dispensa se verifica sempre que, a licitação embora possível, em vistas da
viabilidade da competição, não se justifica em razão do interesse público.

Com efeito o artigo 24, inciso II da lei 8.666/93 dispõe:

Art. 24 - É dispensável a Licitação:

II - para outros serviços de compras de valor até 10% (dez por cento)
do limite previsto na alínea "a" do inciso II do artigo anterior e para
alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a
parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto
que possa ser realizada de uma só vez.

Assim, dentre as autorizações legais encontra-se a contratação para serviços e
compras cujo o custo não ultrapasse 10% do valor previsto na alínea "a", do inciso II, do
artigo 23 da Lei 8.666/93.

No caso em apreço conforme orçamento apresentado o valor da contratação é
no montante de R$ 14.800,00, ou seja, valor que encontra-se dentro do estabelecido na

1 "Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá
aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) XXI - ressalvados os casos
especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure
igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da
proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento
das obrigações;"

^ "MARINELA, Fernanda. Direito administrativo. 1 ed. Niterói: Impetus, 2013. p. 465-466.

PARECER JURÍDICO 2
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legislação em regência, autorizando a realização de dispensa de licitação, tendo em vista a
atualização dos valores fixados pelo Decreto Federal n^ 9.412, de 18 de junho de 2018, que
foi recepcionado na íntegra pelo TCE-PR, conforme se denota da Nota Técnica n^ 1/2018 da
Coordenadoria-Geral de Fiscalização (CGF), disponível no seguinte sítio eletrônico:
http://wwwl.tce.pr.Qov.br/noticias/nota-tecnica-pQsicionamento-do-tce-pr-sobre-novos-
valores-da-lei-de-licitacQes/6248/N.

Todavia na dispensa de licitação com fundamento no inciso II do art. 24, é
imprescindível que o objeto não seja parcela de outro que deva ser regularmente
licitado.

Nesse sentido, o ensinamento de Marino PazzaglinI Filho, Márcio Fernando Elias
Rosa e Waldo Fazzio Júnior:

Não basta, pois, o pequeno valor do objeto a ser contratado. É imprescindível
que este não seja parcela de outro que deva ser regularmente licitado, ainda
que de forma sucessiva ou simultânea. Em conclusão, não é licito destacar
pequenas obras e serviços de ínfimo valor, de um conjunto de obras e serviços
necessários ao bem comum, salvo se presentes inafastáveis razões de
natureza técnica, inclusive para maior competitividade (art. 8°, § 1°)

Assim, primeiramente é necessário cue a CPL verifique se não há a
ocorrência de fracionamento com base no elemento da despesa, tendo em vista que
os iimites estabelecidos nos incisos I e II do art. 24 têm periodicidade anual e compreendem
a totalidade dos gastos com serviços, obras ou compras idênticas ou semelhantes (natureza
e/ou gênero).

Observa-se que encontra-se encartado aos autos a cotacão de preços
de mercado.

Vale asseverar que a adequada pesquisa de preços é essencial para aquilatar o
orçamento da contratação, sendo Imprescindível para verificar a existência de recursos
suficientes para acobertá-la, bem como garantir a melhor contratação pelo Ente Público.

Não é demais lembrar acerca da necessidade de comunicação da dispensa de
licitação à autoridade superior no prazo de 03 (três) dias, para ratificação e publicação na
Imprensa oficial, no prazo de 05 (cinco) dias, como condição para eficácia dos atos, assim
como razão da escolha do fornecedor e a justificativa do preço.

Vê-se, portanto, que para além do requisito do objeto da contratação, é
imprescindível a publicação da dispensa na imprensa oficial, a justificativa da escolha do
contratado e, ainda, a justificativa do preço, evitando-se prejuízos ao erário em razão de
possíveis superfaturamentos (pena de incidência do disposto no § 2° do art. 25 da Lei.
8.666/93)^

Desse modo, frise-se, apesar de ser dispensávei o processo de licitação
propriamente dito, a Administração não está totaimente livre para a escolha do contratado,
devendo haver um mínimo de formalidade para possibilitar a aferição dos requisitos, os quais
devem estar prontamente evidenciados no bojo do processo de dispensa.

Levando-se em consideração os documentos que instruem o presente
procedimento, e aqueles que são necessários em todos e quaisquer procedimentos iicitatórios,
passa a analisá-los, objetivamente:

(i) Modalidade: o caso concreto enquadra-se na hipótese de dispensa
prevista no art. 24, inc. II, da Lei n^. 8.666/93, em razão do seu objeto;

'(•••) § 2® Na hipótese deste artigo e em qualquer dos casos de dispensa, se comprovado superfaturamento, respondem solidaríamente pelo dano
causado à Fazenda I^íblica o fornecedor ou o prestador de serviços e o ̂ ente público responsável, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis.
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(Ü) Justificativa de Preço: Denota-se da documentação juntada, que
houve pesquisa de preço em 03 (três) empresas distintas, havendo pesquisa junto ao banco
de preços.

Alerta-se que o atendimento à orientação da Egrégia Corte de Contas (TCU),
nem sempre é suficiente para fixar um parâmetro de preços aceitávei. Falhas comuns são a
iimitação ao universo de empresas pesquisadas e a cotação dos preços praticados no varejo,
quando o voiume da contratação permitiria eventuai ganho de escaia, com redução dos preços
obtidos.

Assim, para evitar distorções, aiém 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, como também o Banco de Preços.

Observe-se que as empresas pesquisadas devem ser do ramo pertinente à
contratação desejada (Acórdão n® 1.782/2010-Plenário} e que não pode haver vínculo
societário entre as empresas pesquisadas (Acórdão n® 4.561/2010-ia Câmara).

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 locai de expedição dos orçamentos apresentados (AC-3889-25/09-1).

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.

Serve, também, para afastar o risco de limitação ou ampliação indevida da
participação no certame'^, 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.

Assim, entendo que a pesquisa de preços deve ser complementada, sendo que
lá fora repassada orientação à CPL a respeito da necessidade de compiementacão das
pesquisas de preços aue possuam somente fornecedores, sendo necessária a pesquisa junto
ao Banco de Preços e contratos com municípios vizinhos, sugerindo neste caso específico
a pesquisa, inclusive, na Internet.

Frise-se que o Acórdão 2.318/17 do TCU fixou o entendimento de aue é de
responsabilidade da autoridade oue homologa o certame a conferência sobre a pesquisa de
preço, ou seia. se ela realmente atende aos critérios exigidos, estando dentro do preço de
mercado e se não houve soore-preco.

2. Assim, cabe à CPL e à Administração Munlcioai decidir oeio prosseguimento da
licitação da forma como se encontra atualmente, sob sua responsabilidade.

3- Friso que o que se busca com a pesquisa de preço é o lançamento da licitação
nos valores reais de mercado, sendo que a colheita de orçamentos deve visar descobrir qual

^ Art. 18,1 da LC n° 123/2006; Art. 6" do Decreto n° 6.204/2007 e an. 34 da Lei n" 11.488/2007.
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é esse preço^ cheqando-se ao mais próximo possível do preço praticado no mercado de
compras públicas.

(iü) Parecer Contábil: A Lei n® 8.666/93, estabelece que a realização de
licitação depende da previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das
obrigações decorrentes das aquisições e da contratação dos serviços comuns.

se denota do processo de dispensa, o parecer contábil aponta
todas as exigências legais para a realização do processo licitatório, no que tanqe às finanças
publicas. r ^

ív) Prazo de execução: O prazo de entrega encontra-se devidamente
especificado na minuta de contrato.

(v) Justificativa da Escolha: Consta do Termo de Referência a devida
justificativa (fundamentação) acerca desnecessidade e adequação do objeto requerido, de
modo que a justificativa para a realização de Dispensa encontra-se no Item 4 do termo de
referência.

Sobre a justificativa da necessidade da contratação, extrai-se da legislação de
regencia, 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)^, a quem cabe indicar os elementos técnicos fundamentais que o
apoiam.

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.

E 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.

Ao exposto, em razão de que a administração pública não poderá afastar-se,
por exemplo, do cumprimento do art. 26, parágrafo único, inciso II da Lei n. 8.666/93, que
exige expressamente "a razão da escolha do fornecedor ou executante", opino pelo envio dos
autos a autoridade competente para que proceda a devida justificativa.

Ainda no que diz respeito ao já mencionado art. 26, caput, da Lei de Licitações,
os casos de dispensa de licitação previstos a partir do inciso III do art. 24 devem ser,
necessariamente, justificados e comunicados dentro de três dias à autoridade superior, para
ratificaçao e publicação na imprensa oficial, no prazo de cinco dias, como condição para
eficacla dos atos. Este indispensável requisito deverá ser providenciado depois de
aperfeiçoada a contratação.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, esta Procuradoria Jurídica Municipal opina pela
da contratação direta, uma vez adotadas todas as providências assinaladas,

especialmente quanto à necessidade de complementaçâo da pesquisa de preço
realizada, vez que |á orientado há muito temòo que não é suficiente a pesquisa

' Lei n" 10,520/2002. art. 3°, I; Decreto n" 3,555/2000, art, 8°, III a.
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apenas com fornecedores, se abstendo da análise referente à conveniência e oportunidade,
mediante Dispensa de licitação, com fundamento no artigo 24, inciso II da Lei 8.666/93,
sugerindo o (re)encaminhamento dos autos à área técnica para suprimento dos pontos aqui
abordados.

Deve-se salientar, ainda, que a presente manifestação torna por base,
exclusivamente, os elementos que constam, até a presente data, nos autos do processo
administrativo em epígrafe, sob o prisma estritamente jurídico, não lhe competindo adentrar
à conveniência e à oportunidade dos atos praticados no âmbito da Administração Pública,
nem analisar aspectos de natureza eminentemente técnico-administratlva.

Ademais, este Procurador Jurídico já fez recomendação à CPL e demais
integrantes da Administração Municipal para que revisem o posicionamento quanto à adoção
de dispensa de licitação, visto que inúmeras dispensas de licitação foram realizadas
anteriormente e tal procedimento licitatório não é regra, mas sim exceção e a sua realização
deve ser devidamente fundamentada, de modo que não caracterize falta de planejamento da
Administração Municipal.

Além disso, oriento que sigam as diretrizes impostas na Instrução
Normativa Federal n® 65/2021, bem como que sejam seguidas as diretrizes
apresentadas na IN n® 67/2021, a qual trata da dispensa eletrônica.

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

Sugiro seja realizada cotação de preços no Banco de Preços e em contratos com
municípios vizinhos, a fim de se saber o real preço de mercado dos produtos.

E o parecer que submeto à consideração superior.
Planalto/PR, 28 de junho de 2022.

JOÃO AKÉ>ERS0N klauck
Procurado^íúrídidp - OAB/PR n. 61.323
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MUNICÍPIO OE

PLANALTO

município de planalto
CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-maíl: pianalto@planalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO

Planalto-PR, 29 de junho de 2022.

DE:

PARA:

Luiz Carlos Boni

Comissão de Licitações

Considerando as informações e pareceres contidos no presente Processo,
Autorizo a Contratação através de DISPENSA DE LICITAÇÃO, pertinente à
aquisição massa asfáltica usinada a quente em sacos de 25 kg com ações
desenvolvidas pela Secretaria de Obras e serviços Urbanos do Município de
Planalto, nos termos do art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93 e demais disposições
legais.

A Comissão de Licitação nomeada pela Portaria 122/2022.

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

Ko\? €- rJ

Luiz Carlos Boni

Prefeito Municipal

0028





DISPENSA DE LICITAÇÃO N® 019/2022

ATA DA REUNIÃO DE ANÁLISE E
AVALIAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE
DISPENSA DE LICITAÇÃO

Aos vinte e nove dias do mês de junho do ano de 2022, às 14:00hrs (quatorze

horas), na sala de licitações, desta Prefeitura Municipal de Planalto, os membros da

comissão de licitação nomeada pela Portaria n° 122/2022, reuniram-se para

proceder a análise e avaliação da documentação referente a DISPENSA DE

LICITAÇÃO SOB N° 019/2022 visando a Contratação de empresa visando a

aquisição de massa asfáltica usinada a quente, destinada a necessidade de

consumo da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, deste Município de Planalto-

PR. Constatou-se que 03 (três) empresas apresentaram proposta, sendo elas: 1°

colocada PARANÁ NORTE TECNOLOGIA EM ASFALTOS LTDA, com o valor de

R$14.800,00 (quatorze mil e oitocentos reais), 2^ colocada RAJ INDÚSTRIA E

PAVIMENTAÇÕES LTDA - EPP, com o valor de R$18.800,00 (dezoito mil e

oitocentos reais), 3' colocada ULTRACOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, com o

valor de R$ 23.560,00 (vinte e três mil quinhentos e sessenta reais). Os orçamentos

foram feitos com base na quantia de 300 sacos, posteriormente foi acrescido 100

sacos no total da quantidade desta Dispensa. Foram realizadas pesquisas junto ao

Banco de Preços, o qual demostrou valor superior ao orçado. Após parecer jurídico

sugerindo ampliação de pesquisa, foi consultado também sítios eletrônicos, os quais

demostraram que o valor esta dentro ou até a baixo do valor praticado atualmente

no mercado. Após analisar a documentação, a comissão Julgadora constatou que os

mesmos estavam em consonância com o estabelecido na Lei 8.666/93 e legislação

posterior. O critério de julgamento adotado foi o de menor preço. Nada mais

havendo a tratar, encerra-se a presente ATA em única via que depois de assinada

será remetida ao executivo.

CARLA SABRINA Fj^ECH
MALINSKI

068.626.699-40

Presidente

ALK3UST0

SÕARES

066^152.549-03
Membro

FERNANDO LUCIETTO

070.286.259-23

Membro

0 0 0





29/06/2022 09:50 Massa Asfaltica Usinada a quente | B2Brazil
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1  I Diga-nos o que está procurando..

EasyPav

Easy Pav

EMPRESA NAO VERIFICADA

SCATEGORIAS

< VOLTAR PARA PRODUTOS (/HOTSITE/185503/PRODüCTS)

MASSA ASFALTICA USINADA A QUENTE

Prag^/ unidade:
BR 00

Quantidade Mínima de Compra;
30 Quilograma

Tipo de pagamento:
L/C (Letter ofCredit)

T/T (Wire Transfer)

Porto de Preferência:

Penha de França- SP

Receber cotiKáo

Descrição:

"Massa asfaltica tipo EASYPAV, usinada a quente, temperatura aproximada de 11S^C, preparada com agregados pétreos, CAP
50/70, teor de betume 6%, modificado por polímeros e processos de mistura, não emulsionado, que passa 100% na peneira
3/8,85% a 88% na peneira nM, 47% a 50% na peneira n°10, 20% a 23% na peneira nMO, 10% a 13% na peneira n^OO, e7%a
9% na peneira n° 200, densidade aparente de 2,13g/cm^ a 2,15g/cm^ volume de vazios 0,4%, abrasão los angeles 32% a
34%, para aplicação a frio em manutenção de pavimentes, que pode ser estocado por até 20 meses, capaz de ser aplicada
mesmo em buracos com água, em períodos de chuva, sem perda de sua coesão e aderência ao pavimento antigo,
comercializado em sacos de ráfia com 25kg"

Concreto asfaltco cimento asfaltico

https://b2brazil.com.br/hotsite/185603/product/64262
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Capacidade de produção:
2000

Incoterms:

CIF - Cost, Insurance and Freight
FOB • Free on Board

Prazo de Entrega:
Depende do Tamanho do Pedido

Informações da Embalagem:
Sacos de Ráfia de 25 quilos, com informações sobre aplicação.

Massa Asfaltica Usinada a quente | B2Bra2íl

steei grating,steel grating, mesh.. trench channel.drainage ditch, Basin miiter, hardware, drainer,.
drainage...

plano

premium

e seja

promovido

(/planos)

ROLO DE FIBRA DE CARBONO Peso

leve Alta...

Faça sua solicitação de cotação

Esta pagina é parte do B2Brazil, o maior marketplace B2B das Américas

Sol ;ão de cotação enviada aqui vai ser direcionada para a empresa e a resposta vai depender do responsável. Lembre-se sempre das nossas dicas de práticas
seguras (/safe-practices) quando estiver negociando.

Email Comercial

Massa Asfaltica Usinada a quente

Nome da empresa'

Nome compieto *

Mensagem'

+55 (00) 00000-0000

Olá. eu gostaria de uma cotação e informações sobre o PRODUTO X e QUANTIDADE Y. Nossa empresa está localizada no PAIS Z.

- Diga detalhes, tal como cor. tamanho, material, e outras especificações.
- NÃO adicione informação de contato nesse campo.

Qual é seu tipo de negócio?

O Fabricante

O Escritório de compras

O Distribuidor/Atacadista

O Prestador de serviço

O Empresa trading

Q Representante comercial

O Órgão de governo

O Varejista

Q Eu quero receber contatos de outras empresas.

Não sou um robô

Ao enviar a mensagem, eu deciaro que ii. entendi e aceitei os Termos de Uso(/terms-of-use).

Easy Pav

https://b2brazil.com.br/hotsite/185603/product/64262
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Jhennifer Lopes

55 11 9401xxxx

Rua Astorga , 549 - 03245-000

São Paulo / SP

Cadastre-se^ B2^azíl é fa0
# negocios com empresas de todo o mundo!

COMEÇAR

HP
4, • . '«

(/user/register?utm_source=site&utm_medium=banner&utm_campaign=register&utm_content=hotsite-horizontal)

Í  |||(hctps:/Avww.linkedin.i:om/shareArticle? ^ (https://cwicter.com/intent/tweet? jífc(https://api.wh3tsapp.com/send?
.m/sharer/sharerphp?mini=true&url=htips://b2brazil.com.br/hotsite/18S603)url=https://b2brazil.com.br/hocsite/185603)text=Veja+essa>empresa+e+seus+procíutos*no^B2Bra2il*https%3A%2F%2Fb2br3zil.com.i
i.Dr/notsíC6'1o5603)

® 2011 -2022 B2Bra2il. Todos os direitos reservados.

0032
https://b2bra2il.com.br/hotsite/185603/product/64262



29/06/2022 10:00 Asfalto Pronto Ensacado - 25kg - Outros Produtos > Asfalto Ensacado - Safe Park Sinalização | Googie Shopping

Googie Massa asfáltica usinada a quente

Asfalto Pronto Ensacado - 25kg - Outros Produtos >
Asfalto Ensacado - Safe Park Sinalização

Opções de compra

Sobre esses resuKados

CBUQ MODiFlCAOO

R$ 58,00

A data e o custo da entrega sâo

mostrados na finalização da compra

Safe Park Sinalização

Preços comuns na Web

Acessar o site

R$ 58,00 X Safe Park Sinalização

25Kg.
Baixo RS 46,95 RS 58,02 Alto

Asfalto Ensacado Safe Park trata-se de uma massa asfáltica CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a Quente, produzido a quente em usinas
tradicionais com cimento asfáítico de petróleo - CAP 50/70, modificado com exclusivo retardador de cura, para estocagem, aplicação a frio. em
manutenção emergenciaí e preventiva de pavimentes asfáíticos. O produto é concebido com fogo de alta tecnologia para agregar praticídade. economia
e qualidade nos resultados. Usinado á quente com CAP 50/70 modificado; Não emuísionado; Total resistência à água; Ideai para serviços de tapa
buraco, desnecessário imprimação ou pintura de ligação; Melhor custo beneficio do mercado; Redução total da perda de material na aplicação;
Estocável por até 24 meses; Durabilidade superior ao CBUQ convencional; Pronto para aplicação; Liberação imediata do tráfego; Sacos de 25 Kg;
Aplicação a frio. Rendimento: 4 sacos rendem até 10Ocm» com 5cm de espessura. Menos

Comparar opções de compra

Vendido por Detalhes e ofertas especiais Preço do liem Preço total

Safe Park Sinalização
A data e o custo da entrega são mostrados

na finalização da compra R$ 58,00
R$ 58,00

Frete não Acessar o site

Itens relacionados

R$ 69,99

Cavalete Duplo 610 X
R$ 62,72

Cone de Sinalização 7.
R$ 68,00

Cone Sinalização Pret.
R$ 15,62

Cone Sinalização Ama...
R$281,95 RSI

Cone Rígido PIt Amare... Cone

0033
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Vistos recentemente

R$ 538,24

Microondas Britânia 2SL..

R$ 334,90

Kit Jogo de Ferramentas

a. au...

S-''»..a. a...ft...

R$ 55,28

Decoração de festa de an..

\ \ í

R$ 55,90

Painel Festa Redondo Su.

RS 74,70

Hyabak 0.15% Solução H.
R$ 151,56

Mop Balde F

Feedback

Quer sugerir um recurso, relatar um bug ou Informar sobre dados incorretos? Envie um feedback ou denuncie uma violação.

Planalto - PR • Learn more

Página inicial do Googie Soluções de publicidade Soluções empresariais Privacidade e Termos Sobre o Googie

https://ww\v.google.com/shopping/producf/6250328876813853503?q=Massa+asfáltica+usinada+a+quente&prds=epd:1216914390218973800,et... 2/2



Prefeitura Municipal de Arapongas
Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Tributação e Fiscalização

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA N® 25198/2022

Cod. Contribuinte: 881198

Nome/Razão Social: PARANA NORTE TECNOLOGIA EM ASFALTOS EIRELI

CPF/CNPJ:

Endereço:

Complemento:

Bairro:

CEP / Cidade:

Requerimento n*

Finalidade:

Validade:

18.702.297/0001-00

RODOVIA PR 444

KM 7

JARDIM PETROPOLIS

86.702-625 - ARAPONGAS

comprovação contribuinte

90 dias após a emissão.

CERTIFICO, que revendo os lançamentos existentes para este contribuinte, EXISTEM
débitos municipais A VENCER, referentes aos cadastros de contribuinte, mobiliário e imobiliário.

A presente CERTIDÃO goza dos efeitos de CERTIDÃO NEGATIVA, face o que dispõe o
parágrafo 2° do Art. 239 da Lei n° 2.854/01 (CTM) e Art 208 do Código Tributário Nacional. Fica
reservado ao Município o direito de inscrever e cobrar as dívidas que venham ser apuradas em
buscas posteriores, assim como de efetuar ou rever lançamentos sobre fatos gerados e já
ocorridos.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ARAPONGAS

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Tributo e Fiscalização

Certidão n® 25198/2022

Emitida Eletronicamente via Internet em:
21/06/2022 08:26

Para verificar a Autenticidade desta Certidão acesse:

www.arapongas.p.gov.br
na opção "Atendimento ao Cidadão"

Arapongas - PR, 21 de junho de 2022.
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradorla-Geral da Fazenda Nacional

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

Nome: PARANA NORTE TECNOLOGIA EM ASFALTOS EIRELI
CNPJ: 18.702.297/0001-00

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 n° 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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos
em Dívida Ativa da União (DAÜ) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou
garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de
execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de
certificação da regularidade fiscal.

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 á 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 n° 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 n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:24:12 do dia 29/06/2022 <hora e data de Brasília>
Válida até 26/12/2022.

Código de controle da certidão: 2DDD.4DD7.8CC4.E007
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PARANA NORTE TECNOLOGIA EM ASFALTOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 18.702.297/0001-00

Certidão n°: 20422895/2022

Expedição: 29/06/2022, às 10:56:52

Validade: 26/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que PARANA NORTE TECNOLOGIA EM ASFALTOS EIRELI (MATRIZ E
FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o n° 18.702.297/0001-00, NÃO CONSTA
como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns. ® 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.

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
Tr^abalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais titulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.

Dúvidas e sugestões: cndtQtst.jus.br
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

18.702.297/0001-00
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO | data de abertura
CADASTRAL 15/08/2013

NOME EMPRESARIAL

PARANA NORTE TECNOLOGIA EM ASFALTOS EIRELI

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 1
******** 11

EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.44-0-99 • Comércio varejista de materiais de construção em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS
23.30-3-99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais
semelhantes

23.99-1-99 • Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
.42.11-1-02 • Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.13-8-00 • Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
43.13-4-00 • Obras de terraplenagem
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
45.12-9-01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de veículos automotores
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.41-2-06 • Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas

" ̂®P''®®®"^3ntes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves
Tc AA*? A " f^^Pf^^sentantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico46.23-1-99 - Comercio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente
46.41-9-01 - Comércio atacadista de tecidos
46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de coichoaria
46.49-4-05 • Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados
anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO

ROD PR-444
NUMERO

S/N
COMPLEMENTO

KM 7

:ep

•^6.702-625
BAIRRO/DISTRITO

JARDIM PETROPOLiS
MUNICÍPIO

ARAPONGAS

ENDEREÇO ELETRÔNICO

COMERCiAL@ViANOVAASFALTOS.COM.BR
TELEFONE

(43) 3275-5911

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

15/08/2013

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
******** DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 29/06/2022 às 10:54:15 (data e hora de Brasília).
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
18.702.297/0001-00
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO I °a^^oeaber
CADASTRAL 15/08/2013

NOME EMPRESARIAL

PARANA NORTE TECNOLOGIA EM ASFALTOS EIRELI

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação

46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comerciai; partes e peças

atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
46.79-6-99 - Comercio atacadista de materiais de construção em geral
46.87-7-02 - Comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metáiicos, exceto de papei e papelão
46.89-3-01 - Comércio atacadista de produtos da extração minerai, exceto combustíveis
46.89-3-02 - Comércio atacadista de fios e fibras beneficiados
47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros
47.44-0-01 • Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de coichoaria
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrònicos para uso
doméstico, exceto informática e comunicação
47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA '
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO

ROD PR-444
NUMERO

S/N
COMPLEMENTO

KM 7

CEP

86.702-625
BAIRRO/DISTRITO

JARDIM PETROPOLIS
MUNICÍPIO

ARAPONGAS

ENDEREÇO ELETRÔNICO

COMERCIAL@VIANOVAASFALTOS.COM.BR
TELEFONE

(43) 3275-5911

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

jITUAÇAO CADASTRAL

ATIVA
DATA DA SITUAÇAO CADASTRAL

15/08/2013

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇAO ESPECIAL
********DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 29/06/2022 às 10:54:15 (data e hora de Brasília).
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

18.702.297/0001-00
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃOl data de abertura
15/08/2013

CADASTRAL

NOME EMPRESARIAL

PARANA NORTE TECNOLOGIA EM ASFALTOS EIRELI

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.83-1-02 • Comércio varejista de artigos de reiojoaria
47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e
internacional

71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada {de Natureza Empresárí

LOGRADOURO

ROD PR-444
COMPLEMENTO

KM 7

CEP

86.702-625

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM PETROPOLIS
município

ARAPONGAS

ENDEREÇO ELETRÔNICO

COMERCIAL@VIANOVAASFALTOS.COM.BR
TELEFONE

(43) 3275-5911

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

15/08/2013

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
***•••••

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

-^fjrovado pela instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 29/06/2022 às 10:54:15 (data e hora de Brasília). Página: 3/3
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:
Razão Social:

Endereço:

18.702.297/0001-00

PARANA NORTE TECNOLOGIA EM ASFALTOS LTDA EPP

ROD PR-444 SN KM 7 / JARDIM PETROPOUS / ARAPONGAS / PR / 86702-625

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:20/06/2022 a 19/07/2022

Certificação Número: 2022062001225061983353

Informação obtida em 29/06/2022 10:52:54

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



Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

N°027101985-45

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 18.702.297/0001-00

Nome: PARANA NORTE TECNOLOGIA EM ASFALTOS EIRELI

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 27/10/2022 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet

Página 1 de 1

Emitido via Internet Pública (29/06/2022 13:23:29]
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PREFEiTURAMUNtCIPAL

município de planalto

CNPJN^ 76.460.526/0001-16

Praça Sâo Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-maii: planalto@planalto.pr.gov.br

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

PLANALTO - PARANÁ

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 019/2022

Fica dispensada de licitação na forma do art. 24, inciso II da Lei
8.666/93 e suas alterações posteriores á despesa abaixo especificada.

OBJETO: Contratação de empresa visando a aquisição de massa asfáltica usinada a
quente, destinada a necessidade de consumo da Secretaria de Obras e Serviços
Urbanos, deste Município de Planalto-PR, conforme abaixo segue:

ITEM QUANT. OBJETO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

Massa asfáltica usinada a R$ 37,00
quente, temperatura aproximada
de 119° C. preparada com
agregados pétreos, CAP 50/70,
teor de betume em

aproximadamente 6%,
modificado por polímeros e
processos de mistura, não
emulsionado, que passa 100%
em peneira 3/8". Para aplicação
a  frio em manutenção de
pavimentos. Sacos de 25 KG.

TOTAL

R$ 14.800,00

R$ 14.800,00

EMPRESA - PARANA NORTE TECNOLOGIA EM ASFALTOS EIRELI - EPP.

NOME FANTASIA-VIA NOVA RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA.

CNPJ N°. 18.702.297/0001-00

VALOR: R$ 14.800,00 (catorze mil e oitocentos reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Para cobertura das despesas decorrentes desta
contratação serão utilizados recursos próprios do Município de Planalto, Proveniente
da seguinte DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

: Conta dá despesa Funcionai programática Destinação de recurso
00680 |05.116.15.452.1501.20531 3.3.90.30.00.00.00000

PRAZO DE ENTREGA: A CONTRATADA deverá entregar o objeto solicitado na

Secretaria de Serviços Rodoviários, situado na Rua Dr. Luiz Oscar Prauchner, 1359,

Bairro Santo Antônio Planalto-Pr, e em até 10 (dez) dias após o recebimento da

Termo de Dispensa N- 019/2022.
3'^ fÃ

Página 1
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prefeitur/Tmunicipal

/3A- lián 'i^ajuuyn

município de planalto

CNPJNS 76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: planaito(S)planalto.pr.gov.br
Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO - PARANÁ

solicitação formal de entrega emitido pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços

Urbanos.

FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após
a entrega do objeto, com apresentação das respectivas notas fiscais.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses.

Planalto - PR, 29 de junho de 2022.

LUIZ CARLOS BONI

Prefeito Municipal

Termo de Dispensa N- 019/2022.
2,0 (O Página 2
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RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO DE DISPENSA
DISPENSA N" 019/2022

O município de planalto, com base no art. 24, inciso XIII da
Lei 8.666/93, Decreto Federal n° 9.412/2018 e suas alterações posteriores, dispensa de
licitação a despesa abaixo especificada:
OBJETO: Contratação de empresa visando a aquisição de massa asfáltica usinada a
quente, destinada a necessidade de consumo da Secretaria de Obras e Serviços
Urbanos, deste Município de Planalto-PR.
VALOR: R$ 14.800,00 (catorze mil e oitocentos reais).
DATA: 29 de junho de 2022.

LUIZ CARLOS BONI

Prefeito Municipal

0.04
û



30/06/2022 07:41 Prefeitura Municipal de Planalto

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

LICITAÇÃO
RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO DE DISPENSA

RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO DE DISPENSA
DISPENSA N» 019/2022

O MUNICÍPIO DE PLANALTO, com base no art. 24, inciso
XIII da Lei 8.666/93, Decreto Federal n° 9.412/2018 e suas
alterações posteriores, dispensa de licitação a despesa abaixo
especificada:
OBJETO: Contratação de empresa visando a aquisição de
massa asfáltica usinada a quente, destinada a necessidade de
consumo da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, deste
Município de Planalto-PR.
VALOR: R$ 14.800,00 (catorze mil e oitocentos reais).
DATA: 29 de junho de 2022.

LUIZ CARLOS BONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carla Sabrina Rech Malinski

Código Identífícador:A4A8AF6D

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná
no dia 30/06/2022. Edição 2551
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita
informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/amp/

004-6

https:/ÍW««r.dlariomunicipal.com.br/amp/materia/A4A8AF6D/03AGdBq259q7NbpBJromaMLMFa25TviHmX_72TXQe7k0X8GMXY6GJJ9hA2D6tvi... 1/1



§

PREFEITURA MUNICIPAL

PLANAL^

município de planalto

CNPJN^ 76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000
e-maii: píanalto@planalto.pr.gov.br

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

itaUZADO
CONTRATO ADMINISTRATIVO N'' 18^2022

DISPENSA N° 019/2022

Contrato Administrativo que entre si fazem o Município de Planalto e a
empresa PARANÁ NORTE TECNOLOGIA EM ASFALTOS EIRELI - EPP, na forma
abaixo.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PLANALTO, pessoa jurídica de direito Público
Interno, com sede à Praça São Francisco de Assis, n° 1583, inscrito no CNPJ n°
76.460.526/0001-16, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal,
senhor LUIZ CARLOS BONI, 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 n° 3.895.670-1 e do CPF/MF sob n°
747.491.029-20.

CONTRATADA: PARANÁ NORTE TECNOLOGIA EM ASFALTOS EIRELI -
EPP, devidamente inscrita no CNPJ sob n." 18.702.297/0001-00, com sede à Rod. PR
444, s/n, na Cidade de Arapongas, neste ato representado pelo Administrador o Sr.
CARLOS BARBOSA, brasileiro, comerciante, portador do CPF sob n.° 017.976.519-19,
residente e domiciliado, na Cidade de Arapongas/Pr.

CLÁUSULA PRIMEIRA

DO OBJETO DO CONTRATO

O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa visando a
aquisição de massa asfáltica usinada a quente, destinada a necessidade de consumo
da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, deste Município de Planalto-PR.

ITEM QUANT UN OBJETO PREÇO
UNIT.

PREÇO
TOTAL

01 400 UN Massa asfáltica usinada a quente,
temperatura aproximada de 119°
C. preparada com agregados
pétreos, CAP 50/70, teor de
betume em aproximadamente
6%, modificado por polímeros e
processos de mistura, não
emulcionado, que passa 100%
em peneira 3/8". Para aplicação
a  frio em manutenção de
pavimentes. Sacos de 25 KG.

37,00 14.800,00

TOTAL GERAL 14.800,00

CLÁUSULA SEGUNDA
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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Para cobertura das despesas decorrentes desta contratação serão utilizados
recursos próprios do Município de Planalto, Proveniente da seguinte DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA:

Conta da déàpesa Fimcional programática Destinação de recurso

00680 05.116.15.452.1501.2053 3.3.90.30.00.00.00000

CLÁUSULA TERCEIRA

DO VALOR

Pela execução dos serviços ora contratados, a CONTRATANTE pagará à
CONTRATADA o valor total de R$14.800,00 (catorze mil e oitocentos reais), daqui
por diante denominado "VALOR CONTRATUAL".

CLÁUSULA QUARTA
DA FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento pertinente ao presente Contrato será efetuado em até 30 (trinta)
dias após a entrega do objeto, com apresentação das respectivas notas fiscais.

CLÁUSULA QUINTA
DOS PRAZOS

O prazo de entrega do objeto será de 10 (dez) dias, após o recebimento da
solicitação forma de entrega.

A CONTRATADA deverá entregar o objeto solicitado na Secretaria de
Serviços Rodoviários, situado na Rua Dr. Luiz Oscar Prauchner, 1359, Bairro Santo
Antônio Planalto-Pr, de segunda à sexta-feira, das 7h30 às llh30 e das 13h às 17h;

CLÁUSULA SEXTA

DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

Parágrafo Primeiro - Constituem direitos da CONTRATANTE receber o objeto deste
Contrato nas condições avançadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na
forma e prazo convencionados.
Parágrafo Segundo - Constituem obrigações da CONTRATANTE:

a) Efetuar o pagamento ajustado;
b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do
Contrato.

c) Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído,
reparado ou corrigido;
d) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada
através de comissão/servidor especialmente designado;
e) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pela empresa fornecedora atinente ao objeto do Contrato;

Parágrafo Terceiro - Constituem obrigações da CONTRATADA:
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a. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme
especificações, prazo e local constantes no Contrato, acompanhado da
respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca,
fabricante, procedência, registro e validade;
b. Todos os produtos deverão observar rigorosamente as determinações
legais no que tange ao registro, autorização de produção, ao armazenamento e à
comercialização nos órgãos competentes;
c. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo
com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n°
8.078, de 1990); 7.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo
fixado no Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
d. Substituir no prazo de 24 (vinte e quatro) horas o objeto que for
considerado defeituoso pelo requisitante;
e. Responsabilizar-se pelo transporte apropriado dos produtos, ainda que
seja transporte especial quando o produto assim exigir, assumindo
exclusivamente a responsabilidade por todas as despesas relativas à entrega do
objeto até o devido atesto da Nota Fiscal, inclusive o frete.
f. Todas as despesas de transporte, tributos, frete, carregamento,
descarregamento, encargos trabalhistas e previdenciários e outros custos
decorrentes direta e indiretamente do fornecimento do objeto desta licitação,
correrão por conta exclusiva da contratada.
g. Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
decorrentes;

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

CLÁUSULA SÉTIMA

DA CESSÃO DO CONTRATO

A CONTRATADA não poderá ceder o presente Contrato a nenhuma pessoa
física ou jurídica, sem autorização prévia, por escrito, da CONTRATANTE e
anuência expressa da Contratante.

CLÁUSULA OITAVA
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE

INADIMPLEMENTO CONTRATUAL

Parágrafo Primeiro - A 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 n° 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

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

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

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

contratado;

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

e) a subcontratação total do objeto deste Contrato, sem prévia autorização do
CONTRATANTE, associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou
transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, que
afetem a boa execução do presente Contrato;

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

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

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

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

1) ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execução deste Contrato.
Parágrafo Segundo - O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram
quaisquer dos fatos elencados no art. 78 e seguintes da Lei n°. 8.666/93.
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CLAUSULA DÉCIMA

DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência do presente contrato será até 31.12.2022, tendo início a
partir da assinatura do respectivo contrato, podendo ser prorrogado na forma da Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serào dirimidos de comum acordo entre as partes, com base
na legislação em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
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 domicílio da CONTRATADA que, em razão disso, é obrigada a manter
um representante com plenos poderes para receber notificação, citação inicial e
outras medidas em direito permitidas.

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

Planalto-Pr., 29 de junho de 2022.

7 £■ j? O fOi

CARLOS HENRIQUE
GONÇALVES

Assinado de forma digital por
CARLOS HENRIQUE GONÇALVES
BARBOSA:01797651919

CONTRATANTE

BARBOSA:01797651919 2022.06.29 i6:4i:35

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

027.056.719^3
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

LICITAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO 184/2022

Praça São Francisco de Assis, 1583.
85.750-000 - Planalto - Paraná

EXTRATO DE CONTRATO N° 184/2022
DISPENSA DE LICITAÇÃO N" 019/2022

DATA DA ASSINATURA: 29 de junho de 2022.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PLANALTO.
CONTRATADA: PARANÁ NORTE TECNOLOGIA EM
ASFALTOS EIRELI - EPP.

OBJETO: Contratação de empresa visando a aquisição de
massa asfáltica usinada a quente, destinada a necessidade de
consumo da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, deste
Município de Planalto-PR.
VALOR TOTAL: R$14.800,00 (quatorze mil oitocentos
reais).
VIGÊNCIA: 12(doze) meses.

LUIZ CARLOS BONI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Carla Fátima Mombach Sturm
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