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MUNICIPiO DE PLANALTO
CNPJ: 75.450.525/0001-16

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, 13 de fevereiro de 2023.
DE:

Marcelo Felipe Schmitt - Secretário Municipal de Administração;
Angela Regina Garcia Caneppa - Secretária Municipal de Saúde;
Marli Salete Díeckel de Lima - Secretária Municipal de Educação;
Leonir Bianchi - Secretária Municipal de Obras e Serviços Urbanos;
Anderson Delares - Secretário Municipal de Serviços Rodoviários;
Lizandra Cristina Boni - Secretária Municipal de Assistência Social;
Wlllian Fernando Kegler- Secretário Municipal de Agricultura;
Dione Júnior Helfer - Secretário Municipal da Cultura;
Gilmar da Silva - Secretário Municipal de Esportes.
Marlise Diefembach - Secretária Municipal de Industria, Comércio e Turismo

PARA:

Luiz Carlos Boni - Prefeito Municipal
□ ceHvrre

Senhor Prefeito,

LICrTAÇAlON.^
aoctcrTAÇW;
PROCEMCKÍ): cS

Pelo presente solicitamos a Vossa Excelência a competente autorização objetivando
o credenciamento de empresa especializada visando fornecimento de lanche e
alimentação em marmitex para eventos, e refeições buffet livre visando atender as
necessidades das secretarias do Município de Planalto - PR. Conforme segue:

LOTE 01 - ALMOÇO OU JANTAR

ITEM

01

QUANT.

5000

UN

UN

OBJETO

1)^

Fornecimento de alimentação em
marmitex conforme a seguir:

- Marmitex de isopor com tampa

para alimentação quente

contendo: Arroz, 1 (um) galeto
(coxa ou sobrecoxa), 1 (uma)
linguicinha tipo toscana com no

mínimo 90g (noventa gramas),
refogado com no mínimo 2

legumes (cenoura, brócolis,

batatinha, couve, abobrinha) e

carne moída, com peso mínim

PREÇO

UNIT.

R$20,00

PREÇO

TOTAL

R$100.000,00

0001



D 0A03rR Cl 3T?v^03 q
—M O^-AnCMj

o^iroi.joe
-'{^msocm

iMil •
I í •



MUNICÍPIO DE

PLANALTO

município de planalto
CNPJ:76.460.526/000M6

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

de 750g (setecentos e cinqüenta

gramas);

- marmitex de alumínio (saladas):

repolho picado fino, tomate

picado em rodelas e alface

picada, com peso mínimo de 150

g (cento e cinqüenta gramas).

Deverá acompanhar um mini

refrigerante de no mínimo 200ml

(duzentos mililítros);

Deverá acompanhar uma colher,

garfo e faca de plástico.

TOTAL R$100.000.00

LOTE 02 - CAPE DA MANHA

ITEM QUANT. UN OBJETO PREÇO

UNIT.

PREÇO

TOTAL

01 5000 UN Fornecimento de alimentação

(café da manhã), contendo:

-  sanduíche: pão fatiado, com

maionese, 1 (uma) fatia de queijo

mussarela, 1 (uma) fatia de

apresuntado, embalado em

plástico filme.

- café preto com leite, em copo

térmico, levemente adoçado, com

no mínimo 200mí (duzentos

mílilitros).

R$ 7,00 R$35.000,00

TOTAL R$ 35.000,00

LOTE 03 - LANCHE

ITEM

01

QUANT

5000

OBJETO

Fornecimento de lanche contendo

uma maçã tamanho grande

PREÇO

UNIT.

R$ 5,25

PREÇO

TOTAL

R$ 26.250,00
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(mínimo de cento e trinta gramas)

e um picolé de creme (mínimo

cinqüenta e cinco gramas).

TOTAL R$ 26.250,00

LOTE 04 - BUFFET CIDADE

Item

01

Quant.

2000

Objeto

Refeições contendo no mínimo:

- mínimo 6 pratos quentes;

(feijão, arroz, macarrão, os

demais podendo ser: lasanha,

polenta, strogonoff de frango ou

carne, mandioca, batata,

refogado de legumes);

-mínimo 6 tipos de saladas

(alface, tomate, beterraba,

cenoura, repolho, rúcula,

brócolis, couve, maionese).
- 02 tipos de carne no mínimo;

(gado, outro tipo podendo ser:

frango, porco ou peixe);

-  01 copo de suco ou

refrigerante de 350 ml;

OBS:

*Deve ser considerado como

unidade de referência para

quantificação uma pessoa

adulta;

*As refeições deverão ser

servidas na sede do contratado,

devendo ser preservado a

qualidade e as regras
sanitárias.

*0s pratos quentes devem ser

servidos em buffet que permita

a manutenção da temperatura

sem comprometer a qualidade

da reífeição.
Tota R$ 56.000^00

•

UN

UN

Preço

Unít.

R$ 28,00

Preço total

R$ 56.000,00
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LOTE 05 - BUFFET SAGRADA FAMÍLIA

Item Quant. Objeto UN Preço

Unít.

Preço total

01 2000 Refeições contendo no mínimo:
- mínimo 6 pratos quentes;

(feijão, arroz, macarrão, os

demais podendo ser: lasanha,

polenta, strogonoff de frango ou
carne, mandioca, batata,

refogado de legumes);

-mínimo 6 tipos de saladas
(alface, tomate, beterraba,

cenoura, repolho, rúcula,

brócolis, couve, maionese).
- 02 tipos de carne no mínimo;

(gado, outro tipo podendo ser:

frango, porco ou peixe);
01 copo de suco ou

refrigerante de 350 ml;

OBS:

*Deve ser considerado como

unidade de referência para
quantificação uma pessoa
adulta;

*As refeições deverão ser

servidas na sede do contratado,

devendo ser preservado a

qualidade e as regras
sanitárias.

*Os pratos quentes devem ser

servidos em buffet que permita
a manutenção da temperatura

sem comprometer a qualidade

da refeição.

UN R$ 28,00 R$ 56.000,00

Total R$ 56.000,00

LOTE 06 - BUFFET CENTRO NOVO

Item Quant. Objeto UN Preço

Unit.

Preço total

01

V

2000 Refeifeões contendo no mínimo:

-^míCUS^o 6 pratos quentes;
UN R$ 28,00 R$ 56.000,00

"  (1004
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(feijão, arroz, macarrão, os

demais podendo ser: lasanha,

polenta, strogonoff de frango ou

carne, mandioca, batata,

refogado de legumes);

-mínimo 6 tipos de saladas

(alface, tomate, beterraba,

cenoura, repolho, rúcula,

brócolis, couve, maionese).

- 02 tipos de carne no mínimo;

(gado, outro tipo podendo ser:

frango, porco ou peixe);

01 copo de suco ou

refrigerante de 350 ml;

OBS:

*Deve ser considerado como

unidade de referência para

quantificação uma pessoa
adulta;

*As refeições deverão ser

servidas na sede do contratado,

devendo ser preservado a

qualidade e as regras
sanitárias.

*0s pratos quentes devem ser

servidos em buffet que permita
a manutenção da temperatura

sem comprometer a qualidade

da refeição.

Total R$ 56.000,00

LOTE 07 - BUFFET SAG VALERIO

Item

01

Quant.

2000

Objeto

Refeições contendo no mínimo:

-  mínimo 6 pratos quentes;

(feijão, arroz, macarrão, os

demais podendo ser: lasanha,

polenta, strogonoff de frango ou
carne, mandioca, batata,

refogado de legumes);
-mínimo ̂  tipos de saladas

UN

UN

Preço

Unit.

R$ 28,00

Preço total

R$ 56.000,00
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(alface, tomate, beterraba,
cenoura, repolho, rúcula,
brócolis, couve, maionese).
- 02 tipos de carne no mínimo;
(gado, outro tipo podendo ser:
frango, porco ou peixe);
- 01 copo de suco ou refrigerante
de 350 ml;
OBS:

*Deve ser considerado como

unidade de referência para
quantificação uma pessoa adulta;
*As refeições deverão ser
servidas na sede do contratado,
devendo ser preservado a
qualidade e as regras sanitárias.
*0s pratos quentes devem ser
servidos em buffet que permita a
manutenção da temperatura sem
comprometer a qualidade da
refeição.

Total R$ 56.000,00

LOTE 08 - BUFFET BARRA GRANDE

Item Quant. Objeto UN Preço
Unít.

Preço total

01 2000

XV/*

Refeições contendo no mínimo:
- mínimo 6 pratos quentes;
(feijão, arroz, macarrão, os
demais podendo ser: lasanha,
polenta, strogonoff de frango ou
carne, mandioca, batata,
refogado de legumes);
-mínimo 6 tipos de saladas
(alface, tomate, beterraba,
cenoura, repolho, rúcula,
brócolis, couve, maionese).
- 02 tipos de carne no mínimo;
(gado, outro tipo podendo ser:
frango, porco ou peixe);
- 01 copo de suco ou refrigerante
de 350 ml;
OBS: (

UN R$ 28,00 R$ 56.000,00
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*Deve ser considerado como

unidade de referência para

quantificação uma pessoa adulta;

*As refeições deverão ser

servidas na sede do contratado,

devendo ser preservado a

qualidade e as regras sanitárias.

*0s pratos quentes devem ser

servidos em buffet que permita a

manutenção da temperatura sem

comprometer a qualidade da

refeição.

Total R$ 56.000,00

O custo total estimado do objeto, importa no valor aproximado de R$ 441.250,00

(quatrocentos e quarenta e um mil duzentos e cinqüenta reais).

Cordialmente,

Anderson

Secretáric/Municipal de Serviços Rodoviários

Angela Regina Garcia

Secretária Municipal de
eppa

aúde

*--^tfíÕ!^j^nior ffêl
Secretário Municipal ;de Cultura

Gilmar

Secretário Muni spbrtes
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iços UrbanosSecretário Municip

Leonii^BUanchi
)ras

AA

Lizárrclra Cristina Boni

Secretária de Assistência Social

larcelo Felipe Schmitt

Secretário Municipal de Administração

Secretária Municipal de Educação

MarliseVDiefen^acr

Secretária Municipal de Industria, Comércio e Turismo

Willian Fernando Kegler
Secretário de Agricultura
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TERMO DE REFERÊNCIA

1. ORGÃO INTERESSADO

1.1. Secretaria Municipal de Serviços Rodoviários, Secretaria Municipal de Obras e

Serviços Urbanos, Secretaria Municipal de Administração, Secretaria Municipal de
Saúde, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Assistência Social,

Secretaria Municipal de Cultura, Secretaria Municipal de Esportes, Secretaria Municipal
de Industria, Comércio e Turismo e Secretaria Municipal da Agricultura.

2. OBJETO

2.1. Chamamento Publico para credenciamento de empresa especializada visando
fornecimento de lanche e alimentação em marmitex para eventos, e refeições buffet livre
visando atender as necessidades das secretarias do Município de Planalto - PR. Para a
contratação do objeto deste documento, deverão ser observadas as características e

demais condições definidas no edital e seus anexos.

3. RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA

Anderson Delares, Leonir Bianchi, Marcelo Felipe Schmitt. Angela Regina Garcia
Caneppa, Marli Salete Dieckel de Lima, Lizandra Cristina Boni, Dione Júnior Helfer,
Gilmar da Silva, Marlise Diefembach e Willian Fernando Kegler.

4. JUSTIFICATIVAPARA A AQUISIÇÃO
4.1.0 presente Termo de Referência dispõe sobre a contratação de pessoa jurídica
especializada para fornecimento de alimentação em marmitex em eventos que
acontecerão no município de Planalto, bem como quando houver necessidade de serem
servidas na sede do licitante, na forma de buffet livre.

4.2. No que tange a presente contratação, esta se justifica pela necessidade de
fornecimento de alimentação para manter a programação de alguns eventos promovidos
'pelas secretarias, como o desenvolvimento de capacitação, reuniões, campanhas de

^scieWização, oficinas e demais atos pertinentes às suas competências

^^>dOQS
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4.3. O fornecimento de alimentação nos Distritos (Sagrada Família, Barra Grande, São

Valério e Centro Novo) viabilizará as refeições dos servidores que encontram-se em

serviço nas comunidades ou nas proximidades de onde será fornecido o almoço. A

exemplo do Setor Rodoviário que realiza obras em locais distantes e com maquinários

pesados o que inviabiliza o deslocamento dos servidores nos horários de almoço para

suas casas, sendo assim é economicamente viável que seja fornecido a alimentação

nos Distritos, o que propicia tempo de descanso maior, economia de combustíveis,

levando em conta ainda que os locais de almoço oferecem estrutura à disposição como:

água, luz, banheiros, mesas e cadeiras.

4.4. Além do Setor Rodoviário, a Secretaria de Saúde realiza campanhas de

prevenção, combates a Dengue, há servidores alocados nas Unidades de Saúde

localizados no interior e que eventualmente necessitam de almoço. As Secretarias de

Educação, Meio Ambiente, Obras e Serviços Urbanos e Agricultura também realizam

trabalhos nas comunidades e eventualmente, conforme necessidade precisam de um

local com fornecimento de refeições para os servidores envolvidos nas atividades.

4.5. O Chamamento Publico e o Credenciamento de empresas facilita a condição de

fornecimento de marmitas e refeições, vez que, possibilita a habilitação de diversos

fornecedores, tornando o efetivo cumprimento do objeto, em especial nas áreas de

saúde, educação, assistência social e obras com maior agilidade e eficiência, evitando a

paralisação ou comprometimento do evento em virtude de situações como a

impossibilidade de fornecimento do total de marmitas necessárias para eventos onde

tenham um público muito grande. Também contribui para o desenvolvimento das

empresas locais, ampliação de oferta e maior sustentabilidade.

4.6. Para uma base de preços utilizou-se o menor preço encontrado na pesquisa junto

às empresas locais deste ramo de atividade.

4.6.1. Após já enviada as cotações, foi revisto o descritivo e excluiu-se dos lotes, 04, 05,

06, 07 e 08, a necessidade das refeições conterem no mínimo 02 sobremesas doces a

escolha da contratante. Foi solicitado novamente as empresas que cotaram tais lotes,

nova cotação de preços, sendo informado por elas que o valor não teve alteração devido

a sobremesa ser cortesia no buffet.

0

Oí)£j0
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4.6.2. Não se levou em consideração os valores dos últimos processos lícitatórios, que

ainda teriam contrato vigente, devido as empresas apresentarem pedido de reequilibrio

econômico financeiro.

4.7. Responsável pela cotação: Diego Vinícius Ruckhaber.

5 DO RODÍZIO

5.1. As empresas poderão se credenciar, conforme condições de habilitação do edital,

sendo registrada em lista de credenciados, por ordem cronológica, a qual deverá ser

rigorosamente respeitada nas solicitações de compras e sua devida aprovação, nos

valores definidos neste Termo de Referência.

5.1.1. A ordem cronológica seguirá a ordem de inscrição das empresas no chamamento

público e no credenciamento.

5.2. Na solicitação de fornecimento, a unidade/secretaria deverá verificar quais

empresas estão habilitados nos lotes específicos, devendo respeitar a ordem

cronológica das empresas habilitadas, sendo o objeto distribuído entre as empresas

credenciadas.

5.3. A Secretaria Municipal de Administração deverá manter controle sobre as

solicitações, conforme lista de credenciados apresentada mensalmente pelo
Departamento de Compras e Licitação;

5.4. As ordens de compras devem ser emitidas conforme orçamento aprovado e

autorizado mediante emissão de nota de empenho, pela secretaria/unidade responsável,
respeitando o rodízio de credenciados em cada lote.

5.5. O rodízio deve respeitar a ordem de credenciamento, passando as solicitações e
ordens de compras, solicitadas e emitidas sempre para a primeira empresa habilitada e

credenciada seguinte ao último credenciamento aprovado e autorizado;

5.6 Caso a empresa devidamente credenciada e contratada, por qualquer razão, não

aceitar a solicitação de fornecimento, deve a Secretaria de Administração, por
responsável designado, anotar a ocorrência no controle de rodízio.

5.7. Havendo 03 (três) negativas de atendimento a solicitação de compras pela empresa

credenciada a Secretaria de Administração, deve apresentar relatório, solicitando a

isãíi do credenciamento, cabendo a notificação a empresa para apresentação de
contraditório e ampla defes;
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5.8. Quando não realizado o solicitado à empresa, por sua vez, inscrita no rodízio, a

Secretaria com a unidade/secretaria solícitante, deverá solicitar a próxima empresa

credenciada, conforme ordem cronológica, o fornecimento do objeto e assim

sucessivamente.

5.9. Poderão se credenciar quaisquer empresas habilitadas para o fornecimento de

alimentação em marmitex, e refeições na sede, conforme edital, ficando o

credenciamento aberto para novas habilitações pelo período de 12 (doze) meses.

6 DEFINIÇÃO E QUANTIDADE DO OBJETO:

LOTE 01 - ALMOÇO OU JANTAR

ITEM

01

QUANT.

5000

UN

UN

OBJETO

Fornecimento de alimentação em

marmitex conforme a seguir:

- Marmitex de isopor com tampa

para alimentação quente contendo:

Arroz, 1 (um) galeto (coxa ou

sobrecoxa), 1 (uma) linguicinha tipo

toscana com no mínimo 90g

(noventa gramas), refogado com no

mínimo 2 legumes (cenoura,

brócolis, batatinha, couve,

abobrinha) e carne moída, com

peso mínimo de 750g (setecentos e

cinqüenta gramas);

- marmitex de alumínio (saladas):

repolho picado fino, tomate picado

em rodelas e alface picada, com

peso mínimo de 150 g (cento e

PREÇO

UNIT.

R$20,00

cinqüenta gramas),

PREÇO

TOTAL

R$100.000.00
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Deverá acompanhar um mini

refrigerante de no mínimo 200ml

(duzentos mililitros);

Deverá acompanhar uma colher,

garfo e faca de plástico.

TOTAL R$100.000,00

LOTE 02 - CAFE DA MANHA

ITEM QUANT. UN

01 5000 UN

OBJETO

Fornecimento de alimentação (café

da manhã), contendo:

-  sanduíche: pão fatiado, com

maionese. 1 (uma) fatia de queijo

mussarela, 1 (uma) fatia de

apresuntado, embalado em plástico

filme.

- café preto com leite, em copo

térmico, levemente adoçado. com

no mínimo 200ml (duzentos

mililitros).

PREÇO

UNIT.

R$ 7,00

TOTAL

PREÇO

TOTAL

R$35.000,00

R$ 35.000,00

LOTE 03-LANCHE

ITEM QUANT. UN

01 5000 H

OBJETO

Fornecimento de lanche contendo

uma maçã tamanho grande

(mínimo de cento e trinta gramas) e

um picolé de creme (mínimo

cinqüenta e cinco gramas).

PREÇO

UNIT.

R$ 5,25

PREÇO

TOTAL

R$ 26.250,00

TOTAL R$ 26.250,00

yooi2
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LOTE 04 - BUFFET CIDADE

Item Quant. Objeto UN Preço

Unit.

Preço total

01 2000 Refeições contendo no mínimo:

- mínimo 6 pratos quentes;

(feijão, arroz, macarrão, os

demais podendo ser: lasanha,

polenta, strogonoff de frango ou

carne, mandioca, batata,

refogado de legumes);

-mínimo 6 tipos de saladas
(alface, tomate. beterraba,

cenoura, repolho. rúcula,

brócolis, couve, maionese).
- 02 tipos de carne no mínimo;

(gado, outro tipo podendo ser:
frango, porco ou peixe);

-  01 copo de suco ou

refrigerante de 350 ml;

OBS:

*Deve ser considerado como

unidade de referência para
quantificação uma pessoa
adulta;

*As refeições deverão ser

servidas na sede do contratado,

devendo ser preservado a
qualidade e as regras
sanitárias.

*Os pratos quentes devem ser

servidos em buffet que permita
a manutenção da temperatura

sem comprometer a qualidade

da refeição.

UN R$ 28,00 R$ 56.000,00

Total R$ 56.000,00

LOTE 05 - BUFFET SAGRADA FAMÍLIA

Quant. Objeto UN Preço

Unit.

Preço total
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01 2000 Refeições contendo no mínimo:

- mínimo 6 pratos quentes;

(feijão, arroz, macarrão, os

demais podendo ser: lasanha,

polenta, strogonoff de frango ou
carne, mandioca, batata,

refogado de legumes);

-mínimo 6 tipos de saladas

(alface, tomate, beterraba,

cenoura, repolho, rúcula,

brócolis, couve, maionese).
- 02 tipos de carne no mínimo;

(gado, outro tipo podendo ser:

frango, porco ou peixe);
-  01 copo de suco ou

refrigerante de 350 ml;
OBS:

*Deve ser considerado como

unidade de referência para
quantificação uma pessoa
adulta;

*As refeições deverão ser

servidas na sede do contratado,
devendo ser preservado a
qualidade e as regras
sanitárias.

*Os pratos quentes devem ser

servidos em buffet que permita
a manutenção da temperatura

sem comprometer a qualidade

da refeição.

Total

UN R$ 28,00 R$ 56.000,00

R$ 56.000,00

LOTE 06 - BUFFET CENTRO NOVO

Item

/  1

Quant. Objeto UN Preço

Unit.

Preço total

01 2000 Refeições contendo no mínimo:

- mínimo 6 pratos quentes;
(feijão, arroz, macarrão, os

UN R$ 28,00 R$ 56.000,00
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demais podendo ser: lasanha,
polenta, strogonoff de frango ou
carne, mandioca. batata,

refogado de legumes);
-mínimo 6 tipos de saladas

(alface, tomate, beterraba,
cenoura, repolho, rúcuía,

brócolis, couve, maionese).
- 02 tipos de carne no mínimo;
(gado, outro tipo podendo ser:
frango, porco ou peixe);
-  01 copo de suco ou

refrigerante de 350 ml;

OBS:

*Deve ser considerado como

unidade de referência para
quantificação uma pessoa
adulta;

*As refeições deverão ser
servidas na sede do contratado,

devendo ser preservado a
qualidade e as regras
sanitárias.

*0s pratos quentes devem ser
servidos em buffet que permita
a manutenção da temperatura

sem comprometer a qualidade

da refeição.

Total R$ 56.000,00

LOTE 07 - BUFFET SÃO VALERIO

Item Quant. Objeto UN Preço

Unit.

Preço total

01

4.

2000 Refeições contendo no mínimo:

- mínimo 6 pratos quentes;
(feijão, arroz, macarrão, os
demais podendo ser: lasanha,
polenta, strogonoff de frango ou
carne, mandioca, batata,

UN R$ 28,00 R$ 56.000,00

m

3
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refogado de legumes);

-mínimo 6 tipos de saladas

(alface, tomate, beterraba,
cenoura, repolho, rúcula,

brócolis, couve, maionese).
- 02 tipos de carne no mínimo;

(gado, outro tipo podendo ser:
frango, porco ou peixe);
- 01 copo de suco ou refrigerante
de 350 ml;

OBS:

*Deve ser considerado como

unidade de referência para
quantificação uma pessoa adulta;

*As refeições deverão ser
servidas na sede do contratado,

devendo ser preservado a
qualidade e as regras sanitárias.
*0s pratos quentes devem ser
servidos em buffet que permita a

manutenção da temperatura sem

comprometer a qualidade da

refeição.

Total

LOTE 08 - BUFFET BARRA GRANDE

R$ 56.000,00

Item

01

\)jjk

Quant.

2000

Objeto

Refeições contendo no mínimo:

- mínimo 6 pratos quentes;
(feijão, arroz, macarrão, os

demais podendo ser: lasanha,
polenta, strogonoff de frango ou
carne, mandioca, batata,

refogado de legumes);
-mínimo 6 tipos de saladas

(alface, tomate, beterraba,
cenoura, repolho, rúcula,

brócolis, couve, maionese).
- 02 tipos de carne no mínimo;
(gado, outro tipQ_>podendo ser:

UM

UN

Preço

Unit.

R$ 28,00

Preço total

R$ 56.000,00

(JUli
9
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frango, porco ou peixe);
- 01 copo de suco ou refrigerante
de 350 ml;

OBS:

*Deve ser considerado como

unidade de referência para
quantificação uma pessoa adulta;
*As refeições deverão ser

servidas na sede do contratado,

devendo ser preservado a
qualidade e as regras sanitárias.
*0s pratos quentes devem ser

servidos em buffet que permita a

manutenção da temperatura sem

comprometer a qualidade da

refeição.

Total R$ 56.000,00

O custo total estimado do objeto, importa no valor aproximado de R$ 441.250,00

(quatrocentos e quarenta e um mil duzentos e cinqüenta reais).

7 CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO

T-l. Para os lotes 01, 02 e 03: A empresa credenciada e apta ao fornecimento
do objeto, será notificada com antecedência de no mínimo 5 (cinco) dias e deverá

entregar as marmitas no dia, hora e local informados na solicitação formal da Secretaria

Municipal interessada nos termos do subitem seguinte.

7.1.1 - O requerimento mencionado no subitem anterior deverá conter as seguintes

informações:

a) Identificação da Secretaria Municipal solicitante;

b) Identificação e local do evento;

c) Quantidade de alimentação que será servida (café/almoço ou jantar/ lanche);
d) Assinatura da(o) Secretária(o) Municipal solicitante.

7.2. Para os lotes 04, 05, 06, 07 e 08: A empresa credenciada deverá fornecer as

nas datas definidas ou conforme necessidade do Município na sede do
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estabelecimento , após o recebimento do requerimento formal emitido pela Secretaria

Municipal interessada .

7.2.1 No requerimento enviado pela secretaria solicitante a empresa vencedora do

certame deverá conter:

a) Data e horário do fornecimento;

b) Quantidade aproximada de pessoas;

c) d) Assinatura da(o) Secretária(o) Municipal solicitante.

7.3. O requerimento deverá ser enviado ao Departamento de Licitação/Compras do

Município que, juntamente com a Administração Municipal verificará a possibilidade da

aquisição e encaminhará o respectivo pedido à empresa credenciada e apta a fornecer o

objeto, juntamente com a respectiva nota de empenho.

7.4. A empresa licitante deve negar o fornecimento dos itens caso estes sejam

solicitados sem a elaboração do requerimento e as informações previstas no subitem.

7.4.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o fornecimento da

alimentação, com apresentação da respectiva nota fiscal.

7.4.2. A recusa fundamentada neste subitem não gera responsabilidade ou penalização

para a empresa vencedora do certame.

7.5. O não cumprimento do disposto neste item enseja a nulidade da contratação e

responsabilização do ordenador de despesa por improbidade administrativa.

7.6. O fornecimento da alimentação pela empresa credenciada 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.

7.7. As solicitações deverão ser carimbadas e assinadas pela comissão de recebimento,

para fins de recebimento definitivo dos produtos.

7.8. No momento da solicitação a unidade requisitante deverá verificar qual empresa

esta habilitada para o fornecimento da alimentação, devendo respeitar rigorosamente o

^izio das empresas habilitadas e credenciadas junto ao Município.

cobrança da alimentação será com base no preço indicado no Chamamento e/
lelo credenciado por intermédio do Contrato.
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7.10. A empresa credenciada deverá dispor de veículos e equipe capacitada para a

entrega e fornecimento da alimentação no local do evento, ou na sede da empresa,

dentro dos limites geográficos do município de Planalto - PR.

7.11. Estar em dia com a vigilância sanitária, alvará em dia e toda a documentação

técnica necessária para a perfeita administração e acompanhamento do contrato.

7.12. Responsabilizar-se por todo e qualquer dano ou prejuízo causado por ela, seus

empregados, representantes, ou prepostos direto e indiretamente, a este município, ou a

livre iniciativa, inclusive aos decorrentes da qualidade da refeição, mesmo depois do

vencimento do Contrato.

7.13. Obedecer às regras sanitárias e de higiene para produção, transporte,

armazenamento e entrega da alimentação.

7.14. Empregar pessoal devidamente qualificado.

7.15. Deve ser considerado como unidade de referência para quantificação uma pessoa

adulta;

7.16. Nos lotes 04, 05, 06, 07, e 08: Os pratos quentes devem ser servidos em buffet

que permita a manutenção da temperatura sem comprometer a qualidade da refeição.

8.GERÊNCIA E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

8.1. O contrato será acompanhado, controlado, fiscalizado, gerenciado e avaliado pela

Secretaria de Administração desta municipalidade.

8-2. A fiscalização exercerá rigoroso controle em relação á qualidade dos serviços

executados e/ou entrega do objeto, a fim de possibilitarem a aplicação das penalidades

previstas.

8.3. Ao fiscal do contrato compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execução

do contrato e dos respectivos serviços e/ou entrega, bem como dirimir qualquer duvida e

pendência que surgirem no curso de sua execução, determinando o que for necessário

para a regularização das faltas, ou problemas observados, conforme prevê o art. 67 da

lei n°8666/93 e suas alterações.

8.4. Durante a vigência do contrato, a execução dos serviços e/ou entrega do objeto será

acompanhada e fiscalizada por servidor especialmente designado, Marcelo Felipe

hmitt, o quá| assumirá a função de fiscal do Contrato, nos termos do art. 67 da lei
n°8666/93.
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8.5. A gestão do Contrato será realizada pela servidora Carla Fatima Mombach Sturm,

designada conforme Portaria n''! 06/2022.

Planalto, 13 de fevereiro de 2023.

/ Anderson Delares
Secretário Munici0al de Serviços Rodoviários

Angela Regi ia Garcia fcaneppa
Secretária Municipal d^^aúde

Secretário Municlbal de Cultura

Secretário Municipa rviços Urbanos

Lizátídra Cristina Boni
Secretária de Assistência Social

'Marcelo Felipe Schmitt
Secretário Municipal de Administração

^  * 'd02'â
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■OnOonJL' ^
Marli Salete Díec

Secretária Municipal de Educação

.  'twa
)ieckel de Lima

Marliseiuiéterrmai
Secretária Municipal de Industria, Comércio e Turismo

UÍa/ííí^
Willian Fernando Kegler
Secretário de Agricultura

íoO' C /
Luiz Carlos Boni

Prefeito Municipal de Planalto
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TABELA COMPARATIVA DE VALOR

Empresa 01: RESTAURANTE SABOR DA CASA

Empresa 02: RESTAURANTE DO MAGRÃO

Empresa 03: PLANALTO SHAWARMA ALIMENTOS

Empresa 04: EWERTON REGH ME

Empresa 05: LANCHONETE PONTO 40

Empresa 06; GILBERTO QUANZ

Empresa 07: TALITA DIEFEMBACH KOMMERS

Empresa 08: ADRIANO DE OLIVEIRA CAMPELLO

Empresa 09: SHAEDLER E ALÇARÁ

Empresa 10: DELICIAS DA DIH

Empresa 11: CIA DO PÃO

Empresa 12: SUPERMERCADO LINK

Ata de registro de preços 062/2022 - Pregão Presencial 033/2022 - Realeza PR.

Contrato 013/2022 - Pregão Presencial - Pérola D'Oeste.

Ata de registro de preços 136/2022 - Pregão Eletrônico 020/2022 - Capanema PR.

Ata de registro de preços 536/2022 - Pregão Eletrônico 120/2022 - Capanema PR.

o

O
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LOTES QTD 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 REALEZA PÉROLA

D'OESTE

CAPANEMA

Almoço
ou janta

5.000R$ 25,00R$ 20.00R$ 20,00R$ 20,00 R$ 24,50 R$ 26,20

Café 5.000 R$ 20.00R$ 12,00R$ 15,00 R$ 8,50 R$ 8,00 R$13.50R$7.00 R$ 9,98

Lanche 5.000 R$ 20,00R$ 7,00 R$ 5,25 R$ 5,30 R$ 5,98

Buffet

cidade

2.000 R$ 50,00R$ 28,00R$ 34,00R$ 29,50 R$ 29,80 R$ 27,89 R$ 27,50

Buffet

sagrada
2.000 R$ 50,00 R$ 31,00

Buffet

centro

novo

2.000 R$ 50,00 R$ 29,00

Buffet

São

Valérío

2.000 R$ 50,00 R$ 29,50

Buffet

barra

grande

2.000 R$ 50,00

o

o

fNJ

RESPONSÁVEL PELA COTAÇAO: Hil/
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EMPRESA: 3

ENDEREÇO:

PROPOSTA DE PREÇOS

CNPJ: O I q>H b Oíoo I

CIDADE: ^Ío^o^q ESTADO:PR

OBJETO: Credenciamento de empresa especializada visando fornecimento de
ianche e alimentação em marmitex para eventos e refeições tipo buffet livre, para
atender as necessidades das secretarias do Município de Planalto - PR.

LOTE 01 - ALMOÇO OU JANTAR

ITEM QUANT. UN OBJETO PREÇO

UNIT.

PREÇO

TOTAL

01 5000 UN Fornecimento de alimentação em

marmitex conforme a seguir:

- Marmitex de isopor com tampa

para alimentação quente

contendo: Arroz, 1 (um) galeto

(coxa ou sobrecoxa), 1 (uma)

linguicinha tipo toscana com no

mínimo 90g (noventa gramas),

refogado com no mínimo 2

legumes (cenoura, brócolis,

batatinha, couve, abobrinha) e

carne moída, com peso mínimo

de 750g (setecentos e cinqüenta

gramas):

- marmitex de alumínio (saladas):

repolho picado fino, tomate

an-so 4 â^â. 5"oo.i'0

0025
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picado em rodeias e alface

picada, com peso mínimo de 150

g (cento e cinqüenta gramas).

Deverá acompanhar um mini

refrigerante de no mínimo 200mí

(duzentos mililitros);

Deverá acompanhar uma colher,

garfo e faca de plástico.

TOTAL À^^.6co.o0
LOTE 02 - CAPE DA MANHA

ITEM QUANT. UN OBJETO PREÇO

UNIT.

PREÇO

TOTAL

01 5000 UN Fornecimento de alimentação

(café da manhã), contendo:

-  sanduíche: pão fatiado, com

maionese, 1 (uma) fatia de queijo

mussarela, 1 (uma) fatia de

apresuntado, embalado em

plástico filme.

- café preto com leite, em copo

térmico, levemente adoçado, com

no mínimo 200ml (duzentos

mililitros).

O

TOTAL
^QO.OO

LOTE 03-LANCHE

ITEM QUANT. UN OBJETO PREÇO

UNIT.

PREÇO

TOTAL

01 5000 H Fornecimento de lanche contendo

uma maçã tamanho grande

(mínimo de cento e trinta gramas)

e um picolé de creme (mínimo

5*3^ 5lS3oo.o 9

002G
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cinqüenta e cinco gramas).

TOTAL
âS, Aoo.of

BUFFET-CIDADE

Item Quant. Objeto UN Preço

Unit.

Preço

total

01 1000 Refeições contendo no mínimo:

-  mínimo 6 pratos quentes;

(feijão, arroz, macarrão, os

demais podendo ser: lasanha,

polenta, strogonoff de frango ou

carne, mandioca, batata,

refogado de legumes);

-mínimo 6 tipos de saladas

(alface, tomate, beterraba,

cenoura, repolho, rúcula,

brócolis, couve, maionese).

- 02 tipos de carne no mínimo;

(gado, outro tipo podendo ser:

frango, porco ou peixe);

- 01 copo de suco ou refrigerante

de 350 ml;

-  02 sobremesas doces a

escolha da contratante;

OBS:

*Deve ser considerado como

unidade de referência para

quantificação uma pessoa adulta;

*As refeições deverão ser

servidas na sede do contratado,

devendo ser preservado a

qualidade e as regras sanitárias.

*0s pratos quentes devem ser

servidos em buffet que permita a

manutenção da temperatura sem

comprometer a qualidade da

refeição.

Total

UN

0027
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Item

01

Quant.

2000

BUFFET - SAGRADA FAMÍLIA

Objeto

Refeições contendo no mínimo:
-  mínimo 6 pratos quentes;

(feijão, arroz, macarrão, os
demais podendo ser: lasanha,
polenta, strogonoff de frango ou
carne, mandioca, batata,

refogado de legumes);
-mínimo 6 tipos de saladas
(alface, tomate, beterraba,
cenoura, repolho, rúcula,
brócolis, couve, maionese).

- 02 tipos de carne no mínimo;
(gado, outro tipo podendo ser:
frango, porco ou peixe);
- 01 copo de suco ou refrigerante

de 350 ml;

-  02 sobremesas doces a

escolha da contratante;

OBS:

*Deve ser considerado como

unidade de referência para

quantificação uma pessoa adulta;

*As refeições deverão ser
servidas na sede do contratado,

devendo ser preservado a

qualidade e as regras sanitárias.
*0s pratos quentes devem ser
servidos em buffet que permita a

manutenção da temperatura sem

comprometer a qualidade da

refeição.

UN

Total

UN

Preço

Unit.

3UoO

Preço

total

D.çjo

BUFFET - CENTRO NOVO

Item Quant. Objeto UN Preço

Unit.

Preço

total

0028
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Refeições contendo no mínimo:
- mínimo 6 pratos quentes;

(feijão, arroz, macarrão, os

demais podendo ser: lasanha,
poíenta, strogonoff de frango ou
carne, mandioca. batata,

refogado de legumes);
-mínimo 6 tipos de saladas

(alface, tomate, beterraba,
cenoura, repolho, rúcula,

brócolis, couve, maionese).

- 02 tipos de carne no mínimo;

(gado, outro tipo podendo ser:
frango, porco ou peixe);
- 01 copo de suco ou refrigerante
de 350 ml;

-  02 sobremesas doces a

escolha da contratante:

OBS:

*Deve ser considerado como

unidade de referência para

quantificação uma pessoa adulta;
*As refeições deverão ser

servidas na sede do contratado,

devendo ser preservado a

qualidade e as regras sanitárias.
*0s pratos quentes devem ser

servidos em buffet que permita a

manutenção da temperatura sem

comprometer a qualidade da
refeição.

Total

BUFFET - SAO VALERIO

3uant. Objeto

2000 Refeições contendo no mínimo:
- mínimo 6 pratos quentes;

(feijão, arroz, macarrão, os

Preço

Unít.

Preço

total

0029



MUNICÍPIO DE

PLANALTO

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, 15Ç3
85750-000 PLANALTO - PARANA

demais podendo ser; lasanha,
polenta, strogonoff de frango ou
carne, mandioca, batata,

refogado de legumes);
-mínimo 6 tipos de saladas

(alface, tomate, beterraba,
cenoura, repolho, rúcula,

brócolis, couve, maionese).

- 02 tipos de carne no mínimo;
(gado, outro tipo podendo ser:
frango, porco ou peixe);
-01 copo de suco ou refrigerante
de 350 ml;

-  02 sobremesas doces a

escolha da contratante;

OBS:

*Deve ser considerado como

unidade de referência para

quantificação uma pessoa adulta;
*As refeições deverão ser
servidas na sede do contratado,

devendo ser preservado a

qualidade e as regras sanitárias.
*0s pratos quentes devem ser
servidos em buffet que permita a

manutenção da temperatura sem

comprometer a qualidade da
refeição.

Total

BUFFET - BARRA GRANDE

Item Quant. Objeto UN Preço

Unít.

Preço

total

01 2000 Refeições contendo no mínimo:

- mínimo 6 pratos quentes;

(feijão, arroz, macarrão, os

demais podendo ser: lasanha,
polenta, strogonoff de frango ou

carne, mandioca, batata,

refogado de legumes);
-mínimo 6 tipos de saladas

UN

0030



município de

PLANALTO

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ:76.460.526/000M6

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

(alface, tomate, beterraba,

cenoura, repolho. rúcula,

brócolis, couve, maionese).

- 02 tipos de carne no mínimo;

(gado, outro tipo podendo ser:
frango, porco ou peixe);
- 01 copo de suco ou refrigerante

de 350 ml;

-  02 sobremesas doces a

escolha da contratante;

OBS:

*Deve ser considerado como

unidade de referência para

quantificação uma pessoa adulta;
*As refeições deverão ser
servidas na sede do contratado,

devendo ser preservado a

qualidade e as regras sanitárias.
*0s pratos quentes devem ser

servidos em buffet que permita a

manutenção da temperatura sem

comprometer a qualidade da
refeição.

Total

VALOR TOTAL: R$ ■

VALIDADE DA PROPOSTA: (n

DATA:

ASSINATURA COM CARIMBO

0031
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MUNICÍPIO DE

PLANALTO
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MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 76.460.526/000M6

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

PROPOSTA DE PREGOS

EMPRESA: oir-,
ENDEREÇO: .rWiirjS \ryíí^,nl
CNPJ: 44A2^.T-9S-OOo/yn_9.
CIDADE: Ph^llò . PR ESTADO: PR

OBJETO: Credenciamento de empresa especializada visando fornecimento de
lanche e alimentação em marmitex para eventos e refeições tipo buffet livre, para
atender as necessidades das secretarias do Município de Planalto - PR.

LOTE 02 - GAFE DA MANHA

ITEM

01

QUANT.

5000

UN

UN

OBJETO

Fornecimento de alimentação

(café da manhã), contendo:

-  sanduíche: pão fatiado, com

maionese, 1 (uma) fatia de queijo

mussarela, 1 (uma) fatia de

apresuntado, embalado em

plástico filme.

- café preto com leite, em copo

térmico, levemente adoçado, com

no mínimo 200ml (duzentos

mililitros).

PREÇO

UNIT.

PREÇO

TOTAL

TOTAL

LOTE 03 - LANCHE
6^SCO.an

ITEM

01

QUANT.

5000

UN

un

OBJETO

Fornecimento de lanche contendo

uma maçã tamanho grande

PREÇO

UNIT.

PREÇO

TOTAL

0032



MUNICÍPIO DE

PLANALTO
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MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 76.460.526/0001-16

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

(mínimo de cento e trinta gramas)

e um picolé de creme (mínimo

cinqüenta e cinco gramas).

5,30

TOTAL p36-50o,o<d

VALOR TOTAL: R$

VALIDADE DA PROPOSTA: 30

DATA: À^/n/ ■

íQ -n(.-n1 £Íqj_
ASSINATURA COM CARIMBO

0033



MUNICÍPIO DE

PLANALTO

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 76.460.526/0001-16

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

PROPOSTA DE PREÇOS

empresa: fn rnx. ̂ 'U-ÍJfnlçrr)
fKjwt^^xxjrl Cl

CNPJ: i o^n

cidade: Pí^nn^rj ESTADO: PR

oío Px)t£,

OBJETO; Credenciamento de empresa especializada visando fornecimento de
lanche e alimentação em marmitex para eventos e refeições tipo buffet livre, para
atender as necessidades das secretarias do Município de Planalto - PR.

LOTE 02 - GAFE DA MANHA

ITEM

01

QUANT.

5000

UN

UN

ITEM

01

QUANT.

5000

UN

un

OBJETO

Fornecimento de alimentação

(café da manhã), contendo:

-  sanduíche: pão fatiado, com

maionese, 1 (uma) fatia de queijo

mussarela, 1 (uma) fatia de

apresuntado. embalado em

plástico filme.

- café preto com leite, em copo

térmico, levemente adoçado, com

no mínimo 200ml (duzentos

míliiitros).

PREÇO

UNIT.

i.oO

PREÇO

TOTAL

TOTAL

LOTE 03 - LANCHE

35^ogooO

OBJETO

Fornecimento de lanche contendo

uma maçã tamanho grande

PREÇO

UNIT.

PREÇO

TOTAL

0034



MUNICÍPIO DE

PLANALTO
am %«eA

MUNíCÍPIO DE PLANALTO
CNPJ:76.460.526/000M6

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

(mínimo de cento e trinta gramas)

e um picolé de creme (mínimo

cinqüenta e cinco gramas).

TOTAL

VALOR TOTAL: R$

VALIDADE DA PROPOSTA:

DATA:

r

cIa
ASSINATURA COM CARIMBO

0035
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MUNICÍPIO DE

PLANALTO
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MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 76.460.526/0001-16

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

PROPOSTA DE PREÇOS

EMPRESA: Ag JZQíya ílfO
ENDEREÇO; Q^Uf. dji :rík

, CNPJ: l6'S</6?> /COO/. -SI
CIDADE: IPjlnmn /PR ESTADO:PR

OBJETO: Credenciamento de empresa especializada visando fornecimento de
lanche e alimentação em marmitex para eventos e refeições tipo buffet livre, para
atender as necessidades das secretarias do Município de Planalto - PR.

LOTE 02 - CAFÉ DA MANHÃ

ITEM QUANT. UN OBJETO PREÇO

UNIT.

PREÇO

TOTAL

01 5000 UN Fornecimento de alimentação

(café da manhã), contendo;
Sio^- sanduíche: pão fatiado, com

maionese, 1 (uma) fatia de queijo

mussarela, 1 (uma) fatia de
«  <

apresuntado, embalado em

plástico filme.

- café preto com leite, em copo

térmico, levemente adoçado, com

no mínimo 200ml (duzentos

mililitros).

TOTAL

LOTE 03 - LANCHE

ITEM QUANT. UN OBJETO PREÇO

UNIT.

PREÇO

TOTAL

01 5000 un Fornecimento de lanche contendo

uma maçã tamanho grande

003G



MUNICÍPIO DE

PLANALTO
-c/» yKwiií» '

município de planalto
CNPJ:76.450.526/000M6

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

(mínimo de cento e trinta gramas)

e um picolé de creme (mínimo

cinqüenta e cinco gramas).

TOTAL

VALOR TOTAL: R$ j 3'

VALIDADE DA PROPOSTA: / ̂

DATA: Ib-Of- 3.02'^

K\x Àonff? Ao rõh^WJ(CKn3.frA
ASSINATURA COM CARIMB

0037



UNiCIPtO DE

«.1

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ:76.460.526/000M6

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

PROPOSTA DE PREÇOS

EMPRESA: '
ENDEREÇO: A),
CNPJ: Z

CIDADE: ESTADO: PR

OBJETO: Credenciamento de empresa especializada visando fornecimento de
lanche e alimentação em marmítex para eventos e refeições tipo buffet livre, para
atender as necessidades das secretarias do Município de Planalto - PR.

LOTE 02 - CAFE DA MANHA

ITEM QUANT. UN OBJETO PREÇO

UNIT.

PREÇO

TOTAL

01 5000 UN Fornecimento de alimentação

(café da manhã), contendo:

-  sanduíche: pão fatiado, com

maionese, 1 (uma) fatia de queijo

mussarela, 1 (uma) fatia de

apresuntado, embalado em

plástico filme.

- café preto com leite, em copo

térmico, levemente adoçado, com

no mínimo 200ml (duzentos

mililitros).

H\000,90

TOTAL

LOTE 03 - LANCHE

ITEM QUANT. UN OBJETO PREÇO

UNIT.

PREÇO

TOTAL

01 5000 un Fornecimento de lanche contendo

uma maçã tamanho grande

0038
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MUNICÍPIO DE

município de planalto
CNPJ;76.460.526/000M6

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

(mínimo de cento e trinta gramas)

e um picoíé de creme (mínimo

cinqüenta e cinco gramas).

TOTAL

VALOR TOTAL: R$

VALIDADE DA PROPOSTA; .

DATA: l^U) L ! 102-^

/

ASSINATURA COM CARIMBO

0039
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MUNICÍPIO DE

PLANALTO

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 75.450.526/0001-16

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

/  PROPOSTA DE PREÇOS

ENDEREÇOd\).lQrt7.C,-^.9^il7Kl.Q,Q. Ã/J ■ A .c^
CNPJ: ^7?/nnoi- ̂

cidade/^ ESTADO: PR

OBJETO: Credenciamento de empresa especializada visando fornecimento de
lanche e alimentação em marmitex para eventos e refeições tipo buffet livre, para
atender as necessidades das secretarias do Município de Planalto - PR.

BUFFET - CENTRO NOVO

Item

01

Quant.

2000

Objeto

Refeições contendo no mínimo:

-  mínimo 6 pratos quentes;

(feijão, arroz, macarrão, os

demais podendo ser: lasanha,

polenta, strogonoff de frango ou
carne, mandioca, batata,

refogado de legumes);
-mínimo 6 tipos de saladas
(alface, tomate, beterraba,
cenoura, repolho, rúcula,

brócolis, couve, maionese).
- 02 tipos de carne no mínimo;

(gado, outro tipo podendo ser:
frango, porco ou peixe);
- 01 copo de suco ou refrigerante
de 350 ml;

-  02 sobremesas doces a

escolha da contratante;

UN

UN

Preço

Unit.

3j3i oo

Preço

total

■SSojO/Oc)

0040



MUNtCÍPIO DE

PLANALTO

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

OBS:

*Deve ser considerado como

unidade de referência para
quantificação uma pessoa adulta;
*As refeições deverão ser
servidas na sede do contratado,
devendo ser preservado a
qualidade e as regras sanitárias.
*0s pratos quentes devem ser

servidos em buffet que permita a
manutenção da temperatura sem

comprometer a qualidade da

refeição.

Total
'õRúxiál

^  DATA

VALOR TOTAL: R$ ̂ 8.000,0=^

VALIDADE DA PROPOSTA; ^

:  ■

assinatura OOWl CARIMBO

0041



MUNICÍPIO DE

PLANALTO
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MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ:76.450.526/000M6

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

PROPOSTA DE PREÇOS

EMPRESA: \4YX<\V\rA^ .^>Aa<\L^
ENDEREÇO: V/SN ^ Çk "
CNPJ: 35,^ M J iòúi\i ^
CIDADE: ESTADO: PR

OBJETO: Credenciamento de empresa especializada visando fornecimento de
lanche e alimentação em marmitex para eventos e refeições tipo buffet livre, para
atender as necessidades das secretarias do Município de Planalto - PR.

LOTE 01 - ALMOÇO OU JANTAR

ITEM

01

QUANT.

5000

UN

UN

OBJETO

Fornecimento de alimentação em
marmitex conforme a seguir:
- Marmitex de isopor com tampa
para alimentação quente

contendo: Arroz, 1 (um) galeto
(coxa ou sobrecoxa), 1 (uma)
linguicinha tipo toscana com no
mínimo 90g (noventa gramas),
refogado com no mínimo 2

legumes (cenoura, brócolis,
batatinha, couve, abobrinha) e
carne moída, com peso mínimo

de 750g (setecentos e cinqüenta
gramas);

- marmitex de alumínio (saladas):
repolho picado fino, tomate

PREÇO

UNIT.

PREÇO

TOTAL

000

0042
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MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ:75.450.526/000M6

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

picado em rodelas e alface

picada, com peso mínimo de 150

g (cento e cinqüenta gramas).

Deverá acompantiar um mini

refrigerante de no mínimo 200ml

(duzentos mililitros);

Deverá acompanhar uma colher,

garfo e faca de plástico.

TOTAL

LOTE 02 - CAFE DA MANHA

ITEM QUANT. UN

01 5000 UN

OBJETO

Fornecimento de alimentação

(café da manhã), contendo;

-  sanduíche: pão fatiado, com

maionese, 1 (uma) fatia de queijo

mussarela, 1 (uma) fatia de

apresuntado, embalado em

plástico filme.

- café preto com leite, em copo

térmico, levemente adoçado, com

no mínimo 200ml (duzentos

mililitros).

PREÇO

UNIT.

TOTAL

PREÇO

TOTAL

^oo. f000

LOTE 03 - LANCHE

ITEM QUANT. UN

01 5000 H

OBJETO

Fornecimento de lanche contendo

uma maçã tamanho grande

(mínimo de cento e trinta gramas)

e um picolé de creme (mínimo

PREÇO

UNIT.

^0
7 og

PREÇO

TOTAL

^Oo,00

0043



MUNICÍPIO DE

PLANALTO

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 75.460,525/0001-15

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

cinqüenta e cinco gramas).

TOTAL

0^ BUFFET-CIDADE

Item

01

Quant.

1000

Objeto

Refeições contendo no mínimo:

-  mínimo 6 pratos quentes;
(feijão, arroz, macarrão, os
demais podendo ser: lasanha,
poienta, strogonoff de frango ou
carne, mandioca, batata,

refogado de legumes);
-mínimo 6 tipos de saladas
(alface, tomate, beterraba,
cenoura, repolho, rúcula,

brócolis, couve, maionese).
- 02 tipos de carne no mínimo;
(gado, outro tipo podendo ser:
frango, porco ou peixe);
- 01 copo de suco ou refrigerante
de 350 ml;

-  02 sobremesas doces a

escolha da contratante;

OBS:

*Deve ser considerado como

unidade de referência para
quantificação uma pessoa adulta;
*As refeições deverão ser

servidas na sede do contratado,
devendo ser preservado a
qualidade e as regras sanitárias.
*0s pratos quentes devem ser
servidos em buffet que permita a
manutenção da temperatura sem

comprometer a qualidade da

refeição.

UN

Total

UN

Preço

Unit.

Sojoo

Preço

total

00 O

0044
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MUNICÍPIO DE

PLANALTO

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ:76.460.526/000M6

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

BUFFET - SAGRADA FAMÍLIA

Item

01

Quant.

2000

Objeto

Refeições contendo no mínimo;
- mínimo 6 pratos quentes;
(feijão, arroz, macarrão, os
demais podendo ser: lasanha,
polenta, strogonoff de frango ou
carne, mandioca, batata,

refogado de legumes);
-mínimo 6 tipos de saladas
(alface, tomate, beterraba,
cenoura, repolho, rúcula,

brócolis, couve, maionese).
- 02 tipos de carne no mínimo;
(gado, outro tipo podendo ser:
frango, porco ou peixe);
- 01 copo de suco ou refrigerante
de 350 ml;

-  02 sobremesas doces a

escolha da contratante;

OBS:

*Deve ser considerado como

unidade de referência para
quantificação uma pessoa adulta;
*As refeições deverão ser

servidas na sede do contratado,
devendo ser preservado a
qualidade e as regras sanitárias.
*0s pratos quentes devem ser

servidos em buffet que permita a
manutenção da temperatura sem

comprometer a qualidade da

refeição.

Total

UN

UN

Preço

Unit.

5o>üO

Preço

total

do

BUFFET - CENTRO NOVO

Item Quant. Objeto UN Preço Preço

Unit total

n045



MUNICÍPIO DE

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 76.460.525/0001-16

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

01 2000 Refeições contendo no mínimo:

- mínimo 6 pratos quentes;
(feijão, arroz, macarrão, os
demais podendo ser: lasanha,
poienta, strogonoff de frango ou
carne, mandioca, batata,

refogado de legumes);
-mínimo 6 tipos de saladas
(alface, tomate, beterraba,
cenoura, repolho, rúcula,

brócolis, couve, maionese).
- 02 tipos de carne no mínimo;
(gado, outro tipo podendo ser:
frango, porco ou peixe);
- 01 copo de suco ou refrigerante
de 350 ml;

-  02 sobremesas doces a

escolha da contratante;

OBS:

*Deve ser considerado como

unidade de referência para
quantificação uma pessoa adulta;
*As refeições deverão ser

servidas na sede do contratado,
devendo ser preservado a
qualidade e as regras sanitárias.
*0s pratos quentes devem ser

servidos em buffet que permita a
manutenção da temperatura sem

comprometer a qualidade da

refeição.

UN

Total

Sd ô Joq(00

^  BUFFET - SAO VALERIO

Item Quant. Objeto UN Preço

Unit.

Preço

total

01 2000 Refeições contendo no mínimo:

- mínimo 6 pratos quentes;
(feijão, arroz, macarrão, os

UN

004G
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MUNICÍPIO DE

PLANALTO

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 76.450.526/0001-16

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

demais podendo ser: lasanha,
polenta, strogonoff de frango ou
carne, mandioca. batata,

refogado de legumes);
-mínimo 6 tipos de saladas
(alface, tomate. beterraba,
cenoura, repolho. rúcula.

brócolis, couve. maionese).
- 02 tipos de carne no mínimo;
(gado, outro tipo podendo ser:
frango, porco ou peixe);
- 01 copo de suco ou refrigerante
de 350 ml;

-  02 sobremesas doces a

escolha da contratante;

OBS:

*Deve ser considerado como

unidade de referência para
quantificação uma pessoa adulta;
*As refeições deverão ser
servidas na sede do contratado,
devendo ser preservado a
qualidade e as regras sanitárias.
*0s pratos quentes devem ser
servidos em buffet que permita a
manutenção da temperatura sem

comprometer a qualidade da

refeição.

Total

BUFFET - BARRA GRANDE

Item Quant.

01 2000

Objeto

Refeições contendo no mínimo:

-  mínimo 6 pratos quentes;
(feijão, arroz, macarrão, os
demais podendo ser: lasanha,
polenta, strogonoff de frango ou
carne, mandioca, batata,

refogado de legumes);
-mínimo 6 tipos de saladas

UN

UN

Preço

Unit.

So■ÒOO

Preço
total

00

0047
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(alface, tomate, beterraba,
cenoura, repolho, rúcula,

brócoiis, couve, maionese).
- 02 tipos de carne no mínimo;
(gado, outro tipo podendo ser:
frango, porco ou peixe);
- 01 copo de suco ou refrigerante
de 350 ml;

-  02 sobremesas doces a

escolha da contratante;

OBS:

*Deve ser considerado como

unidade de referência para
quantificação uma pessoa adulta;
*As refeições deverão ser

servidas na sede do contratado,

devendo ser preservado a
qualidade e as regras sanitárias.
*0s pratos quentes devem ser

servidos em buffet que permita a
manutenção da temperatura sem

comprometer a qualidade da

refeição.

Total

VALOR TOTAL: R$

VALIDADE DA PROPOSTA:

DATA:

ASSINATURA COM CARIMBO
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PROPOSTA DE PREGOS

EMPRESA; .

ENDEREÇO:

CNPJ; 26 ■ /qOJ^

CIDADE: fj? n (S.e)

suJ 2 ̂

'  ESTADO: PR

OBJETO: Credenciamento de empresa especializada visando fornecimento de
lanche e alimentação em marmitex para eventos e refeições tipo buffet livre, para
atender as necessidades das secretarias do Município de Planalto - PR.

LOTE 01 - ALMOÇO OU JANTAR

ITEM I QUANT. | UN OBJETO

5000 UN Fornecimento de alimentação em

marmitex conforme a seguir:

- Marmitex de ísopor com tampa

para alimentação quente

contendo: Arroz, 1 (um) galeto

(coxa ou sobrecoxa). 1 (uma)

linguicinha tipo toscana com no

mínimo 90g (noventa gramas),

refogado com no mínimo 2

legumes (cenoura. brócolis,

batatinha, couve, abobhnha) e

carne moída, com peso mínimo

de 750g (setecentos e cinqüenta

gramas):

- marmitex de alumínio (saladas):

repolho picado fino. tomate

picado em rodelas e alface

PREÇO I PREÇO

UNIT. TOTAL

XO-dâ-i,'^

0049
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picada, com peso mínimo de 150

g (cento e cinqüenta gramas).

Deverá acompanhar um mini

refrigerante de no mínimo 200mí

(duzentos mililitros);

Deverá acompanhar uma colher,

garfo e faca de plástico.

ITEM I QUANT. | UN

LOTE 02 - CAFÉ DA MANHÃ

OBJETO

TOTAL

PREÇO I PREÇO

UNIT. TOTAL

5000 UN Fornecimento dê alimentação

(café da manhã), contendo: ^
-  sanduíche: pão fatiado, com

maionese, 1 (uma) fatia de queijo

mussarela, 1 (uma) fatia de

apresuntado, embalado em

plástico filme.

- café preto com leite, em copo

térmico, levemente adoçado, com

no mínimo 200ml (duzentos

mililitros).

ITEM I QUANT. | UN

LOTE 03 - LANCHE

OBJETO

TOTAL

PREÇO I PREÇO

UNIT. TOTAL

5000 H Fornecimento de lanche contendo

I uma maçã tamanho grande '^i
(mínimo de cento e trinta gramas)

e um picolé de creme (mínimo

cinqüenta e cinco gramas).

oC 3^-c>JO,üO
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TOTAL

BUFFET-CIDADE

Objeto

Refeições contendo no mínimo:
- mínimo 6 pratos quentes;
(feijão, arroz, macarrão, os
demais podendo ser: lasanha,
polenta, strogonoff de frango ou
carne, mandioca, batata,
refogado de legumes);
-mínimo 6 tipos de saladas
(alface, tomate, beterraba,
cenoura, repolho, rúcula,
brócolis, couve, maionese).
- 02 tipos de carne no mínimo;
(gado, outro tipo podendo ser:
frango, porco ou peixe);
- 01 copo de suco ou refrigerante
de 350 ml;
-  02 sobremesas doces a
escolha da contratante;
OBS:

*Deve ser considerado como
unidade de referência para
quantificação uma pessoa adulta;
*As refeições deverão ser
servidas na sede do contratado,
devendo ser preservado a
qualidade e as regras sanitárias.
*0s pratos quentes devem ser
servidos em buffet que permita a
manutenção da temperatura sem
comprometer a qualidade da
refeição.

Total

Preço
Unit.

Preço
total

0051
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BUFFET - SAGRADA FAMÍLIA

Objeto UN

Refeições contendo no mínimo: UN

-  mínimo 6 pratos quentes;
(feijão, arroz, macarrão, os
demais podendo ser: lasanha,
polenta, strogonoff de frango ou
carne, mandioca, batata,

refogado de legumes);
-mínimo 6 tipos de saladas

(alface, tomate, beterraba,
cenoura, repolho, rúcula,

brócolis, couve, maionese).
- 02 tipos de carne no mínimo;
(gado, outro tipo podendo ser:
frango, porco ou peixe);
- 01 copo de suco ou refrigerante
de 350 ml;

-  02 sobremesas doces a

escolha da contratante;

OBS:

*Deve ser considerado como

unidade de referência para
quantificação uma pessoa adulta;
*As refeições deverão ser
servidas na sede do contratado,
devendo ser preservado a
qualidade e as regras sanitárias.
*0s pratos quentes devem ser

servidos em buffet que permita a
manutenção da temperatura sem

comprometer a qualidade da

refeição.

Total

Preço

Unit.

Preço

total

BUFFET - CENTRO NOVO

Objeto I [ Preço

Unit.

Preço

total

0052
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Refeições contendo no mínimo:

- mínimo 6 pratos quentes;
(feijão, arroz, macarrão, os
demais podendo ser: lasanha,
polenta, strogonoff de frango ou
carne, mandioca, batata,

refogado de legumes);
-mínimo 6 tipos de saladas

(alface, tomate, beterraba,
cenoura, repolho, rúcula,

brócolis, couve, maionese).
- 02 tipos de carne no mínimo;
(gado, outro tipo podendo ser:
frango, porco ou peixe);
- 01 copo de suco ou refrigerante
de 350 ml;

-  02 sobremesas doces a

escolha da contratante;

OBS:

*Deve ser considerado como

unidade de referência para
quantificação uma pessoa adulta;
*As refeições deverão ser

servidas na sede do contratado,
devendo ser preservado a
qualidade e as regras sanitárias.
*0s pratos quentes devem ser
servidos em buffet que permita a
manutenção da temperatura sem

comprometer a qualidade da

refeição.

Total

BUFFET - SAO VALERIO

Objeto

Refeições contendo no mínimo: QhT
- mínimo 6 pratos quentes;
(feijão, arroz, macarrão, os

Preço

Unit.

Preço

total

0053
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demais podendo ser: lasanha,
polenta, strogonoff de frango ou
carne, mandioca, batata,

refogado de legumes);
-mínimo 6 tipos de saladas
(alface, tomate, beterraba,
cenoura, repolho, rúcula,

brócolis, couve, maionese).
- 02 tipos de carne no mínimo;
(gado, outro tipo podendo ser:
frango, porco ou peixe);
- 01 copo de suco ou refrigerante
de 350 ml;

-  02 sobremesas doces a

escolha da contratante;

OBS:

*Deve ser considerado como

unidade de referência para
quantificação uma pessoa adulta;
*As refeições deverão ser
servidas na sede do contratado,
devendo ser preservado a
qualidade e as regras sanitárias.
*Os pratos quentes devem ser

servidos em buffet que permita a
manutenção da temperatura sem

comprometer a qualidade da
refeição.

Total

BUFFET - BARRA GRANDE

Objeto U

Refeições contendo no mínimo: Ul

-  mínimo 6 pratos quentes;
(feijão, arroz, macarrão, os
demais podendo ser; lasanha,
polenta, strogonoff de frango ou
carne, mandioca, batata,

refogado de legumes);
-mínimo 6 tipos de saladas

Preço

Unit.

Preço

total

0054
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(alface, tomate, beterraba,
cenoura, repolho, rúcula,

brócolis, couve, maionese).
- 02 tipos de carne no mínimo;
(gado, outro tipo podendo ser:
frango, porco ou peixe);
- 01 copo de suco ou refrigerante
de 350 ml;

-  02 sobremesas doces a

escolha da contratante;

OBS:

*Deve ser considerado como

unidade de referência para
quantificação uma pessoa adulta;
*As refeições deverão ser

servidas na sede do contratado,
devendo ser preservado a

qualidade e as regras sanitárias.
*0s pratos quentes devem ser
servidos em buffet que permita a

manutenção da temperatura sem

comprometer a qualidade da

refeição.

Total

VALOR TOTAL: R$

VALIDADE DA PROPOSTA:

DATA:

'cia
ASSWATURA COM CARIMBO

0055
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MUNICÍPIO DE PLANALTO
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Fone; (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
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PROPOSTA DE PREÇOS

EMPRESA: 0^1)
ENDEREÇO^^P/li;rf n fí.m Aff/I/Ílpío rifí ^/l'^
CNPJ: 3^(n. 'í?k. MãiõüOié 9-í
CIDADE: PInmJjlQ ESTADO: PR

OBJETO: Credenciamento de empresa especializada visando fornecimento de
lanche e alimentação em marmitex para eventos e refeições tipo buffet livre, para
atender as necessidades das secretarias do Município de Planalto - PR.

LOTE 01 - ALMOÇO OU JANTAR

ITEM

01

QUANT.

5000

UN

UN

OBJETO

Fornecimento de alimentação em

marmitex conforme a seguir;

- Marmitex de isopor com tampa

para alimentação quente

contendo: Arroz, 1 (um) galeto

(coxa ou sobrecoxa), 1 (uma)

linguicinha tipo toscana com no

mínimo 90g (noventa gramas),

refogado com no mínimo 2

legumes (cenoura, brócolis,

batatinha, couve, abobrinha) e

carne moída, com peso mínimo

de 750g (setecentos e cinqüenta

gramas);

- marmitex de alumínio (saladas):

repolho picado fino, tomate

PREÇO

UNIT.

^0,0

PREÇO

TOTAL

loOfOOO

.  005B
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picado em rodelas e alface

picada, com peso mínimo de 150

g (cento e cinqüenta gramas).

Deverá acompanhar um mini

refrigerante de no mínimo 200ml

(duzentos milllitros);

Deverá acompanhar uma colher,

garfo e faca de plástico.

23/0»

TOTAL

LOTE 02 - CAFE DA MANHA

JS>Ot00

ITEM QUANT. UN

01 5000 UN

OBJETO

Fornecimento de alimentação

(café da manhã), contendo:

-  sanduíche: pão fatiado, com

maionese, 1 (uma) fatia de queijo

mussarela, 1 (uma) fatia de

apresuntado, embalado em

plástico filme.

- café preto com leite, em copo

térmico, levemente adoçado, com

no mínimo 200ml (duzentos

milílitros).

PREÇO

UNIT.

PREÇO

TOTAL

Q5>00

TOTAL

LOTE 03 - LANCHE

ITEM QUANT. UN

01 5000 H

OBJETO

Fornecimento de lanche contendo

uma maçã tamanho grande

(mínimo de cento e trinta gramas)

e um picolé de creme (mínimo

PREÇO

UNIT.

PREÇO

TOTAL

•  - 0057
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E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

cinqüenta e cinco gramas).

TOTAL

BUFFET- CIDADE

Item

01

Quant.

1000

Objeto

Refeições contendo no mínimo:

- mínimo 6 pratos quentes;
(feijão, arroz, macarrão, os
demais podendo ser: lasanha,
polenta, strogonoff de frango ou
carne, mandioca, batata,

refogado de legumes);
-mínimo 6 tipos de saladas
(alface, tomate, beterraba,
cenoura, repolho, rúcula,

brócolis, couve, maionese).
- 02 tipos de carne no mínimo;
(gado, outro tipo podendo ser:
frango, porco ou peixe);
- 01 copo de suco ou refrigerante
de 350 ml;

-  02 sobremesas doces a

escolha da contratante;

OBS:

*Deve ser considerado como

unidade de referência para
quantificação uma pessoa adulta;
*As refeições deverão ser

servidas na sede do contratado,
devendo ser preservado a
qualidade e as regras sanitárias.
*0s pratos quentes devem ser
servidos em buffet que permita a
manutenção da temperatura sem

comprometer a qualidade da

refeição.

Total

UN Preço

Unit.

3^,00

Preço

total

oo

0058
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BUFFET - SAGRADA FAMÍLIA

Item

01

Quant.

2000

Objeto

Refeições contendo no mínimo:
-  mínimo 6 pratos quentes;
(feijão, arroz, macarrão, os
demais podendo ser: lasanha,
polenta, strogonoff de frango ou
carne, mandioca, batata,
refogado de legumes);
-mínimo 6 tipos de saladas
(alface, tomate, beterraba,
cenoura, repolho, rúcula,
brócolis, couve, maionese).
- 02 tipos de carne no mínimo;
(gado, outro tipo podendo ser:
frango, porco ou peixe);
- 01 copo de suco ou refrigerante
de 350 ml;
-  02 sobremesas doces a
escolha da contratante;
OBS:

*Deve ser considerado como
unidade de referência para
quantificação uma pessoa adulta;
*As refeições deverão ser
servidas na sede do contratado,
devendo ser preservado a
qualidade e as regras sanitárias.
*0s pratos quentes devem ser
servidos em buffet que permita a
manutenção da temperatura sem
comprometer a qualidade da
refeição.

Total

UN

UN

oO

Preço
Unit.

Preço
total

BUFFET - CENTRO NOVO / /

Item Quant. Objeto UN Preço
Unit.

Preço
total

0059
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01 2000 Refeições contendo no mínimo:

- mínimo 6 pratos quentes;
(feijão, arroz, macarrão, os
demais podendo ser: lasanha,
poienta, strogonoff de frango ou
carne, mandioca, batata,

refogado de legumes);
-mínimo 6 tipos de saladas
(alface. tomate, beterraba,
cenoura, repolho, rúcula,

brócolis, couve, maionese).
- 02 tipos de carne no mínimo;
(gado. outro tipo podendo ser:
frango, porco ou peixe);
- 01 copo de suco ou refrigerante
de 350 ml;

-  02 sobremesas doces a

escolha da contratante;

OBS:

*Deve ser considerado como

unidade de referência para
quantificação uma pessoa adulta;
*As refeições deverão ser
servidas na sede do contratado,
devendo ser preservado a

qualidade e as regras sanitárias.

*0s pratos quentes devem ser
servidos em buffet que permita a
manutenção da temperatura sem

comprometer a qualidade da

refeição.

Total

I IM

BUFFET - SAO VALERIO

Item Quant. Objeto UN Preço

Unit.

Preço

total

01 2000 Refeições contendo no mínimo:

-  mínimo 6 pratos quentes;
(feijão, arroz, macarrão, os

UN

OOGO
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MUNICÍPIO DE PLANALTO
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demais podendo ser: lasanha,
polenta, strogonoff de frango ou
carne, mandioca, batata,

refogado de legumes);
-mínimo 6 tipos de saladas
(alface, tomate, beterraba,
cenoura, repolho, rúcula,

brócolis, couve, maionese).
- 02 tipos de carne no mínimo;
(gado, outro tipo podendo ser:
frango, porco ou peixe);
- 01 copo de suco ou refrigerante
de 350 ml;

-  02 sobremesas doces a

escolha da contratante;

OBS:

*Deve ser considerado como

unidade de referência para
quantificação uma pessoa adulta;
*As refeições deverão ser

servidas na sede do contratado,

devendo ser preservado a

qualidade e as regras sanitárias.

*Os pratos quentes devem ser

servidos em buffet que permita a

manutenção da temperatura sem

comprometer a qualidade da

refeição.

Total

BUFFET - BARRA GRANDE

Objeto Preço

Unit.

Preço

total

Refeições contendo no mínimo:

- mínimo 6 pratos quentes;
(feijão, arroz, macarrão, os

demais podendo ser: lasanha,

polenta, strogonoff de frango ou
carne, mandioca, batata,

refogado de legumes):
-mínimo 6 tipos de saladas

ooe
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(alface, tomate, beterraba,
cenoura, repolho, rúcüla,

brócolis, couve, maionese).
- 02 tipos de carne no mínimo;
(gado, outro tipo podendo ser:
frango, porco ou peixe);
- 01 copo de suco ou refrigerante
de 350 ml;

-  02 sobremesas doces a

escolha da contratante;

OBS:

*Deve ser considerado como

unidade de referência para
quantificação uma pessoa adulta;
*As refeições deverão ser

servidas na sede do contratado,
devendo ser preservado a
qualidade e as regras sanitárias.
*0s pratos quentes devem ser
servidos em buffet que permita a
manutenção da temperatura sem

comprometer a qualidade da

refeição.

Total

VALOR TOTAL: R$ .

VALIDADE DA PROPOSTA:

DATA:

ASSINÁtURA CÕft/l CARIMBO "

00G2
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MUNICÍPtO DE PLANALTO
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Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-mail: planalto@planaltD.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

PROPOSTA DE PREÇOS

/  ̂(SíuÍy^ (Í(pEMPRESA: _

ENDEREÇO: j9 (J ■ ^uL
CNPJ: oy ^
CIDADE: F ESTADO: PR

OBJETO: Credenciamento de empresa especializada visando fornecimento de
lanche e alimentação em marmitex para eventos e refeições tipo buffet livre, para
atender as necessidades das secretarias do Município de Planalto - PR.

LOTE 01 - ALMOÇO OU JANTAR

ITEM

^ 01

QUANT.

5000

UN

UN

OBJETO

Fornecimento de alimentação em

marmitex conforme a seguir:

- Marmitex de isopor com tampa

para alimentação quente

contendo: Arroz, 1 (um) galeto

(coxa ou sobrecoxa). 1 (uma)

linguicinha tipo toscana com no

mínimo 90g (noventa gramas),

refogado com no mínimo 2

legumes (cenoura. brócolis.

batatinha, couve. abobrinha) e

carne moída, com peso mínimo

de 750g (setecentos e cinqüenta

gramas);

- marmitex de alumínio (saladas):

repolho picado fino. tomate

PREÇO

ÜNIT.

PREÇO

TOTAL

00G3
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MUNICÍPIO DE

PLANALTO
1 pcKam o*»»''

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 76.460.526/0001-16

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

picado em rodelas e alface

picada, com peso mínimo de 150

g (cento e cinqüenta gramas).

Deverá acompanhar um mini

refrigerante de no mínimo 200ml

(duzentos mililitros);

Deverá acompanhar uma colher,

garfo e faca de plástico.

ITEIVI QUANT. | UN

LOTE 02 - CAFÉ DA IVIANHÃ

OBJETO

5000 UN Fornecimento de alimentação

(café da manhã), contendo:

-  sanduíche: pão fatiado, com

maionese, 1 (uma) fatia de queijo

mussarela, 1 (uma) fatia de

apresuntado, embalado em

plástico filme.

- café preto com leite, em copo

térmico, levemente adoçado, com

no mínimo 200ml (duzentos

mililitros).

ITEM I QUANT. | UN

LOTE 03 - LANCHE

OBJETO

5000 H Fornecimento de lanche contendo

uma maçã tamanho grande

(mínimo de cento e trinta gramas)

e um picolé de creme (mínimo

TOTAL

UNIT.

TOTAL

UNIT.

00G4



MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 76.460.525/0001-16

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

cinqüenta e cinco gramas).

TOTAL

Item

^ 01

Quant

1000

BUFFET-. CIDADE

Objeto

Refeições contendo no mínimo:

- mínimo 6 pratos quentes;
(feijão, arroz, macarrão, os
demais podendo ser: lasanha,
polenta, strogonoff de frango ou
carne, mandioca, batata,

refogado de legumes);
-mínimo 6 tipos de saladas
(alface, tomate, beterraba,
cenoura, repolho, rúcula,

brócolis, couve, maionese).
- 02 tipos de carne no mínimo;

(gado, outro tipo podendo ser:
frango, porco ou peixe);

- 01 copo de suco ou refrigerante
de 350 ml;

-  02 sobremesas doces a

escolha da contratante;

OBS:

*Deve ser considerado como

unidade de referência para
quantificação uma pessoa adulta;

*As refeições deverão ser

servidas na sede do contratado,
devendo ser preservado a

qualidade e as regras sanitárias.
*0s pratos quentes devem ser

servidos em buffet que permita a

manutenção da temperatura sem

comprometer a qualidade da

refeição.

Total

UN

UN

Preço

Unit.

33/co

Preço

total

<D

0065



lUNIciPiO DE

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 76.460.526/0001-16

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

BUFFET - SAGRADA FAMÍLIA

Objeto UN

Refeições contendo no mínimo: ÜN
-  mínimo 6 pratos quentes;
(feijão, arroz, macarrão, os
demais podendo ser: lasanha,
polenta, strogonoff de frango ou
carne, mandioca, batata,

refogado de legumes);
-mínimo 6 tipos de saladas

(alface, tomate. beterraba,
cenoura, repolho, rúcula,

brócolis, couve, maionese).
- 02 tipos de carne no mínimo;
(gado, outro tipo podendo ser:
frango, porco ou peixe);
- 01 copo de suco ou refrigerante
de 350 ml;

-  02 sobremesas doces a

escolha da contratante;

OBS:

*Deve ser considerado como

unidade de referência para
quantificação uma pessoa adulta;
*As refeições deverão ser
servidas na sede do contratado,

devendo ser preservado a
qualidade e as regras sanitárias.
*0s pratos quentes devem ser

servidos em buffet que permita a
manutenção da temperatura sem

comprometer a qualidade da

refeição.

Total

Preço

Unit.

Preço

total

BUFFET - CENTRO NOVO

Item Quant. Objeto UN Preço

Unít.

OOGG



MUNICÍPIO DE

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ:76.460.526/000M6

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

Refeições contendo no mínimo:
- mínimo 6 pratos quentes;
(feijão, arroz, macarrão, os
demais podendo ser: lasanha,
polenta, strogonoff de frango ou
carne, mandioca, batata,

refogado de legumes);
-mínimo 6 tipos de saladas
(alface, tomate, beterraba,
cenoura, repolho, rúcula,

brócolis, couve, maionese).
- 02 tipos de carne no mínimo;
(gado, outro tipo podendo ser:
frango, porco ou peixe);
- 01 copo de suco ou refrigerante
de 350 ml;

-  02 sobremesas doces a

escolha da contratante;

OBS:

*Deve ser considerado como

unidade de referência para
quantificação uma pessoa adulta;
*As refeições deverão ser

servidas na sede do contratado,

devendo ser preservado a

qualidade e as regras sanitárias.
*0s pratos quentes devem ser
servidos em buffet que permita a
manutenção da temperatura sem

comprometer a qualidade da

refeição.

Total

BUFFET - SAO VALERIO

Objeto UN

Refeições contendo no mínimo: UN

- mínimo 6 pratos quentes;
(feijão, arroz, macarrão, os

Preço

Unit.

Preço

total

00G7



MUNICÍPIO DE

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ; 75.460.525/000M6

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

demais podendo ser: lasanha,
polenta, strogonoff de frango ou
carne, mandioca, batata,

refogado de legumes);
-mínimo 6 tipos de saladas
(alface, tomate, beterraba,
cenoura, repolho, rúcula,

brócolis, couve, maionese).
- 02 tipos de carne no mínimo;
(gado, outro tipo podendo ser:
frango, porco ou peixe);
- 01 copo de suco ou refrigerante
de 350 ml;

-  02 sobremesas doces a

escolha da contratante;

OBS:

*Deve ser considerado como

unidade de referência para
quantificação uma pessoa adulta;
*As refeições deverão ser

servidas na sede do contratado,
devendo ser preservado a
qualidade e as regras sanitárias.
*Os pratos quentes devem ser

servidos em buffet que permita a
manutenção da temperatura sem

comprometer a qualidade da

refeição.

Total

BUFFET - BARRA GRANDE

Objeto

Refeições contendo no mínimo:
- mínimo 6 pratos quentes;
(feijão, arroz, macarrão, os
demais podendo ser: lasanha,
polenta, strogonoff de frango ou
carne, mandioca, batata,

refogado de legumes);
-mínimo 6 tipos de saladas

Preço

Unit

Preço

total

.  00G8
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MUNICÍPIO OE
PLANALTO

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 76.450.526/0001-16

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

(alface, tomate, beterraba,
cenoura, repolho, rúcula,

brócolis, couve, maionese).
- 02 tipos de carne no mínimo;
(gado, outro tipo podendo ser:
frango, porco ou peixe);
- 01 copo de suco ou refrigerante
de 350 ml;

-  02 sobremesas doces a

escolha da contratante;

OBS:

*Deve ser considerado como

unidade de referência para
quantificação uma pessoa adulta;
*As refeições deverão ser
servidas na sede do contratado,
devendo ser preservado a
qualidade e as regras sanitárias.
*0s pratos quentes devem ser

servidos em buffet que permita a
manutenção da temperatura sem

comprometer a qualidade da

refeição.

Total

VALOR TOTAL: R$

VALIDADE DA PROPOSTA;

DATA:

ASSINATU M CARIMBO

Q0G9
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município de

município de planalto
CNPJ:76.460.526/OOOM6

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

PROPOSTA DE PREÇOS

EMPRESA: ??

ENDEREÇO: U4l£^-í'õ>
CNPJ: Oé', éJJ- (POO-/- ^^
CIDADE: fl^/>y^L-rz> ESTADO:PR

OBJETO: Credenciamento de empresa especializada visando fornecimento de
lanche e alimentação em marmitex para eventos e refeições tipo buffet livre, para
atender as necessidades das secretarias do Município de Planalto - PR.

BUFFET - SAO VALERIO

Item Quant. Objeto UN Preço

Unit

Preço

total

01 2000 Refeições contendo no mínimo:

- mínimo 6 pratos quentes;

(feijão, arroz, macarrão, os

demais podendo ser: lasanha,

polenta, strogonoff de frango ou
carne. mandioca, batata,

refogado de legumes);

-mínimo 6 tipos de saladas

(alface, tomate, beterraba,

cenoura, repolho, rúcula.

brócolis, couve, maionese).
- 02 tipos de carne no mínimo;

(gado. outro tipo podendo ser:

frango, porco ou peixe);
- 01 copo de suco ou refrigerante

de 350 ml;

UN S3.0COO'

0070
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MUNICÍPIO DE

PLANALTO

município de planalto
CNPJ: 76.460.525/0001-16

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

-  02 sobremesas doces a

escolha da contratante;

OBS:

*Deve ser considerado como

unidade de referência para
quantificação uma pessoa adulta;
*As refeições deverão ser

servidas na sede do contratado,

devendo ser preservado a
qualidade e as regras sanitárias.

*0s pratos quentes devem ser

servidos em buffet que permita a

manutenção da temperatura sem

comprometer a qualidade da

refeição.

Total 03-000.0^

VALOR TOTAL; R$ :^S,(X>0-(2^

VALIDADE DA PROPOSTA:

DATA:

5^ÃR MBO

0071



MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ; 76.450.526/0001-15

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

PROPOSTA DE PREÇOS

EMPRESA: t:^a hríL Ách
ENDEREÇO: ^ \ v o u A.^fVj* ájò C,uJ c\ I í

CNPJ: 3(j/. r^oo/ /g

CIDADE: ESTADO: PR

OBJETO: Credenciamento de empresa especializada visando fornecimento de
lanche e alimentação em marmitex para eventos e refeições tipo buffet livre, para
atender as necessidades das secretarias do Município de Planalto - PR.

LOTE 01 - ALMOÇO OU JANTAR

ITEM

01

QUANT.

5000

UN

UN

OBJETO

Fornecimento de alimentação em

marmitex conforme a seguir:

- Marmitex de isopor com tampa

para alimentação quente

contendo: Arroz. 1 (um) galeto

(coxa ou sobrecoxa), 1 (uma)

linguicinha tipo toscana com no

mínimo 90g (noventa gramas),

refogado com no mínimo 2

legumes (cenoura, brócolis,

batatinha, couve, abobrinha) e

carne moída, com peso mínimo

de 750g (setecentos e cinqüenta

gramas):

- marmitex de alumínio (saladas):

repolho picado fino, tomate

PREÇO

UNIT.

PREÇO

TOTAL

0072



MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ; 76.460.526/000M6

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

picado em rodelas e alface

picada, com peso mínimo de 150

g (cento e cinqüenta gramas).

Deverá acompanhar um mini

refrigerante de no mínimo 200ml

(duzentos mllilitros);

Deverá acompanhar uma colher,

garfo e faca de plástico.

ITEM I QUANT. | UN

LOTE 02 - CAFÉ DA MANHÃ

OBJETO

ITEM I QUANT. | UN

LOTE 03 - LANCHE

OBJETO

5000 H Fornecimento de lanche contendo

uma maçã tamanho grande

(mínimo de cento e trinta gramas)

e um picolé de creme (mínimo

TOTAL

UNIT.

5000 UN Fornecimento de alimentação

(café da manhã), contendo:

- sanduíche: pão fatiado, com

maionese, 1 (uma) fatia de queijo

mussarela, 1 (uma) fatia de

apresuntado, embalado em

plástico filme.

- café preto com leite, em copo

térmico, levemente adoçado, com

no mínimo 200ml (duzentos

mllilitros).

TOTAL

UNIT.

0073



MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 76.460.526/0001-15

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

cinqüenta e cinco gramas).

TOTAL

BÜFFET-CIDADE

Objeto

Refeições contendo no mínimo:

- mínimo 6 pratos quentes;
(feijão, arroz, macarrão, os
demais podendo ser: lasanha,
polenta, strogonoff de frango ou
carne, mandioca, batata,

refogado de legumes);
-mínimo 6 tipos de saladas

(alface, tomate, beterraba,
cenoura, repolho, rúcula,

brócolis, couve, maionese).
- 02 tipos de carne no mínimo;
(gado, outro tipo podendo ser:
frango, porco ou peixe);
- 01 copo de suco ou refrigerante
de 350 ml;

-  02 sobremesas doces a

escolha da contratante;

OBS:

*Deve ser considerado como

unidade de referência para
quantificação uma pessoa adulta;
*As refeições deverão ser

servidas na sede do contratado,
devendo ser preservado a

qualidade e as regras sanitárias.
*0s pratos quentes devem ser
servidos em buffet que permita a
manutenção da temperatura sem
comprometer a qualidade da

refeição.

Total

Preço

Unit.

Preço

total

0074



lUNIÇÍPIO Di

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

BUFFET - SAGRADA FAMÍLIA

Objeto ^ UN

Refeições contendo no mínimo: UN

- mínimo 6 pratos quentes;
(feijão, arroz, macarrão, os
demais podendo ser: lasanha,
polenta, strogonoff de frango ou
carne, mandioca, batata,

refogado de legumes);
-mínimo 6 tipos de saladas
(alface, tomate, beterraba,
cenoura, repolho, rúcula,

brócolis, couve, maionese).
- 02 tipos de carne no mínimo;
(gado, outro tipo podendo ser:
frango, porco ou peixe);
- 01 copo de suco ou refrigerante
de 350 ml;

-  02 sobremesas doces a

escolha da contratante;

OBS:

*Deve ser considerado como

unidade de referência para
quantificação uma pessoa adulta;
*As refeições deverão ser

servidas na sede do contratado,

devendo ser preservado a
qualidade e as regras sanitárias.
*0s pratos quentes devem ser

servidos em buffet que permita a
manutenção da temperatura sem

comprometer a qualidade da

refeição.

Total

Preço

Unit.

Preço

total

BUFFET - CENTRO NOVO

Objeto I [ Preço Preço

Unit. total

0075
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MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 76.450.526/0001-16

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

Refeições contendo no mínimo:

-  mínimo 6 pratos quentes;
(feijão, arroz, macarrão, os

demais podendo ser: lasanha,
polenta, strogonoff de frango ou
carne, mandioca, batata,

refogado de legumes);
-mínimo 6 tipos de saladas

(alface, tomate, beterraba,
cenoura, repolho, rúcula,

brócolis, couve, maionese).
- 02 tipos de carne no mínimo;
(gado, outro tipo podendo ser:

frango, porco ou peixe);
- 01 copo de suco ou refrigerante
de 350 ml;

-  02 sobremesas doces a

escolha da contratante;

OBS:

*Deve ser considerado como

unidade de referência para
quantificação uma pessoa adulta;
*As refeições deverão ser

servidas na sede do contratado,

devendo ser preservado a
qualidade e as regras sanitárias.
*Os pratos quentes devem ser

servidos em buffet que permita a

manutenção da temperatura sem

comprometer a qualidade da

refeição.

Total

BUFFET - SAO VALERIO

Objeto UN

Refeições contendo no mínimo: UN

- mínimo 6 pratos quentes;
(feijão, arroz, macarrão, os

Preço

Unit

Preço

total

0076
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MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ; 76.460.526/0001-16

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

demais podendo ser: lasanha,
polenta, strogonoff de frango ou
carne, mandioca. batata,

refogado de legumes);
-mínimo 6 tipos de saladas
(alface. tomate, beterraba,
cenoura, repolho. rúcula,

brócolis. couve, maionese).
- 02 tipos de carne no mínimo;
(gado, outro tipo podendo ser:
frango, porco ou peixe);
- 01 copo de suco ou refrigerante
de 350 ml;

-  02 sobremesas doces a

escolha da contratante;

OBS:

*Deve ser considerado como

unidade de referência para
quantificação uma pessoa adulta;
*As refeições deverão ser

servidas na sede do contratado,

devendo ser preservado a

qualidade e as regras sanitárias.
*0s pratos quentes devem ser

servidos em buffet que permita a

manutenção da temperatura sem

comprometer a qualidade da

refeição.

Total

BUFFET - BARRA GRANDE

Objeto

Refeições contendo no mínimo:

- mínimo 6 pratos quentes;
(feijão, arroz, macarrão, os
demais podendo ser: lasanha,
polenta. strogonoff de frango ou
carne, mandioca, batata,

refogado de legumes);
-mínimo 6 tipos de saladas

Preço

Unit.

Preço

total

0077



MUNICÍPIO DE

PLANALTO

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 75,460.526/0001-15

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

(alface, tomate, beterraba,
cenoura. repolho, rúcula,

brócolis, couve, maionese).
- 02 tipos de carne no mínimo;
(gado, outro tipo podendo ser:
frango, porco ou peixe);
- 01 copo de suco ou refrigerante
de 350 ml;

-  02 sobremesas doces a

escolha da contratante;

OBS:

*Deve ser considerado como

unidade de referência para
quantificação uma pessoa adulta;
*As refeições deverão ser

servidas na sede do contratado,

devendo ser preservado a
qualidade e as regras sanitárias.

*0s pratos quentes devem ser
servidos em buffet que permita a

manutenção da temperatura sem

comprometer a qualidade da

refeição.

Total

VALOR TOTAL: R$

VALIDADE DA PROPOSTA: dXOL^

data: og<o( l5)oa^ ■

ASSINATURA COM CARIMBO

0078
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PLA^Pl^

município de planalto
CNPJ:75.460.526/000M6

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

PROPOSTA DE PREÇOS

EiviPREáAry/?icl5:, TT)-

ENDERECO:k\/.

CNPJ: /QXIA -

CIDADE: - r/' ESTADO: PR

OBJETO: Credenciamento de empresa especializada visando fornecimento de
lanche e alimentação em marmitex para eventos e refeições tipo buffet livre, para
atender as necessidades das secretarias do IVIunicípio de Planalto - PR.

LOCAL:■êjyvii/lô Í\W<9
Item Quant Objeto UN Preço

Unít.
Preço
total

01 2000 Refeições contendo no mínimo:
-  mínimo 6 pratos quentes;
(feijão, arroz, macarrão, os
demais podendo ser: lasanha,
polenta, strogonoff de frango ou
carne, mandioca, batata,
refogado de legumes);
-mínimo 6 tipos de saladas
(alface, tomate, beterraba,
cenoura, repolho, rúcula,
brócolis, couve, maionese).
- 02 tipos de carne no mínimo;
(gado, outro tipo podendo ser:
frango, porco ou peixe);
- 01 copo de suco ou refrigerante
de 350 ml;

OBS:
*Deve ser considerado como
unidade de referência para
quantificação uma pessoa adulta;
*As refeições deverão ser
servidas na sede do contratado,
devendo ser preservado a
qualidade e as regras sanitárias.
*0s pratos quentes devem ser

UN

nn?



MUNICÍPIO DE

PLANALTO

município de planalto
CNPJ: 76.460.526/000M6

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

servidos em buffet que permita a
manutenção da temperatura sem
comprometer a qualidade da
refeição.

Total
5^.ccn,«r-

VALOR TOTAL: R$ ̂ R.Cm.OO

VALIDADE DA PROPOSTA: ] OmB"

DATA:

ASSINATURA COM CARIMBO

' - 0080
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MUNICÍPIO DE

PLANALTO
WiN>liliN>f«-we Í*roM»JTtm4Í^^

município de planalto
CNPJ: 76,460.526/0001-15

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

PROPOSTA DE PREÇOS

EMPRESA: / UO

ENDEREÇO: r^^,nAc/(P //T/X
CNPJ: n '/c<CÒ
CIDADE ESTADO:PR

OBJETO: Credenciamento de empresa especializada visando fornecimento de
lanche e alimentação em marmitex para eventos e refeições tipo buffet livre, para
atender as necessidades das secretarias do Município de Planalto - PR.

LOCAL:

Item Quant. Objeto UN Preço
Unit.

Preço
total

01 2000 Refeições contendo no mínimo:
-  mínimo 6 pratos quentes;
(feijão, arroz, macarrão, os
demais podendo ser: lasanha,
polenta, strogonoff de frango ou
carne, mandioca, batata,
refogado de legumes);
-mínimo 6 tipos de saladas
(alface, tomate, beterraba,
cenoura, repolho, rúcula,
brócolis, couve, maionese).
- 02 tipos de carne no mínimo;
(gado, outro tipo podendo ser:
frango, porco ou peixe);
- 01 copo de suco ou refrigerante
de 350 ml;

OBS:

*Deve ser considerado como

unidade de referência para
quantificação uma pessoa adulta;
*As refeições deverão ser
servidas na sede do contratado,
devendo ser preservado a
qualidade e as regras sanitárias.
*Qs pratos quentes devem ser

UN
O
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município de planalto
CNPJ:76.460.526/000M6

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

servidos em buffet que permita a
manutenção da temperatura sem
comprometer a qualidade da
refeição.

Total

VALOR TOTAL: R$ 5^

VALIDADE DA PROPOSTA:

DATA: 'Yô ~n7 ̂

assinaturM CARIMBO

' 0082



MUNICÍPIO DE

PLANALTO

município de planalto
CNPJ:76.450.526/000M6

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

EMPRESA:

PROPOSTA DE PREÇOS

ENDEREÇO: C yg; ̂
CNPJ:_

CIDADE: ESTADO: PR

OBJETO: Credenciamento de empresa especializada visando fornecimento de
lanche e alimentação em marmitex para eventos e refeições tipo buffet livre, para
atender as necessidades das secretarias do Município de Planalto - PR.

LOCAL

Item Quant Objeto UN Preço
Unít.

Preço
total

01 2000 Refeições contendo no mínimo:
- mínimo 6 pratos quentes;
(feijão, arroz, macarrão, os
demais podendo ser: lasanha,
polenta, strogonoff de frango ou
carne, mandioca, batata,
refogado de legumes);
-mínimo 6 tipos de saladas
(alface, tomate, beterraba,
cenoura, repolho, rúcula,
brócolis, couve, maionese).
- 02 tipos de carne no mínimo;
(gado, outro tipo podendo ser:
frango, porco ou peixe);
- 01 copo de suco ou refrigerante
de 350 ml;

OBS:

*Deve ser considerado como

unidade de referência para
quantificação uma pessoa adulta;
*As refeições deverão ser
servidas na sede do contratado,
devendo ser preservado a
qualidade e as regras sanitárias.
*0s pratos quentes devem ser

UN

0083



município de planalto
CNPJ: 76.460.526/0001-16

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

servidos em buffet que permita a
manutenção da temperatura sem
comprometer a qualidade da
refeição.

Total

VALOR TOTAL: R$

VALIDADE DA PROPOSTA:

DATA:

ASSINATURA COM CARIMBO

0084



MUN CIPIO DE

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 75,460.526/0001-16

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

PROPOSTA DE PREGOS

ENDEREÇO:

EMPRESA;

CNPJ: Jj2CoÍ^3Á
P

CIDADE:! ESTADO: PR

OBJETO; Credenciamento de empresa especializada visando fornecimento de
lanche e alimentação em marmitex para eventos e refeições tipo buffet livre, para
atender as necessidades das secretarias do Município de Planalto - PR.

LOCAL

Item Quant. Objeto UN Preço
Unít.

Preço
total

6$r0OO01 2000 Refeições contendo no mínimo:
- mínimo 6 pratos quentes;
(feijão, arroz, macarrão, os
demais podendo ser: lasanha,
polenta, strogonoff de frango ou
carne, mandioca, batata,

refogado de legumes);
-mínimo 6 tipos de saladas
(alface, tomate, beterraba,
cenoura, repolho, rúcula,
brócolis, couve, maionese).
- 02 tipos de carne no mínimo;
(gado, outro tipo podendo ser:
frango, porco ou peixe);
- 01 copo de suco ou refrigerante
de 350 ml;

OBS:

*Deve ser considerado como

unidade de referência para
quantificação uma pessoa adulta;
*As refeições deverão ser
servidas na sede do contratado,

devendo ser preservado a
qualidade e as regras sanitárias.
*0s pratos quentes devem ser

UN
Of

gv

ms



MUNICÍPIO DE

município de planalto
CNPJ: 76.460.526/0001-16

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

servidos em buffet que permita a
manutenção da temperatura sem
comprometer a qualidade da
refeição.

Total

/olOOO.VALOR TOTAL: R$,

VALIDADE DA PROPOSTA: / A

DATA:

Assinatura ccím CARy(/iBO
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PLANALt^
Mmt*'

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ:76.460.526/000M6

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

PROPOSTA DE PREÇOS

EMPRESA: P S&n aUjcOUr^^T O xWY3,^^i-Q^.

ENDEREÇO: tí/Q As, $^9^ Cnrá^S)
CNPJ: ̂ .6. ̂ ^6.90<3.

CIDADE: fOnr^r^Qá^/fÇ^ ESTADO: PR

OBJETO: Credenciamento de empresa especializada visando fornecimento de
lanche e alimentação em marmitex para eventos e refeições tipo buffet livre, para
atender as necessidades das secretarias do Município de Planalto - PR.

LOCAL: CvOoCMl

item Quant. Objeto UN Preço
Unit.

Preço
total

01 2000 Refeições contendo no mínimo:
- mínimo 6 pratos quentes;
(feijão, arroz, macarrão, os
demais podendo ser: lasanha,
polenta, strogonoff de frango ou
carne, mandioca, batata,
refogado de legumes);
-mínimo 6 tipos de saladas
(alface, tomate, beterraba,
cenoura, repolho, rúcula,
brócolis, couve, maionese).
- 02 tipos de carne no mínimo;
(gado, outro tipo podendo ser:
frango, porco ou peixe);
- 01 copo de suco ou refrigerante
de 350 ml;

OBS:

*Deve ser considerado como

unidade de referência para
quantificação uma pessoa adulta;
*As refeições deverão ser
servidas na sede do contratado,
devendo ser preservado a
qualidade e as regras sanitárias.
*Qs pratos quentes devem ser

UN

5G.oo<=>,^O
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r

MUNICÍPIO DE

município de planalto
CNPJ:76.460.526/000M6

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

servidos em buffet que permita a
manutenção da temperatura sem
comprometer a qualidade da
refeição.

Total àS.ooo.tíiJ

VALOR TOTAL: R$

VALIDADE DA PROPOSTA: Qj cLclt^

DATA: g oU L)tXí2jc9jbJ\

assuQatura com carimbo

' 25.235.902/0001-38 ̂

PLANALTO SHAWARMA
ALIMENTOS LTDA.

AV. RIO GRANDE DO SUL. 917
Or>Kf:gRCíAL V CENTRO

•  00S8



Planalto/PR, 01 de fevereiro de 2023.

AO MUNICÍPIO DE PIANALTO/PR

Ref,: contrato administrativo ns 71/2022 - tnexlgibilidade 11/2022

PLANALTO SHAWARMA ALIMENTOS, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no

CNPJ sob o ns 25.235.902/0001-38, com endereço sito à Avenida Rio Grande do Sul, centro,
Planalto/PR, vem respeitosamente através de sua sócia, apresentar pedido de REEQUÍLIBRIO
ECONÔMICO FINANCEIRO, pelas razões que passa a expor.

A empresa, ora Requerente participou do chamamento público ns 02/2022, tendo
realizado o credenciamento para fornecimento de lanches e de alimentação em marmitex a
eventos realizados pelo Município de Planalto/PR.

O credenciamento da empresa Requerente ocorreu em 25 de fevereiro de 2022,
celebrando com o Município de Planalto o contrato administrativo nS 71/2022 em 08 de março
de 2022, com vistas ao fornecimento de alimentação em marmitex da seguinte forma e valor:

DESCRIÇÃO VALOR UNITÁRIO

Fornecimento de alimentação em marmitex conforme a seguir: -
Marmitex de isopor com tampa para alimentação quente contendo:
Arroz, 1 (um) galeto (coxa ou sobrecoxa), 1 (uma) linguicinha tipo
toscana com no mínimo 90g (noventa gramas), refogado com no
mínimo 2 legumes (cenoura, brócolis, batatinha, couve, abobrinha) e
carne moída, com peso mínimo de 750g (setecentos e cinqüenta
gramas); - marmitex de alumínio (saladas): repolho picado fino, tomate
picado em rodelas e alface picada, com peso mínimo de 150 g (cento e
cinqüenta gramas). Deverá acompanhar um mini refrigerante de no
mínimo 200ml (duzentos mililitros); Deverá acompanhar uma colher
garfo e faca de plástico.

R$ 17,50

Ocorre que o preço contratualizado não mais se compactua com o valor de mercado,
visto que no último ano o setor de alimentos sofreu com alta inflação, fato que reflete
diretamente nos custos dos insumos para fornecimento dos alimentos em marmitex.

Em breve análise aos meios de comunicação é possível verificar notícias da inflação

ocorrida no setor alimentício:

*  0089



Inflação dos alimentos é a
maior até setembro desde o

início do Plano Real

Í.coií.iiafk

immu

miao > SEfííc

€OW 1 [SACARA

Alta de alimentos é mais que o dobro da inflação em 2022

í iv^Ulk! fcr!:'í.]íil

A alta dos Insumos Impede a continuidade do que foi pactuado nos preços

originariamente propostos. Afinal, tratam-se de reflexos imprevisíveis na época do
credenciamento.

É completamente temerário manter a continuidade do contrato, sem que a equação
econômico-financeíra prevaleça, dando espaço a preços irrisórios e Insuficientes a mantes as

despesas mínimas da empresa contratado, sendo necessário a realização do reequilíbrio
econômico financeiro do presente contrato.

Pelo exposto requer a revisão do contrato para que seja implementado o reequilíbrio
econômico financeiro.

Termos em que, pede deferimento.

Planalto, 01 de fevereiro de 2023.

CLAUDETE TERESINHA KUNZ LABONDE

SÓCIA

^  0090



Planalto - PR, 03 de fevereiro de 2023.

AO município de planalto - PR

PEDIDO DE REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO REFERENTE AO
CONTRATO N° 165/2021 - PREGÃO PRESENCIAL N° 30/2020.

A empresa EDERSON JAKOBSEN, com inscrição no CNPJ n° 08.796.887/0001-88 com
sede na Avenida Rio Grande do Sul, 1618, Centro, município de Planalto, estado do Paraná,
vem respeitosamente por meio deste, apresentar pedido de Reequilíbrio Econômico
Financeiro do referido contrato.

Em 02 de setembro de 2020, a requerente participou do Pregão Presencial n°30/2020, onde
sagrou-se vencedora, para o fornecimento de refeições, sistema self-service, no perímetro
urbano da cidade de Planalto-PR, da seguinte forma e valor:

roduto/servip.í:-|^^^ .,,.alor ünitáric|i

Refeições ( NA SEDE DA EMPRESA) contendo no mínimo: - mínimo 6 R$ 18,45
pratos quentes; (feijão, arroz, macarrão, lasanha, polenta, strogonoff de
frango ou carne de gado);

-mínimo 6 tipos de saladas (alface, tomate, beterraba, cenoura, repolho,
rúcula).

- 03 tipos de carne no mínimo; (frango, gado e porco, podendo ser um
desses por peixe);

- 01 copo de suco ou refrigerante de 350 ml;

- 02 sobremesas doces a escolha da contratante;

OBS:

*Deve ser considerado como unidade de referência para quantificação uma
pessoa adulta;

*As refeições deverão ser servidas na sede do contratado, devendo ser
preservado a qualidade e as regras sanitárias.

*Os pratos quentes devem ser servidos em buffet que permita a manutenção
da temperatura sem comprometer a qualidade da refeição.



Desde então a empresa vem cumprindo o contrato e seus termos aditivos. Ocorre que o valor
contratualizado não condiz mais com o praticado no mercado atualmente, devido à alta

inflação do ultimo ano no setor de alimentos, como é sabido diante de todas as noticias, o que
acarreta aumento no custo direto do fornecimento das refeições.

Diante do exposto, requer o Reequilíbrio Econômico Financeiro, a fim de manter as despesas
mínimas do referido contrato.

Termos em que, pede deferimento.

Ederson Jákobsen

Representante Legal

0032



ata de registro de preços N" 62/2Ü22
REFERENTE EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N" 33/2022

Aos 14 dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, o MUNICÍPIO DE REALEZA
- PR, Pessoa Jurídica de direito Público Interno, com sede na Rua Barão do Rio Branco, 3507,
inscrito no CNPJ: 76.205.673/0001-40, Fundo Municipal de Saúde de Realeza, CNPJ;
09.158.413/0001 -73, com sede na Rua Soares Raposo, 3807 - Centro Cívico, Realeza/PR - CEP.
85.770-000 e Fundo Municipal de Assistência Social de Realeza . CNPJ; 16.850.381/0001-38,
com sede na Rua Barão do Rio Branco. 3507 - Centro Cívico Realeza/PR - CEP: 85.770-000,
neste ato devidamente representado pelo Prefeito. Senhor PAULO CÉZAR CASARIL,
brasileiro, casado, portador do documento de Identidade RG 1.663.14B-5/SSP-PR, CPF.
369.757.329-04. residente e domiciliado na Rua Progresso N° 2467, Ap 201, Loteamento Jardim

Marchese, iia cidade de Realeza/PR., em face da classificação das propostas apresentada no

Pregão Presenciai N" 33/2022, por deliberação do Pregoeiro, devidamente homologada e
publicada no Diário Oficial do Município de Realeza, 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.

DETENTORA DA ATA: NEIDE FARIAS, Inscrita no CNPJ sob n^ 28.689.828/0001-18,

com sede na Rua Maua, 2962 - CEP: 85770000 - Bairro: Centro, Realeza/PR, neste ato

representado por seu representante legal Sr(a). NEIDE FARIAS, portador(a) do RG n .
2065056299. e do CPF/MF n®.939.374.660-53, residente e domiciliado na Rua Maua, 2962

Lanchonete - CEP: 85770000 - Bairro: Centro. Realeza/PR.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

A presente Ata tem por objeto a formação de Registro de Preços pam eventual aquisição de
Marmitas prontas para o consumo, almoço no loca! da empresa e almoços para eventos em
atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Viação, Obras e Urbanismo, para
fornecimento eventual e parcelado durante a vigência da Ata de Registro de Preços, conforme
necessidade da Secretaria; conforme edital e proposta que ticam fazendo parte integrante deste
instmmenio.

PARÁGRAFO ÚNICO

ÜKC Código ̂

^ço

■ ■■

jHodmôV!
'

toedida

LOTE;

0Í)1

Lote Oül

70818 FORNECIMENTO OF ALMOÇOS NOS
LOCAIS DE REALIZAÇÃO DOS EVENTOS,
definidos pela administração municipal, os
almços deverão oteita no ininimo os seguintes
pratos; .1 tipos de carne, arroz, lasanha . farofa, 5
tipos de salada. inaioncJe. feijão, pão e cuca
dever.i estar incluso no preço a montagem do

RESTALR

ANTE E

PIZZARIA

SABOR DO

SUL

ÜNID :.6:5.oo 11.80 78.225,00
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" salào dc refeição, com fomccimcmo de louças
talhems, toalhas e copos

708«)9 'fornecimento DE ALMOÇOS NC
iScAL DA EMPRESA CONTR-ATADA. OS
ALMOÇOS deverão ofertar no mínimo os
seguintes pratos; com 3 tipos dc camc,arroz
lasanha, farofa. 5 tipos de salada, maionese
feijão, pão e cuca e bebidas
FORNECIMENTO DE ALMOÇOS NOS
LOCAIS DE REALIZAÇÃO DOS EVENTOS,
definidos pela administração municipal, os
almços deverão ofcita no mínimo os seguintes
pratos; 3 tipos de carne, arroz, lasanha. farofa, 5
tipos de salada, maionede, feijão, pão e cuca.
deverá estar incluso no preço a montagem do
salào de refeição, com fornecimento de louças.
talheres, toalhas c copos

)RESTAUR

ANTE E
piZZARlA
SABOR DO
SUL

IJNID 1.300.00 22.00 28.600.00

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FORMA DE FORNECIMENTO E PRAZO
A foima de fornecimento/retirada e prazo de entrega do objeto acima mencionado se fará de
acordo com o Edital do presente certame.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR
Valor total da ATA; R$ 132.900,00 (Cento e Trinta e Dois Mil e Novecentos Reais).

PARÁGRAFO PRIMEIRO

Este instrumento de registro de preços não obriga a Administração a firmar as contratações com
a Detentora da Ata, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, ̂ segurados, nesta
hipótese, a preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos do
parágrafo quarto, artigo 15, da Ui Federal n» 8.666/93 e suas alterações.

PARÁGRAFO SEGUNDO

O órgão Gerenciador realizara publicação trimestral dos preços registrados no Diano Oficial do
Município.

PARÁGRAFO TERCEIRO

Os preços registrados serão confrontados periodicamente, verificando a compatibilidade com os
praticados no mercado e assim controlados pela Administração.

PARÁGRAFO QUARTO

A administração Municipal, no caso de comprovação dos preços registrados serem maiores que
os vigentes no mercado, convocarão o (s) signatário (s) da Ata de Registro de Preços para.
promover a renegociação dos preços de forma a tomá-los compatíveis com os de mercado.

PARÁGRAFO QUINTO

Em caso de recusa do (s) signatário (s) da Ata em aceitar a renegociação, o Município procedera
a aquisição do (s) item (ns) por outros meios, respeitando o disposto na legislação vigente.

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, CONDIÇÕES DE
PAGAMENTO E REAJUSTE

Serão utilizados recursos livres, recursos do Bloco dc Custeio das ASPS, recursos 25% educação,
recursos 15% da saúde e recurso Taxas pelo Poder de Polícia e a despesa da presente Licitação

'-009^



ocorrerá à conta das seguintes dotaçoes:

Exercício

Exercício

Exercício

Exercício

Exercício

Exercício

Exercício

Exercício

Exercício

Excrcicío

Exercício

Exercício

Exercício

Exercício

Exercício

Exercício

Exercício

Exercício

Exercício

02.001-04.122-0401.2013.3.3.90.39.00.00

03.001.04.122.040-. 1021.3 3-90.39.00.00
05.001.04.122.0402.1021.3.3.90.39.00.00
or. 001.12,301.1201-2075.3.3.911.39-00.00

" 06.001.12.361.12OI,2O75..t.3.90.39.QO.00
00 001,12.361.1201.2075,3.3,90.-39.00.00
06.002.13.392,1301,20S4.3,3-90.39.00£0_

07.001.10.301.1001.2057.3.3.90.39.00.00
07.001.10.301.1001.2057.3,3-90.39.00.00

08.00 i .26.782.2601.2151.3.390.39.00.00
08.002.15.452.1501.2097.3.390.39.00.00

09.001,22.661.2201.2135.3.3.90.39.00.00
10.001.08,244.0801.2029,3,3.90.39.00.00

03.001.04,182.0402.2022.3.3.90,39.00.00

06.001.12.365.1201.2080.3.3.90.39.00.00
06.003.27-812,2701.2157.3,3.90.39.00.00

07.001.10.302.1001,2053.3.3.90.39.00.00

09.001.11.334.2201.2136.3.3.9n.3').00-00
10,001.08.241.0801.2033.3.3.90.39,00.00

10.00t.08.243.0802.2040.3-3.90.39.0().00

i 0.001.08.243.0801.6032.3.3.90..39,()0.0(r
10,001.08.243,0802.6039,3.3,90,39.00.00

10.001,08.244,0801,2031.3.3.90.39,QO,00

08.001,26,782.2601,2147.3.390.39,00.00

Em exercícios fiituros. correspondentes à vigência do contrato, a despesa ocoaerá a conta de
dotações orçamentárias próprias para atendimento de despesas da mesma natttreza.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

O pagamento será efetuado através de transferência eletrônica, para conta em nome da Pessoa
Jurídica coiuratada, no prazo máximo de Trinta (30) dias a contar do recebimento definitivo.

parágrafo segundo ,

A vencedora do certame deverá apresentar, no departamento dc Compras, as notas tiscais
relativos ao produto, acompanhadas das certidões (FGTS, INSS. TRABALHISTA, FEDERAL,
ESTADUAL E MUNICIPAL) em validade para o pagamento.

PARÁGRAFO TERCEIRO

Na falta de apresentação dos documentos indicados no Parágrafo Terceiro, ou se irregulares,
ficará o pagamento suspenso até o cumprimento da exigência.

FARÁGR.AFO QUARTO - h
Os preços firmados entre os contratantes não serão passíveis de reajustes durante a vigência da
Ata dc Registro de Preços.

PARÁGRAFO QUINTO

A empresa contratada poderá, desde que justificada a necessidade, protocolar por escnto pedido
de reequilibrio econòmico-financeiro, devidamente instruído com provas do efetivo aumento dos
preços dos produtos e serviços, as quais deverão ser analisadas pela administração municipal no

0095



p™ 20 di.. po, idd..empresa para complemendiçao das pro^^ conlraiada deverá manter o regular
de recQuilíbrio econômico-finaiiceiro. a p .• i */>
fornecimento dos produtos, sob pena de incidir nas penas de mad.mplemento.

Orrrlnd^Ws!«amento por culpa exclusiva do CONTRATANTE, o valor devido será
atualizado financeiramente, entre as datas do vencimento e do efetivo pagamento, de acordo co
a variação "pro rata tempore" do IGP-M - índice Geral de Preços do Mercado.

parágrafo sétimo . ^

Ao emitir a nota fiscal deverá a empresa enviar a mesma, no dia da emissão e vta e-mai
r.nnmr«s@reale7.a.Dr.gov.brl. Caso a contratada não receba a confirmação do recebimento d
docuLnto fiscal, deverâ entrar em contato com o Departamento de Compras deste Município
para evitar qualquer prejuízo às parles. Contato: (46 3543-1122).

parágrafo oitavo

0 faturamento deverá ser feito através de nota fiscal da empresa e devera conter;
1 - A modalidade e o número da Licitação;
n - O número da Ata, número do Pedido de Fomecimento (ou ofício) e número do empenho;
III - A descrição do item. A descrição do produto deverá obrigatoriamente, ser precedida da
descrição constante na Ata de Registro de Preços;
IV - Valor unitário (conforme a Ata de Registro de Preços), c valor total,
V - O Banco, número da agência e da conta corrente da CONTRATADA.

CLÁUSULA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA
A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos causados a CONTRATA
ou a terceiros, decorrentes da execução deste contrato, inclusive acidentes, mortes, perdas e

^  destruições parciais ou totais, isentando a Contratante de todas as reclamações que possam surgir,
consequentemente, a este contrato, ainda que tais reclamações sejam resultantes de atos de seus
prepostos ou de qualquer pessoa física ou Jurídica na execução dos mesmos.

CLÁUSULA SEXTA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

Constituem direitos de a CONTRATANTE receber o objeto deste Contrato nas condições
avencadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

Constituem obrigações da CONTRATANTE:
I) Efetuar o pagamento;

II) Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do Contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO

Constituem obrigações da CONTRATADA:
I) Prestar o fomecimento na forma ajustada;
II) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes.
III) .Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela

I  009G



vT AtLer durante toda a execução do contrato, às dema.s cond.çoes do edttal c aos tertnos
proposta vencedora.

ri ÁTISULA SÉTIMA-DOS TERMOS ADITIVOS

É vedado efetuar acréscintos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, tnclustve
acréscimo de que trata o § 1° do art. 65 da Lei n" 8.666, de 1993.

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE
_  INADIMPLEMENTOCONTRATUAL o7h,T^ÍS 666/93

O licitante vencedor estará sujeito às penalidades previstas nos Amgos 86 e 87 da Lei 8.6
de 21/06/1993, seus parágrafos e incisos.

À CONTRATADA serão aplicadas multas pela CONTRATANTE a serem apuradas na forma, a

Í De até 10% (dez por cento) do valor total do Contmto, quando a CONTRATADA por ação
omissão ou negligência, infringir qualquer das obrigações estipuladas neste '—«^dia aue
II - Multa de 1% (um) por cento, sobre o valor de cada item da proposta atuali . p

r MltlZTdS S . ...o, tfob.M. p™,»». p.l. I— .»• ̂
contrato e em caso de rescisão contratual por inadimplência da CONTRATADA.
V - As multas mencionadas nos itens 1, II, III e IV serão descontadas dos pagamentos a que a
contratada tiver direito, ou mediante pagamento em moeda corrente, ou ainda judicialme
quando for o caso.

Parágrafo Único - Pela inexecução total ou parcial do Contrato suspensão temporária de
participação em licitação e impedimento de contratar com a admimstração, pelo prazo de

MpL^^uLes serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções, administrativas ou penais,
previstas na Lei 8.666/93.

CLÁUSULA NONA - DO RECEBIMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
I -Nos termos dos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/1993. o objeto desta licitação
a) Provisoriamente, no ato da entrega do (s) produto (s) / serviço (s), para imediata verificaçãoda conformidade do material / serviço com as especificações do objeto licitado;

b) - Definitivamente, em no máximo 15 (quinze) dias contados o recebimento provtsono, apos
a verificação da qualidade e quantidade do material /serviço e conseqüente aceitaçao.

II - A fiscalização da execução do objeto deste Contrato será feita pela
através de profissionais qualificados, tendo como Fiscal Timlar a Senhora Josiane Elias da Si va
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(Contato: (46) 3543-1122 ou ^ ^
Dalla Costa.

a) Tanto o fiscal quanto seu suplente poderá ser substituído tnediante Po^na de Designação

previstas na lei, no Edital, no Termo de Referência e na Minuta de Contrato so pena
responsabilidade solidária pelos danos causados por sua omissão.

^  CLÁUSULA DÉCIMA - DA CESSÃO DO CONTRATO E SUBCONTRATAÇÃO
Fica expressamente proibido a CONTRATADA substabelecer, subcontratar, ceder ou trans
a terceiros, total ou parcialmente, os direitos e obrigações estipulados neste se™- 0) «
anuência expressa (por escrito) do CONTRATANTE; e (11) o atendmiento das condições que
venham a ser estipuladas pela CONTRATANTE para tanto.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA-DO CANCELAMENTO DA ATA

A Ata poderá ser cancelada de pleno direito total ou parcialmente, independentemente de
Itfflçâo judicial ou extrajudicial, sem que a CONTRATADA assista o direito a qualquer
indenização, se esta; ^

I - Falir, entrar em concordata ou ocorrer dissolução da sociedade.
II - Sem justa causa, e prévia comunicação à Prefeitura, suspender ̂  serviços
III - Infnngir qualquer cláusula desta Ata, Edital e/ou da Lei Federal n 8.666/93.
IV - Não cumprir ou cumprir irregularmente as cláusulas desta Ata, bem como do Edital e seus
anexos, especificações ou prazos.

V - Recusar a redução do preço ao nível dos praticados no mercado.VI - o cancelamento do Registro de Preços poderá ainda ocorrer quando houver;

a) Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a
execução do objeto contratado. ~ j

b) Caso formito ou força maior, regularmente comprovada, impeditivo da execução do Con
c) Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela Prefeitura.
d) Pelo atraso superior a 90 (noventa) dias do pagamento devido pela Prefeimra, salvo em caso
de calamidade pública, grave permrbaçâo da ordem interna ou a
CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obngaçoes ate que
seja normalizada a simaçào, caso em que sua decisão deverá ser comunicada por escrito a
Administração Municipal. .

e) A solicitação da CONTRATADA, para cancelamento dos preços registrados devera
formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, facultado à Prefeitura a aplicaçao das
penalidades previstas nesta Ata, caso não aceitas as razões do pedido.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA
A presente Ata de Registro de Preços terá validade por doze (12) meses, entrando em vigor na
data de sua assinatura, em 14 de março de 2021 e lendo seu término previsto para 13 de março
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de 2023.

n ÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO
Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores
e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante to o o P™"®®
de de contratação e de execução do objeto contratual. Para os propos.tos desta clausula,
definem-se as seguintes práticas;

I - Prática corrupta: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente qualquer
vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de hcitaçao
execução de contrato;

II - Prática frauduienta: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o
processo de licitação ou execução do contrato;

III - Prática colusiva: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais ^
ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabele
preços em níveis artificiais e não competitivos;

IV - Prática coercitiva: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pess
ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatono ou afetar
execução do contrato;

V - Prática obstrutiva: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer
declarações falsas aos representantes dos organismos financeiro
impedir materialmente a apuração das alegações de prática prevista, deste Edital, (ii) atós cuja
intenção seja impedir materialmente o exercicio do direito de o organismo financeiro mult.lateral
e promover inspeção.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo
financeiro multilateral mediante adiantamento ou reembolso, este organismo impoia sançao
sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou p
prazo indeterminado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em <l"alquCT
momento, constatar o envolvimento de empresa, diretamente ou por meio de um agente, ern
praticas corruptas, fraudulentas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da hcitaçao ou
execução em contrato financiado pelo organismo.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licit^te
vencedor, como condição para a contratação deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o
contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral,
mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por e e
formalmente indicadas possam inspecionar o local da execução do contrato e todos os
documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA VINCULAÇAO AO EDITAL E À PROPOSTA
A presente ATA está vinculada aos termos do Edital de Licitação - Pregao/Presencia
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33/2022 - Registro de Preços / Processo Licitatório N® 44/2022 e seus anexos, bem como à

Proposta da licitante vencedora.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - CONHECIMENTO DAS PARTES
Ao firmar este instrumento declara a CONTRATADA ter plena ciência de seu conteúdo, bom

como dos demais documentos vinculados ao presente Contrato e do procedimento licitatório.

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS

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

vigor e pela legislação aplicável à matéria, especialmente a Lei n° 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO

As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste termo, perante o

Foro da Comarca de Realeza - Pr. Não obstante qualquer mudança de domicilio da

CONTRATADA que, em razão disso, é obrigada a manteriun representante com plenos poderes

para receber notificação, citação inicial e outras medidas em direito permitidas.

Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada pelo

Excelentíssimo Senhor PAULO CEZAR CASARIL, Prefeito do Mimicípio de Realeza, e pela

Senhora NEIDE FARIAS, qualificado preambularmente, representado a Detentora da Ata e

testemunhas.

Realeza - Pr., 14 de março de 2022.

PRE1í:E1XURA de ̂E^LEZA
CONTRATANTE

:iDE FARIAS

CONTRATADA

Testemunhas: ÍOuiÁa
UDIAG"

8813810989

r\

aVío/m,
DIANA B

076990
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA D OESTE
\'ÉROlA DOKS TK - l-^STADO DO PARANA

Rua Pri-sidente C.osta e Silva. í.'»Mí - CEP: h,').7 UJ-4Kkí - Foiie/Faxr (Oxx Mi) PiáS
I loiiH' Píige; liU[)://wvv\v.pproiijti<K>esip.}ir.gov.})r - E-niail: pinperola^hruirlio.coní-br

CONTRATO N*' U/2022.

PROCESSO N" 12/2022

PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2022.

CONTRATO DE FORNECIMENTO» CELEBRADO ENTRE O MDNICIPiO DE

PÉROLA D OESTE E A EMPRESA BOTEGA E MELLO LTDA, MEDIANTE AS

CLÁUSULAS QUE ACEITEM E RECIPROCAMENTE OUTORGAM:

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PÉROLA D'OESTE, Estado do P^aná, inscrito no
CNPJ if 75.924.290/0001-69, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, em pleno

exercício de seu mandato e funções, o Sr. EDSOM LUIZ BAGETTI, residente e domiciliado na
Rua Manoel Ribas, n° 22, nesta cidade, portador da Cédula de identidade sob n° 3.719.625-8 -

SSP~PR, CPF 629.393.609-44.

CONTRATADA: BOTEGA E MELLO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sua

sede social na RODOVIA BR 163, n" s/n, na cidade de Pérola D'Oeste, estado do Paraná, CEP;

X5.740-000, inscrita no CNPJ sob 38.293.020/0001-70 neste ato representada pelo Sr. Mércia

Isabel Pereira Botcga, portador do RG sob n" 4.898.078-3 e CPF n° 026.879.789-73.
Acordam e ajustam firmar o presente Contrato, nos termos da Lei 8.666, de 21 de junho de

1993, alterada pela Lei N" 8.883, de 08 de junho de 1994, Lei Complementar N" 101, de 04 de
maio de 2000 e demais legislação aplicável à matéria, assim como pelas condições do Edital de
Pregão Presencial 05/2022, Tipo Menor Preço por Item, pelos termos da proposta da
CONTRATADA e pelas cláusulas a seguir expressas, detlnidoras dos direitos, obrigações e

responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto
O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de a contratação de empresa para
fornecimento de refeições prontas (almoço do tipo buffct» marmita e bebida) para atender

a demanda das diversas secretarias e departamento da prefeitura do Município de Pérola

D'Oeste, Estado Do Paraná, de acordo com as condições c especificações mínimas exigidas no

Edital de Pregão Presencial n" 05/2022, o qual a contratada foi declarada vencedora do seguinte
abaixo descrito:

tem Haterial/Scrviçü Jnid. Harca Quantidade Valor l^alor total
nedidâ unitário (R$)

M.MOÇO TIPO BUFFET, COMPOSTO CG
»OR: 04 TIPOS DE SALADAS- 01

\RROZ BRANCO 01 VARIEDADE DE

TIJÂO. 01 TIPO DE MASSA
l.ASANHA, PANQUECA, TORTEIS.
MACARRÃO E OUTROS) 02
/ARIEDADES DE CARNES, 01

/ARIEDADES DE FRITURA (BATATA

'RITA, BATATA CUiPS, BATA DOCE

:hips. abobriniia a milanesa e

)UTROS) 01 MAIONESE 02

/ARIEDADES DE SOBREMESA.
)l LATA DE REFRIGERANTE, 350 ML JN
:OM SABOR A ESCOLHA DO

■ÜNCJONÁRJO.

3.000 23,90 71.700.00

500 1 3,99 i 1.995,00



j€rS PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA D'OESTE
jgHgè PÉROLA D'OlvSTl-: - KS I ADO DO PARANÁ

Rua Presidcnle Co^ta e Silva, «90 - CLP: 8r»,7 K)-(X)o F-onc/rax; (Oxx IO) !i5r,(i líiü.H
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CLÁUSULA SEGUNDA - Da Contratação
Ficain integrados a este Contrato, independente de transcrição, os seguintes documentos cujos
teores são de conhecimento da CONTRATADA; atos convocatórios, edital de licitação,
especificação e ou memoriais, proposta da proponente vencedora, parecer de julgantento c todos
os demais documentos produzidos no procedimento licitatório relbrido na cláusula primeira.

Parágrafo Único
A assinatura do presente contrato indica que a CONTRATADA possui plena ciência de seu
conteúdo, bem como dos demais documentos vinculados ao presente, sujeitando-se às normas da

Lei 8.666/93 e à totalidade das cláusulas contratuais aqui estabelecidas.

CLÁUSULA TERCEIRA - Regime de execução
A contratação se dará na modalidade de Pregão Presencial, sob o regime de execução indireta,
do tipo menor preço.

CLÁUSULA QUARTA - Da Responsabilidade do Gerenciamento
A Secretaria Municipal de Administração gercnciará o presente contrato.

CLÁUSULA QUINTA - Das Condições de Pagamento
Cumpridas as obrigações contratuais dispostas neste instrumento e no edital do Pregão

Presencial n''. 05/2022, o pagamento será efetuado pela CONTRATANTE e, nas seguintes

condições: O pagamento será feito mensalmente mediante a apresentação de Nota Fiscal,

acompanhadas das CNDs do INSS e FGTS.

Parágrafo Primeiro

O CNPJ/MF constante da Nota Fiscal deverá ser o mesmo indicado na proposta, sob pena de

não ser efetuado o pagamento.

Parágrafo Segundo

Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação

financeira que tenha sido imposta à CONTRATADA pela CONTRATANTE, cm decorrência de

penalidade ou inadimplência, nos termos da legislação vigente.
Parágrafo Terceiro

Os pagamentos decorrentes da execução do objeto do presente contrato correrão por conta da

seguinte dotação orçamentária:

5000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
5005 ~ DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

4.122.3.2.4 - Manter a.s Atividades da Administração Geral
3.3.90.30.00-1000 - Material de Consumo (54)
33.90.30.00-1510 - MatcHal de Consumo (52)

6000 - SECRETARIA DE SAÚDE
6001 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE a
10.301.7.2.11 - Ampliar o Atendimento Hospitalar-HPP
3.3.9030.00-1303 - Material de Consumo (83)

10301.7.239 - A.ssistência Hospitalar e Ambulatoríal
33.90.30.00-1303 - Material de Consumo (106)

10.302.7.2.39 - Assistência Hospitalar Ambulatoríal

âlJAlcA
•  0102



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA D OESTE
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3.3.90,30.00-1494 - Material de Consumo (123)

12000 - SECRKTARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
1200! - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO
15.452.13.2.8 - Manutenção e Conservação dos Serviços Urbanos
3.3.90.30.00-1000 - Material dc Consumo (330)

CLÁUSULA SEXTA - Do Valor
O CON TRAT ANTE pagará à CONTRATADA o valor total dc R$ 73.695,00 (setenta e três mil
seiscentos e noventa e cinco reais) pela prestação dos serviços, objeto do presente contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - Da entrega
A prestação dos serviços seguirá estrita obediência ao presente contraio, devendo ser observadas

integral e rigorosamente as especitlcaçõcs nele contidas.

CLÁUSULA OITAVA

A CONTRATADA se obriga a manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de

habilitação exigidas na licitação, assumindo, ainda, a obrigação de apresentar, no término do

prazo de validade de cada documento, os seguintes comprovantes devidamente atualizados:

a) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, compreendendo a Certidão de Quitação

de Tributos e a Certidão Quanto a Dívida Ativa;

b) Prova de regularidade perante o INSS - instituto Nacional de Seguro Social, mediante
apresentação da CND - Certidão Negativa de Débito;

c) Prova de regularidade perante o FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, mediante

apresentação do CRF - Certificado de Regularidade de FGTS, fornecido pela Caixa Econômica
Federal.

Parágrafo Primeiro

Os documentos exigidos neste contrato deverão ser apresentados no original, em cópia
autenticada por cartório ou por publicação em órgão da imprensa oficial. A autenticação poderá
ser feita, ainda, mediante cotejo da cópia com o original, por funcionário do CONTRATANTE
devidamente identificado.

Parágrafo Segundo

Se a CONTRA I ADA estiver desobrigada da apresentação dc quaisquer documentos solicitados
nesta cláusula deverá comprovar esta condição por meio dc certificado expedido por órgão

competente ou legislação em vigor, na forma exigida no parágrafo primeiro.

CLÁUSULA NONA

É vedado à CONTRA TADA caucionar ou utilizar o presente contrato como garantia para
qualquer operação financeira.

CLÁUSULA DÉCIMA

São assegurados ao CONTRATANTE todos os direitos e faculdades previstos no Código de

Defesa do Consumidor.

/IUÍí:^ 0103



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA D OESTE
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CLAIJSIÍLA DÉCIMA PRIMEIRA - Das Penalidades

A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento

equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimenlo

total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades aqui estabelecidas.
]. O descumprimenlo total ou parcial do contrato sujeitará a CONTRATADA às seguintes
penalidades:

LI Advertência:

Lll Multa;

I.II.I No caso de não cumprimento do prazo de entrega do objeto, será aplicável à

CONTRATADA multa moratória dc valor equivalente a 2% do valor contratual;

í.ll.II Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Prefeitura do Município de Pérola
D'Ocstc estado do Paraná, poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as

sanções previstas no artigo n° 87 da Lei n'' 8.666/93, sendo que no caso de multa esta

corresponderá a 10% sobre o valor total do contrato;

Lll .111 Multa dc 10% (dez por cento) do valor contratual quando a contratada ceder o contrato,

no todo ou em parte, a pessoa fisica ou jurídica, sem autorização da contratante, devendo

reassumir o contrato no prazo máximo de 15 (quinze) dias, da data da aplicação da multa, sem

prejuízo de outras sanções contratuais;

LU.IV Suspensão do direito de participar em licitações/contratos de qualquer órgão da

administração direta ou indireta, pelo prazo de até 2 (dois) anos quando, por culpa da

CONTRATADA, ocorrer a suspensão, e se for o caso, dcscredenciamento do Cadastro dc

f ornecedores do Município de Pérola D'Ocste, Estado do Paraná, pelo prazo de 05 (cinco) anos,

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou, ainda, até que seja promovida a
reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade;

LIII Declaração dc inidoncidade para licitar ou contratar com órgãos da administração
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre

que o contrato ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da
sanção aplicada com base no inciso anterior;
LIV Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa

prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em Lei, sendo-lhe franqueada vista ao

processo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
O atraso injustificado na prestação do serviço sujeitará ao fornecedoras sanções previstas na Lei
8.666/93 e alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Dos Casos de Rescisão

O inadimplemento, por parte da CONTRATADA, das cláusulas e condições estabelecidas neste

contrato assegurará á CONTRATANTE, nos termos da Seção V, do Capítulo 111 da l.ei n."

8.666/93 em sua atual redação, o direito de dá-lo por rescindido, mediante notificação por

escrito, através de ofício entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebiment^
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Parágrafo Primeiro

Pica a critério do representante da CONTRAI"ANTE declarar rescindido o contrato, nos
termos do "capui" desta cláusula ou aplicar as multas de que trata a cláusula décima segunda
deste contrato.

Parágrafo Segundo

Fica este contrato rescindido de pleno direito pela CONTRATANTE, independentemente de
interpeiaçáo judicial ou extrajudicial, em qualquer dos seguintes casos de inadimplemento por
parte da CONTRATADA;

1. Não cumprimento de cláusulas contratuais, cspecincações e prazos;
n. Cometimento de irregularidade grave no cumprimento de cláusulas contratuais,

cspccillcações e prazos;
III. Atraso injustificado da entrega do bem licitado;
IV. Decretação de falência, pedido de concordata ou instauração de insolvência civil da

CONTILVTADA.

Parágrafo Terceiro

A rescisão contratual também operar-se-á nos seguintes casos:
I. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e

dclcmiinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada a
CONTRATANTE, devidamente deduzidas em proces.so administrativo regulannente
instaurado;

II. Supressão, unilateral por parte da Administração, dos quantitativos dos bens,
acarretando modificação do valor inicial do contrato, além do limite permitido no artigo
65. parágrafo V\ da l.ei 8.666/93:

ill. Ocorrência de caso ibrtuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execução do contrato;

ÍV. Descumprimento do disposto no inciso V, do art. 27 da Lei n." 8.666/93, com redação
dada pela Lei n." 9.854, de 27 de outubro de 1.999.

Parágrafo Quarto

A rescisão deste contrato poderá ser:

I. Determinada por ato unilateral c escrito da (T)NTUATANTE nos casos enumerados

nesta minuta:

n. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde
que haja conveniência para a .Administração;

in. Judicial, nos termos da legislação processual, vigente à época da rescisão contratual.
Parágrafo Quinto

Nos casos de rescisão administrativa ou amigável que iratam, respectivamente, os itens I e II,
do parágrafo anterior, haverá precedência de autorização escrita e fundamentada da
CONTRATANTE.

CLAÜSULA DÉCIMA QUARTA - Das Alterações Contratuais "
1. F.sLe contrato poderá ser alterado na ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no

art. 65 da Lei n." 8.666/93 e alterações.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Dos Casos Omissos
Os casos omissos serão resolvidos peio Município dc Pérola D'Oestc/PR, à luz da legislação,
da jurisprudência e da doutrina aplicável à espécie.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Da Vínculaçâo
hste contrato vincula-se para Iodos os Hns de direito ao edital de Pregão Presencia! dc
05/2022, realizado em data de 08/03/2022, assim como à proposta apresentada pela
Contratada.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - Da Vigência
A vigência deste contraio será de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura, podendo
ser prorrogado por mutuo acordo entre as partes mediante lavratura de termo aditivo

contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA- Do Foro
í ica eleito o foro da comarca de Capanema/I*R para dirimir quaisquer questões relativas a este
contrato, com expressa renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

por estarem de acordo com o ajustado e contratado, as partes, através de seus representantes,
llrmam o presente contrato, em três vias de igual teor e forma na presença de duas
testemunhas.

Pérola D'Oesic, Estado do Paraná, 15 de m^ço dc 2022.

TESTEMUNHAS;

EDSOjjM LUl^&^AGETTí
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

BÓTEGA E MÉLLO LTDÁ'
CNPJ sob n" 38.293.020/0001-70

Sr. Mércia Isabel Pereira Bolega
CONTRATADO

Laís Fernanda Gindri

Chefe Dpto. De Liciíações
Claudio^^dri^^ Teixeira
Chejf Dpto. Dc Compras
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EXTRATO DO CONTRATO N" 13/2022.

OB.IE rO: O presente contrato (cm por objeto a contnita4;!ão de empresa para
forneeinicnto de refeivões prontas (almoço do tipo buffet, marmita c bebida)
para atender a demanda das diversas secretarias e departamento da
prefeitura do Município de Pérola D^Oeste, Estado Do Paraná.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Pérola DT)esíe - PR.
CONTRA IADA: BOTEGA E MELLO LTDA.
0RI(;EM: Licitação Modalidade Editai Pregão Presencial 05/2022
VALOR: RS 73.695,00 (setenta c três mil seiscentos c noventa e cinco
reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura.
BASE LEGAL: Lei n" 8666/93.

DATA DO FIRMAMENTO: 15/03/2022.

íEDSbM Lm:
\  PrefeiioM

BAfiETTi

inicipal

PUBLICADO PUBLICADO
JORNAL.

EOtÇÀO:.

DA TA.j
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AVâSDELIcnA>EIETRONICON.'04(37022
ObiM fSOtSTRDOEPRFCOiSOaffmAMMA^TURAEEVENruAlAa»

5ICAÒ0EVEICU.0S TpO PICA t«> ZERO FU
BMKtoSaaaloPtbbA Du Xto'tortoto2«2 Hpr* UMtottoe ISm^

Hotoe to areie
Vbtor RS 7U6M.34 louienlcn a taara • cmn mL laieoinase • towHi • a»>

reata. OWaaouabotortauui
O adul MttoS i ilitpniitfn tos irMiasaaiine no Ctaditarrania d* LetiAçàei rc

aeawwtotodBFtcdprOP^toanoetle wawximQtosaiwnaranCMniNbr
lnloitni9ta comglerrafltirH toavu do R»u. (46Í33i SS46.
Ooe lAiintTja, 14 da mir^ tia 2022
luleCiilaaTutaRj
PrtMIa

U15BOIPOOÍ DOIS VIZINHOS
AVSODELICíTAÇAO-PRE&AO ElEtRONICON'O4l.7027
0^ REGftlTOOCPtapOS.O&ltlWANOOAFUTURAeEVtNTlMiAaul-

S>CAÓKH£SASECA»K^P0L»d)aPR.ENOPARAATEfCtRAÜEMAK> OAMCRTARU OC OiSOivailUOjIO RURAL .WTO AO PARCAS K tAPO
SÇÔES. PARA «AUSOC W. EVENTOS - ExauST.O »*RA PARriciPaCtó DE inCROtUTCS» E EMPRESA Ctí PtCMNO PORTE.

(nkctoSaatooPíeteaCú JCtomirtoito2022 Htos ajiA-wntOúttoijaM
HtfBnstoBrtoBa

Vtocr RS D l4t£S !««Mra ml carln a cuiraxa < ato reM)
O atoM Miai» a PapoucSu to* irtoraeaaoca te Otpwtemanto to UAacAto. rv

itlaMWdalrnlIirGlto^oaATe na Ifc* iva«ictoipraionwr«nwnlMnto.
bbnnaçia tMiTOlemertam a»Y«a to Icnt. (4«) &34 4S1S.
naUWdloi. t4diíto>^to2077
lulaCarliuTurano
PraMo

ULHUPIO DE DOIS VmHK«
AVTSO OE UCRA^. MEOto riflRÔNCO H • OiltTU!

REOtSTRÒOE PWÇOS. OBf TTWNOO A FUTURA E EVENTUAL AOUL
SttiÓ OE SACfiLAS ftASTIÍM PARA OBTRaLlÇ& DE MEDKAUfNTOS l
nSuUIS 06TRSX)GS PEíA FAiÓAÍCMWLPecmL ■ EXCLL/SE/O PARA PAR. TiCÍMÇAO DE IÍÍ3WCI«>W&A t TMORESA DF OfoüE»© PORTE

KcotoSoeloPtofcj Dia )• Je-uriotoTOTT.Hoia MOlPtoto»'SmfMU
-HoclradaãroUâ

lAtor RS ZjOOM .'doa *0. auonna >«••>
O «dfal «iMiO ( dncoircAe doi iniirtaMdn no Dectottorenio da LiolAcdei re

etiwwatoiaAjNiOltotoitoanoaL» umacoffltoSieiTtontontiEM.ton.Cr.
Irtbrma^ con^toranins ittMado toa: |46) SM.
Doa VtAMa. I4to noto da 2022.
laN CiilaTTitMD
nVHQ

MUNClP» DE DOIS VIZINHOS t
AVISOOe UCnACÍO • «ÍEGÍO Et£IHÔNK:OTi'ô4370U

REOSTRÔ DE PRi^ Cft/tl ̂A^DO A FUTURA E tVlNTiJAi AUUl ]
■Mctó M EttJiSAOA»Ainca e asfalto kstantAneo cbuq icc»«r3ifcToi
BETUMP«S0USH400A0l£N/t)AaRAIA:LIVMTAPEDi,^NCS REPAROS EU
vUS DE TRAFEGO PESADO CCAllTtM.-KSl EXaiaf-fllStPARAAMHTC»"*.

ltvcoi»SsM«i>Pacaca'ü>« Jito"is;oto2022 ittoa.at KnctoaOOmaxAa
■ HatoadaBrtita

Vdcr RS SiltiODO (toiPtonin a bmu a nn mi, dulnlmae a oru;uante ladt)
O adU (ititl i daptoifta to* aRaaaiatoe no Dapsilainanlii to Ueitieto*, no

ittaHWa.OaBtAcirFio*.piOOtLtr * m «to. uMwcampitiiwananiarttbLtavt»
Iflloma^ coniiÉmtnlini anwta to Itara: (443 &6 804S
Octo VIanIva, 15 to ttorpo 2022
LtiiitCerlPiTuriib
Ptieia

EXTRATO OE MEX/OSAEMU
PROCESSO '• OOir»;?. CflJtTC CONTRATAÇÃO 5E fWPRCSA COJt-

1^A«OOA'íW)eR O WTOGRAm DC «CENTP7C PARAAP043 E FORTALECI-
«INTO OE ATEVÇAO a crianças E «»tSCENTES EM SíTUACAO Df VU-
NERAMOADE SÔCtlL, COATRaTaOO «COROAR TREtoAUENTO íTtJA Çtfj uce--' i2B2Tji<^l.0g^UdraRaaHeh)W»»,R r<<]l6 Sm Caito
lUCtitototoStoUgM/oeUeU FeUdo to SbNx Catam. CEP 49900000 E-
•na4j atortortoordarebc4nu4<^. bina <49i TeZE-lSÍB. mapmAvel kn^ o*»)

ra, VALOR' RS 12.40000 (Montolo «4, quidracanteo reeii). RECONHFCIMFNro
E RATIFICAÇÃO T&da martode 2022. peaoeanhor luHCatissTaraBD. Pialntoda
Date VzHioi • P«iini.

LitoCartMTwtailo
PreltlB

ErSATa DE KtXKiM KWa
«TOCÍSSO nV 0102022, fXLCTO CONIRATAÇAD M EM»R£5A ESltCIA-

iCAOA COM »l>lSSK»to CíMLffICAOO PARA LBVBTRaR FiAlEiTRA AOS
SERV1X»fSDASE<:RETUILAUUW:AtL0eSAJOE.C0NTRAiAO* SKXRiT-
•«« CCfCULTORMi S TREJNAWAflO UDA ME, C«PJ 30b «rt* 042CI eeo 0001-
2* con Mtoa %■« Atonato AuaiB Owarm*. n* 29.1'anjv. Cariro to (^adai
oa MardMtoa. Edtoo to Pvtni.rtf U BlUtltn. E-mato msoitinauaimal
ami.lBto í4lia29lM09í,t»i4>im»<«llÉgaloi«lSrCa,.LÉ*ttoAnt»n racntono CPF rf37l.891.7ijC-2SnRan'35.«77r-7 CONTRATA/ITE Muntcbto to Om VL
Pnr« < Oami Fí.lSVItNlO LEQAL Atl 25, inoao il da U> Fatotd B.6£4.'S3
VIGÊNCIA 80 inomniai Aai ««ludoa » pamr to dau oa auiiulurA UALOH RS
B.7i».n loto im, eaittoitoe •*««), RECONhECMENTO E RAIlficAçAoi is da
tnaito Oa 2022. pato Mnlm Lua Cwtoa Turalto. PmUn to Dm Vipnltaa PataitA

Lae Cailto Turass
Prafaa»

TERUOM HOMaOGAÇAO -PREGÃO ilETRfieflCO N-oaix;)
OBJETO REGISTRO DC FAUÇOS. OOJEIbANCO A FUURA I IvtHIaAi

AOLT^AQ % IAAOEAA-MIANCHA rara UANuTtUÇÀO M PON/LS BUEF
R6S E UANOeRAS COU COTA RESERVADA PARA A FMTCÃtçAO 'OE W-
PWQgRpLE EIB>REâA0C PCOUINO PORTE E OEU ABERTO PARAAUPLA

Eu, UaeCttot Tundlo. na quatoaila to PraieaD 4u irunic«nto Dim Vuran.
talada to Pnn*. conealatando u earacar to Savwi Pri^iri omuaHa to au Jii Pragto ElaUnea n* íOMOa a peratoi amitcb atò FWadcva Xfia, nOMOLO-
00 o rahBdn otoCddrnanlo toauano aw Itaor to »ctltola vencadiAB C.SANDKÍN
UAOEIREIRALTDA.-UE.CNPJn*agiS4 647lCOOi-B4.llam01-LitoD1-49% com
avoloilataldeRS tSO.O(Xi aD{cantaaanownl»ffllraBtia4einQl ■LErU02-4S%
um o valor BMI da RSSO OSO.OO (cmqweta raJ ren). tod atenda bdat tn itotoUoe-
Oaa ItDBa a o laatBato iti oporuno a ccrtvenunia aoe >n!atMtat ili AdmjnnitacaD.

Doti VMMioi. U do rr^to 2022
Lua Catio) TUrado
Pulrtt

TtRWC DE laDMOlOGAÇAO • P»tfC*0fltrRCAJC0N*eíV2W2
' OBJETO AÚUISIÇAO Oe MATrRIAl PARA 0F1CNU DE CtoCa CMTO f '

DANÇA PROMQVDAS PELO OEPARIAIjCNTO OE CULTUU OE DOIS V12M1CS
E xClUSTVO PARA A MRTKVAÇJlO OE MICR(»raSA E EUfSSA DE Pt■

9UEN0 PORTE
Eu LuaCMMTualto naquiMAdadePrtieibtortwMiontoDiaiVuxifBa.Ea-

latoao PanrtA. eonadintooo paitcei to SariorPraoiaro ciMarH de Ata do F^
Tio ElebOnfcBn* 02S/2C23apartcer«TMiOopelaProcsxMm JipOca. HOMOIOÜO9
ttletito pwedinianio Scaatido an lavor daa HdiBtod iidKtadoua-ADOKAJ COMER
CIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EtfTELI ■ EPP.CNPJn* l7.3S<.iaifl(»l-«6.
bem (U - RS ZD26M (doa ml a vMe e cAs» raahi, ALTITUDE COASRCIO CE
EQUIPAMENTOS ESPORTTVOS ITDA. - FPP, CNPJ n* 11.4».I44/0001-73, tont
- RS Sim («mharaoa a MaoId laelt «lalaniaa tascanlaMiil. COÍAERi^ FI-
OuaALTDAlMIP£SSOAL'UE,CM>Jn-|4»S3R24»)1-S3.tem20-R3 4.22b,X
lajtto t^ dumtoa a <rr<l> a laa raait • Pirne * iae tenlaw'-. ESPORTIVA IA'
Lm,-M£,C/^jrr*i».4«aaDaiOI-M.n»nl-RS»5.24!Ranhatto>cxtoa<ia
a cHto rM a nru a «1» oartoMij. Iim-2Rins 50 (Irataitoi t ourla a toa i
t«am a «buanla tartoAt. Hwe 3 • H( 1.243 63 r'*. a e BH
raan « odarta a rSs to«»«t! tam / - SI 6I>Í3 itaaartBe e detona.» '«oa e
oitarto ctrdatotl Bem is - RS 74416 (Mlramic* e oiomé « duaao neta e <mOi a
e»aar4>«to'ie tan IS-RS 4U,i2tMocartojacrquerAare«aado»L«rtoN<ii,
POLO RíWíSENTACOtS lICA - tPP »• MllJSSMW/i-a Iton U--
RS 1.770,00 (uiirrdaaMcanioi t >eianMr*aai*Mm7-RS iOt/i.R).dwrait
cama«uianiaiuniiaai«).FlACAlOAN(»ICONFECCOESLTOA -EPP.CNPJn*
17.118.7700001-50, Bent 9 - RS 10404» (um iM a txdtoXi mb) a Keiri lO - RI

Onq^ taaie) a TOPHOUSC COtAERClO E fABRICACAO K C0LCHK8 UKUI
- LK CNPJ n* 37.<S2.«S0M01-21, Rem 4 - RS 7.000,00 liati nl raBa), pob tiand»
Itoae H lofltolidadai lagaii a e laaüMdu «> GDOtono a corNetiana ata traerne»*
toAdniNsinetoOaeeml. II. 12. UaTBtommdantoa

Doa Vttrmoa. 14 de marfa to 2022
LmCamTuito
PrMaeo

TERUÚD£AO.UOtCAÇiOI
lu* Cailcd Tuneo. Pranto i

aPtoAçdMhgaa. tcmifiúUea,
taiJn raMawnaiWl» TOMADA
dNe) Mceaialt) real» tranumai
cuüwoemvíhentaôIok

E

CUCAO DE PAVIHENTAÇAÕ PC

HÜUOIOGAÇAO
to Doa lABinaa EM» to Param, ru ^ to tu»
. »a toa da dnto. en AOJLKRCA. o (tato 01 kl
i DE PREÇOS tf «2.^. ato oMo a a euuBa
Mil pera: CUN7TTAT«CW K EWESAPiMTA f.XT -
atEDRICANAESTR^lPiMAMARtormrClIO b lEDRICAna estrada LPiMA MARIOA(TRECHO

DA KTRAOA OA BOA UBTAATT CALÇAMENTO OUE LIGASAO PEORQ DÜS PO
LONESES) COM AREADE 1D.005.61M>,«tn livor doicllania nncedaa PEDREIRA
ZOTTI LTQA. CNPJ rt* 77B34711<00014K. mrn s uaRr da RS 449.13)92 {quaOo-
lamua a toiranit a nove na, tomo o itnH e uíi raia a novama a Oob canutm)
i HOMOLOGA o talando ptoeadmatto Icdatsto. poe aiBVia Mae n MTtodidBa
lepea a o tetiAato laropoiuna a omianlaroí am Haiaaaai u Admimiiratoa

Dole Vaiifioa. 10 da mr» to 2022.
Lin Ca>ln Tutailo
l^tlci

UINCIPF3 DE DOIS '.-BNMUS - OCFVRTtMMTD DEAfiUhlSTRA;AO
EimotopuCltoalotoCcraralD* A4aatoRwinetoPrtoBi Ccarfnina V

mtoA<abMnn*(iM«22
Au to RaaliaD to Pratoi n- oaBTOTJ - H«irr*d HuctUbr LkM CNPJ n*

lEusossoceicz
Ala to Pagteuo da Pratoi n' 0390022 - Cai«o Oaste • C«r«Q0 to LUmm a

Eotipatnaava UU - CNPJ rt* 73 334 4WI0ai-32.
Ali to Rastío da Praoca n' 037/2022 • Bairiraax Bdblej a FBWaania UM •

CNPjnmsws.iswooi-ia,
AladaRestaitoto Pragu n' 040/2022 - J.G L. Auancmi Eirtpiaeaiul IMa - CNPJ

t<*i4.B61.57Íi500l-01.
Ala to Rapcao Oa Pratoi n' -341/2022 ■ Uaoiir àrduUm a CoROfcia oa Wtoaie

CtMpntic* LUa • CNPJ íFSS 9}5.3C«iDOQl-l3.
Ata da Ragdlie to Pia»» n-OU'2C22 - UtoM hdiStiM Cbii( - E<to - CNPJ m*

26.562.741':001-C<
AM to Radtm to Prata n' M4-a22 - v* EAMrnartoa ito - CNPj m*

11 "C 891.1X01-06
AlitoRa^airetoPratoa n' iHV7322-ttF*acar!to«irC9»wcsaSanva

llb - CNPJ 1* 4) 939 6B4AOI-OS.
Cotorito n* 039'7022 • TacNyo Cortot» MnaÍH LHa ■ CNPPUí a*

2Bfi9]99B'QCai42
Prrrttoo TannoAdtovo Ao CenMo rt* 357/2021 ■ CtOJAitoteona Tteutow a Htr-

(alee LMa- CWJ/UF a.*27.0l5,954)Oi»i-24
EiM decuraartio atl* diaeonivel ne Mnom ro Ditoo OdUal EknOnco ■awda-

iloaiuitelpal eom bdimp

MVNICtrJO M M2BI IDTXllUS

EDITAL DtPMCto ELJ/TKftXICO N-jBtlS.
OMl'NldnOdaHHHB.knB|tútilitoaBa*(BbarjidB4aiÉÉ i

I Ptti|toeiiar«aito,dobpssMn«(n4», ptooaaaBMtolaafiadtncwMato
lacoetogudi Btenafio - ZNTCSLV&T. da aucda cm u a^nciaetotoa do

OBJBTO ()UA2Jn VAtOS TOTAL ntAZO
DAJMt OtS) (PIAS)

Valede UlUttino lipo PICX 01 9Í 229^1 Ijg
UP

: ItMonsactoe a aecünanaeaat rMiro» at> eddd. aMdatoa a mm pcdoto
■r aolrctladaa juato ao

EafA. »n«g TiPtoai: iflt LM
A Pato Titoto. em o adauo ma do

BdtolaetMnipactivtogotol«.ato»idoeaBiaaoeipodartMt-»*~~-«-iie
MiUUM gláflWÇC

dái i»H bem

TI-
sOmui.a dk kkckbimkmo ui:

RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

ROSE FARIAS VAl.lATI - Mh lonia púb!Í4at 4|uc
rcccbcu do Instiluio Água c Tuiia - lAT. a Renovação
dc Licença de Operação paro alividade de Abatedouto
dc Aves, Abaled<Hjrii de hoi inov. Abaleduuro de Ouiros
Aoimoii, Abaleduuro de tujinos e Fábrica de Embuii<los
e Defumados, em ROD PRT 163 KM 01. i-n • Zona
Rural. 85700.0(l() - Hairacâ&FPR
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Granilite do Terminar Rodo\1árÍo de propriedade do Município
dc Pérola D'Ocste, Kstado do Paraná, utilizando recursos desta
municipalidade, conforme a ordem dc scndços cm anexo ao
processo.

CONTRATANTE: Prefcllura Municipal de Pérola D' Oeste - Pr.
CONTRATADA: lANKHR COMERCIO SORVIÇüS l'
REPRESENTAÇÕES ETDA.
ORIGEM; Dispensa dc Licitação n''04.'2022, processo administrativo

20/2022.

VAEOR; rs 8.950,56 (oito mil novecentos e cinqüenta reais c
cinqüenta c seis centavos).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura.
BASE LEGAL: Lei n" 8666/93.
DATA DOFIRMAMENTO: 15/03/2022.

EDSOM lUíZ BAGETTJ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lais Fernanda Gindrt

Código Idcntincador:3E2E7D8F

ADMINISTRAÇÃO/LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇ ÃO.

O MU.NICÍPIO DE PÉROLA D*OESTE. Estado do Paraná, in.scrito
no CNPJ n" 75.924.290/0001-69, neste ato rcpre.scntado pelo Prefeito
Municipal, Senhor EDSOM LUIZ BAGETTl, residente e domiciliado
na Rua Manoel Ribas, n" 22, nesta cidade, portador da Cédula dc
Ulentidade sob n" 3.719.625-8-SSP-PR, CPF n" 629..393.609-44.

li O M O L O G O:

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL
N' 05/2022. referente à contratação de empresa para fornecimento
de refeições prontas (almoço do tipo buirel. marmita e bebida)
para atender a demanda das diversas secretarias e departamento
da prefeitura do Município dc Pérola D'Oesle, Estado Do Paraná,
cotifonitc Parecer da As.se.s.soria Jurídica e. Comissão de Licitações,
com base no art. 24, inciso II da l-ci n" 8.666 dc 21.(16.93 e alterações
pi>.stcriore.s. para a Execução na forma legal pela empresa: IJ
BOTEG.A E MELi.O LTD.V, pe.ssoa jurídica de direito privado, com
sua sede social na RODOVIA BR 163, n" s/n, na cidade de Pérola
D'Oc.slc, estado do i»araná, CE!'; 85.740-000. iascrita no CNPJ sob n"
38.293.020/0001-70 ne.sie ato representada fíclo Sr. Mércia Isabel
Pereira Bolcga, portador do RG sob n" 4.898.078-3 c CPF n''
026.879.789-73. declarado vencedor do itctn 01 pelo valor de RS

/'^^l .700,(K) (selenU» e um mil e setccenüis reais), c do item 04 pelo
valor de R$ 1.995,00 ( mil novecentos c noventa e cinco reais).
2) IIELONT STEINKE 067264471920. pessoa jurídica de direito
privado, com sua sede social na Rua SSo Pedro, n"' 14!, na cidade de
Pérola D'Oeste. estado do Panutá, CEP: 85.740-000, inscrita no (JNPJ
sob n" 44.947.626/0001-85 neste ato representada pelo Sra. Heloni
Sieinke. portador do RG sob n" 5.184.77-6 c CPF n" 067.264.719-20,
declarado vencedor do item 02 imíIo valor dc RS 40.500,00 (quarenta
mil c quinhentos reais), c do item 03 pelo valor dc RS 6.000,00 (seis
mil reais), perfazendo o valor total do presente cerlame em RS
120.195.00 (cento c vinte rnil c cento e noventa c cinco reais).

Pérola D*Ocstc, Estado do Paraná. ! 5 de março dc 2022,

FMSOM LVr/. BAdETTI

Prefeito Municipal

Publicado por:
(jiis Fernanda Gindri

Código Ideiillficador: DDB24K2D

ADMINI.STRAÇÃO/LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO N" 1.1/2022.

EXTRATO DO CONTRATO N" 13/2022.

OBJETO: O presente conüato tem por objeto a contratação de
empresa para fornecimento de refeições prontas (almoço do tipo
buffel, marmita e bebida) para atender a demanda da.s diversas
.secretarias e departamento da prefeitura do .Município de Pérola
D'Ocslc, Estado Do Paraná.

CONTRATANTE; Prefeitura Municipal de Pérola D'Oeste- PR.
CONTRATADA: BOTEGA E MELLO LTDA.
ORIGEM: Licitação Modalidade Edital Pregão Prc.scncial 05/2022 .
V.aLOR: rs 73.695,00 (setenta c três mil scisccntos e noventa c
cinco reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) tnc.scs, a contar da data da assinatura.
BASE LEGAI,: l.,cj n" 8666/93.
DATA DO FIRMAMENTO: 15/03/2022.

EDSOM LUIZ BAGETTl

Prefeito Municipal

Publicado por:
Lais Fernanda Gindri

Código ldentifícador:2576770D

ADMINI.STRAÇÃO/L1CTTAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO N" 14/2022.

EXTRATO DO CONTRATO N» 14/2022.

OBJETO: O presente contrato tem por objeto a contratação dc
empresa para fornecimento de refeições prontas (almoço do tipo
buffet, marmita e bebida) para atender a demanda das diversas
secretarias e departamento da prefeitura do Município de Pérola
D*Oe.Hte, Estado Do Paraná.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Pérola D*Ocstc - PR.
CONTRATADA: HELONI STEINKE 067264471920.
ORIGEM: Licitação Modalidade Edita! Pregão Presencial 05/2022 .
VALOR; R$ 46.500,00 (quarenta e seis mil c quinhentos reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura.
Base LEGAL; Lei ii"* 8666/93.

DATA DO FIRMAMENTO: 15/03/2022.

EÍ>SOM LUIZ BAGETTl

Prefeito Municipal

Publicado por:
Lais Fernanda Gindri

Código ldeiitlflcador:4F47D7.A3

ADMINISTRAÇÃO/LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO

CONTRATO N» 145/2021.

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO N" 145/2021.

OBJETO: Reajustar o valor e alterar a marca dc item de
contrato.

CONTRATANTE: Muntcípio dc Pérola D'Ocste/PR.
CONTRATADA: JETHAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA.
ORIGEM: Prcgüo Eletrônico n" 26/2021 c Contrato dc Fornecimento
n" 145/2021.

Valor original: R$ 85.072,40 (oitenta c cinco mil c setenta c
dois reais c quarenU: centavos).
valor com ADITIVO: RS 85.263,30 (oitenta c cinco mil
duzentos c sesscnt;» c três reais c trinta centavos).
MARCA ORIGINAI.: Farmacc.

MARCA COM ADITIVO: Mipolabor.
IlASF^ f.EG.Al,: .\rt. 57, parágrafos 1° c 2° da Lei n" 8.666/93.
Data do firmamento: 15/03/2022.

EDSOM LUIZ BAGETTl

Prefeito Municipal
Publicado por:

Lais Fernanda Gindri

Código Identificador: F38F45BF
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A TA DE REGISTRO DE PREÇOS N"136/2022

PREGÃO ELETRÔNICO N " 20/2022

Aos três dias de maio de 2022, o Município de Capanema - PR, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 75.972.760/0001 -

60, com sede na cidade de Capanema, Estado do Paraná, na Avenida Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza n" 1080 -

Centro, doravante denominado Prefeitura, representada pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Américo Bellé, nos termos do

art. 15 da Lei Federal n" 8.666/93 e suas alterações, do Decreto Municipal n° 4.118/2007 e da Lei n® 10.520/02, em face

da classificação das propostas apresentada no Pregão Eletrônico n" 20/2022, por deliberação do Pregoeiro,

devidamente homologada e publicada no Diário Oficial do Município dc Capanema, resolve REGISTRAR OS PREÇOS

da empresa classificada em primeiro lugar, qualificada abaixo, observadas as condições do Edital que rege o Pregão e

aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem.

VANESSA BASSANI RESTAURANTE, sediada na ROD BR163, KM 114 - CEP: 85760000 - BAIRRO: LA

JACARÉ, na cidade de Capanema/PR, inscrita no CNPJ sob o n" 43.888.638/0001-13, doravante designada

CONTRATADA, neste ato representada por seu representante Legal Sr(a). VANESSA BASSANI, portador

do RG n" 13.695.855-0 e do CPF n" 115.456.629-32, residente no endereço: BR 163 KM 114, SN - CEP: 85760000

- BAIRRO: ZONA RURAL, na cidade de Capanema/PR.

I.CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto desta Ata é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE
REFEIÇÕES AOS FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE PRESTAM SERVIÇOS NA
ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO
DE PREÇOS., para atender a,s eventuais necessidades do Município de Capanema, conforme especificações do Termo
dc Referência e quantidades estabelecidas abaixo:
Item Código do

produto/ser
viço

Descrição do produto/serviço Marcá

do

produto

Unidade

de

medida

Quantida
de

Preço
unitário

Preço total

57195 REFEIÇÃO SERVIDA EM BUFFET LIVRE,

COMPOSTA PELO SEGUINTE

CARDÁPIO: ARROZ BRANCO, FEIJÃO
PRETO, MACARRÃO COM MOLHO
VERMELHO, BATATA, CARNE DE GADO
AO MOLHO, FRANGO ASSADO, CARNE
DE PORCO ASSADA, BISTECA DE GADO

FRITA, ALFACE, REPOLHO, ACELGA,
VINAGRETE, PIMENTÃO, BETERRABA E
CENOURA, PARA ATENDIMENTO DOS

FUNCIONÁRIOS DAS DIVERSAS
SECRETARIAS QUANDO EM SERVIÇO
NA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE
CAPANEMA PR. AMPLA

CONCORRÊNCIA.

UN 3.750,00 27,50 103.125,00

57195 REFEIÇÃO SERVIDA EM BUFFET LIVRE,
COMPOSTA PELO SEGUINTE

CARDÁPIO: ARROZ BRANCO, FEIJÃO
PRETO, MACARRÃO COM MOLHO
VERMELHO, BATATA, CARNE DE GADO
AO MOLHO, FRANGO ASSADO, CARNE
DE PORCO ASSADA, BISTECA DE GADO

UN 1.250,00 27,50 34.375,00

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-0(30 0110
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FRITA, ALFACE, REPOLHO, ACELGA, I \ | ^
VINAGRETE, PIMENTÃO, BETERRABA E
CENOURA, PARA ATENDIMENTO DOS

FUNCIONÁRIOS DAS DIVERSAS
SECRETARIAS QUANDO EM SERVIÇO
NA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE
CAPANEMA PR. COTA RESERVADA

I  |me/epp.

137.500,00
Valor Total da Contratação RS 137.500,00 (Cento c Trinta e Sete Mil e Quinhentos Reais)

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

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE FORNECIMENTO/PRESTACÀO DOS SERVIÇOS
2.1. O objeto desta contratação deve ser fornecido/prestado pela Contratada respeitando-se o disposto no termo de

referência, no instrumento convocatório, se cabível, na proposta e de acordo com as normas técnicas aplicáveis.
2.2. A execução do objeto da contratação deverá ser precedida de expedição de ordem de serviço ou requisição de

compra por parte da Secretaria interessada.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO

3.1. O prazo de vigência da presente contratação será de 1 (um) ano, a partir da data da assinatura deste instrumento.

3.2. O prazo de vigência previsto no item acima terá início na data de 03/05/2022 e encerramento em 02/05/2023.

3.2. O prazo para a entrega do produto/execução dos serviços está descrito no termo de referência.

4. CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

4.1. O valor total estimado da contratação é de RS 137.500,00 (Cento e Trinta e Sete Mil e Quinhentos Reais).

4.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual,

inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes,

taxa de administração, materiais de consumo, despesas com deslocamento, hospedagem e alimentação, seguro e

outros necessários ao cumprimento integral do objeto contratado.

5. CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.

5.1. A Contratada obriga-se a:

a) entregar o objeto/prestar os serviços em perfeitas condições no tempo, lugar e forma estabelecidos previamente

pela Administração Municipal, nos termos da cláusula segunda deste instrumento;

b) manter-se, durante toda a execução da contratação em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as

condições de habilitação e qualificação exigidas;

c) cumprir, imprelerivelmente, todos os prazos e condições exigidas e observar a data, horários e local de entrega

do objeto/prestação de serviços previamente agendado pela Administração Municipal:

d) encaminhar à Administração Municipal a Nota Fiscal/Fatura correspondendo ao valor do bem adquirido/serviço

prestado, no momento da entrega do objeto ou no prazo máximo de 2 (dois) dias após a entrega ou prestação

dos serviços;

e) Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto do presente contrato;

f) Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega do

objeto/prestação dos serviços, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida

comprovação;

Avenida Governador Pedro VIriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-0Q0
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g) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem
subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada;

h) Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas,
fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a
incidir na entrega dos objetos/execução dos serviços;

i) no caso de prestação de serviços, substituir o profissional que não esteja desempenhando a sua função de maneira
eficiente, a pedido da Administração,

j) Caso haja necessidade, fica sob responsabilidade da Contratada os ônus com transporte, locomoção, alimentação,
hospedagem, entre outros, de seus funcionários e veículos, para o fornecimento do objeto/prestação de serviços.

5.2. A Contratada será responsabilizada pelo descumprimento das normas legais e infralegais na execução desta

Contratação.

5.2.1. O Contratada é responsável pelos danos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa
ou dolo na execução desta contratação.

5.2.2. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade do Contratada pelos

prejuízos resultantes da incorreta execução desta contratação.

5.2.3. A Contratada responsabiliza-se pelos vícios e danos decorrentes do serviço/fornecimento, de acordo com os

artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n" 8.078/1990).

6. CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTR

6.1. A CONTRATANTE obriga-se a:

a) Receber provisoriamente o objeto desta contração, por meio do fiscal de contratação;

b) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços recebidos provisoriamente com as

especificações constantes no processo, para fins de aceitação e recebimento definitivos;

c) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, por meio de servidor

especialmente designado;

d) Efetuar o pagamento no prazo previsto.

7. CLAUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO

7.1. Em se tratando de fornecimento de produto/prestação de serviço de forma única, o pagamento será efetuado, em

parcela única, no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados do recebimento definitivo do objeto desta

contratação.

7.2. Em se tratando dc fornecimento de produto/prestação de serviço de forma parcelada, o pagamento será efetuado,

de forma parcelada, no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados do recebimento definitivo do objeto desta

contratação.

7.3. Em se tratando de fornecimento de produto/prestação de serviço de forma contínua, o pagamento será efetuado

através de transferêneia eletrônica para a conta bancária da Contratada, mensalmente, até o 15" (décimo quinto)
dia útil do mês subsequente à entrega dos produtos, desde que a Contratada encaminhe a nota fiscal e a

documentação para liquidação de despesa até o 1" (primeiro) dia útil de cada mês.

7.3.1. O pagamento somente será efetuado após o recebimento definitivo dos produtos/serviços no mês anterior,

por meio de termo firmado pelo fiscal da contratação/comissão de recebimento indicado no termo de

referência, indicando a regularidade da contratação e a qualidade dos produtos/serviços, o qual será

emitido até o 5" (quinto) dia útil de cada mês.

7.4. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta corrente, na

agencia e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por meio do sistema de pagamento PIX. ou
por outro meio previsto na legislação vigente.

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000
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7.5. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste instrumento, em especial a
cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação das sanções
administrativas cabíveis e indenização pelos danos decorrentes.

7.6.0 pagamento será precedido de consulta ao SICAF, para comprovação de cumprimento dos requisitos de habilitação
estabelecidos neste Edital.

7.6.1. Na hipótese de irregularidade no registro no SICAF, a Contratada deverá regularizar a sua situação perante o
cadastro no prazo de até 10 (dez) dias, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e seus
anexos e rescisão do contrato.

7.7. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda,
circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie
as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação,

não acarretando qualquer ônus para o Contratante.

7.7.1. Quaisquer erros ou emissão ocorrido na documentação fiscal será motivo de correção por parte da

adjudicatária e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de pagamento, até que o problema seja

definitivamente sanado.

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

pagamento.

7.8. A Administração somente efetuará o pagamento após a ocorrência das seguintes hipóteses, sendo facultada

a adoção de apenas uma delas:

7.8.1. Mediante a comprovação da quitação dos tributos referentes ao fornecimento ou à prestação dos

serviços; ou

7.8.2.0 Contratante poderá realizar a retenção de valores devidos a título de tributos incidentes decorrentes

da contratação, bem como de créditos tributários inscritos em dívida ativa em nome da Contratada,

não impugnados.

7.9. A Conti-atada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n" 123/2006, não

sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o

pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação por meio de documento oficial de que faz jus ao

tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

7.10. A Administração deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes às multas e/ou indenizações devidas

pela Contratada.

7.10.1. O desconto de qualquer valor no pagamento devido à Contratada será precedido de processo administrativo

em que será garantido à empresa o contraditório e a ampla defesa, com os recursos e meios que lhes são

inerentes.

7.11. É vedado à Contratada transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do contrato.

7.12. O CONTRATANTE não se responsabilizarápor qualquer despesa que venha a ser efetuada pela CONTRATADA,

que porventura não tenha sido prevista no processo de contratação.

7.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para

tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados

desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, utilizando-se o IPCA como índice

de correção monetária, aplicando-se a seguinte fórmula;

EM = I X N X VP

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamentc devido.

I = índice dc atualização financeira, calculado segundo a fórmula:

1= (6/100)
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N - Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento.
VP = Valor da Parcela em atraso.

8. CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

8.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento
Geral do Município deste exercício, na dotação abaixo discriminada:
Dotações |

^unciooal prograniática Fonte de ^atureza da despesa Grupo da fonte í

3.3.90.39.4 .00

09.001.10.301.1001.2081 3.3.90.39.41.00 Do Exercício

9. CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO

9.1. A fiscalização do fornecimento/prestação dos serviços decorrentes da presente contratação será exercida pelo(a)

servidor(a) indicado no termo de referência, a quem competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da

contratação e de tudo dará ciência à Administração.

9.2. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante

terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições ou falhas técnicas, vícios,

considerando, ainda, o risco do negócio.

9.3. O Fiscal anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução da contratação, indicando

dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário

à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para

as providencias cabíveis.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES E DO REAJUSTE

10.1. Eventuais alterações das disposições desta contratação reger-se-ão pela disciplina da Lei n" 8.666/1993.

10.2. Em caso de prorrogação que ultrapasse o período de um ano, contado a partir do início de vigência deste

instrumento, quando acordado pelas partes e nas hipóteses em que a Contratada não deu causa à prorrogação,

respeitar-se-á o índice IPCA para a atualização dos valores constantes neste instrumento.

10.3.0 preço registrado poderá ser revisto nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei n" 8.666/1993,

em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens

registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores.

10.4. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tomar-se superior ao preço praticado no

mercado, o órgão gerenciador deverá:

a) Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado

pelo mercado;

b) Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido e cancelar o registro, sem

aplicação de penalidade;

c) Convocar os demais fomecedores visando igual oportunidade de negociação, observada a ordem de

classificação original do certame.

10.5. Quando o preço de mercado tomar-se superior aos preços registrados e o fomecedor, mediante requerimento

devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

a) Convocar o fornecedor visando à negociação de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado

nos termos da alínea "d" do inciso 11 do caput do art. 65 da Lei n" 8.666/1993. quando cabível, para

rever o preço registrado em razão da supervcniência de fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de
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conseqüências incalculáveis, retardadorcs 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.

b) 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

c) Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação, quando cabível.
10.6. 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.

10.7. Na análise do pedido dc 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.

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

do fornecedor prevista nesta Ata.

10.9. 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, c adotar as medidas cabíveis para
obtenção de contratação mais vantajosa, nos termos do parágrafo único do art. 19 do Decreto 7.892/13.

10.IQ. É proibido o pedido de revisão com efeito retroativo.

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

10.12. Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada da Ata de Registro de Preços aos

órgãos participantes, se houver.

11- CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS HIPÓTESES DE EXTINCÀO/CANCELj\M£NTO DA
CONTRATAÇÃO

11.1. Constituem motivo para a extinção/cancelamento da contratação:

a) O não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas deste instrumento, especificações previstas no termo

de referência, cronogramas ou prazos indicados no processo e na Lei de regência;
b) desatendimento das determinações regularcs emitidas pela autoridade designada para acompanhar e fiscalizar

sua execução ou por autoridade superior;

c) alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade de concluir
a contratação;

d) decretação de falência ou de insolvência civil, dissolução da sociedade ou falecimento da Contratada;

e) caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução da contratação;
f) razões de interesse público, justificadas pela autoridade máxima do órgão ou da entidade contratante;

g) não cumprimento das obrigações relativas à reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas

específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz;
h) a paralisação do fornecimento do produto/prestação de serviços, sem justa causa e prévia comunicação à

Administração;
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i) a subcontratação parcial dos serviços, sem que haja prévia aquiescência da Administração;
j) o cometimcnto reiterado de faltas na execução da contratação, anotadas pela fiscalização.

11.2. A contratada terá direito à extinção/cancelamento da contratação nas seguintes hipóteses:
a) supressão, por parte da Administração, do objeto da contratação que acarrete modificação do valor inicial do

contrato além do limite permitido pela Lei n° 8.666/1993;

b) suspensão de execução da contratação, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 3 (três) meses;
c) repetidas suspensões que totalizem 90 (noventa) dias úteis, independentemente do pagamento obrigatório de

indenização pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras
previstas;

d) atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissão da nota fiscal, dos pagamentos ou de parcelas de
pagamentos devidos pela Administração por despesas de obras, serviços ou fornecimentos, salvo se o atraso

decorrer de culpa da Contratada;

11.3. A extinção/cancelamento da contratação, devidamente motivada nos autos, será precedida de procedimento

administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

11.3.1. A extinção/cancelamento da contratação por ato unilateral ou consensual deverá ser precedida de autorização
escrita e fundamentada da autoridade competente.

11.3.2. Quando a rescisão ocorrer sem que haja culpa da Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos

regulannente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito aos pagamentos devidos pela

execução da contratação, até a data da extinção/cancelamento.

11.4. A extinção/cancelamento da contratação por culpa da Contratada acarretará a retenção de valores eventualmente

devidos pela Contratante, na hipótese de serem devidas multas e indenizações, bem como eventuais prejuízos

causados ao Contratante.

11.5. A comunicação da extinção/cancelamento da contratação à Contratada será feita pelo Agente de Contratações, por

meio eletrônico, e o ato de extinção/cancelamento será publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município,

Juntando-se comprovante no processo que deu origem à contratação.

11.6. A solicitação da Contratada para a extinção/cancelamento da contratação deverá ser formulada, devidamente

fundamentada, mediante instrumento hábil protocolado.

11.7. Na hipótese de não comprovação das razões da solicitação de extinção/cancelamento da contratação, caberá a

aplicação das sanções previstas na alínea "e" do subitem 13.4 deste instrumento, sem prejuizo da aplicação

de outras penalidades.

11.8. A extinção/cancelamento da contratação será regulada, subsidiariamcnte, pelas disposições da Lei n° 8.666/1993

e de seu regulamento municipal.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO

12.1. Quando a entrega do produto for realizada/prestação do serviço for concluída, caberá à CONTRATADA

apresentar comunicação escrita, informando o fato ao fiscal da contratação, o qual verificará o produto/serviço

e confeccionará um termo de recebimento provisório, identificando o produto/serviço, cuja finalidade é apenas

para atestar que a Contratada o entregou/prestou na data estipulada na solicitação, fornecendo uma cópia do

documento à CONTRATADA.

12.1.1. Em havendo fornecimento/prestação do objeto em diversas unidades diferentes da lotação do fiscal da

contratação, poderá ser designado outros servidores para a realização do recebimento provisório do objeto.

12.1.2. Juntamente com o fornecimento/prestação, ou no prazo estabelecido em cronograma acordado entre

as partes, a CONTRATADA deverá apresentar a nota fiscal correspondente, nos termos definidos

pelo Departamento dc Compras do Município.
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12.2. Após o recebimento provisório, o Contratante, por meio do fiscal da contratação ou por comissão de recebimento,
formada por três servidores efetivos, realizará, no prazo de até 15 (quinze) dias, a liquidação da despesa, isto é,
a verificação da compatibilidade do objeto da contratação com as especificações do termo de referência e da

solicitação confeccionada pelo órgão interessado, para fins de recebimento definitivo.

12.2.1. As solicitações mencionadas no termo de referência deverão ser carimbadas c assinadas pela fiscalização,
para fins de recebimento definitivo do objeto da contratação, as quais serão armazenados em

arquivo próprio do Controle Interno ou do Departamento de Compras do Município ou da própria
Secretaria solicitante, preferencialmente em meio digital.

12.3. A fiscalização realizará inspeção minuciosa do objeto da contratação, por meio de servidor(es) público(s)
competente, acompanhado(s) do(s) profíssional(is) encarregado(s) pela solicitação da contratação, com a

finalidade de verificar a adequação do objeto, bem como constatar e relacionar a quantidade a que vier ser
recusada.

12.4. A CONTRATADA fica obrigada a substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto da contratação em

que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da sua qualidade, quantidade ou aparência, cabendo

à fiscalização não atestar o recebimento até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a

ser apontadas.

12.5. No caso de rejeição do objeto da contratação, a Contratada deverá providenciar a imediata troca por outro

produto/refazimento do serviço sem vício ou defeito, de acordo com o termo de referência e a solicitação do

órgão interessado, dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado da notificação enviada pelo

Município, sob pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento, ficando sob sua responsabilidade

todos os custos da operação de troca/refazimcnto do seiviço.

12.6. Após tal inspeção e cvcnmais regularizações de pendências, será lavrado Termo de Recebimento Definitivo, em

02 (duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalização, relatando as eventuais pendências

verificadas e o produto substituído/serviço refeito, para posterior emissão de Nota fiscal, disponibilizando uma

das vias para a empresa contratada.

12.7. Na hipótese de o termo de recebimento definitivo não ser elaborado tempestivamente, reputar-se-á como realizado,

consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo, desde que o fato seja comunicado à

Contratante 5 (cinco) dias anteriores à exaustão do prazo c desde que seja encaminhada pela CONTRATADA

a respectiva nota fiscal ao Departamento de Compras do Município.

12.8.0 recebimento definitivo do objeto da contratação não exime a CONTRATADA, em qualquer época, das garantias

concedidas e das responsabilidades assumidas nesta contratação e por força das disposições legais em vigor (Lei

n° 10.406/2002 e Código de Defesa do Consumidor).

12.9. A notificação a que se refere o subitem 12.5 poderá ser encaminhada via e-mail para a CONTRATADA.

12.10. A ausência de confecção do termo de recebimento provisório ou definitivo nos termos deste instrumento ensejará

a responsabilização administrativa dos agentes públicos que sc omitirem.

12.11. As notas fiscais referentes ao objeto da contratação recebido de forma parcial ao solicitado, na forma descrita no

termo de referência, somente serão enviadas para liquidação e posterior pagamento a partir do momento em que
for entregue o restante.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
13.1. As infrações administrativas estão previstas no Edital c no Termo de Referência.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - MEDIDAS ACAUTELADORAS

14.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784/1999, a Administração Pública poderá motivadamente adotar providências

acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou

impossível reparação.
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Í5. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASQS OMISSOS
15.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste instrumento, ou no instrumento convocatório,

se cabível, serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei n" 8.078/1990 -
Código de Defesa do Consumidor, na Lei n" 8.666/1993, na Lei n'' 9.784/1999, bem como nos demais
regulamentos e normas administrativas federais e municipais que fazem parte integrante deste documento,
independentemente de suas transcrições.

15.2. O fornecimento/prestação previsto neste instrumento regular-se-á pelas cláusulas aqui previstas e pelos preceitos
de direito público, aplicando-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de
direito privado, na forma da Lei n" 8.666/1993.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA » DA HABILITAÇÃO

16.1. A Contratada fica obriga a manter, durante toda a vigência da contratação, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as seguintes condições de habilitação e qualificação:

a) jurídica;

b) fiscal e trabalhista.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA
17.1. A Contratada é responsável pelos danos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes desta contratação,

nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

17.1.1. Se por qualquer motivo a Administração municipal vier a ser demandada em juízo por terceiros, em razão

do fornecimento do produto/prestação do serviço ora contratado, o Município irá se utilizar do

instituto da denunciação da lide, oportunidade em que a Contratada irá se responsabilizar

exclusivamente por eventuais indenizações estabelecidas pelo Poder Judiciário, mesmo que em

desfavor do Município, isentando este de qualquer responsabilidade.

17.2. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos

resultantes do fornecimento dos produtos/prestação dos serviços.

17.3. Incumbe à Contratada o ônus da prova da regularidade dos produtos/serviços.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO ACOMPANHAMENTO DOS PREGOS
18.1.0 Órgão Gerenciador realizará publicação trimestral dos preços registrados no Diário Oficial do Município.
18.2. Os preços registrados serão confrontados periodicamente, verificando a compatibilidade com os praticados

no mercado e assim controlados pela Administração.

18.2.1. A Administração Municipal, no caso de comprovação dos preços registrados serem maiores que os

vigentes no mercado, convocará o(s) signatário(s) da Ata de Registro de Preços para promover a

renegociação dos preços de forma a tomá-los compatíveis com os de mercado.

18.2.2. Em caso de recusa do(s) signatário(s) da Ata em aceitar a renegociação, o Município procederá a

aquisição do(s) item(ns) por outros meios, respeitando o disposto na legislação e o Decreto

Municipal 0^4.118/2007.

19. CLÁUSULA DÉCIMA NdNA- DA pfcvUDE E ANTICORUUPÇÃO
19.1. Em atendimento a Lei Federal n" 12.846 de 01/058/2013, os licitantes devem observar e o contratado

devem observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontrataçâo, o mais
alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.
Para os propósitos desta clausula, definem-se as seguintes práticas:
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a) "Prática Corrupta": Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente,
qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na
execução de contrato;

b) "Prática Fraudulenta": A falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de
influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;

c) "Prática Colusiva": Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais
licitantes, com ou sem o conhecimento de representante ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer
preços em níveis artificiais e não competitivos;

d) "Prática Coercitiva": Causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente,
as pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatórío ou afetar a
execução do contrato;

a) "Prática Obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou
fazer declarações falsas ao representantes do organismo financeiro multilateral, com objetivo de impedir
materialmente a apuração de alegações de prática prevista na clausula III, deste edital (ii) atos cuja intenção seja
impedir materialmente o 19.2. Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo
financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre um empresa
ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo indeterminado, para a outorga
de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa
diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas
ao participar da licitação ou da execução de um contrato financiado pelo organismo.

19.3. Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitantc vencedor como condição
para contratação deverá concordar e autorizar que, na hipótese do contrato vir a ser financiado,
em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou
reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicados,
possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documento, contas e registro
relacionadas a licitação e execução do

20. CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA PUBLICAÇÃO

20.1. A publicação resumida deste instrumento no Diário Oficial do Município será providenciada pelo Contratante e a

íntegra dos documentos da contratação será divulgada no Portal de Transparência do Município.

21.1. As questões decorrentes do presente instrumento que não puderem ser dirimidas administrativamente, serão

processadas e julgadas na Justiça Estadual, na Comarca de Capanema-PR.

21.2. A execução da contratação, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos

preceitos de direito piiblico, aplicando-lhes, suplctivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as

disposições de direito privado, na forma do art. 54, da Lei n" 8.666/1993, combinado com o inciso XII, do art.

55, do mesmo diploma legal.

21.3. Faz parte integrante deste instrumento, apiicando-lhe todos os seus dispositivos, o edital do Pregão Eletrônico n°

20/2022, o seu respectivo Termo de referência, e a proposta definitiva de preços da contratada.

E assim, foi lavrado o presente instrumento, que vai assinado pelo Excelentíssimo Prefeito Municipal, o Senhor Américo
Bellé, e pelo(a) Sr.(a)VANESSA BASSANI, representante da Contratada.

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do Colono, três dias de maio dc 2022
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AMÉRICO BELLÈ

Prefeito Municipal

VANESSA BASSANI

Representante Legal

VANESSA BASSANI RESTAURANTE

Detentora da Ata
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MUNICÍPIO DE CAPANEMA- PR

A TA DE REGISTRO DE PREÇOS N"536/2022

PREGÃO ELETRÔNICO N" 120/2Ü22

Aos quinze dias de dezembro de 2022, o Municipio de Capanema - PR, inscrito no CNPJ/MF sob o n°

75.972.760/0001-60, com sede na cidade de Capanema, Estado do Paraná, na Avenida Gov. Pedro Viriato Parigot de
Souza n° 1080 - Centro, doravante denominado Prefeitura, representada pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Américo Bellé,

nos ternios do art. 15 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, do Decreto Municipal n° 4.118/2007 e da Lei n°

10.520/02, em face da classificação das propostas apresentada no Pregão Eletrônico n" 120/2022, por deliberação do

Pregoeiro, devidamente homologada e publicada no Diário Oficial do Município de Capanema, resolve REGISTRAR OS

PREÇOS da empresa classificada em primeiro lugar, qualificada abaixo, observadas as condições do Edital que rege o

Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem.

MARCOS ANTONIO AMPESSAN - ME, sediada na AV INDEPENDÊNCIA, 1217 - CEP: 85760000 - BAIRRO:

CENTRO, na cidade de Capanema/PR, inscrita no CNPJ sob o n" 00.515.954/0001-37, doravante designada

CONTRATADA, neste ato representada por seu representante Legal Sr(a). NOELI BEATRIZ KAFER

AMPESSAM, portador do RG n" 53806929 e do CPF n" 999.644.069-91, residente no endereço: AV

INDEPENDÊNCIA, 1217 - CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO, na cidade de Capanema/PR. E-mail da

Empresa; noeliampessan@gmail.com

l.CLAUSULA PRIMEIRA - DO OB.1ETO

1.1. O objeto desta Ata é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA CONSUMO DOS APENADOS, EM CONFORMIDADE COM O
CONVÊNIO SESP/DEPEN EM PARCERIA COM O MUNICÍPIO DE CAPANEMA/PR (LEI MUNICIPAL
1.831/2022), através DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,
PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS., para atender as eventuais necessidades do

ITENS

Lote Item Código do
produto/ser
viço

Descrição do produto/serviço Marca do

produto
Unidad

e de

medida

Qüántida
de

Preço
□nitári
0

Preço
total

LOTE:
001 -

Lote
001

1 65256 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM
FORNECIMENTO DE LANCHE: 01
SALGADO FRITO OU ASSADO,
PODENDO SER: PASTEL, QUIBE,
COXA E SOBRECOXA, ESPETINHO
DE FRANGO, RISÓLIS GRANDE
(ASSADO). BEBIDA: 01 LATA DE
REFRIGERANTE DE 290ML OU SUCO
DE NO MÍNIMO 300ML.

MARCOS

ANTONIO
AMPESSA
NME

KIT 1.000,00 11,29 11.290,00

LOTE:
001 -
Lote
001

2 65255 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM
FORNECIMENTO DE LANCHE:
SANDUÍCHE COMPOSTO POR: PÃO
FATIADO, COM MAIONESE, 01 FATIA
DE QUEIJO MUSSARELA, 01 FATIA
DE APRESUNTADO, RODELAS DE
TOMATE. EMBALADO EM PLÁSTICO
FILME. BEBIDA: 01 LATA DE
REFRIGERANTE DE 290ML OU SUCO
DE NO MÍNIMO 300ML.

MARCOS
ANTONIO
AMPESSA
N ME

KIT 1.000,00 10,38 10.380,00

LOTE:
001 -

3 65254 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM
FORNECIMENTO DE MARMITEX DE

MARCOS
ANTONIO

KIT 2.000,00 26,20 52.400,00

SEOJETARÍA Ml/NtOP^ DE

CONTRATAÇÕES PÚBLICAS
Av, Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080, Centro. CEP sStôO- c0(121
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Lote

001
ISOPOR COM TAMPA PARA

ALIMENTAÇÃO QUENTE: AS
REFEIÇÕES DEVERÃO CONTER NO
MÍNIMO: AíülOZ, FEIJÃO PRETO OU
CARIOCA, MASSAS (MACARRÃO
COM MOLHO OU LASANHA OU

NHOQUE OU PANQUECA OU
TORTEI), MANDIOCA, POLENTA,
CARNE DE FRANGO OU CARNE

BOVINA OU PEIXE OU SUÍNA,
REFOGADOS, BATATA OU PURÊ,
LEGUMES (BETERRABA, VAGEM,
COUVE FLOR, CENOURA) E
SALADAS, COM PESO MÍNIMO DE
900GRS. BEBIDA: 01 LATA DE

REFRIGERANTE DE 290ML OU SUCO

DE NO MÍNIMO 300ML. DEVERÁ
ACOMPANHAR UMA COLHER, UM
GARFO E UMA FACA DE MATERIAL

PLÁSTICO RESISTENTE.

AMPESSA

NME

TOTAL 74.070,00
Valor Total da Contratação R$ 74.070,00 (Setenta e Quatro Mil e Setenta Reais)

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 SECnUNTDA - DO REGIME DE FORNECTMENTO/PRESTACÂO DOS SF.RVICQS
2.1. O objeto desta contratação deve ser fornecido/prestado pela Contratada respeitando-se o disposto no termo de

referência, no instrumento convocatório, se cabível, na proposta e de acordo com as normas técnicas
aplicáveis.

2.2. A execução do objeto da contratação deverá ser precedida de expedição de ordem de serviço ou requisição de
compra por parte da Secretaria interessada.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO
3.1.0 prazo de vigência da presente contratação será de 1 (um) ano, a partir da data da assinatura deste instrumento.
3.2. O prazo de vigência previsto no item acima terá início na data de 15/12/2022 e encerramento em 14/12/2023.
3.2. O prazo para a entrega do produto/execução dos serviços está descrito no termo de referência.

4. CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
4.1. O valor total estimado da contratação é de R$ 74.070,00 (Setenta e Quatro Mil e Setenta Reais).
4.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução

contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administração, materiais de consumo, despesas com deslocamento,
hospedagem e alimentação, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto contratado.

5. CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.
5.1. A Contratada obriga-se a:

a) entregar o objeto/prestar os serviços em perfeitas condições no tempo, lugar e forma estabelecidos
previamente pela Administração Municipal, nos termos da cláusula segunda deste instrumento;

b) manter-se, durante toda a execução da contratação em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas;

c) cumprir, ímpreterivelmente, todos os prazos e condições exigidas e observar a data, horários e local de
entrega do objeto/prestação de serviços previamente agendado pela Administração Municipal;

d) encaminha à Administração Municipal a Nota Fiscal/Fatura correspondendo ao valor do bem
adquirido/serviço prestado, no momento da entrega do objeto ou no prazo máximo de 2 (dois) dias após a
entrega ou prestação dos serviços;

®) Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto do presente contrato;
f) Comumcar à Admimstração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega

do objeto/prestação dos serviços, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a
devida comprovação;

SECRETARIA MUNHOPAL DE

CONTRATAÇÕES PÚBLICAS
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g) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem
subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada;

h) Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais,
taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou
venham a incidir na entrega dos objetos/execução dos serviços;

i) no caso de prestação de serviços, substituir o profissional que não esteja desempenhando a sua função de
maneira eficiente, a pedido da Administração,

j) Caso haja necessidade, fica sob responsabilidade da Contratada os ônus com transporte, locomoção,
alimentação, hospedagem, entre outros, de seus funcionários e veículos, para o fornecimento do
objeto/prestação de serviços.

5.2. A Contratada será responsabilizada pelo descumprimento das normas legais e inffalegais na execução desta
Contratação.

5.2.1. O Contratada é responsável pelos danos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo na execução desta contratação.

5.2.2. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade do Contratada pelos
prejuízos resultantes da incorreta execução desta contratação.

5.2.3. A Contratada responsabiliza-se pelos vícios e danos decorrentes do serviço/fornecimento, de acordo com
os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/1990).

6. CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
6.1. A CONTRATANTE obriga-se a:

a) Receber provisoriamente o objeto desta contração, por meio do fiscal de contratação;
b) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços recebidos provisoriamente com as

especificações constantes no processo, para fins de aceitação e recebimento definitivos;
c) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, por meio de servidor

especialmente designado;
d) Efetuar o pagamento no prazo previsto.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO
7.1. Em se tratando de fornecimento de produto/prestação de serviço de forma única, o pagamento será efetuado,

em parcela única, no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados do recebimento definitivo do objeto desta
contratação.

7.2. Em se tratando de fomecimento de produto/prestação de serviço de forma parceíada, o pagamento será efetuado,
de fonna parcelada, no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados do recebimento definitivo do objeto
desta contratação.

7.3. Em se tratando de fomecimento de produto/prestação de serviço de forma contínua, o pagamento será efetuado
através de transferência eletrônica para a conta bancária da Contratada, mensalmente, até o 15" (décimo
quinto) dia útil do mês subsequente à entrega dos produtos, desde que a Contratada encaminhe a nota fiscal
e a documentação para liquidação de despesa até o 1" (primeiro) dia útil de cada mês.

7.3.1.0 pagamento somente será efetuado após o recebimento definitivo dos produtos/serviços no mês anterior,
por meio de termo firmado pelo fiscal da contratação/comissão de recebimento indicado no termo
de referência, indicando a regularidade da contratação e a qualidade dos produtos/serviços, o qual
será emitido até o 5° (quinto) dia útil de cada mês.

7.4. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta corrente, na
agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por meio do sistema de pagamento PIX.
ou por outro meio previsto na legislação vigente.

7.5. E vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste instrumento, em especial
a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação das sanções
administrativas cabíveis e indenização pelos danos decorrentes.

7.6» O pagamento será precedido de consulta ao SICAF, para comprovação de cumprimento dos requisitos de
habilitação estabelecidos neste Edital.

7.6.1. Na hipótese de irregularidade no registro no SICAF, a Contratada deverá regularizar a sua situação perante
o cadastro no prazo de até 10 (dez) dias, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e
seus anexos e rescisão do contrato.

7.7* Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda,
circunstâiicía que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização
da situação, não acarretando qualquer ônus para o Contratante.

7*7.1. Quaisquer erros ou emissão ocorrido na documentação fiscal será motivo de correção por parte da
adjudicatária e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de pagamento, até que o problema seja
definitivamente sanado.
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7.7.2. Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para
pagamento.

7.8. A Administração somente efetuará o pagamento após a ocorrência das seguintes hipóteses, sendo
facultada a adoção de apenas uma delas:

7.8.1. Mediante a comprovação da quitação dos tributos referentes ao fornecimento ou à prestação dos
serviços; ou

7.8.2. O Contratante poderá realizar a retenção de valores devidos a título de tributos incidentes
decorrentes da contratação, bem como de créditos tributários inscritos em dívida ativa em nome
da Contratada, não impugnados.

7.9. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123/2006, não
sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos c contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto,
o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação por meio de documento oficial de que faz
jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

7.10. A Administração deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes às multas e/ou indenizações
devidas pela Contratada.

7.10.1. O desconto de qualquer valor no pagamento devido à Contratada será precedido de processo
administrativo em que será garantido à empresa o contraditório e a ampla defesa, com os recursos e
meios que lhes são inerentes.

7.11. E vedado á Contratada transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do contrato.
7.12. O CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela

CONTRATADA, que porventura não tenha sido prevista no processo de contratação.
7.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma

para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso,
apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, utilizando-se o IPCA
como índice de correção monetária, aplicando-se a seguinte fórmula:

EM = lx Nx VP

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido,
l = índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:

(6/ IQO)

365
N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento.
VP = Valor da Parcela em atraso.

8. CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTACÀO ORÇAMENTÁRIA
8.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no

Orçamento Geral do Município deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

Dotações

Exercício Contada Funcional programática Fonte de Natureza da Grupo da fonte
da despesa recurso despesa
despesa

2022 440 05.001.04.122.0402.2023 0 3.3.90.39.41.00 Do Exercício

2022 930 07.001.12.361.1201.2102 0 3.3.90.39.41.00 Do Exercício

2022 1280 07.001.12.365.1202.2118 103 3.3.90.39.41.00 Do Exercício

2022 2070 08.002.15.452.1501.2154 0 3.3.90.39.41.00 Do Exercício

2022 2430 09.001.10.301.1001.2081 0 3.3.90.39.41.00 Do Exercício

2022 4840 1 1.005.08.244.0801.2043 0 3.3.90.39.41.00 Do Exercício

2022 4980 12.001.22.661.2201.2222 0 3.3.90.39.41.00 Do Exercício

2022 5366 15.001.27.812.2701.2497 0 3.3.90.39.41.00 Do Exercício

9. CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO
9.1. A fiscalização do fornecimento/prestação dos serviços decorrentes da presente contratação será exercida pelo(a)

servidor(a) indicado no termo de referência, a quem competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da
contratação e de tudo dará ciência à Administração.

9.2. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições ou falhas técnicas, vícios,
considerando, ainda, o risco do negócio.

9.3.0 Fiscal anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução da contratação, indicando
dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, determinando o que for
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necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade
competente para as providências cabíveis.

10, CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES E DO REAJUSTE
10.1. Eventuais alterações das disposições desta contratação reger-se-ão pela disciplina da Lei n° 8.666/1993.
10.2. Em caso de prorrogação que ultrapasse o período de um ano, contado a partir do início de vigência deste

instrumento, quando acordado pelas partes e nas hipóteses em que a Contratada não deu causa à
prorrogação, respeitar-se-á o índice IPCA para a atualização dos valores constantes neste instrumento.

10.3. O preço registrado poderá ser revisto nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei n°
8.666/1993, em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve
o custo dos bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos
fornecedores.

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

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

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

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

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

a) Convocar o fomecedor visando à negociação de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado
nos termos da alínea "d" do inciso II do canutdo art. 65 da Lei n° 8.666/1993. quando cabível,
para rever o preço registrado em razão da superveniência de fatos imprevisíveis, ou previsíveis,
porém de conseqüências 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.

b) Caso inviável ou frustrada a negociação, liberar o fomecedor do compromisso assumido, caso a
comunicação ocorra antes do pedido do fomecimento, sem aplicação da penalidade se confirmada
a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

c) Convocar os demais fomecedores para assegurar igual oportunidade de negociação, quando cabível.
10.6. A cada pedido de revisão de preço deverá o fomecedor comprovar e justificar as alterações havidas na planilha

apresentada anteriormente, demonstrando analiticamente a variação dos componentes dos custos
devidamente justificada.

10.7. 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 instmída 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, mbricados e numerados, sendo parte integrante dos autos processuais.

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

10.9. 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.

10.10. E proibido o pedido de revisão com efeito retroativo.
10.11. Não cabe repactuação ou reajuste de preços da contratação, salvo nos casos previstos acima.
10.12. Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada da Ata de Registro de Preços

aos órgãos participantes, se houver.

11- cláusula Décima primeira - das hipóteses de extincãq/cancelamentq da
CONTRATAÇÃO
11.1. Constituem motivo para a extinção/cancelamento da contratação:

a) O não ciunprimento ou cumprimento irregular de cláusulas deste instrumento, especificações previstas no
termo de referência, cronogramas ou prazos indicados no processo e na Lei de regência;

b) desatendimento das determinações regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar sua execução ou por autoridade superior;
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c) alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade de
concluir a contratação;

d) decretação de falência ou de insolvência civil, dissolução da sociedade ou falecimento da Contratada;
e) caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução da contratação;
f) razões de interesse público, justificadas pela autoridade máxima do órgão ou da entidade contratante;
g) não cumprimento das obrigações relativas à reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas

específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz;
h) a paralisação do fornecimento do produto/prestação de serviços, sem justa causa e prévia comunicação à

Administração;
i) a subcontratação parcial dos serviços, sem que haja prévia aquiescência da Administração;
j) o cometimento reiterado de faltas na execução da contratação, anotadas pela fiscalização.

11.2. A contratada terá direito à extinção/cancelamento da contratação nas seguintes hipóteses:
a) supressão, por parte da Administração, do objeto da contratação que acarrete modificação do valor inicial

do contrato além do limite permitido pela Lei n° 8.666/1993;
b) suspensão de execução da contratação, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 3 (três)

meses;

c) repetidas suspensões que totalizem 90 (noventa) dias úteis, independentemente do pagamento obrigatório
de indenização pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras
previstas;

d) atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissão da nota fiscal, dos pagamentos ou de parcelas de
pagamentos devidos pela Administração por despesas de obras, serviços ou fornecimentos, salvo se o
atraso decorrer de culpa da Contratada;

11.3. A extinção/cancelamento da contratação, devidamente motivada nos autos, será precedida de procedimento
administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

11.3.1. A extinção/cancelamento da contratação por ato unilateral ou consensual deverá ser precedida de autorização
escrita e fundamentada da autoridade competente.

11.3.2. Quando a rescisão ocorrer sem que haja culpa da Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos
regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito aos pagamentos devidos pela
execução da contratação, até a data da extinção/cancelamento.

11.4. A extinção/cancelamento da contratação por culpa da Contratada acarretará a retenção de valores
eventualmente devidos pela Contratante, na hipótese de serem devidas multas e indenizações, bem como
eventuais prejuízos causados ao Contratante.

11.5. A comunicação da extinção/cancelamento da contratação á Contratada será feita pelo Agente de Contratações,
por meio eletrônico, e o ato de extinção/cancelamento será publicado no Diário Oficial Eletrônico do
Município, juntando-se comprovante no processo que deu origem à contratação.

11.6. A solicitação da Contratada para a extinção/cancelamento da contratação deverá ser formulada, devidamente
fiindamentada, mediante instrumento hábil protocolado.

11.7. Na hipótese de não comprovação das razões da solicitação de extinção/cancelamento da contratação, caberá a
aplicação das sanções previstas na almea "e" do subitem 13.4 deste ínstrum^ sem prejuízo da aplicação
de outras penalidades.

11.8. A extinção/cancelamento da contratação será regulada, subsidiariamente, pelas disposições da Lei n°
8.666/1993 e de seu regulamento municipal.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DQ RECEBIMENTO DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO
12.1. Quando a entrega do produto for realizada/prestação do serviço for concluída, caberá à CONTRATADA

apresentar comunicação escrita, informando o fato ao fiscal da contratação, o qual verificará o
produto/serviço e confeccionará um termo de recebimento provisório, identificando o produto/serviço, cuja
finalidade é apenas para atestar que a Contratada o entregou/prestou na data estipulada na solicitação,
fornecendo uma cópia do documento à CONTRATADA.

12.1.1. Em havendo fornecimento/prestação do objeto em diversas unidades diferentes da lotação do fiscal da
contratação, poderá ser designado outros servidores para a realização do recebimento provisório do objeto.

12.1.2. Juntamente com o fornecimento/prestação, ou no prazo estabelecido em cronograma acordado
entre as partes, a CONTRATADA deverá apresentar a nota fiscal correspondente, nos termos
definidos pelo Departamento de Compras do Município.

12.2. Após o recebimento provisório, o Contratante, por meio do fiscal da contratação ou por comissão de
recebimento, formada por três servidores efetivos, realizará, no prazo de até 15 (quinze) dias, a liquidação
da^ despesa, isto é, a verificação da compatibilidade do objeto da contratação com as especificações do termo
de referência e da solicitação confeccionada pelo órgão interessado, para fins de recebimento definitivo.

12.2.1. As solicitações mencionadas no termo de referência deverão ser carimbadas e assinadas pela
fiscalização, para fins de recebimento definitivo do objeto da contratação, as quais serão
armazenados em arquivo próprio do Controle Interno ou do Departamento de Compras do
Município ou da própria Secretaria solicitante, preferencialmente em meio digital.
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12.3. A fiscalização realizará Inspeção minuciosa do objeto da contratação, por meio de servidor(es) púb!ico(s)
competente, acompanhado(s) do{s) profissiona!(is) encarregado(s) pela solicitação da contratação, com a
finalidade de verificar a adequação do objeto, bem como constatar e relacionar a quantidade a que vier ser
recusada.

12.4. A CONTRATADA fica obrigada a substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto da contratação
em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da sua qualidade, quantidade ou aparência,
cabendo à fiscalização não atestar o recebimento até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que
possam vir a ser apontadas.

12.5. No caso de rejeição do objeto da contratação, a Contratada deverá providenciar a imediata troca por outro
produto/refazimento do serviço sem vício ou defeito, de acordo com o termo de referência c a solicitação do
órgão interessado, dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado da notificação enviada pelo
Município, sob pena de aplicação das sanções previstas neste instRimento, ficando sob sua responsabilidade
todos os custos da operação de troca/refazimento do serviço.

12.6. Após tal inspeção e eventuais regularizações de pendências, será lavrado Termo de Recebimento Definitivo,
em 02 (duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalização, relatando as eventuais pendências
verificadas e o produto substituído/serviço refeito, para posterior emissão de Nota fiscal, disponibilizando
uma das vias para a empresa contratada.

12.7. Na hipótese de o termo de recebimento definitivo não ser elaborado tempestivamente, rcputar-se-á como
realizado, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo, desde que o fato seja
comunicado à Contratante 5 (cinco) dias anteriores á exaustão do prazo e desde que seja encaminhada pela
CONTRATADA a respectiva nota fiscal ao Departamento de Compras do Município.

12.8. O recebimento definitivo do objeto da contratação não exime a CONTRATADA, em qualquer época, das
garantias concedidas e das responsabilidades assumidas nesta contratação e por força das disposições legais
em vigor (Lei n" 10.406/2002 e Código de Defesa do Consumidor).

12.9. A notificação a que se refere o subitem 12.5 poderá ser encaminhada via e-mail para a CONTRATADA.
12.10. A ausência de confecção do termo de recebimento provisório ou definitivo nos termos deste instrumento

ensejará a responsabilização administrativa dos agentes públicos que se omitirem.
12.11. As notas fiscais referentes ao objeto da contratação recebido de forma parcial ao solicitado, na forma descrita

no termo de referência, somente serão enviadas para liquidação e posterior pagamento a partir do momento
em que for entregue o restante.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
13.1. As infrações administrativas estão previstas no Edital e no Temio de Referência.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - MEDIDAS ACAUTELADORAS
14.1. Consoante o artigo 45 da Lei n® 9.784/1999, a Administração Pública poderá motivadamente adotar

providencias acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma de prevenir a ocorrência de dano de
difícil ou impossível reparação.

15. CLÁUS0LA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS
15.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste instrumento, ou no instrumento

convocatório, se cabível, serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei n"
8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor, na Lei n" 8.666/1993, na Lei n" 9.784/1999, bem como nos
demais regulamentos e normas administrativas federais e municipais que fazem parte integrante deste
documento, independentemente de suas transcrições.

15.2. O fornecimento/prestação previsto neste instrumento regular-se-á pelas cláusulas aqui previstas e pelos
preceitos de direito público, aplicando-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos c as
disposições de direito privado, na forma da Lei 8.666/1993.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA HABILITAÇÃO
16.1. A Contratada fica obriga a manter, durante toda a vigência da contratação, em compatibilidade com as

obrigações assumidas, todas as seguintes condições de habilitação e qualificação:
a) jurídica;
h) fiscal e trabalhista.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMÁ - DA RESPONSABILIDADE DA COI^RATADA
17.1. A Contratada é responsável pelos danos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes desta

contratação, nos teimos do Código de Defesa do Consumidor.
17.1.1. Se por qualquer motivo a Administração municipal vier a ser demandada em juízo por terceiros, em

razão do fornecimento do produto/prestação do serviço ora contratado, o Município irá se utilizar
do instituto da denunciação da lide, oportunidade em que a Contratada irá se responsabilizar

SECRET.!^ KOsUCPAi- L)E
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exclusivamente por eventuais indenizações estabelecidas pelo Poder Judiciário, mesmo que em
desfavor do Município, isentando este de qualquer responsabilidade.

17.2. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos
resultantes do fornecimento dos produtos/prestação dos serviços.

17.3. Incumbe à Contratada o ônus da prova da regularidade dos produtos/serviços.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO ACOMPANHAMENTO DOS PREÇOS
18.1. O Órgão Gerenciador realizará publicação trimestral dos preços registrados no Diário Oficial do

Município.
18.2. Os preços registrados serão confrontados periodicamente, verificando a compatibilidade com os

praticados no mercado e assim controlados pela Administração.
18.2.1. A Administração Municipal, no caso de comprovação dos preços registrados serem maiores que

os vigentes no mercado, convocará o(s) signatário(s) da Ala de Registro de Preços para
promover a renegociação dos preços de forma a torná-los compatíveis com os de mercado.

18.2.2. Em caso de recusa do(s) signatário(s) da Ata em aceitar a renegociação, o Município procederá a
aquisição do(s) item(ns) por outros meios, respeitando o disposto na legislação e o Decreto
Municipal n" 4.1! 8/2007.

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA PUBLICAÇÃO
19.1. A publicação resumida deste instrumento no Diário Oficial do Município será providenciada pelo Contratante

e a íntegra dos documentos da contratação será divulgada no Portal de Transparência do Município.

20. CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FOROÍÍ^^MlSÍÍSÍCeÍs¥ítM
20.1. As questões decorrentes do presente instrumento que não puderem ser dirimidas administrativamente, serão

processadas e julgadas na Justiça Estadual, na Comarca de Capanema-PR.
20.2. A execução da contratação, bem como os casos nele omissos, regular-sc-ão pelas cláusulas contratuais c pelos

preceitos dc direito público, aplicando-lbes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as
disposições de direito privado, na forma do art. 54, da Lei n" 8.666/1993, combinado com o inciso XIÍ, do
art. 55, do mesmo diploma legal.

20.3. Faz parte integrante deste instrumento, aplicando-lhe todos os seus dispositivos, o edital do Pregão Eletrônico
n" 120/2022, o seu respectivo Termo de referência, e a proposta definitiva de preços da contratada.

E assim, foi lavrado o presente instrumento, que vai assinado pelo Excelentíssimo Prefeito Municipal, o Senhor Américo
Bellé, e pelo(a) Sr.(a)NOELI BEATRIZ KAFER AMPESSAM, representante da Contratada.

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica — Estrada Parque Caminho do Colono, quinze dias de dezembro de 2022

AMÉRICO BELLÉ

Prefeito Municipal

NOELl BEA TRIZ KAFER AMPESSAM

Representante Legal

MARCOS ANTONIO AMPESSAN - ME

Detentora da Ata

SECRETARÍAMUNOPALDE Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080, Centro. CEP 85760-000
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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, 14 de fevereiro de 2023,

DE: Luiz Carlos Boni - Prefeito Municipal

Preliminarmente para a autorização solicitada para
empresa especializada visando fornecimento de lanche e alimentação em marmitex
para eventos, e refeições buffet livre visando atender as necessidades das
secretarias do Município de Planalto - PR. encaminhamos;

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

PARA: Departamento de Materiais e Compras;
a  fins de elaboração da minuta
convocatório da licitação/contrato;

do instrumento

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

Cordialmente,

l) C ■ o.-x;,
Luiz Carlos Boni

Prefeito Municipal
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Planalto-PR, 15 de fevereiro de 2023.
Secretaria de Finanças
Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

Em atenção à solicitação para credenciamento de empresa especializada

visando fornecimento de lanche e alimentação em marmitex para eventos, e

refeições buffet livre visando atender as necessidades das secretarias do Município

de Planalto - PR. expedido por Vossa Excelência na data de 14/02/2023, com fulcro

nos artigos 212 e 216, § 6° da Constituição Federal de 1988, vimos por meio deste,

informar 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 pelos Secretários Municipais de

Planalto-PR, no valor total de R$ 441.250,00 (quatrocentos e quarenta e um mil

duzentos e cinqüenta reais). Sendo que o pagamento será efetuado através das

Dotações Orçamentárias:

DOTAÇOES

Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso

00280 02.103.04.122.0402.2007 3.3.90.39.00.00.00000

00800 05.116.15.452.1501.2053 3.3.90.39.00.00.00000

00890 06.119.26.782.2601.2067 3.3.90.39.00.00.00000

01160 07.121.12.361.1201.2036 3.3.90.39.00.00.00000

01710 08.124.27.812.2701.2069 3.3.90.39.00.00.00000

02010 09.126.10.301.1001.2027 3.3.90.39.00.00.00000

02770 10.144.08.244.0801.2024 3.3.90.39.00.00.00000

02810 11.133.20.606.2001.1057 3.3.90.39.00.00.00000

03090 12.134.22.661.2201.2062 3.3.90.39.00.00.00000

03140 13.136.18.541.0801.1056 3.3.90.39.00.00.00000

03340 14.138.13.392.1301.2047 3.3.90.39.00.00.00000

Cordialmente,

ENSON ELEM SCHABO

as

éwtA
JONES ROBERTO KINNER

CONTADOR - C.l. RG N° 3.654.820-7 - PR
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município de planalto
CNPJ: 76,460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-maü: planaito(a)planalto.pr.gov.br

MUNICÍPIO OE Praça São Francisco de Assis, 1583
PLANALTO 85750-000 PLANALTO - PARANÁ

MINUTA DE EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N® /2023

^  1. PREÂMBULO

1.1. 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, torna público, para o conhecimento dos interessados, que está
instaurando processo de chamamento público para o para credenciamento de
empresa especializada visando fornecimento de lanche e alimentação em marmitex
para eventos, com sede no perímetro urbano da cidade de Planalto - Pr, nos termos
e condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. O recebimento das Documentações do Credenciamento, conforme critérios
deste Edital dar-se-á no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de
Planalto, na Praça São Francisco de Assis, n° 1583, Centro, Município de Planalto -
PR.

1.3. Os interessados poderão solicitar o Credenciamento, a qualquer tempo, desde
que cumpridos todos os requisitos e durante a vigência do presente edital de
Chamamento.

1.4. Não existe impedimento para que sejam credenciadas mais de uma empresa
para fornecimento da alimentação, durante a vigência deste Chamamento.

1.5. O prazo para credenciamento é de ./2023 a --/ /2023, sendo que os
processos para contratação dos credenciados ocorrerão da seguinte maneira:

1.5.1. A partir da data de publicação deste edital e até as 09:00 horas do dia ~ de
de 2023 e ainda a qualquer tempo, durante a vigência do contrato referente

ao presente certame.

1.5.1.1. Os envelopes serão abertos em sessão pública no dia --/ /2023 às
09:00hs na sala de licitações da Secretaria Municipal de Administração do Município
de Planalto (PR), para realização do processo de credenciamento.

1.5.1.2. Após a homologação do primeiro credenciamento, a solicitação de novos
credenciamentos deverá ser realizada até o 15° (décimo quinto) dia útil de cada
mês, a iniciar-se no mês subsequente à primeira homologação, sendo que a
contratação e o início da execução dos serviços será realizada a partir do 1° dia útil
ao mês subsequente ao credenciamento.
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Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
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85750-000 PLANALTO - PARANA

2. OBJÈtÒ
2.1. O presente edital tem como objetivo o Chamamento Público para
credenciamento de empresa especializada visando fornecimento de lanche e
alimentação em marmitex para eventos, e refeições buffet livre visando atender
as necessidades das secretarias do Município de Planalto - PR, de acordo com
as especificações e quantidades abaixo:

LOTE 01 - ALMOÇO OU JANTAR

ITEM QUANT. UN OBJETO PREÇO PREÇO

UNIT. TOTAL

5000 UN Fornecimento de alimentação em R$20,00 R$100.000,00

marmitex conforme a seguir:

- Marmitex de isopor com tampa

para alimentação quente

contendo: Arroz, 1 (um) galeto

(coxa ou sobrecoxa), 1 (uma)

linguicinha tipo toscana com no

mínimo 90g (noventa gramas),

refogado com no mínimo 2

legumes (cenoura, brócolis,

batatinha, couve, abobrínha) e

carne moída, com peso mínimo

de 750g (setecentos e cinqüenta

gramas):

- marmitex de alumínio (saladas):

repolho picado fino, tomate

picado em rodelas e alface

picada, com peso mínimo de 150

g (cento e cinqüenta gramas).

Deverá acompanhar um mini
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refrigerante de no mínimo 200ml

(duzentos mililitros);

Deverá acompanhar uma colher,

garfo e faca de plástico.

TOTAL R$100.000,00

LOTE 02 - CAPE DA MANHÃ

ITEM QUANT. UN OBJETO PREÇO PREÇO

UNIT. TOTAL

5000 UN Fornecimento de alimentação R$ 7,00 R$35.000,00

(café da manhã), contendo:

- sanduíche: pão fatiado, com

maionese, 1 (uma) fatia de queijo

mussarela, 1 (uma) fatia de

apresuntado, embalado em

plástico filme.

- café preto com leite, em copo

térmico, levemente adoçado, com

no mínimo 200ml (duzentos

mililitros).

TOTAL R$35.000,00

LOTE 03 - LANCHE

ITEM QUANT. UN OBJETO PREÇO PREÇO

UNIT. TOTAL

01 5000 H Fornecimento de lanche contendo R$ 5,25 R$ 26.250,00

uma maçã tamanho grande
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(mínimo de cento e trinta gramas)

e um picolé de creme (mínimo

cinqüenta e cinco gramas).

TOTAL R$26.250,00

LOTE 04 - BUFFET CIDADE

Objeto Preço Preço total

Unit.

2000 Refeições contendo no mínimo: UN R$ 28,00 R$ 56.000,00

- mínimo 6 pratos quentes;

(feijão, arroz, macarrão, os

demais podendo ser: lasanha,

polenta, strogonoff de frango ou

carne, mandioca, batata,

refogado de legumes);

-mínimo 6 tipos de saladas

(alface, tomate, beterraba,

cenoura, repolho, rúcula,

brócolis, couve, maionese).

- 02 tipos de carne no mínimo;

(gado, outro tipo podendo ser:

frango, porco ou peixe);

- 01 copo de suco ou refrigerante

de 350 ml;

OBS:

*Deve ser considerado como

unidade de referência para

quantificação uma pessoa adulta;

*As refeições deverão ser

servidas na sede do contratado,

devendo ser preservado a
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qualidade e as regras sanitárias.

*0s pratos quentes devem ser

servidos em buffet que permita a

manutenção da temperatura sem

comprometer a qualidade da

refeição.

Tota R$ 56.000,00

LOTE 05 - BUFFET SAGRADA FAMILIA

Quant. Objeto Preço Preço total

Unit.

2000 Refeições contendo no mínimo: UN R$ 28.00 R$ 56.000

- mínimo 6 pratos quentes;

(feijão, arroz, macarrão, os

demais podendo ser: lasanha,

polenta. strogonoff de frango ou
carne. mandioca, batata,

refogado de legumes);

-mínimo 6 tipos de saladas

(alface. tomate. beterraba,

cenoura, repolho, rúcula,

brócolis, couve, maionese).

- 02 tipos de carne no mínimo;

(gado, outro tipo podendo ser:

frango, porco ou peixe);

-  01 copo de suco ou

refrigerante de 350 ml;

OBS:

*Deve ser considerado como

unidade de referência para
quantificação uma pessoa
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adulta;

*As refeições deverão ser

servidas na sede do contratado,

devendo ser preservado a

qualidade e as regras

sanitárias.

*0s pratos quentes devem ser

servidos em buffet que permita

a manutenção da temperatura

sem comprometer a qualidade

da refeição.

Total R$ 56.000,00

LOTE 06 - BUFFET CENTRO NOVO

Quant. Objeto

2000 Refeições contendo no mínimo:

- mínimo 6 pratos quentes;

(feijão, arroz, macarrão, os

demais podendo ser: lasanha,

polenta, strogonoff de frango ou

carne, mandioca, batata,

refogado de legumes);

-mínimo 6 tipos de saladas

(alface, tomate, beterraba,

cenoura, repolho, rúcula,

brócolis, couve, maionese).

- 02 tipos de carne no mínimo;

(gado, outro tipo podendo ser:

frango, porco ou peixe);

-  01 copo de suco ou

refrigerante de 350 ml;

Preço Preço total

Unit.

R$ 28,00 R$ 56.000,00
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OBS:

*Deve ser considerado como

unidade de referência para
quantificação uma pessoa

adulta;

*As refeições deverão ser

servidas na sede do contratado,

devendo ser preservado a

qualidade e as regras

sanitárias.

*0s pratos quentes devem ser

servidos em buffet que permita

a manutenção da temperatura

sem comprometer a qualidade

da refeição.

Tota R$ 56.000,00

LOTE 07 - BUFFET SÃO VALERIO

Item Quant. Objeto

2000 Refeições contendo no mínimo:

- mínimo 6 pratos quentes;

(feijão, arroz, macarrão, os

demais podendo ser: lasanha,

polenta, strogonoff de frango ou

carne, mandioca, batata,

refogado de legumes);

-mínimo 6 tipos de saladas

(alface, tomate, beterraba,

cenoura, repolho. rúcula,

brócolis, couve, maionese).

- 02 tipos de carne no mínimo;

(gado. outro tipo podendo ser:

Preço Preço total

Unit

R$ 28,00 R$ 56.000,00
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frango, porco ou peixe);

- 01 copo de suco ou refrigerante
de 350 ml;

OBS:

*Deve ser considerado como

unidade de referência para
quantificação uma pessoa adulta;

*As refeições deverão ser

servidas na sede do contratado,

devendo ser preservado a

qualidade e as regras sanitárias.

*0s pratos quentes devem ser

servidos em buffet que permita a

manutenção da temperatura sem

comprometer a qualidade da

refeição.

Total R$ 56.000,00

LOTE 08 - BUFFET BARRA GRANDE

Item Quant. Objeto UN Preço

Unit

Preço total

01 2000 Refeições contendo no mínimo:

- mínimo 6 pratos quentes;

(feijão, arroz, macarrão, os

demais podendo ser: lasanha,

polenta, strogonoff de frango ou
carne, mandioca, batata,

refogado de legumes);

-mínimo 6 tipos de saladas

(alface, tomate, beterraba,

cenoura, repolho, rúcula,

brócolis, couve, maionese).

- 02 tipos de carne no mínimo;

UN R$ 28,00 R$ 56.000,00
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(gado, outro tipo podendo ser:

frango, porco ou peixe);

-01 copo de suco ou refrigerante

de 350 ml;

OBS:

*Deve ser considerado como

unidade de referência para

quantificação uma pessoa adulta;

*As refeições deverão ser

servidas na sede do contratado,

devendo ser preservado a

qualidade e as regras sanitárias.

*0s pratos quentes devem ser

servidos em buffet que permita a

manutenção da temperatura sem

comprometer a qualidade da

refeição.

Total R$ 56.000,00

Parágrafo primeiro: As quantidades especificadas são estimadas, ou seja, no término
do contrato, o remanescente será automaticamente suprimido, ficando a Contratante
desobrigada da utilização total do objeto contratado, e consequentemente de seu
pagamento.

Parágrafo segundo: Ficará sob responsabilidade da Secretaria de Administração o
controle do saldo total do presente credenciamento bem como a disponibilização desta
informação aos credenciados.

2.2. DA DISTRIBUIÇÃO DAS QUANTIDADES:
O Contrato de fornecimento da alimentação será realizado para um período de 12
(doze) meses. A distribuição dar-se-á por rodízio.

2.2.1 DO rodízio

2.2.1.1. As empresas poderão se credenciar, conforme condições de habilitação do
edital, sendo registrada em lista de credenciados, por ordem cronológica, a qual
deverá ser rigorosamente respeitada nas solicitações de compras e sua devida
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aprovação, nos valores definidos neste Termo de Referência.

2.2.1.1. A ordem cronológica seguirá a ordem de inscrição das empresas no
chamamento público e no credenciamento.

2.2.2. Na solicitação de fornecimento, a unidade/secretaria deverá verificar quais
empresas estão habilitados nos lotes específicos, devendo respeitar a ordem
cronológica das empresas habilitadas, sendo o objeto distribuído entre as empresas
credenciadas.

2.2.3. A Secretaria Municipal de Administração deverá manter controle sobre as
solicitações, conforme lista de credenciados apresentada mensalmente pelo
Departamento de Compras e Licitação;

2.2.4. As ordens de compras devem ser emitidas conforme orçamento aprovado e
autorizado mediante emissão de nota de empenho, pela secretaria/unidade
responsável, respeitando o rodizio de credenciados em cada lote.

2.2.5. O rodízio deve respeitar a ordem de credenciamento, passando as
solicitações e ordens de compras, solicitadas e emitidas sempre para a primeira
empresa habilitada e credenciada seguinte ao último credenciamento aprovado e
autorizado;

2.2.6 Caso a empresa devidamente credenciada e contratada, por qualquer razão,
não aceitar a solicitação de fornecimento, deve a Secretaria de Administração, por
responsável designado, anotar a ocorrência no controle de rodízio.

2.2.7. Havendo 03 (três) negativas de atendimento a solicitação de compras pela
empresa credenciada a Secretaria de Administração, deve apresentar relatório,
solicitando a rescisão do credenciamento, cabendo a notificação a empresa para
apresentação de contraditório e ampla defesa.

2.2.8. Quando não realizado o solicitado à empresa, por sua vez, inscrita no rodízio,
a Secretaria com a unidade/secretaria soíicitante, deverá solicitar a próxima empresa
credenciada, conforme ordem cronológica, o fornecimento do objeto e assim
sucessivamente.

2.2.9. Poderão se credenciar quaisquer empresas habilitadas para o fornecimento de
alimentação em marmitex, e refeições na sede, conforme edital, ficando o
credenciamento aberto para novas habilitações pelo período de 12 (doze) meses.

DO CHANIAMENTO

3.1. Poderá utilizar-se deste todas as secretarias do Município de Planalto.

3.2. Deste Chamamento Público resultarão empresas Credenciadas, que firmarão
contratos com o Município de Planalto, com base no art. 25, caput, da Lei n°
8.666/93, que terá vinculo a este Edital com suas Cláusulas e Minutas, aos
documentos apresentados pelos proponentes do Credenciamento.

10
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NESTE CHAMAMENTO

4.1. Poderão participar do presente chamamento público, todos os interessados
do ramo de atividade pertinente ao objeto com sede no município de Planalto -
PR, e que preencham as condições exigidas neste edital.
4.2. Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo os licitantes
que se enquadrem em uma ou mais das situações a seguir:
4.2.1. Que esteja com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública
suspenso, ou que tenha sido declarado inidôneo para licitar junto a qualquer órgão
ou entidade da Administração Direta ou Indireta, no âmbito federal, estadual ou
municipal;
4.2.2. Que estejam sob falência, recuperação judicial, dissolução ou liquidação;
4.2.3. Que esteja reunido em consórcio ou seja controlador, coligado ou subsidiário
de outro licitante, ou cujos proprietários ou sócios mantenham vínculos empresariais
ou familiares com outro licitante;

4.2.4. Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela
licitação, em conformidade no disposto no Art. 9° da Lei n" 8.666/1993;

jXDÕ CRÍEDÉNCIA^ de apresentação do envelope N° 1 i
^  .,,...r-DOCUMENTAÇÃODE,HABILITAÇÃO:.:,,.,o,,.c,-,., ^ ,.. ,

5.1. O envelope n° 1, contendo a Documentação de Credenciamento, deverá ser
entregue no local indicado no preâmbulo deste Edital, devidamente fechado,
constando da face os seguintes dizeres:

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PLANALTO
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° —/2023
ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTAÇÃO DE CREDENCIAMENTO (HABILITAÇÃO)
PROPONENTE:

5.2. O envelope Documentação de Habilitação deverá conter, obrigatoriamente, sob
pena de eliminação automática da proponente, 01 (uma) via original ou por qualquer
processo de cópia desde que autenticada por cartório competente, pela Comissão
de Licitações ou ainda publicação em órgão de Imprensa oficial, dos seguintes
documentos:

5.3. Para comprovação da habilitação jurídica:
5.3.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
5.3.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se
houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto contratual;
5.3.3 Registro comercial devidamente inscrito na Junta Comercial, no caso de
empresa individual;

11
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5.3.4 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,
em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores:
5.3.5 inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de
prova de diretoria em exercício;
5.3.6 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
5.3.7 Os documentos deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva.
5.4 Para comprovação da regularidade fiscal e trabalhista:
5.4.1 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação
de Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Divida
Ativa da União, ou Positiva com efeito de Negativa, expedida pela Secretaria da
Receita Federal pelo link
http://wwv^.receita.fazenda.qov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CndConiuntalnter/lnfo
rmaNICertidao.asp?Tipo=1 abrangendo inclusive Contribuições Previdenciárias tanto
no âmbito da Receita Federal quanto no âmbito da Procuradoria da Fazenda
Nacional do domicílio ou sede do proponente;
5.4.2 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação
de Certidão Negativa de Débitos ou Positiva com efeito de negativa, expedida
pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicílio ou sede do proponente, ou outra
equivalente, na forma da lei;
5.4.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante
apresentação de Certidão Negativa de Débitos ou Positiva com efeito de
negativa, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda, do domicílio ou sede do
proponente, ou outra equivalente, na forma da lei;
5.4.4 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais
instituídos por lei, sendo que estas poderão estar atestadas pelos órgãos
expedidores; através de Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, que pode ser
conseguida através do link

https://\Aww.sifqe.caixa.qov.far/Cidadao/Crf/FaeCfSCriteriosPesauisa.asp;
5.4.5 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) no âmbito nacional,
expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho, que pode ser conseguida através do
link http://www.tst.ius.br/certidao comprovando a inexistência de débitos inadimplidos
perante a Justiça do Trabalho.
5.5 Para a comprovação da qualificação econômico-financeira:
5.5.1 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta.
5.5.1.1 O balanço patrimonial exigível na forma da lei compreende o balanço
patrimonial do último exercício social assinado por contador e representante legal da
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empresa, devidamente acompanhado do Termo de Abertura e do Termo de
Encerramento do Livro Diário, este registrado na Junta Comercial.
5.5.1.2 A licitante com menos de um ano de existência, que ainda não tenha
balanço, deverá apresentar demonstrações contábeis envolvendo seus direitos,
obrigações e patrimônio líquido relativo ao período de sua existência.
5.5.1.3 A proponente que é Mícroempreendedor Individual deverá apresentar a
Declaração Anual do Simples Nacional - DASN SIMEI.
5.5.1.4 Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor
da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da
pessoa física.

5.6 A licitante deverá apresentar ainda os seguintes documentos e
Declarações:
5.6.1 Alvará de localização e funcionamento, fornecido pelo órgão competente local
da sede da empresa;
5.6.2 No mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica emitido por qualquer
pessoa jurídica, publica ou privada, de que atendeu satisfatoriamente ao objeto em
quantidade e características compatíveis objeto da licitação;
5.6.3 Solicitação de Credenciamento (ANEXO III);
5.6.4 Declaração de Idoneidade e cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art.
7° da Constituição Federal (proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a
menores), nos termos da Lei n° 9.854, de 27/10/99 (ANEXO IV):
5.6.5 Declaração Micro empresa (ANEXO V);
5.6.6 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.
5.6.7 Declaração cumprimento INCISO III, DO ART. 9° DA LEI 8.666/93 (ANEXO
VI);
5.7 Em nenhum caso será concedido prazo para a apresentação de documentos
de habilitação que não tiverem sido entregues na própria sessão, sendo que a falta
de quaisquer documentos, ou apresentação em desconformidade com o edital,
implicará na inabilitação do licitante.
5.8 A falta de data e/ou rubrica e/ou assinatura nas declarações expedidas pelo
próprio licitante ou na proposta poderá ser suprida pelo seu representante legal
presente à sessão.
5.9 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.
5.9.1 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, a micro
empresa ou empresa de pequeno porte terá assegurado o prazo de 05 (cinco) dias
úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Publica, 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.
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5.9.2 A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem acima,
implicará na decadência do direito à contratação.

6.1. O envelope n° 2, contendo a proposta, deverá ser entregue no local indicado no
preâmbulo deste edital, devidamente fechado, constando da face os seguintes
dizeres:

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PLANALTO
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° "-/2023
ENVELOPE N° 2 - PROPOSTA DE SERVIÇOS
PROPONENTE:

8.2. A proposta de serviços deverá estar contida no Envelope n° 2, devidamente
assinada pelo proponente ou seu representante legal, em papel timbrado, redigida
em idioma nacional de forma clara, sem emendas, não podendo conter erros rasuras
ou entrelinhas, sob pena de desclassificação, em que constará:

6.2.1. Especificação clara e detalhada do objeto ofertado, valores, quantidades, e
prazos, com indicação do numero deste edital. Deverá ser elaborada considerando
as condições estabelecidas neste edital e seus anexos, discriminando-se
minuciosamente o objeto cotado, observando-se o quantitativo de cotação de
quantidade e o preço máximo unitário e total, validade da proposta mínima de 60
(sessenta) dias, conforme descrito no Anexo 11.

6.2.2. O quantitativo e os valores estipulados na proposta, deverão ser exatamente
idênticos ao objeto descrito no item 2.1, não podendo haver supressão de serviços
relacionados, nem aumento e diminuição do quantitativo.
6.2.2.1. A capacidade de fornecimento para um evento deverá ser declarada
expressamente no anexo II, em campo específico, para facilitar a distribuição no
rodízio. Isso determinará, por exemplo, se a interessada empresa A tem condição de
entregar para cada almoço ou jantar apenas 200 (duzentas) refeições (marmitex), e
o total que a administração necessita é de 550 (quinhentos e cinqüenta) refeições
(mamitex), será requisitada à empresa A as 200 unidades e o restante será
distribuído conforme ordem definida no rodizio, até fechar o total de 550 unidades.

7. PROCEDIMENTO
7.1. O presente credenciamento é composto de 03 (três) Fases explicitadas a seguir:

7.1.1. 1^ Fase: Recebimento da Documentação da Habilitação e Proposta;

7.1.2. 2^ Fase: Análise Técnica da Documentação da Habilitação e Proposta;

7.1.3. 3^ Fase: Demais formalidades legais pertinentes a Lei Federal 8.666/93 e
alterações.
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7.2. A 1® Fase - Recebimento da Documentação da Habilitação (Envelope 01) e
Proposta (Envelope 02): Será de responsabilidade da Comissão Permanente de
Licitação a abertura dos envelopes e conferência da documentação e proposta.

7.3. A 2® Fase - Análise Técnica da Documentação da Habilitação e Proposta: Será
de responsabilidade da Comissão Permanente de Licitação a análise da
documentação e proposta, deferindo ou indeferindo o Credenciamento dos
interessados, de acordo com as exigências legais, e emitindo parecer definitivo para
publicação do deferimento ou indeferimento o credenciamento dos interessados, de
acordo com as exigências legais, e emitindo parecer definitivo para divulgação no
prazo de 03 (três) dias úteis.

7.4. A 3® Fase - Demais formalidades legais pertinentes a Lei 8.666/93 e alterações:
Com o parecer definitivo da Comissão Permanente de Licitação será desencadeado
demais procedimentos legais até a efetivação do contrato.

8.1. O período de vigência do credenciamento será de 12 (doze) meses, a partir da
homologação do resultado da inexigibilidade da licitação, com especificações no
item 1.5 deste edital.

9. DOS VALORES E DOTAÇAO ORÇAMENTARIA
9.1. Serão utilizados recursos livres e a despesa da presente Licitação ocorrerá à
conta das seguintes dotações:

DOTAÇOES

Conta da despesa Funcional programática DestInação de recurso

00280 02.103.04.122.0402.2007 3.3.90.39.00.00.00000

00800 05.116.15.452.1501.2053 3.3.90.39.00.00.00000

00890 06.119.26.782.2601.2067 3.3.90.39.00.00.00000

01160 07.121.12.361.1201.2036 3.3.90.39.00.00.00000

01710 08.124.27.812.2701.2069 3.3.90.39.00.00.00000

02010 09.126.10.301.1001.2027 3.3.90.39.00.00.00000

02770 10.144.08.244.0801.2024 3.3.90.39.00.00.00000

02810 11.133.20.606.2001.1057 3.3.90.39.00.00.00000

03090 12.134.22.661.2201.2062 3.3.90.39.00.00.00000

03140 13.136.18.541.0801.1056 3.3.90.39.00.00.00000

03340 14.138.13.392.1301.2047 3.3.90.39.00.00.00000
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9.2. O contratante pagará ao contratado, a importância financeira correspondente ao
número de refeições entregues e devidamente comprovados por relatórios de
acordo com o período estabelecido.

9.3. Os valores estimados não implicarão em nenhuma previsão de crédito em
favor dos Contratados, que só fará jus aos valores correspondentes após a
devida comprovação dos objeto devidamente entregue.

9.4. Nos exercícios financeiros futuros, as despesas correrão à conta das dotações
próprias que forem aprovadas para os mesmos.

l io. DA APRESENTAÇÃO DAS CONTAS E^S CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
10.1. A Contratante pagará, mensalmente, ao fornecedor pelo objeto efetivamente
entregue, conforme item 9 deste Edital.
10.2. O preço estipulado neste contrato será pago da seguinte forma;
10.2.1. Para efeito de faturamento:

a) O faturamento será realizado mensalmente conforme a quantidade de
refeições entregues e devidamente requisitados pela Secretaria de Administração.
b) Apresentar nota fiscal com a descrição completa do objeto e quantitativos
realizados no período;
10.2.2. Os pagamentos serão efetuados mensalmente, e em até 30 (trinta) dias após
a apresentação da respectiva nota fiscal.
10.2.3. A nota fiscal deverá ser apresentada pela Contratada junto a Secretaria de
Administração até o 5° (quinto) dia útil subsequente o mês de fornecimento do
objeto.
10.2.4. O CONTRATADO responsabilizar-se-á por quaisquer ônus decorrentes de
omissões ou erros na elaboração do faturamento, que redundem em aumento das
despesas ou perda de descontos;

íí CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO É EXECUÇÃO

11.1. Para os lotes 01, 02 e 03: A empresa credenciada e apta ao fornecimento do
objeto, será notificada com antecedência de no mínimo 5 (cinco) dias e deverá
entregar as marmitas no dia, hora e local informados na solicitação formal da
Secretaria Municipal interessada nos termos do subitem seguinte.

11.1.1- O requerimento mencionado no subitem anterior deverá conter as seguintes
informações:

a) Identificação da Secretaria Municipal solicitante;

b) Identificação e local do evento;

c) Quantidade de alimentação que será servida (café/almoço ou jantar/
lanche);

d) Assinatura da(o) Secretária(o) Municipal solicitante.
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11.2. Para os lotes 04, 05, 06, 07 e 08: A empresa credenciada deverá fornecer as
refeições nas datas definidas ou conforme necessidade do Município na sede do
estabelecimento , após o recebimento do requerimento formal emitido pela
Secretaria Municipal Interessada .

11.2.1 No requerimento enviado pela secretaria sollcitante a empresa
vencedora do certame deverá conter:

a) Data e horário do fornecimento;

b) Quantidade aproximada de pessoas;

c) d) Assinatura da(o) Secretária(o) Municipal sollcitante.

11.3. O requerimento deverá ser enviado ao Departamento de Licitação/Compras do
Município que, juntamente com a Administração Municipal verificará a possibilidade
da aquisição e encaminhará o respectivo pedido à empresa credenciada e apta a
fornecer o objeto, juntamente com a respectiva nota de empenho.

11.4. A empresa licitante deve negar o fornecimento dos itens caso estes sejam
solicitados sem a elaboração do requerimento e as informações previstas no
subítem.

11.4.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o fornecimento da
alimentação, com apresentação da respectiva nota fiscal.

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

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

11.6. O fornecimento da alimentação pela empresa credenciada 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.

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

11.8. No momento da solicitação a unidade requisitante deverá verificar qual
empresa esta habilitada para o fornecimento da alimentação, devendo respeitar
rigorosamente o rodízio das empresas habilitadas e credenciadas junto ao Município.

11.9. A cobrança da alimentação será com base no preço indicado no Chamamento
e acatado pelo credenciado por Intermédio do Contrato.
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11.10. A empresa credenciada deverá dispor de veículos e equipe capacitada para a
entrega e fornecimento da alimentação no local do evento, ou na sede da empresa,
dentro dos limites geográficos do município de Planalto - PR.

11.11. Estar em dia com a vigilância sanitária, alvará em dia e toda a documentação
técnica necessária para a perfeita administração e acompanhamento do contrato.

11.12. Responsabilizar-se por todo e qualquer dano ou prejuízo causado por ela,
seus empregados, representantes, ou prepostos direto e indiretamente, a este
município, ou a livre iniciativa, inclusive aos decorrentes da qualidade da refeição,
mesmo depois do vencimento do Contrato.

11.13. Obedecer às regras sanitárias e de higiene para produção, transporte,
armazenamento e entrega da alimentação.

11.14. Empregar pessoal devidamente qualificado.

11.15. Deve ser considerado como unidade de referência para quantificação uma
pessoa adulta;

11.16. Nos lotes 04, 05, 06, 07, e 08: Os pratos quentes devem ser servidos em
buffet que permita a manutenção da temperatura sem comprometer a qualidade da
refeição.

't- rit®- 12. DAS OBRIGAÇÕES

12.1. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
12.1.1. Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa entregar o
objeto de acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos,
especialmente do Termo de Referência;
12.1.2 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
12.1.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalização da execução/entrega, por
servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas
detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade
competente para as providências cabíveis, na forma prevista no artigo 67 da Lei
8666/93;

12.1.4 Acompanhar a entrega das refeições pelas empresas credenciadas por meio
de auditorias, comunicações escritas, visitas e outras atividades correlatas, sob a
responsabilidade do fiscal designado para acompanhamento do contrato e as
ocorrências deverão ser registradas em relatórios anexados ao processo de
credenciamento:

12.1.5. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no
curso da execução dos contrato, fixando-lhe prazo para correção de tais
irregularidades:

18
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12.1.6 Pagar à Contratada o valor resultante do fornecimento das refeições, na
forma do contrato;

12.1.7 Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições
de habilitação e qualificação exigidas no edital;
12.1.8. Providenciar as inspeções da entrega do objeto, com vistas ao cumprimento
dos prazos, pela contratada, fiscalização da qualidade das marmitas que estão
sendo entregues, bem como a expedição de autorização de compra;
12.1.9. Compete a contratante o recebimento, conferência e atestado das notas
fiscais emitidas pela contratada;
12.1.10. Solicitar a substituição imediata de qualquer material ou equipamento que
não atenda as exigências do contrato;
12.1.11. Preparar os expedientes referentes ao pagamento das parcelas contratuais;
12.1.12. Fiscalizar as instalações da contratada, verificando se persistem as
mesmas condições sanitárias básicas comprovadas na ocasião da assinatura do
contrato;

12.1.13. Solicitar á empresa nos prazos previstos, a documentação referente a seu
pessoal, observado as especificações constantes no termo de referencia,
supervisionando rotineiramente a observância das normas de Segurança e Higiene
do Trabalho;

12.1.14. Providenciar as inspeções da execução do objeto, com vistas ao
cumprimento dos prazos pela Contratada, fiscalização da qualidade das refeições
que estão sendo entregues.

12.2. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
12.2.1. Realizar o trabalho de acordo com as especificações e condições constantes
no termo e no prazo determinado;
12.2.2. Zelar pela padronização e qualidade das refeições e lanches a serem
fornecidas, condizentes com as necessidades descritas no Termo de Referência.
12.2.3. Não transferir a outrem o objeto do Contrato;
12.2.4. Dar garantias e cumprir rigorosamente os prazos estipulados no contrato;
12.2.5. Manter sempre a qualidade na entrega do objeto contratado;
12.2.6. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e
morais causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores,
prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, ao Município ou a terceiros;
12.2.7. Assegurar ao Municipio as condições necessárias ao acompanhamento, a
supervisão, ao controle, a fiscalização e auditoria da execução do objeto contratado,
permitindo o livre acesso dos servidores do Município, a qualquer tempo e lugar, a
todos os atos relacionados direta e indiretamente ao contratado, quando no
desempenho das atividades de acompanhamento e controle;
12.2.8. Utilizar empregados habilitados com conhecimento dos serviços a serem
executados, de conformidade com as normas e determinações em vigor;
12.2.9. Responder por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento da
obrigação constante do item anterior;
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12.2.10. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais,
previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja
inadimplência não transfere responsabilidade ao Município de Planalto;
12.2.11. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações
da contratante;
12.2.12. Fornecer sempre que solicitados pela Contratante, os comprovantes do
cumprimento das obrigações previdenciárias, do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço - FGTS, guia do recolhimento do INSS, e do pagamento dos salários e
benefícios dos empregados colocados à disposição da Contratante;
12.2.13. Não permitir a utilização do trabalho do menor;
12.2.14. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no
edital, apresentando com a fatura mensal os comprovantes de regularidade fiscal,
social e trabalhista;
12.2.15. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está
obrigada;
12.2.16. Executar os serviços conforme proposto pela Contratante durante o prazo
de vigência do contrato respeitando suas Cláusulas;
12.2.17. A empresa credenciada deverá entregar o objeto contratado no local, nos
dias e horários determinados através da ordem de compra, emitida conforme
descrito no termo de referência.

12.2.18. Fornecer todo o material e documentação técnica necessária para a perfeita
administração e acompanhamento do contrato.
12.2.19. Responsabilizar-se por todo e qualquer dano ou prejuízo causado por ela,
seus empregados, representantes, ou propostos direto e indiretamente, a este
município, ou a livre iniciativa, durante os prazos de validade das garantias, mesmo
depois do vencimento do Contrato.

^  ̂ " 13. DA ASSINATURA DO CONTRATÒ
13.1. Após a HOMOLOGAÇÃO do processo de inexigibilidade, a empresa será
convocada para assinar o Termo de Contrato em até 5 (cinco) dias úteis sob pena
de decair ao direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81
da Lei n° 8.666/93.

14. DO CRITÉRIO DE

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

14.2. Na hipótese de solicitação de revisão de preços pela CONTRATADA, esta
deverá comprovar a quebra do equilíbrio econômico-financeiro do fornecimento, por
meio de apresentação de planilha(s) detalhada(s) de custos seguindo a mesma
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metodologia da composição da proposta e documentação correlata (lista de preços
de fabricantes, notas fiscais de aquisição de produtos e/ou matérias-primas, etc),
que comprovem que a contratação tornou-se inviável nas condições inicialmente
avençadas.
14.3. Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Município de Planalto,
este deverá comprovar o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato,
em prejuízo da Municipalidade.
14.4. Fica facultado ao Município de Planalto realizar ampla pesquisa de mercado
para subsidiar, em conjunto com a análise dos requisitos dos subitens anteriores, a
decisão quanto a revisão de preços solicitada pela CONTRATADA.
14.5. A eventual autorização da revisão dos preços contratuais será concedida após
a análise técnica e jurídica do Município de Planalto;
14.6. Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo
analisadas, a CONTRATADA não poderá suspender o fornecimento e os
pagamentos serão realizados aos preços acordados no presente instrumento.

.  . ■ 15.D0S.RECURSQffiÍ
15.1. Aos proponentes é assegurado o direito de interposição de Recurso, nos
termos do artigo 109 da Lei n° 8.666/93, o qual será recebido e processado
conforme segue:
I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimaçào do ato ou da
lavratura da ata, nos casos de:
a) habilitação ou inabilitação do licitante.
b) julgamento das propostas.
c) anulação ou revogação da licitação.
d) indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou
cancelamento.

e) rescisão do contrato, a que se refere o inciso I do art. 79 desta Lei. (Redação
dada pela Lei n° 8.883, de 1994)
f) aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa.
II - representação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação da decisão
relacionada com o objeto da licitação ou do contrato, de que não caiba recurso
hierárquico.
15.2. A intimação dos atos referidos no inciso I, alíneas "a", "b", "c" e "d", excluídos
os relativos à advertência e multa de mora, será feita mediante publicação na
imprensa oficial, salvo para os casos previstos nas alíneas "a" e "b", se presentes os
prepostos dos licitantes no ato em que foi adotada a decisão, quando poderá ser
feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata.
15.3. O recurso previsto nas alíneas "a" e "b" do inciso I terá efeito suspensivo,
podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razões de interesse
público, atribuir ao recurso interposto eficácia suspensiva aos demais recursos.
15.4. Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão
impugná-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
15.5. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o
ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias
úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste
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caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do
recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.
15.6. Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de reconsideração se
inicia ou corre sem que os autos do processo estejam com vista franqueada ao
interessado.

16. DA jMPyGNASAqpQiffiQ^^
16.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por
irregularidade na aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias
úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, no
Departamento de Licitações, na Praça São Francisco de Assis, 1583, Centro, em
Planalto - PR, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 2
(dois) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1° do art. 113 da Lei
8.666/93.

16.2. Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a
Administração o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a
abertura dos envelopes de habilitação, as falhas ou irregularidades que viciariam
esse edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.
16.3. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar
do processo licitatòrio até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.
16.4. A inabilitação do licitante importa preclusão do seu direito de participar das
fases subsequentes.

17.1. Esclarecimentos relativos ao presente Chamamento e às condições para
atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto, somente
serão prestados quando solicitados ao Presidente da Comissão Permanente de
Licitação, na Praça São Francisco de Assis, 1583, centro, no Município de Planalto,
estado do Paraná;
17.2. Das sessões públicas serão lavradas atas, as quais serão assinadas pelos
membros da Comissão Permanente de Licitação;
17.3. A entidade promotora do Chamamento se reserva o direito de revogar ou
anular esta licitação, parcial ou totalmente, sem que caiba a (às) proponente (s) o
direito de qualquer reclamação ou indenização;
17.4. A entidade promotora do Chamamento poderá realizar diligências durante o
processo de Classificação, para que técnicos competentes elaborem pareceres
necessários à fundamentação da decisão.

18.1. Fazem parte integrante do presente edital os seguintes anexos:

18.1.1. Anexo I - Minuta do Contrato de Prestação de Serviços;
18.1.2. Anexo II - Proposta de Preços com tabela de descrição e valores de
referência;
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18.1.3. Anexo III - Modelo Solicitação de Credenciamento;
18.1.4. Anexo IV - Modelo de Declaração de Idoneidade e Cumprimento do disposto
no Inciso XXXIII do Art. 7° da Constituição Federal e de Comprometimento.
18.1.5. Anexo V - Modelo de declaração de enquadramento de ME ou EPP;
18.1.6. Anexo VI - Modelo de Declaração Cumprimento Inciso III, do Art. 9° da Lei
8.666/93;

18.1.7. Anexo VII - Termo de Referência.

Planalto - PR, ~de de 2023.

LUIZ CARLOS BONI

Prefeito Municipal
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ANEXO I - MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS N° I202Z

REFERENTE LICITAÇÃO PROCESSO INEXIGIBILIDADE N° _/2023

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE PLANALTO - PR. inscrito no CNPJ/MF sob n°
76.460.526/0001-16 com sede na Praça São Francisco de Assis N° 1583, com sede na
Praça São Francisco de Assis N° 1583 - CEP: 85.750-000, neste ato devidamente
representado pelo Prefeito, Senhor LUIZ CARLOS BONI, brasileiro, casado, residente
e domiciliado neste Município de Planalto, Estado do Paraná, portador da Céduia de
Identidade RG n° 3.895.670-1 e do CPF/MF sob n° 747.491.029-20.

CONTRATADA: , Inscrita no CNPJ sob n°.
, com sede na cidade +

de , neste ato representado por seu representante legal
Sr , portador do RG n° e do CPF
n° , residente e domiciliado na cidade de -

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO

O objeto do presente contrato é a contratação de empresa especializada visando
fornecimento de lanche e alimentação em marmitex para eventos, e refeições buffet
livre visando atender as necessidades das secretarias do Município de Planalto - PR,
de acordo com as especificações e quantidades abaixo:

LOTE

ITEM QUANT. UN OBJETO PREÇO PREÇO

UNIT. TOTAL

TOTAL R$

Parágrafo primeiro: As quantidades especificadas são estimadas, ou seja, no
término do contrato, o remanescente será automaticamente suprimido, ficando a
Contratante desobrigada da utilização total do serviço contratado, e
consequentemente de seu pagamento.

CLÃUSULA SEGUNDA - DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE
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Parágrafo único: As partes acima identificadas têm, entre si, justas e acertadas o
presente Contrato Administrativo de credenciamento de empresa especializada na
prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, visando os
consertos e reparos mecânicos da frota de veículos oficiais deste Município de
Planalto-PR, após a homologação do PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N°

I2Q2Z, pelas condições do Edital de Chamamento Público N° /2023, seus
anexos e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e
responsabilidades das partes.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Parágrafo Primeiro: Para os lotes 01, 02 e 03: A empresa credenciada e apta ao
fornecimento do objeto, será notificada com antecedência de no mínimo 5 (cinco)
dias e deverá entregar as marmitas no dia, hora e local informados na solicitação
formal da Secretaria Municipal interessada nos termos do subitem seguinte.

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

Identificação da Secretaria Municipal solicitante;

Identificação e local do evento;

Quantidade de alimentação que será servida (café/almoço ou jantar/ lanche);

Assinatura da(o) Secretária(o) Municipal solicitante.

Parágrafo Segundo: Para os lotes 04, 05, 06, 07 e 08: A empresa credenciada
deverá fornecer as refeições nas datas definidas ou conforme necessidade do
Município na sede do estabelecimento , após o recebimento do requerimento formal
emitido pela Secretaria Municipal interessada .

No requerimento enviado pela secretaria solicitante a empresa vencedora do
certame deverá conter:

a) Data e horário do fornecimento;

b) Quantidade aproximada de pessoas;

c) d) Assinatura da(o) Secretária(o) Municipal solicitante.

Parágrafo Terceiro: O requerimento deverá ser enviado ao Departamento de
Licitação/Compras do Município que, juntamente com a Administração Municipal
verificará a possibilidade da aquisição e encaminhará o respectivo pedido à empresa
credenciada e apta a fornecer o objeto, juntamente com a respectiva nota de
empenho.

Parágrafo Quarto: A empresa licitante deve negar o fornecimento dos itens caso
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estes sejam solicitados sem a elaboração do requerimento e as informações
previstas no subitem.

a) O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o fornecimento da
alimentação, com apresentação da respectiva nota fiscal.

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

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

Parágrafo Sexto: O fornecimento da alimentação pela empresa credenciada 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.

Parágrafo Sétimo: As solicitações deverão ser carimbadas e assinadas pela
comissão de recebimento, para fins de recebimento definitivo dos produtos.

Parágrafo Oitavo: No momento da solicitação a unidade requisitante deverá
verificar qual empresa esta habilitada para o fornecimento da alimentação, devendo
respeitar rigorosamente o rodízio das empresas habilitadas e credenciadas junto ao
Município.

Parágrafo Nono: A cobrança da alimentação será com base no preço indicado no
Chamamento e acatado pelo credenciado por intermédio do Contrato.

Parágrafo Décimo: A empresa credenciada deverá dispor de veículos e equipe
capacitada para a entrega e fornecimento da alimentação no local do evento, ou na
sede da empresa, dentro dos limites geográficos do município de Planalto - PR.

Parágrafo Décimo Primeiro: Estar em dia com a vigilância sanitária, alvará em dia
e toda a documentação técnica necessária para a perfeita administração e
acompanhamento do contrato.

Parágrafo Décimo Segundo: Responsabilizar-se por todo e qualquer dano ou
prejuízo causado por ela, seus empregados, representantes, ou prepostos direto e
indiretamente, a este município, ou a livre iniciativa, inclusive aos decorrentes da
qualidade da refeição, mesmo depois do vencimento do Contrato.

Parágrafo Décimo Terceiro: Obedecer às regras sanitárias e de higiene para
produção, transporte, armazenamento e entrega da alimentação.

Parágrafo Décimo Quarto: Empregar pessoal devidamente qualificado.

Parágrafo Décimo Quinto: Deve ser considerado como unidade de referência para
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quantificação uma pessoa adulta;

Parágrafo Décimo Sexto: Nos lotes 04, 05, 06, 07, e 08: Os pratos quentes devem
ser servidos em buffet que permita a manutenção da temperatura sem comprometer
a qualidade da refeição.

CLÁUSULA QUARTA - DOS VALORES

Parágrafo primeiro: Os valores estimados não implicarão em nenhuma previsão de
crédito em favor dos Contratados, que só fará jus aos valores correspondentes após a
devida comprovação dos serviços efetivamente prestados.

Parágrafo segundo: A contratação de todos os itens descritos na tabela 01 do objeto,
perfazem um valor total estimado de R$ ( ) divididos em ITENS.

CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, CONDIÇÕES DE
PAGAMENTO E REAJUSTE

A despesa da presente Licitação ocorrerá à conta das seguintes dotações:

DOTAÇÕES

Conta da despesa Funcional programática

00280

00800

00890

01160

01710

02010

02770

02810

03090

03140

03340

02.103.04.122.0402.2007

05.116.15.452.1501.2053

06.119.26.782.2601.2067

07.121.12.361.1201.2036

08.124.27.812.2701.2069

09.126.10.301.1001.2027

10.144.08.244.0801.2024

11.133.20.606.2001.1057

12.134.22.661.2201.2062

13.136.18.541.0801.1056

14.138.13.392.1301.2047

Destinação de recurso

3.3.90.39.00.00.00000

3.3.90.39.00.00.00000

3.3.90.39.00.00.00000

3.3.90.39.00.00.00000

3.3.90.39.00.00.00000

3.3.90.39.00.00.00000

3.3.90.39.00.00.00000

3.3.90.39.00.00.00000

3.3.90.39.00.00.00000

3.3.90.39.00.00.00000

3.3.90.39.00.00.00000

Em exercícios futuros, correspondentes à vigência do contrato, a despesa ocorrerá à
conta de dotações orçamentárias próprias para atendimento de despesas da mesma
natureza.

Parágrafo primeiro - 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, no prazo máximo de trinta (30) dias após o recebimento do objeto, com a
apresentação da Nota Fiscal no Departamento de Compras.

Parágrafo segundo - Deverá apresentar as certidões (FGTS, INSS, TRABALHISTA,
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FEDERAL. ESTADUAL E MUNICIPAL) em validade para o pagamento, além da cópia
do Termo Circunstanciado, conforme modelo anexo.

Parágrafo terceiro - Na falta de apresentação dos documentos indicados no Parágrafo
Terceiro, ou se irregulares, ficará o pagamento suspenso até o cumprimento da
exigência.

Parágrafo quarto - Os preços firmados entre os contratantes não serão passíveis de
reajuste.

Parágrafo quinto - O contratante pagará ao contratado pelas refeições entregues, a
importância financeira correspondente ao número requisitado, juntamente com a
apresentação das requisições e autorizações de acordo com o período estabelecido.

Parágrafo sexto: Ocorrendo atraso de pagamento por culpa exclusiva do
CONTRATANTE, o valor devido será atualizado financeiramente, entre as datas do
vencimento e do efetivo pagamento, de acordo com a variação "pro rata tempore" do
IGP-M - índice Geral de Preços do Mercado.

Paragrafo sétimo: Ao emitir a nota fiscal deverá a empresa enviar a mesma, no dia da
emissão e via e-mail ínotaflscalf5)planalto.pr.qov.brL Caso a contratada não receba

a confirmação do recebimento do documento fiscal, deverá entrar em contato com o
Departamento de Compras deste Município para evitar qualquer prejuízo às partes.
Contato: (46 3555-8100).

CLÁUSULA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

Parágrafo único: A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos
causados a CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execução deste contrato,
inclusive acidentes, mortes, perdas e destruições parciais ou totais, isentando a
Contratante de todas as reclamações que possam surgir, consequentemente, a este
contrato, ainda que tais reclamações sejam resultantes de atos de seus prepostos ou
de qualquer pessoa física ou jurídica na execução dos mesmos.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

Constituem direitos de a CONTRATANTE receber o objeto deste Contrato nas
condições avençadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e prazo
convencionados.

Parágrafo primeiro: Constituem obrigações da CONTRATANTE:

a) Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa entregar o objeto
de acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos,
especialmente do Termo de Referência;

b) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

c) Exercer o acompanhamento e a fiscalização da execução/entrega, por servidor
especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas.
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indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providências cabíveis, na forma prevista no artigo 67 da Lei 8666/93;

d) Acompanhar a entrega das refeições pelas empresas credenciadas por meio de
auditorias, comunicações escritas, visitas e outras atividades correlatas, sob a
responsabilidade do fiscal designado para acompanhamento do contrato e as
ocorrências deverão ser registradas em relatórios anexados ao processo de
credenciamento;

e) Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no
curso da execução dos contrato, fixando-lhe prazo para correção de tais
irregularidades;

f) Pagar à Contratada o valor resultante do fornecimento das refeições, na forma
do contrato:

g) Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigações assumidas pela Contratada, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas no edital;

h) Providenciar as inspeções da entrega do objeto, com vistas ao cumprimento dos
prazos, pela contratada, fiscalização da qualidade das marmitas que estão
sendo entregues, bem como a expedição de autorização de compra;

i) Compete a contratante o recebimento, conferência e atestado das notas fiscais
emitidas pela contratada;

j) Solicitar a substituição imediata de qualquer material ou equipamento que não
atenda as exigências do contrato;

k) Preparar os expedientes referentes ao pagamento das parcelas contratuais;
I) Fiscalizar as instalações da contratada, verificando se persistem as mesmas

condições sanitárias básicas comprovadas na ocasião da assinatura do contrato;
m) Solicitar à empresa nos prazos previstos, a documentação referente a seu

pessoal, observado as especificações constantes no termo de referencia,
supervisionando rotineiramente a observância das normas de Segurança e
Higiene do Trabalho;

n) Providenciar as inspeções da execução do objeto, com vistas ao cumprimento
dos prazos pela Contratada, fiscalização da qualidade das refeições que estão
sendo entregues;

Parágrafo segundo: Constituem obrigações da CONTRATADA:

a) Realizar o fornecimento de acordo com as especificações e condições
constantes no termo e no prazo determinado;

b) Zelar pela padronização e qualidade das refeições e lanches a serem
fornecidas, condizentes com as necessidades descritas no Termo de
Referência.

c) Não transferir a outrem o objeto do Contrato;
d) Dar garantias e cumprir rigorosamente os prazos estipulados no contrato;
e) Manter sempre a qualidade na entrega do objeto contratado:
f) Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e

morais causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores.
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prepostos ou representantes, dolosa ou cuíposamente, ao Município ou a
terceiros;

g) Assegurar ao Município as condições necessárias ao acompanhamento, a
supervisão, ao controle, a fiscalização e auditoria da execução do objeto
contratado, permitindo o livre acesso dos servidores do Município, a qualquer
tempo e lugar, a todos os atos relacionados direta e indiretamente ao
contratado, quando no desempenho das atividades de acompanhamento e
controle;

h) Utilizar empregados habilitados com conhecimento dos serviços a serem
executados, de conformidade com as normas e determinações em vigor;

i) Responder por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento da
obrigação constante do item anterior;

j) Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais,
previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica,
cuja inadimplência não transfere responsabilidade ao Município de Planalto;

k) Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da
contratante;

I) Fornecer sempre que solicitados pela Contratante, os comprovantes do
cumprimento das obrigações previdenciárias, do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço - FGTS, guia do recolhimento do INSS, e do pagamento
dos salários e benefícios dos empregados colocados à disposição da
Contratante;

m) Não permitir a utilização do trabalho do menor;
n) Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas no edital, apresentando com a fatura mensal os comprovantes de
regularidade fiscal, social e trabalhista:

o) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está
obrigada:

p) Executar os serviços conforme proposto pela Contratante durante o prazo de
vigência do contrato respeitando suas Cláusulas;

q) A empresa credenciada deverá entregar o objeto contratado no local, nos dias
e horários determinados através da ordem de compra, emitida conforme
descrito no termo de referência.

r) Fornecer todo o material e documentação técnica necessária para a perfeita
administração e acompanhamento do contrato.

s) Responsabilizar-se por todo e qualquer dano ou prejuízo causado por ela,
seus empregados, representantes, ou prepostos direto e indiretamente, a este
município, ou a livre iniciativa, durante os prazos de validade das garantias,
mesmo depois do vencimento do Contrato.

CLÁUSULA OITAVA - DOS TERMOS ADITIVOS

Parágrafo único: O preço da presente contratação será fixo e irreajustável, exceto
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quando houver fator interveniente que comprovado diante dos termos da lei.

CLAUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES POR iNADIMPLENCiA DO CONTRATO

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

A Contratada inadimplente será aplicada total ou parcialmente, às sanções legais, a
saber:

a) Advertência;

b) Multa administrativa, graduáveis conforme a gravidade da infração;

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

1. Convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato;

2. Deixar de entregar documentação exigida no edital;

3. Apresentar documentação falsa;

4. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;

5. Não mantiver a proposta;

6. Falhar ou fraudar na execução do contrato;

7. Comportar-se de modo inidôneo;

8. Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal.

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

I  - Ocorrendo atraso, ou não realização da prestação de serviços, injustificado, a
Contratada incidirá em multa na ordem de 1% (um por cento) sobre o valor total
previsto de recebimento pela Contratada no ato do atraso, por dia de atraso ou não
realização do serviço.

II - 10% (dez por cento) sobre o valor total previsto de recebimento pela Contratada no
ato, em caso de descumprimento total da obrigação, inclusive no de recusa do
adjudicatário em firmar o contrato, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua
convocação;
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III - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da
parte do fornecimento ou serviço não realizado;

IV - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço
não realizado, por cada dia subsequente ao trigésimo.

V - 2% (dois por cento) sobre o valor total previsto de recebimento pela Contratada no
ato, por infração a qualquer cláusula ou condição do contrato, aplicada em dobro na
reincidência;

VI -10% (dez por cento) sobre o valor total previsto de recebimento pela Contratada no
ato, contados da última prorrogação, no caso de rescisão do contrato por ato unilateral
da administração, motivado por culpa da Contratada, garantida defesa prévia,
independentemente das demais sanções cabíveis.

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:

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.

Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais números
8.666/93 e 10.520/02, assim como em decreto regulamentador do credenciamento,
sujeitando-se os infratores às cominações legais, garantida a prévia e ampla defesa em
processo administrativo.

A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.

A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do
contratado faltoso.

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

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

As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não
eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações
cometidas.
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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 citada.

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.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO

Parágrafo único: A fiscalização da execução do objeto deste Contrato será feita pela
CONTFRATANTE, através de profissionais qualificados, pertencentes à Secretaria
Municipal de Administração.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
SUBCONTRATAÇÃO

DA CESSÃO DO CONTRATO E

Parágrafo único: Fica expressamente proibido a CONTRATADA substabelecer,
subcontratar, ceder ou transferir a terceiros, total ou parcialmente, os direitos e
obrigações estipulados neste Contrato sem: (I) a anuência expressa (por escrito) do
CONTRATANTE; e (II) o atendimento das condições que venham a ser estipuladas
pela CONTRATANTE para tanto.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO

O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos
elencados no art. 78 e seguintes da Lei n° 8.666/93.

Parágrafo Único - A CONTfRATADA reconhece os direitos da CONTFRATANTE no art.
80 da Lei n° 8.666/93 em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei n®
8.666/93.

A Administração poderá a qualquer tempo, com fulcro no Artigo 78, inciso XII, da Lei N°
8.666/93, quando a necessidade do serviço puder ser suprida pela nomeação dos
candidatos aprovados no concurso público em andamento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA VIGÊNCIA

A vigência do contrato será de 12 meses, contados da assinatura, podendo ser
prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o máximo de 60 (sessenta) meses,
caso haja interesse da administração, com anuência da credenciada, nos termos do
art. 57, da Lei n.° 8.666/93, e a indicação de novas dotações orçamentárias, através de
Termo Aditivo.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus
fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de
ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto
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contratual. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

I - Prática corrupta: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente
qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no
processo de licitação ou execução de contrato;

II - Prática fraudulenta: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de
influenciar o processo de licitação ou execução do contrato;

III - Prática colusiva: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais
licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão
licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não competitivos;

IV - Prática coercitiva: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente,
às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo
licitatório ou afetar a execução do contrato;

V - Prática obstrutiva: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou
fazer declarações falsas aos representantes dos organismos financeiro multilateral,
com o objetivo de impedir materialmente a apuração das alegações de prática prevista,
deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de
o organismo financeiro multilateral e promover inspeção.

Parágrafo primeiro - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo
financeiro multilateral mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá
sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível,
indefinidamente ou por prazo indeterminado, para a outorga de contratos financiados
pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento de empresa,
diretamente ou por meio de um agente, em praticas corruptas, fraudulentas, coercitivas
ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução em contrato financiado pelo
organismo.

Parágrafo segundo - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante
vencedor, como condição para a contratação deverá concordar e autorizar que, na
hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo
financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo
financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local da
execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à
licitação e à execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DA VINCULAÇAO AO EDITAL E À PROPOSTA

O presente contrato está vinculado à Inexigibilidade ..../2023 e seus anexos, ao Edital
de Chamamento Público N° ..../2023, bem como à Proposta da Contratada.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - CONHECIMENTO DAS PARTES

Ao firmar este instrumento declara a CONTRATADA ter plena ciência de seu conteúdo,
bom como dos demais documentos vinculados ao presente Contrato e do
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procedimento licitatório.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei n.° 8.666/93, dos princípios gerais de
direito, da Lei Federal N° 8.080/90 (Lei Orgânica da Saúde) e das normativas do
Sistema Único de Saúde (SUS).

CLÁUSULA DÉCIMA NONA- 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 se produzam efeitos legais.

Planalto - PR.,.... de de 2023.

Contratante Contratada

Testemunhas:

1B4



município de planalto
CNPJ: 76.460.526/0001-16

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

ANEXO II - TABELA DE VALORES DE REFERÊNCIA

A Comissão de Licitações
Referente Edital de Chamamento Público ..../2023

(RAZÃO SOCIAL - CNPJ - ENDEREÇO - TELEFONE)

LOTE 01 - ALMOÇO OU JANTAR

ITEM QUANT.

01 5000

UN

UN

OBJETO

Fornecimento de alimentação

em marmitex conforme a

seguir:

- Marmitex de isopor com

tampa para alimentação quente

contendo: Arroz, 1 (um) galeto

(coxa ou sobrecoxa), 1 (uma)

linguicinha tipo toscana com no

mínimo 90g (noventa gramas),

refogado com no mínimo 2

legumes (cenoura, brócolis,

batatinha, couve, abobrinha) e

carne moída, com peso mínimo

de 750g (setecentos e

cinqüenta gramas);

marmitex de alumínio

(saladas): repolho picado fino,

tomate picado em rodelas e

alface picada, com peso

36

PREÇO

UNIT.

R$20,00

PREÇO

TOTAL

R$100.000,00

3
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mínimo de 150 g (cento e

cinqüenta gramas).

Deverá acompanhar um mini

refrigerante de no mínimo

200ml (duzentos mililitros);

Deverá acompanhar uma

colher, garfo e faca de plástico.

TOTAL R$100.000.00

LOTE 02 - CAFE DA MANHA

ITEM QUANT. UN OBJETO PREÇO

UNIT.

PREÇO

TOTAL

01 5000 UN Fornecimento de alimentação

(café da manhã), contendo:

- sanduíche: pão fatiado, com

maionese, 1 (uma) fatia de

queijo mussarela, 1 (uma) fatia

de apresuntado, embalado em

plástico filme.

- café preto com leite, em copo

térmico, levemente adoçado,

com no mínimo 200ml

(duzentos mililitros).

R$ 7,00 R$35.000.00

TOTAL R$ 35.000.00

LOTE 03 - LANCHE

ITEM QUANT. UN OBJETO PREÇO PREÇO

37 3- ^166
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UNIT. TOTAL

H  Fornecimento de lanche R$ 5,25 R$ 26.250,00

contendo uma maçã tamanho

grande (mínimo de cento e

trinta gramas) e um picolé de

creme (mínimo cinqüenta e

cinco gramas).

TOTAL R$ 26.250,00

Quant.

LOTE 04 - BUFFET CIDADE

Objeto Preço

Unit.

Preço total

Refeições contendo no UN R$ 28,00 R$ 56.000,00

mínimo:

- mínimo 6 pratos quentes;

(feijão, arroz, macarrão, os

demais podendo ser:

lasanha, polenta, strogonoff

de frango ou carne,

mandioca, batata, refogado

de legumes);

-mínimo 6 tipos de saladas

(alface, tomate, beterraba,

cenoura, repolho, rúcula,

brócolls, couve, maionese).

-  02 tipos de carne no

mínimo; (gado, outro tipo
podendo ser: frango, porco
ou peixe);

-  01 copo de suco ou
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refrigerante de 350 ml;

OBS:

*Deve ser considerado como

unidade de referência para

quantificação uma pessoa

adulta;

*As refeições deverão ser

servidas na sede do

contratado, devendo ser

preservado a qualidade e as

regras sanitárias.

*0s pratos quentes devem

ser servidos em buffet que

permita a manutenção da

temperatura sem

comprometer a qualidade da

refeição.

Total

LOTE 05 - BUFFET SAGRADA FAMÍLIA

R$ 56.000,00

Objeto Preço

Unit.

Preço total

2000 Refeições contendo no UN R$ 28,00 R$ 56.000,00

mínimo:

- mínimo 6 pratos quentes;

(feijão, arroz, macarrão, os

demais podendo ser:

lasanha, polenta, strogonoff

de frango ou carne,

mandioca, batata, refogado

de legumes);

-mínimo 6 tipos de saladas

(alface, tomate, beterraba,
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cenoura, repolho, rúcuia,

brócolis, couve, maionese).

-  02 tipos de carne no

mínimo: (gado, outro tipo

podendo ser: frango, porco

ou peixe);

-  01 copo de suco ou

refrigerante de 350 ml;

OBS:

*Deve ser considerado como

unidade de referência para

quantificação uma pessoa

adulta;

*As refeições deverão ser

servidas na sede do

contratado, devendo ser

preservado a qualidade e as

regras sanitárias.

*0s pratos quentes devem

ser servidos em buffet que

permita a manutenção da

temperatura sem

comprometer a qualidade da

refeição.

Total R$ 56.000,00

LOTE 06 ■ BUFFET CENTRO NOVO

Objeto UN Preço

Unit

Preço total

2000 Refeições contendo no UN R$ 28,00 R$ 56.000,00

mínimo:

- mínimo 6 pratos quentes;
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(feijão, arroz, macarrão, os

demais podendo ser:

lasanha, polenta, strogonoff

de frango ou carne,

mandioca, batata, refogado

de legumes):

-mínimo 6 tipos de saladas

(alface, tomate, beterraba,

cenoura, repolho, rúcula,

brócolis, couve, maionese).

-  02 tipos de carne no

mínimo; (gado, outro tipo

podendo ser: frango, porco

ou peixe);

-  01 copo de suco ou

refrigerante de 350 ml;

OBS:

*Deve ser considerado como

unidade de referência para

quantificação uma pessoa

adulta;

*As refeições deverão ser

servidas na sede do

contratado, devendo ser

preservado a qualidade e as

regras sanitárias.

*Os pratos quentes devem

ser servidos em buffet que

permita a manutenção da

temperatura sem

comprometer a qualidade da

refeição.

R$ 56.000,00
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LOTE 07 - BUFFET SAO VALERIO

UN Preço Preço total

Unit.

Objeto

2000 Refeições contendo no UN R$ 28,00 R$ 56.000,00

mínimo:

- mínimo 6 pratos quentes;

(feijão, arroz, macarrão, os

demais podendo ser: lasanha,

poíenta, strogonoff de frango
ou carne, mandioca, batata,

refogado de legumes);

-mínimo 6 tipos de saladas

(alface, tomate, beterraba,

cenoura, repolho, rúcula,

brócolis, couve, maionese).

- 02 tipos de carne no mínimo;

(gado, outro tipo podendo ser:

frango, porco ou peixe);

-  01 copo de suco ou

refrigerante de 350 ml;

OBS:

*Deve ser considerado como

unidade de referência para
quantificação uma pessoa

adulta;

*As refeições deverão ser

servidas na sede do

contratado, devendo ser

preservado a qualidade e as

regras sanitárias.

*0s pratos quentes devem ser

servidos em buffet que permita
a manutenção da temperatura

sem comprometer a qualidade
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da refeição.

Total R$ 56.000,00

LOTE 08 - BUFFET BARRA GRANDE

Item Quant. Objeto UN Preço Preço total

Unit.

01 2000 Refeições contendo no UN R$ 28,00

mínimo:

- mínimo 6 pratos quentes;

(feijão, arroz, macarrão, os

demais podendo ser: lasanha,

poíenta, strogonoff de frango

ou carne, mandioca, batata,

refogado de legumes);

-mínimo 6 tipos de saladas

(alface, tomate, beterraba,

cenoura, repolho, rúcula,

brócolis, couve, maionese).

- 02 tipos de carne no mínimo;

(gado, outro tipo podendo ser:

frango, porco ou peixe);

-  01 copo de suco ou

refrigerante de 350 mi;

OBS;

*Deve ser considerado como

unidade de referência para

quantificação uma pessoa

adulta;

*As refeições deverão ser

servidas na sede do

contratado, devendo ser

preservado a qualidade e as

regras sanitárias.

R$ 56.000,00
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*0s pratos quentes devem ser

servidos em buffet que permita

a manutenção da temperatura

sem comprometer a qualidade

da refeição.

Total R$ 56.000,00

CAPACIDADE DE ATENDIMENTO POR EVENTO/REFEIÇÃO

LOTE 01 - ALMOÇO OU JANTAR

OBJETO PREÇO PREÇO TOTAL

UNIT.

UN Fornecimento de alimentação R$20,00

em marmitex conforme a seguir:

- Marmitex de isopor com tampa

para alimentação quente

contendo: Arroz, 1 (um) galeto

(coxa ou sobrecoxa), 1 (uma)

lingulcinha tipo toscana com no

mínimo 90g (noventa gramas),

refogado com no mínimo 2

legumes (cenoura, brócolls,

batatinha, couve, abobrinha) e

carne moída, com peso mínimo

de 750g (setecentos e cinqüenta

gramas);

marmitex de alumínio

(saladas): repolho picado fino.
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tomate picado em rodelas e

alface picada, com peso mínimo

de 150 g (cento e cinqüenta

gramas).

Deverá acompanhar um mini

refrigerante de no mínimo 200ml

(duzentos mililitros);

Deverá acompanhar uma colher,

garfo e faca de plástico.

TOTAL

LOTE 02 - CAFE DA IVIANHA

ITEIVI QUANT. UN OBJETO PREÇO

UNIT.

PREÇO TOTAL

01 UN Fornecimento de alimentação

(café da manhã), contendo:

- sanduíche: pão fatiado, com

maionese, 1 (uma) fatia de

queijo mussarela, 1 (uma) fatia

de apresuntado, embalado em

plástico filme.

- café preto com leite, em copo

térmico, levemente adoçado,

com no mínimo 200ml (duzentos

mililitros).

R$ 7,00

45
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TOTAL R$ 35.000,00

ITEM QUANT. UN

Quant.

LOTE 03-LANCHE

OBJETO PREÇO PREÇO TOTAL

UNIT.

H  I Fornecimento lanche R$ 5,25

contendo uma maçã tamanho

grande (mínimo de cento e trinta

gramas) e um picolé de creme

(mínimo cinqüenta e cinco

gramas).

TOTAL

LOTE 04 - BUFFET CIDADE

Objeto UN Preço

Unit.

Preço total

Refeições contendo no UN R$ 28,00

mínimo:

- mínimo 6 pratos quentes;

(feijão, arroz, macarrão, os

demais podendo ser: lasanha,

polenta, strogonoff de frango
ou carne, mandioca, batata,

refogado de legumes);

-mínimo 6 tipos de saladas

(alface, tomate, beterraba,

cenoura, repolho, rúcula,

brócolis, couve, maionese).

- 02 tipos de carne no mínimo;

(gado, outro tipo podendo ser:
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frango, porco ou peixe);

-  01 copo de suco ou

refrigerante de 350 ml;

OBS;

*Deve ser considerado como

unidade de referência para

quantificação uma pessoa

adulta;

*As refeições deverão ser

servidas na sede do

contratado, devendo ser

preservado a qualidade e as

regras sanitárias.

*0s pratos quentes devem ser

servidos em buffet que permita

a manutenção da temperatura

sem comprometer a qualidade

da refeição.

Total

LOTE 05 - BUFFET SAGRADA FAMÍLIA

Quant. Objeto Preço

Unit.

Refeições contendo no UN | R$ 28,00
mínimo:

- mínimo 6 pratos quentes;

(feijão, arroz, macarrão, os

demais podendo ser: lasanha,

polenta, strogonoff de frango
ou carne, mandioca, batata,

refogado de legumes);

-mínimo 6 tipos de saladas
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(alface, tomate, beterraba,

cenoura, repolho, rúcula,

brócolis, couve, maionese).

- 02 tipos de carne no mínimo;

(gado, outro tipo podendo ser:

frango, porco ou peixe);

-  01 copo de suco ou

refrigerante de 350 ml;

OBS:

*Deve ser considerado como

unidade de referência para

quantificação uma pessoa
adulta;

*As refeições deverão ser

servidas na sede do

contratado, devendo ser

preservado a qualidade e as

regras sanitárias.

*Os pratos quentes devem ser

servidos em buffet que permita

a manutenção da temperatura

sem comprometer a qualidade

da refeição.

Total

LOTE 06 - BUFFET CENTRO NOVO

Item Quant. Objeto UN Preço Preço total

Unit.

Refeições contendo no

mínimo:

- mínimo 6 pratos quentes;
(feijão, arroz, macarrão, os

3 ' '^177
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demais podendo ser: lasanha,

polenta, strogonoff de frango

ou carne, mandioca, batata,

refogado de legumes);

-mínimo 6 tipos de saladas

(alface, tomate, beterraba,

cenoura, repolho, rúcula,

brócolis, couve, maionese).

- 02 tipos de carne no mínimo;

(gado, outro tipo podendo ser:

frango, porco ou peixe);

suco-  01 copo de SI

refrigerante de 350 ml;

OBS:

*Deve ser considerado como

unidade de referência para

quantificação uma pessoa

adulta;

*As refeições deverão ser

servidas na sede do

contratado, devendo ser

preservado a qualidade e as

regras sanitárias.

*0s pratos quentes devem ser

servidos em buffet que permita

a manutenção da temperatura

sem comprometer a qualidade

da refeição.

Total

Item Quant.

LOTE 07 - BUFFET SÃO VALERIO

UN Preço Preço total
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Unít.

Refeições contendo no mínimo: R$ 28,00

- mínimo 6 pratos quentes;

(feijão, arroz, macarrão, os

demais podendo ser: lasanha,

polenta, strogonoff de frango ou
carne, mandioca, batata,

refogado de legumes);

-mínimo 6 tipos de saladas

(alface, tomate, beterraba,

cenoura, repolho, rúcula,

brócolis, couve, maionese).

- 02 tipos de carne no mínimo;

(gado, outro tipo podendo ser:

frango, porco ou peixe);

-  01 copo de suco ou

refrigerante de 350 ml;

OBS:

*Deve ser considerado como

unidade de referência para
quantificação uma pessoa
adulta:

*As refeições deverão ser

servidas na sede do contratado,

devendo ser preservado a

qualidade e as regras
sanitárias.

*0s pratos quentes devem ser

servidos em buffet que permita
a manutenção da temperatura

sem comprometer a qualidade

da refeição.
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Item Quant.

LOTE 08 -BUFFET BARRA GRANDE

Objeto

Refeições contendo no mínimo:

- mínimo 6 pratos quentes;

(feijão, arroz, macarrão, os

demais podendo ser: lasanha,

polenta, strogonoff de frango ou

carne, mandioca, batata,

refogado de legumes);

-mínimo 6 tipos de saladas

(alface, tomate, beterraba,

cenoura, repolho, rúcuía,

brócolis, couve, maionese).

- 02 tipos de carne no mínimo;

(gado, outro tipo podendo ser:

frango, porco ou peixe);

suco-  01 copo de í

refrigerante de 350 ml;

OBS:

*Deve ser considerado como

unidade de referência para

quantificação uma pessoa

adulta;

*As refeições deverão ser

servidas na sede do contratado,

devendo ser preservado a

qualidade e as regras

sanitárias.

*0s pratos quentes devem ser

servidos em buffet que permita

a manutenção da temperatura

sem comprometer a qualidade

Preço total

R$ 28,00

3' ni80
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da refeição.

Obs: nesta tabela de capacidade, no campo quantidade, a empresa deverá informar
qual a quantidade máxima para atendimento em cada evento, por exemplo, para um
almoço ou jantar, quantas marmitex consegue entregar, ou qual a capacidade de
atendimento no buffet, conforme item 6.2.2.1. do edital.

Declaramos que aceitamos a demanda conforme for contemplado e nos valores
apresentados acima, conforme edital de Chamamento Público 72023.

(LOCAL E DATA)

NOME:

RG:

CARGO:
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ANEXO III - SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO
(Papel timbrado da empresa)
À Comissão de Licitação

Referente: Edital de Chamamento Público N° /2023

À Comissão Permanente de Licitação do Município Planalto

A empresa, , CNPJ n°
Inscrição Estadual n® , neste ato representado por

, portador (a) do CPF n® e do RG
n° , vem requerer o Credenciamento, objeto do
Chamamento Público n® /2023, para atender a Secretaria Municipal de
Administração, apresentamos a documentação exigida no Edital a fim de submetê-la
ao exame da Comissão Permanente de Licitações.

Declaramos estar de acordo com os valores constantes da Tabela dos serviços
ofertados e do contido na Minuta de Contrato vinculado a este Edital.

Informamos como segue, o endereço para atendimento ao objeto proposto e a conta
bancária para futuros pagamentos:

Endereço: Rua/n°/Referência/Balrro/Complementos/CEP/Fone/Fax/Email
Conta bancária: Banco/Agência/Conta corrente.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Planalto, de de 2023.

(Assinatura do representante legal da empresa e carimbo com CNPJ)
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MUNICÍPIO DE

município de planalto
CNPJ: 76.460.526/0001-16

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

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E CUMPRIMENTO DO DISPOSTO
NO INCISO XXXIII DO ART. 7° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DE

COMPROMETIMENTO

À Comissão de Licitação

Referente: Edital de Chamamento Público N° /2023

DECLARAMOS, para fins de licitação, que a empresa , CNPJ

I  - Não foi declarada Inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de
governo, estando apta a contratar com o poder público;

II - Que para cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição
Federal, não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na
condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos de idade, em cumprimento ao que
determina o inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666/93, acrescida pela Lei n° 9.854/99.

III - Comprometemo-nos a manter durante a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.

Local, data.

Nome e assinatura do representante legal da proponente
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MUNICÍPIO OE

município de planalto
CNPJ; 76.450.526/0001-16

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

ANEXO V - Declaração de enquadramento em regime de tributação de Micro
Empresa ou Empresa de Pequeno Porte (na hipótese do lícitante ser uma ME

ou EPP)

À Comissão de Licitação

Referente: Edital de Chamamento Público N° /2023

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ N°

ENDEREÇO. FONE:

MUNICÍPIO: EST.

O representante legal da empresa
,  na qualidade de Proponente do

procedimento licitatório de credenciamento no CHAMAMENTO PÚBLICO N°
..../2023, 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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município de planalto
CNPJ: 76.460.525/0001-16

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

ANEXO VI - DECLARAÇÃO CUMPRIMENTO INCISO III, DO ART. 9° DA LEI
8.666/93

À Comissão de Licitação

Referente: Edital de Chamamento Público N° ..../2023

(Razão Social da LICITANTE) , inscrita no CNPJ sob o n°
, sediada à , DECLARA, sob as penas da Lei,

para os fins requeridos no inciso III, do artigo 9° da Lei n° 8.666, de 21 de junho de
1993, que não tem em seu quadro societário e de empregados, servidores públicos
da contratante exercendo funções de gerência, administração ou tomada de
decisão, inclusive de membros de Comissões ou servidores do Município de Palmas.

Local e Data.

Carimbo da Empresa e Assinatura do Representante Legal
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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

Senhor Prefeito,

RELATÓRIO

1. Trata-se de procedimento licítatório, na modalidade Chamamento; com
vistas ao credenciamento de pessoas jurídicas para a prestação de serviços de
fornecimento de refeições, marmitas e marmitex, cujas especificações estão
estabelecidas em solicitação de diversas secretarias, datada de 13 de fevereiro de
2023, as quais foram estabelecidas/esclarecidas em Termo de Referência,
devidamente assinado.

2. O valor estipulado pela Administração fora baseado na menor cotação
realizada em empresas locais do ramo de atividade pretendido, realizando pesquisa
com fornecedores, banco de preços e contratos com municípios vizinhos, conforme
dispõe o termo de referência.

3. Os autos foram paginados de maneira correta, não havendo a
numeração do processo licitatório.

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

a) Solicitação datada de 13 de fevereiro de 2023;

b) 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 14 de fevereiro de
2023;

c) Parecer Contábil da Secretaria de finanças datado de 15 de
fevereiro de 2023;

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

5. Na seqüência, em data de 13 de março de 2023, o processo foi
remetido a esta Procuradoria, para a análise prévia dos aspectos jurídicos da
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minuta de edital elaborada, prescrita no art. 38, parágrafo único, da Lei
8.666/93. Este Parecer, portanto, tem o escopo de assistir a municipalidade no
controle interno da legalidade dos atos administrativos praticados na fase
preparatória da licitação.

ANALISE jurídica

I. DA ADEQUAÇÃO DA MODALIDADE LICITATÓRIA ELEITA E
REQUISITOS LEGAIS PARA A SUA APLICAÇÃO

6. Conforme se denota do processo licitatório, fora escolhida a modalidade
CHAMAMENTO PÚBLICO para que sejam credenciadas empresas para a
prestação de serviços de fornecimento de marmita, marmitex e refeições,
junto ao Município de Planalto-PR, sendo que referida modalidade de licitação
pode ser caracterizada como uma das hipóteses de inexigibilidade de
licitação.

7. As hipóteses de inexigibilidade estão elencadas no artigo 25, da Lei
8.666/93, senão vejamos:

Art. 25. é inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição,
em especial:

I - para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam
ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo,
vedada a preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade
ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio
do local em que se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo
Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades
equivalentes;

II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta
Lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória
especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e
divulgação;

III' para contratação de profissional de qualquer setor artístico,
diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado
pela crítica especializada ou pela opinião pública, (grifei)

Referido artigo de lei dispõe que "é inexigível a licitação quando houver
inviabilidade de competição". Neste caso, o legislador não se preocupou em
estabelecer um rol taxativo de situações por meio do qual se poderia
contratar por inexigibilidade, deixando em aberto a interpretação da
expressão "inviabilidade de competição", não sendo possível elencar todas as
hipóteses, devendo a Administração Municipal analisar cada situação
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previamente e verificar a possibilidade ou não de utilização deste meio
licitatórlo.

9. Ademais, reforçando o acima disposto, a Administração Municipal deve
interpretar o termo "inviabilidade de competição" de maneira ampla, no
sentido de que a inviabilidade de competição não está presente porque existe
apenas um fornecedor, mas sim, porque existem vários prestadores do
serviços e todos poderão ser contratados, caso preencham os requisitos
mínimos para tal.

10. Confira-se, a respeito, a opinião de Jorge Ulisses JACOBY:

Se a Administração convoca todos os profissionais de determinado setor, dispondo-
se a contratar os que tiverem interesse e que satisfaçam os requisitos estabelecidos,
ela própria fixando o valor que se dispõe a pagar, os possíveis iicitantes não
competirão, no estrito sentido da palavra, inviabilizando a competição, uma vez que
a todos foi assegurada à contratação.^

11. Esse método de inexigibilidade para a contratação de todos é o que a
doutrina denomina de credenciamento.

12. Apesar de inexistir no ordenamento jurídico pátrio lei específica sobre o
credenciamento, tal mecanismo fora criado para se efetivar uma contratação
por inexigibilidade, tendo por base legal justamente o artigo 25, caput, da Lei
n.o 8.666/93, estando previsto tal procedimento na Lei Estadual no
15.608/2007 em seus artigos 24 e 25.

13. Há de se destacar que o sistema de credenciamento está sujeito a alguns
requisitos, dentre os quais pode-se citar os seguintes:

14. (i) publicidade do credenciamento: Por óbvio que é necessário que
o maior número possível de interessados tenha conhecimento da abertura de
processo licitatórlo junto à Administração Municipal e em não havendo competição,
como é o caso do credenciamento, possivelmente haverá mais de uma empresa
que prestará os serviços licitados, recomendando a Administração Municipal a
realizar a publicação do presente Chamamento Público no Jornal de grande
circulação (apesar de não ser obrigatório em decorrência da MP n^ 896, de 6 de
setembro de 2019), Diário Oficial do Estado do Paraná, Diário Oficial dos Municípios,
Diário Oficial da União, no sítio do Município de Planalto-PR e no Mural de Licitações
do Tribunal de Contas do Paraná, conforme determina o art. 2°, I, da Instrução
Normativa n.o 37/2009, do TCE/PR, no prazo legal, a fim de que os interessados
possam efetivamente tomar conhecimento do sistema, sendo certo que quanto
maior a publicidade a quantidade de interessados poderá aumentar;

(ii) período do credenciamento: não pode haver data de
encerramento específica para o credenciamento. O credenciamento deve manter-se

' JACOBY, Jorge Ulisses. Coleção de direito público. São Paulo: Fórum, 2008, v. 6. p. 534.

PARECER JURÍDICO / » ^



aberto até a vigência do contrato. A qualquer tempo o particular Interessado poderá
se apresentar e entregar a documentação para se credenciar, isso, obviamente,
enquanto a Administração mantiver interesse na contratação do serviço e estiver
dentro do orçamento previsto:

(iii) obrigatoriedade de credenciar todos os interessados que
atendam as condições do chamamento; em razão de não haver competição, de
não haver propostas, por conseqüência não haverá um "vencedor" no chamamento
público, mas sim empresas credenciadas e aptas a realizar os serviços que serio
contratados e que preencheram os requisitos legais previstos no Edital de
Chamamento Público, sendo que todos os que preencherem os requisitos deverão
ser contratados e os serviços deverão ser distribuídos de maneira equânime entre
todos, inclusive com a possibilidade de redistribuiçio dos serviços a cada novo
credenciamento realizado.

15. Após referidas considerações, passa-se à análise do caso em apreço:

1.1. Da justificativa da contratação

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

17. No termo de referência, em especial na página 05, há justificativa para
a realização do credenciamento, consubstanciada na necessidade de atendimento
de eventos de grande porte, onde empresas pequenas, como as sediadas no
Município não poderiam atender integralmente o objeto da presente licitação,
dificultando o cumprimento do contrato e comprometendo a efetividade do objetivo
da contratação.

18. 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.

19. 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

^^etodologicamente.

u

^ Lei n° 10.520/2002, art. 3% I; Decreto n° 3.555/2000, art. 8°, III a.
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20. A Lei no 10.520/2002 (art. 3°, I) determina também que a autoridade
competente estabeleça; de modo motivado, as exigências de
habilitação/qualificação, os critérios de aceitação das propostas, as sanções por
inadimplemento e as cláusulas do futuro contrato. Estes quesitos foram atendidos
na minuta do edital e do contrato administrativo.

1.2. Do Termo de Referência e da definição do obieto

21. O Termo de Referência consiste em um dos atos essenciais do
chamamento 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.

22. Para a licitude do chamamento público, 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 de empresas a serem
credenciadas. Registre-se que não incumbe à Procuradoria avaliar as especificações
utilizadas, dado o seu caráter eminentemente técnico, recomendando-se à
Administração que verifique o cumprimento deste requisito.

23. Assim, o Termo de Referência anexado ao processo de inexigibilidade
encontra-se dentre dos preceitos legais.

1.3. Da pesquisa de pregos e do orçamento estimado

24. No presente caso, tendo em vista que não haverá competição e os
valores a serem pagos serão pré-definidos pela Administração Municipal, fora
realizado o lançamento do presente chamamento baseado no menor orçamento
obtido em empresas locais do ramo de atividade pretendido, conforme dispõe o
termo de referência, havendo pesquisa de preço satisfatória nos autos.

1.4. Das Exigências de Habilitação

25. Como se pode perceber da análise da minuta de edital, todos os
requisitos estão presentes.

1.5. Dos critérios de Aceitação das Propostas

26. Do exame da minuta de edital, verifica-se satisfeita a recomendação
tocante aos critérios de aceitação das propostas, fazendo ressalva quanto ao fato
de que a modalidade da presente licitação é chamamento público, onde não há
competição, e, portanto, se a empresa preencher os requisitos previstos no edital,
a mesma deve ser credenciada, desde que atendidas as formalidades legais
previstas no edital.

Da Previsão de existência de recursos orçamentários

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

28. Assim, conforme se denota do processo de inexigibilidade, 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.

1.7. Autorização para a abertura da licitação

29. 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.

30. Caso conclua por deflagrar a licitação pretendida, deve emitir a
autorização para a abertura da licitação.

1.8. Da Minuta do Edital e Contrato e seus Anexos

31. Conforme se denota do processo licitatório, o mesmo encontra-se com
minuta de edital e contrato e os respectivos anexos que atendem os requisitos
legais para a realização da presente licitação.

32. Frise-se que no presente processo licitatório deverá ficar claro que os
interessados ao credenciamento deverão concordar com os preços pré-definidos
pela Administração Municipal e que não haverá competição entre eles.

1.9. Da Possibilidade de Contratação via Credenciamento

33. Via de regra, a contratação por meio de credenciamento presume a
realização da prestação de serviços.

34. A presente contratação entendo ser uma mescla de prestação de serviços,
com fornecimento de bens, visto a natureza do objeto que é a entrega de marmitas
e marmitex.

35. Friso que em análise a respeito do credenciamento de postos de combustível,
pelo TCE-PR, no acórdão 1576/2021 restou consignado a possibilidade de
contratação via chamamento para postos de combustível, desde que
demonstrada a vantajosidade de tal contratação.

36. A justificativa apresentada é de que a distribuição entre várias empresas
facilita o cumprimento do objeto em caso de eventos de grande porte, pois a
demanda poderia ser distribuída entre as empresas credenciadas.

37. Entendo que, apesar de encontrar-se entre um liame muito tênue, a presente
licitação se encaixa na possibilidade de credenciamento, visto que o interesse é dar
maior distribuição e não direcionamento para apenas 01 ganhador, a fim de

ilitar que o objeto se cumpra de maneira satisfatória.

PARECER JURÍDICO



CONCLUSÃO

38. Ante o exposto, a proposição está em condições de ser aprovada,
desde que observado o disposto no presente parecer, mais precisamente:

a) Que o presente processo lícitatório seja paginado, nos termos do
art. 38, caput, da Lei n. 8.665/93;

b) Que sejam realizadas as alterações no edital e na minuta do
contrato acima apontadas, constando as devidas sanções em caso de
descumprimento;

c) Deve ser juntado aos autos parecer contábil que atenda às
exigências legais;

d) Deve ser juntada autorização do Ilustre Prefeito Municipal;

43. 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.

44. Concluída a análise, encaminhem-se os autos ao setor de origem, para
as providências cabíveis.

Após, à consideração superior.

Planalto/PR, 13 de março de 2023.

JOÃO AJ

ProcuradÍM!:^rídicb

KLAUCK

- OAB-PR 61.323
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MUNICÍPIO DE

PLANALTO

município de planalto
CNPJ; 76.460.526/0001-16

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

AUTORIZAÇÃO PARA LICITAÇÃO

Planaíto-PR, 13 de março de 2023.

DE:

PARA:

Luiz Carlos Boni

Comissão de Licitações

Considerando as informações e pareceres contidos no presente Processo,
Autorizo a Contratação através de CHAMAMENTO PUBLICO pertinente a
credenciamento de empresa especializada visando fornecimento de lanche e
alimentação em marmítex para eventos, e refeições buffet livre visando atender
as necessidades das secretarias do Município de Planalto - PR, na forma do art.
25, inciso II da Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores.

À Comissão de Licitações nomeada pela Portaria 004/2023.

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

Iaw e. ;O rOi
Luiz Carlos Boni

Prefeito Municipal

0193


