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município de planalto
CNPJ N" 76.460.526/0001-16

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

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

Planalto-Pr., 13 do fevereiro de 2020.

DE: Rudinei Paulo Marques Corrêa - Secretaria Municipal de Administração
Berlindo Leviski - Secretaria Municipal de Serviços Rodoviários
Darci Francisco dos Santos - Secretaria Municipal da Agriculura

PARA: Inácio josé Werle - Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

Pelo presente solicitamos a Vossa Excelência a competente autorização objetivando
a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A AQUISIÇÃO DE CONCRETO
USINADO FCK 20 E FCK 25 BOMBEADO para atender as necessidades das

Item Quant. UN Objeto Preço
Unitário

Preço total

01 130 M3 Concreto usinado com FCK

20 MPA, bombeado e com o frete

incluso/entre>çue no local da obra

RS3n,67 RS 40.517,10

02 200 M3 Concreto usinado com FCK 25 MPA,
bombeado e com o frete

incluso/entregue no local da obra.

RS323,33 RS64.666,00

Total R$105.183,10

O custo total estimado do objeto, importa no valor aproximado de R$105.183.10 (cento e
cinco mil cento e oitenta e três reais e dez centavos).

Cordialmente,

Rudinei^ulo Marques Corrêa
Secretário Municipal de Administração

3  Ã
Berlindo Leviski ^

Secretário Municipal de Serviços Rodoviários

coi
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Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000
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Darci Fràííci«co!^s Santos

Secretário Municipal da Agricultura

Inácio Jose Werle
Prefeito Municipal
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e-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

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

TERMO DE REFERFNriA

1. ORGÃO INTERESSADO

1.1. Secretaria Municipal de Administração, Secretaria de Meio Ambiente e Obras e
Serviços Urbanos, Secretaria Municipal de Serviços Rodoviários e Secretaria
Municipal da Agricultura.

2. OBJETO:

2.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A AQUISIÇÃO DE CONCRETO
USINADO FCK 20 E FCK 25 BOMBEADO para atender as necessidades das
Secretarias solicitantes deste Município de Planalto-PR. Para a contratação do objeto
deste documento, deverá ser observada as características e demais condições
definidas no edital e seus anexos.

3. RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA
3.1. Rudinei Paulo Marques Corrêa, Berlindo Leviski e Darci Francisco dos
Santos.

4. JUSTIFICATIVA PARA A AQUISIÇÃO
4.1. A aquisição de concreto usinado FCK 20 e FCK 25 justifica-se pela necessidade
nas construções, manutenção e reparos nas obras públicas do município de Planalto-
PR visando manter o patrimônio público em bom estado de conservação.
4.2. Os valores máximos de cada item foram definidos através dos preços médios
obtidos entre orçamentos solicitados pela Administração a empresas distintas e Ata
de Registro de Preços n"287 do Pregão Presencial 82/2018, que seguem em anexo a
este Termo de Referência.

4.3. Responsável pela cotação de preços: Berlindo Leviski.

5. DEFINIÇÃO E QUANTIDADE DO OBJETO:

Item Quant.

01 130

02 200

Objeto

Concreto usinado com FCK
20 MPA, bombeado e com o frete

incluso/entregue no local da obra
Concreto usinado com FCK 25 MPA,
bombeado e com o frete

incluso/ entregue no local da obra.

Preço Preço total
Unitário

RS311,67 rs 40.517,10

RS323,33 R$64.666,00

R$105.183,10

Olb
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O custo total estimado do objeto, importa no valor aproximado de R$105.183,10
(Cento e cinco mil cento e oitenta e três reais e dez centavos).

6. COTAÇÃO:

ITEM I QUANT. | CAW CONCREV I CONTRATO | MÉDIA

ALLE SRP 287

01 130 RS320,00 R$310,00 R$305,00 R$311,67

02 200 R$330,00 R$330,00 R$310,00 RS323,33

6. CONDIÇÕES DE AQUISIÇÃO E DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

6.1. A empresa vencedora do certame deverá entregar o objeto conforme
requerimento da Secretaria Municipal solicitante;
6.2.0 requerimento mencionado no subitem anterior deverá conter as seguintes
informações:

a) Identificação da Secretaria Municipal solicitante;
b) Discriminação dos itens a serem adquiridos;
c) Local onde serão entregues os itens;
d) Quantidade e medidas dos itens, quando for o caso;
e) Assinatura da(o) Secretária(o) Municipal solicitante.

6.3. A empresa licitante deve negar o fornecimento dos itens e a prestação dos
serviços caso estes sejam solicitados sem a elaboração do requerimento e as
informações previstas no subitem
6.3.1. A ̂ recusa fundamentada neste subitem não gera responsabilidade ou
penalização para a empresa vencedora do certame.
6.4. O não cumprimento do disposto neste item enseja a nulidade da contratação e
responsabilização do ordenador de despesa por improbidade administrativa.
6.5. O fornecimento dos itens pela empresa vencedora do certame sem a prévia
elaboração do requerimento configura a concorrência da empresa para a nulidade do
ato, configurando a má-fé da contratação, possibilitando a anulação de eventual nota
de empenho emitida e o não pagamento dos produtos, sem prejuízo da adoção das
medidas cabíveis para aplicação das penalidades previstas na Lei 12.846/2013.
6.6.As solicitações deverão ser carimbadas e assinadas pela comissão de recebimento,
para fins de recebimento definitivo dos produtos.
6.7.0 pagamento será efetuado em até 15(quinzc) dias após a entrega do objeto, com
a apresentação da respectiva nota fiscal;

Coi|



município de planalto
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Fone: (046) 3555-8100- Fax: (46) 3555-8101
PLANALTO . PARANÁ

7.GERÊNCIA E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
7.1. O contrato será acompanhado, controlado, fiscalizado, gerenciado e avaliado pela
Secretaria de Administração desta municipalidade.

Planalto - PR, 13 de Fevereiro de 2020

RUDINEI PAULO MARQUES CORRÊA

Secretário Municipal de Administração

BERLINDO LEVISKI

Secretário Municipal de Serviços Rodoviários

DARCI FRANetSCO DOS SANTOS

Secretário Municipal da Agricultura

INÁCIO JOSÉ WERLE
Prefeito Municipal
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ORÇAMENTO

RAZÃO SOCIAL: CONCRECAW CONCRETOS LTDA - EPP.

CNPJ: 17.662.924/0001-56 e-MAIL britadorplanalto@hotmail.com

ENDEREÇO: AVENIDA RIO GRANDE DO SUL S/N® BAIRRO: CENTRO

TELEFONE: (46) 3555 1549 CONTATO: SILVÉRIO

CIDADE: PLANALTO (JF: PR

PRAZO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APÓS ENTREGA DA NOTA FISCAL
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS.

Item PRODUTO UNID QUANT
1 CONCRETO

BOMBEADO

USINADO FCK 20 -

M3 320,00

2

CONCRETO

BOMBEADO

USINADO FCK 25 -

M3

1
i

330,00

DATA 31/01/2020.

(17.662.924/0001-56^
CONCBECAWCONCRETOS LTDA4IE

Av Wo Grande dq Sul - I185.750-000 - Planalto - PawnJJ



CONCREk^iALLE
Concreto Pedra Britada Asfalto Areia Industrial

Realeza, 30 de Janeiro de 2020.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

ENDEREÇO: PLANALTO - PR

OBRA/TIPO DE SERVIÇO: CONCRETO USINADO;

ORÇAMENTO

Descriminação

Concreto Usinado FCK 20 siump 12 +- 2 BO-1

Concreto Usinado FCK 25 siump 12 +- 2 BO-1

Valor

R$ 310,00

R$ 330,00

Prazo de entrega: 2 dias após solicitação

Contamos com usinas totalmente automatizadas; Matriz: Dois Vizinhos e Filial: Realeza.

Agregados separados em baias com piso, livre de contaminação, cimento Itambé CP-II F-40 á
granel, cimento de alto desempenho, que atende ás normas da ABCP, fazendo que o produto final atenda
todas as características desejadas pelo cliente.

Seguimos todas as normas da ABNT, nossos colaboradores são treinados para entrega do material
conforme as normas.

Toda Carga de concreto sai da usina pesada, e é retirado dois corpos de prova para rompimento
em laboratório próprio, para nossa garantia e garantia de nossos clientes que o produto adquirido atendeu
ás necessidades.

Coloco-me à inteira disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente

Tiago Tonial
Vendas

46-99119-6090

Concrevalle Concreto Valle do Iguaçu Ltda

CNPJ: 11.279,026/0002-18 - I.E. ; 9065593901

(46)3543-4500(46)99134-0071

ROD PR 182, Km 466,4, s/nB Zona Rural - Realeza/PR- 85770000
www.concrevalle.com.br
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município de planalto

CNPJ N-' 7(UíyU.ry2(i/0tí0I-l(y
Praça São Francisco de Assis, 7583 - CF.I>: 80.750-000

e-nuiih planai t o !j:rlinc.coni.hr
Fone: (046) 3555-S7Í7Í7 - Fax: (46) .1555-8101

PLANALTO - PARANÁ

MLMCIPIO DE PLAN. 1 /. TO- PU

A TA DE REGISTRO DE PRE(, OS V" 2H 7
PREGÃO PRESENCIAI. N" «2

Aos cinco dia-s tic miliibro dc 20iS. o Município dc Planalto - i'R. inscrito no CNP.I/MF sob o
jf 76.-J6().527).()0(H-K>. com .sede à Praça São Francisco dc As.sis. n" \58?. centro, doravante
denominado Prefeitura, rcpreseniada pelo .seu Prefeito Municipal. Sr. Inficio .losé Wci le. nos lemios
do 1.^ da l.ci Federal n"N,7)66/93 e sua.s alterações, do Decreto Municipal lE 2727.'2i){)7. Decrcin
Municipal 467.'/2()i 7 e da l.ci i().52()/()2. cin lace da classificação tkis propostas apresentada no
1 tfgao fVcscncisil SRP n" 82 . por deliberação do Prcgociro. dcvidanicnic lioniolocada c publicada
nu Diário Ollcial do Município dc Planalto em 0l;lí),20IS. rcsohc RE( ilS I IEÕR OS PKIÍCíjS da
empresa classillcada cm primeiro iuüar. obscn^adas a.s condições do I dittil ciuc rege o Prccão e
iiciuclas enunciadas nas cláusulas ctue se seguem.

C O.NC Rl-.f.XW ('ONCRETOS I.TDA, .sediada na .W RIO (iRANDF l)() SI L SN
TERRKÍ) - C EP: 85750000 - BAIRRO: C ENTRO. Pla„alto/PR . inscrita no ( NP.I sol) o n"
1^662.924/(mi>jo6 e In.scrlçào Estadual sob o n"y(l62-|728-.V), .ioravantc tksianada
COMRAI AD.A, neste ato repre.scntada por seu Representante l.e{ial Sr. C ARLOS
LEANDRO I.SC HA. portador do RCÍ n" 19015548 e do CPF n" i1.3s.403.05y.53

1. CL.ÁI SI I.A PRLMEIRA - DO ORIETO

LI. O objeto desta Ala c a PEDRA. ARKLA. CIMEM O. ASFALTO. CONCRETO, objeto
pai-a aieiKler as necessidades do Município de Planalto, eonlbrmc e.specitlcaçÒe.s do Termo de
Relereiieia e ijuantidadcs eslabciceidus abaixo:

ITENS

Lote lltem Descrição do
produto/serviço

CONCRETO USINADO
COM FCK20 MPA,

BOMBEADO COM O
FRETE

INCLUSO/ENTREGUE NO
LOCAL DA OBRA.
CONCRETO USINADO
COM FCK25MPA

BOMBEADO

ASFALTO USINADO A
QUENTE(CBUQ)
PRODUZIDO COM CAP
50/70 FAIXA C.

BENEFICIADO CO
MATERIAL DE PRIMEIRA
(PEDRA ASFALTO)
INCLUSIVE COM ADITIVO
DE AREIA DE RIO NA
MASSA. COM FRETE

INCLUSO/ENTREGUE NO
LOCAL DA OBRA.

Marca do

produto
Unidade Quantidade Preço [Preço total
de m

CONCRECAW M'

edida unitário

305,00 39.650 00

CONCRECAW |m» 1200.00 bio.oo 62.000.00

CONCRECAW fÕN 1255.00 300.00 76.500,00



MUNianioin: PI AXALTo
C\'PI 7h.4hn.A2(V(W(lI-lli

PnHii Stw Francisco lic Assis. lõH.1 - CF.P: S5.75()-()m)
('•iiutil: Fl(iiiiiltolio'liii('.coin.br

Fone: (046) 3555-S'l()() - Fax: í K^) :>õ55-SUn

PLAXALTO - PARAXÁ

CONCRECAW |T0N 1 045.ÕÕ 1300,00 j3l3 500.00002"^' ^ CONCRECAW |T0N 1 045.ÕÕ |300,00 |3l3 500,00 ̂
Lote PRODUZIDO COM CAP
002 5070 FAIXA C

BENEFICIADO CO
MATERIAL DE PRIMEIRA
(PEDRA ASFALTO)
INCLUSIVE COM ADITIVO
DE AREIA DE RIO NA
MASSA. COM FRETE
INCLUSO/ENTREGUE NO
LOCAL DA OBRA.

TOTAL ' ' ^
rr-X ■ . . , 491-850.00/X CMsicncia clc prcvi.-s registrados ruio ol^nga a Administrarão a lirniar as aMinsiçôcs

^Itie deles poderão advir, laeiillaiido-.se a realizarão de iieiiavào especíJka paia .1 aqui.sicào
pretendida, sendo assegurada ao henetlciário do Kegiscro a prclerC-ncia de aqnisivão em ieiiakiade
de eoiuliroes.

2. Cl.AU.Sl l.A .SFGUNH.A ■ DA VALinADF. IK) l)A ATA DK RIXJ.mRQ lU. VUlCns
-.1. A pie.senie Ata lera \ aíiilade por 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura.

C í..\r.st LA TKRCKIKa - DA AOl isir.vo
3A. A atiuisirão obedecerá à eoincniènciti e as necessidades do Município de 1'lanallo - l'R.
3.2. O Município de i'lanail(^ ereiiiará seus pedido> á Delenloni da Ata nos lermos da flãusula

guana desia ,\ia. mediante eomprovanle de recebimenio imr quak|uer meio. inclusiv e rac-sirnile ou
e-mail. o qual de\ era eonler além dos requisitos da Cláusula Quarta, as seuuinics inrormaeòes;

j.2.1. Número da Ala:

-1.2..1. Número do item conlurmc .Ata:
.C2-.V goiagão orçtimenitiria onerada;
->.2.4. Valor do material;
.>.2..^. Requerimento.

3..Í. (.) material deverá iiiender rigorosumeme as especincavúes evigitia.s pela {.■oniraitmte,

KMI^rCA K COMIK ÕKS !>.-

4.1. .\ empresa vencedora do certame deverá entrega os ..b|cu>s Mijicilados em até 24 (vinte e
nuatn.) iHums após a suluiiavào formal dos Denaríamentos ,!,■ Adminisi.nel... M.j..
dnibiemc, Oht as e Sctvhos: IJi-lggn»^ Sorvigu.s Kinluviários c- Ai»ncuUura. .Io Mi...iei..i.. de

'"t '• " "coircr posleriormeiile à elairoiavào de miucrimeiH., de eomttnipeta Secrciana .MumeipaJ .solicilanle. nos termos do suhiiem seguinte,
4.2. O requenrnemo meneionado no subilem ailterior deverá eonler ;is seguintes iiilArmaeúes:

al Idemitleaeão da .^eeretaria Municipal solieiiante; 1 •
b) lOiseriminaçao dos objetos a serem adquiridos: 1 \ _
e) í.oeal onde serào entregues os objetos; \ |d) Ik'azo para enirega: \J
e) Quantidade e meditia.s. ipiando for o easo: (V )

(W



MIIMCIPIO DE Pi ANALTO

CNPI N" 7(i.46U.52h/0()l)l'1b
Prtiçii Sào Fmiiciíicü lU- .iss/s, 7 j,s'l - CEP: fiA.JSO-OOÜ

c-innil: pUnuilto <Srliiif.i-oinA>r
ionc: (04b) A555-SI(I0 - Fax: (4b) 355:')-SI()l

PI.AMAI TO - PARAWÁ

1) .luslilic;ili\a da quaniidadc rcquisilada c a tiLVC.s.sidadi." da aquisição;
g) .Assiiuiliira da(t») Scciciária(o) Municipal solicitanic.

4.3. O rcqucnmcnit. deverá ser ciniaJo ao Dcpanamcnuv dc I.iciiaçòc.s do Município que
verilicara a possilMÍidade da aquisiçào/preslaçào dc serviços c encaminhará o rcspccüvo pedido á
empresa vencedora do cerlaine. juntamente com a respectiva nota dc empenho.

4.4. .A einpresa iicitanie deve negar o rornccimcnio do. objetos-prestação dc serviços cuso
estes sejam sojicilad<is .sem a elaboração do requerimcnio c as inlbrmaçòes pre\ islas no .suliiiem

4.4.1, .A recu.sa lundameniada neste subiiem não gera responsabilidade ou peiiali/açào para
a empresa \enccdora do certame.

4.5. O não cumprimento do disposto neste item enseja a niilidade da contratação e
re.sponsahili/açao do orilenador tie despesa por improbidade administratisa.

4.6. O lontecimenio de n.aieriais^se.Mços pela empresa vencedora do certame .sem a prévia
elaboraçao do ra|uenmem<v co.itlgura a concorrência da empresa para a nulidadc do ato
conItgiuattdo a ma-le da contratação, possibilitando a anulação de eventual nota de empenho
en ilid.i^ e o nao papameniu dos produtos, sem prcjuí/o da adoção das medidas cabíveis para
aplicaçao das penalidades [vrcvistas na i.ei !d.S46 201.^,.

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

4.S. A» .sulicíUnA;.-., pnnonicmcs J:, Socrt-iari;, panicipanlc da Ala do Roaistrn do Proo...

an o , - 1' "r """-■pi" «. Pi-"Pria Soo,-caria SolioMamo.peimiiiiuio .1 li.sealizaçao de orgao interno e externos,

5. C L.ÁISI I.A Ot IM .A - DO l'..\(;.AMKN 1 O

o P='gamenlo será feil,, peh, Município de Planalm/PR. do :u..rdu cmn o ile.n 17ulil.tl. de imnia parcelada, confoinic .. lorneeimeiit.. dos n.-.Kinlo.s. snnu.w , „
rcccbimenm dclinitivu dos sen içus. nos Wruws d» lu i.i 14 dn edital dn eei lanu !

.  . ^eia con.sideivida como d.iia do paeumemo o dia cm que eon.siar como emitida a
oídein iianeaii.! para p;igameiUo.

oloUrid-^nohj oNTR ''' """ P'"- Jo.sposa r|„c vonha »orProç" "MKAIADA. qao porvcmiru nao lonha sido prorisia aosta Ata do Uogisim do
so„„i,I!'í' I „ """ " "^Sislrados nos,a ala sorã» oinponhadas nas.svgliiiile.s dvilayoes orçamciuanas:

DOTAÇÃO ,

CiJiiia lia despesa

OOIKÜ

l-'{iiiei<>n:it pnigramâtica

o:.io.Tn4,[::.i)402.2{)07

Deslinaçãu de leeiiiso

-b-v ). .t (). 11(1.1 lõãrniiiãT

ojo



MLIKICWH) DE PLAXAI.TO

CNP} ,\"' 7í,.460.526/0001-16

Praça São rraiicisco ilc A^sis. 15S5 - CEP: 85.750-000

c-niail: phnitiltir^jrlijif.coiii.hr
Fuiir: (046) 3555-SlOO - Fax: 14(0 .>-153-5797

PLAXAL FO - PARAXÁ

00660 05.1 i.5.15.5]:.1501.10.^1 1..v0(),.-í).()().(10.00000

00700 06.1 10,266.782.2601.2067 .1..'>.90.30.00,0l).00000

00730 06.! 20.26.782.2601,1066 .>..7.90.30.00.00.00000

00740 06.120.26.782.2601.1066 3.3.90.30.00.00.00504

02360 1.133.20.606.2001.2059 3.3.90.30.00.00.00000

02610 13.13(1.1.S..74;.0801.2055 3.3.90.30.00.00.0000(1

6. CL.U-Sl I..\ SEX I A - DO CON TROLE D.\ KXKCl C.ÀO DO C C).\TR.\ I <)

6.1. .\ llscíiii/u(,'ai> tia .Ma lic IM-üi.-^iro de i'rt,\t>.s .scni e.\eívida par reprc.MTiiaiiti' da
-Scciflaria Municipal tíc (>i)rüs c Scniços L rhanos c Secretaria .Municipal de .Adinínístravão.
conrornic icnno dc ivfcrcocia. ao t|Oiil coiiipetirá diritnir as dinidas que surgirem no curso tia
execugiio do ci>ntralo. e de Uidü dará ciência a Admiiiislração. hein como alcsuii' a prcsiaç;lt> tie
.ser\ igoí. tios lemios tlti item 14 do cdilal.

6.2. .A lisculi/açao do que iraia c.sio ilem nào o.xciui nem reduz a respon.sahilidade da
tomeccdora. inclusive peraiilc terceiros, por qualquer irregularidade, ainda i|ue resuilanie lic
impcríêivõe.s técnicas. \ ícios redibilórios. ou material inadequado ou tie qualitiatie inlêrior. e. na
ocorreneia ilesla. nao impliea em eorresptinsahilitiatle da .Administração ou tie seu.s aeemes e
preposlos. tie eonibrmitiade eom o ari. 70 da l.oi n" 8.(i6(> 93.

6..3. O llseal tia .Ata de Regi.slro tie Treços anottirã em regislrt> próprio mdas as oeorrêneias
lelaeionadas com a e.xeeução da Ala de Regi.stro de 1'reços, indicando tiia. mês e ano. bem como o
nome dos íimcionários evciitualnienie envolvidos, tlcierminamio o que for neees.sário a
regularização tias lallas ou deíeitos observados e eiieaminhando tis apivniamentos ã autoridatle
eompetenie para as prov idêneias cabíveis.

6.4. lòcarn crcdenciatlos pela Administração tio iVUmicípio. pura i1seali/ação da Ata de
i^egistr.i tie Preços, bem como prestar lotla assistência e orientação que se li/er necessária, os
servid.n-cs MiJto Conceição da Costa c Rudinci í»aulo .Manpics Correu para. junto ao
representante da CONTR.A PADA. solicitara correção de eventuais Talhas ou irregularidades que
lorem verilieailas. as quais, se nào sanadas no pra/t» estabelecido, .serão objeto de comunicação
olicial ã CONTR.ATAD.A. para aplicação das penaiitlades eabiveis.

6.5. .A llscalizaçat) para cumprimento da presente .Ala. por parle da Ct>niralanie. pudera ser
alterada, a tiuaitiiier tempo, mediante aiiiori/açào e posterior comimieação à CON I K.\ T.AD.A.

7. CLÁliSlil.A SÉTIMA - l)A AL I KR.ACÀO l)A A I A DE Rl.fM.S I RO 1)K PRIX OS
I

7.1. T. vedado elêluar aeréscimtis nos quantitativos íl.xado.s pela ala de reuisiro de p Jcos.
inclusive o acréscimo tie que trata o ̂  i" do art. 6.5 da 1 .ei n" 8.666 93, ^ / j \
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7.2. O prcí^o ivyií;irado poderá ser rc\ islo nos lermos da alínea "d" do inciso li do cupiil do
art. 05 da Lei n" X,000 03. em decorrência de eventual rediivào dos prevos praticados no mercado oti
de lato ijue cle\e o custo dos bens reeisirados. cabendo ao órgão gerenciador promover as
negoeiavòes jnnto aos rornccetiores.

7.3. Quando o jireço inicialmente rcgisirado. por motivo superveniente, tornar-se superior ao
pregai pialieado no niercudo. o órgão gerenciailor de\erá:

7..3.1. C onvocar o fornecedor v isando a negociação para reduvãt) de preçvis e sua adeiiuaçâo
ao praticad(í pelo mercaílo;

7.3.2 — l-iusliada a negociação, liberar o lornecedor do eoniproini.sso assumido e cancelar o
registro, sem aplicação de penalidade:

7.3.3 - Cimvoear os^ demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação,
observada a ordem ile cla.ssiílcaçào original do certame.

7.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior ao.s preços registnidos e o lornecedor.
mediante lequcrimenio devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão
gerenciador poderá:

7.4.1. Ctinvi^ear o fornecedor visando à negociação de preços e sua adequação ao praticado
pelo meieado nos termos da jijjnea "ti do ineiso_Í.I do ciipiii do ari. 05 da I.cmi" S.6(>o O.t. quando
cabível, para rever o preço registrado em ra/ào da superveniéncia de fatos imprevisíveis, ou
previsíveis, porém de conseqüências incalculáveis, reiardadorcs ou impeditivos da excctição do
ajustadiv ou. ainda em caso de força maior, caso foriuiio ou fato di> príncipe, conllgiirando álea
econômica e.xtraordinária e e.xiracontraiual.

7.4.2. Caso inviável ou frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso
a.s.sum!cio. caso a^ comunicaçào_ ocorra ames do pedido do fornecimenlo. sem aplicação da
penalidade se confimiiida a veracidade dos motivos c comprovantes aprescmtuios; e

7.4.3. Convocar os dcniíiis lómeccdoies para assegurar igual oportunidade tie neuociação
quando cabível.

1.5. A cada jicdido dc levisão de preço deverá ti fornecedor comprovar e justificar as
alterações lutvidas na planilha apresentada anteriormente, viemonsiraiido analilicanienle a variação
dos componentes tln^ custos dev idamcnie juslillcada.

!.(}. Na análise do pedido de revisão, deiilre outros critérios, a .Administração adotará, para
verificação dos preços constantes dos demonstralivt)s que acompanhem o pedido, pe.sqiiisa de
mcreailo dentre empresas de reeonheeido porte mercantil, pividuioras e ou comercializadoras. a ser
reali/ada pela própria unidade, devendo a deliberação, o defeiiinenio ou indeferimento da alteração
solicitada ser instruída com justilicativa da escolha do ciiiério e memória dos respectivos cálculos,
para decisão da Administração no pra/o de 30 (trinta) dias. I odos o.s doctimciUo.s uiili/adoH para ti
anáii-se do pedido de revi.são de preços serão devidamente autuados, riihrieados e numerado sendo
pane integrante dos autos processuais. .y» -
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7.7. i'. \ ciíüüiJ a C onlraiada imcrrompcr a cnircya dos nnil<.'riais cnqiiaiUo aguarda o irâmiic do
processo do rcnisao dc preços, cslando. ne.sle cascv. sujeila ás sanções |ire\i.->Uis ni> l-.dilal
t onvocaiorio. .sal\'o a liipóicse de liberação do íõrnecedor pre\ isia iie.sta .Aía.

7.H. Não íiavendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proccilcr á rc\'ogaçào
parcial ou Ituai da Aia de Registro dc Preços, niediante publicação no Diário Oiicial do .Município,
c adotai as medidas cabí\cis para obtenção de contratação iiuiis \anlaiosa. nos termos do pará"raló
omcodoarl. P'do Decreto 7.892 I.'^.

7.9. K nniihido o ncdiüo dc revisão cmu cíVit» rctrtialivii.

_  7.1». \ào cabe repacttiaçào ou reaju.sle dc preços da onlralaçào. .saho nos casos prev istos
acima.

7.11. Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciado! encaminhara cópia atuali/ad;! d.i ,\ia
de Rcgi.siro de Preços aos órgãos participantes, se liotiver.

8. C L.ÁUSUI.A Orr.AVA - do CAiNCICLAIVlEN rO DO RlèCilSTUO

«.1. O rornecedor terá o seu registro cancelado por despacho di> órgão gerenciador,
assegurado o contradtiono e a ampla delcsa cm processo administrativo cspecírtcti alem vias
iii[xileses Ciiniidas no edital, quaitdiv:

8.1.1. Não cumprir as condições da Ala de Rcgi.siro de Preços;

8.1.2. Nao retirar a respectiva nota dc empenho ou instrumento equivalente, ou não
assinai ti contrato, no prax.o estabelecido pela Administraçàci. sem justificativa aceitável:

5.1..1. Sofrer sanção prevista ni^s incisos III ou IV do eo/w do arl. 87 da lei n"
8.ó6(i/ó.>. ou no ail. 7" da Lei n" 10..x20'()2.

8.2. O cancehmiento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, dccurrenle
de caso lorunto ou lorça maior, que prejudique o cumprimento da ata. devidamente comprovtidos e
.lustilicados: '

8.2.1. Por razões de inlcre.ss"e público;

8.2.2. .A pedido do fornecedor.

8._.A. 1 m qualquer das hipóteses acima, o orgào gerenciador comunicará o
cancclamcnlo do regi.stro do lonieccdor aos órgãos pariicipantcs. sc houver.

9. ( I..U SI LA NONA - DA.S INI KACÔK.S Iv DAS SANt Õlè.S ADMíM.SI UATIVA.S

9.1. Vomcic infração aJmini.straiiva. a liciUintc Adjudicataria que. no decorrer da lieilação:
a) Não retirar a nota de empenho, ou não assinar o contrato, quando ctinvotida deniiv.

do prazo de V iilidtiile da proposta; j
l>) .Apresemar documentação falsa; I
c) Dci.xar de entregar os documentos e.xigidos no cerlame: r"— 1
(1) Nao mantiver a sua proposta dentro de pra/o dc valitlude;

013
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c) Cuniporiar-se dc modo inidónav

O fciiiK-tcr iVaiide llscal;
fí) l i/cr declaração falsa:
h) làisojar o rciardamcnto da c\ccuçào do ccriamc.

y.2 - Sem preiuí/o das demais penalidades previsias na leeisiaçm^ em \ ieor. o coniiato oue se
u.rnar itiadimpleme. ou cuja juslillcaliva nà.> seja aceita pela Adminislração. estará suicilo as
sepainles sanções cumulaii\as ou iiào. eoiifonne estabelece a l.ei do l.icilaçòes.

9.3- A Contraiada inadinipleme será aplicada total ou parcialmente, ás .satições Icjjais. a saber:

a) Ad\ertènci:i;

bl Multa adniinisinili\-a. uradiiá\cis conforme a yrto idade da infração;

Ci .Su.spensàe) temporária de participação em licitação e impedimcnio de crmiratar cont a
Admntisiraçao. emissão de declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Admini.straçào
I iiblica. pelo pra/o de ate 3 (cinco) anos e iticlusào na lista de impedidos de licitar junto ao
Inbuna! do Ctmia do listado do ['araná. a liciiante que:

). C oin ocada dentro do pra/o de \alidade de sua proposta, não assinar o contrato:

2. l.)ei\ar dc entregar documentação exigida no edital:

3. .Apresentar documentação falsa:

4. l-nsejar »> retardamento da e.vecuçào de .seu objeto:

5. Não mantiver a |iroposia;

6. í-alliar oti Iraudar na execução do contrato:

7. C omporlar-.sc dc modo inidônetr;

S, l i/er declaraçãi) lalsa ou cometer frauile luscal.

_  9.4 - A incxecuçào coníraiual. inctusi^e por atraso injustillcado na execução do ccmirato.
stiicitai-a o contratado a multa de mora. que será gradutida de acordo com a ur;i\ idade tia infração,
oliedecidos i^s seytiinies limites máximos

a) Ocorrendo atraso, ou nà.i realização da entrega do objeto contbrme coniraluaiidude
injustilicado a t (vniratada mcid.ni em muita na ordem tie 1% (um por cento) sobre o vahrr total
percebido pela C oniraiada. por dia de airasi» na entreea.

b)^ 10";, (dez por cento) sobre o valor do contrato, cm caso de descumprimcnto total da
obiig.içao. inclusive no de rccus;. do adjudicalário em limiar eontnilo. ou ainda na hipótese de .
negar-se a cletuar o retorço da caução, dentro dc 11) (de/.i dias ct>mados da ata de sua convocação:

Oi Oln (de/ por cento, sobre o valor do contrato por infração a qualquer cláusula tU! condição ,'
dl'contrato, aplicada cm dobro na reincidência; -p- - ̂

^  1 Td) ()..V>-„ ,trcs dcx-imos por cento, ao dia. ale o iriyesimo dia de alra.so. sobre o valor da parle \\
do lomeeimenlo do objeto: ' >1



município !)i: l'I A>^ALrO

CNI'I ;V" 7(1.40(1.Mh/OOÜl-Ki

PiíHii São riuiiu-iíico lU- /\,ssís, l-yH.I - CfP: Sõ.JSO-UiW
i'-iiiiiil: i'Uiiuülo'"O liiii'.cüiii.lir

Fone: (04(i) ̂õõíi-SIOO - hi.x: (40) .Vi.í.MSIOI

PLANALTO - PAR.AN.Á

Cl 0.7"ii (sete Jccinu)s poi' ccnui) solirc o \alor da parte do ronieciiitenio do objeto ciu atraso
por cada dia sub>ei|Liciilc ao triycsiino;

1) 2"-» (dois por conto) sobre o valor do ct>niralo. por inlravào ã quak|iicr cláusula tni condição
do contrato, aplicada em dobro na reincidência:

g) iO"o (de/ por cento) xdtre o valor total do periovlo dc vigência do ci>ntrato. eoniadi»s da
ultima prorrogação, no caso de re.scisào do contrato por ato unilateral da administração, motivado
por culpa da C ontratada. garantida defcsti prev ia. indepcndentemenie vias demais sanções cabív eis;

9.5. Para a aplicação ilas ]ienaiidudc.s previstas serão levadas em conta a nature/a e a
gravidade dti lalta. os prejui/os dela adviiulos para a Administração Pública e a reincidência na
prática do ato eonlorme discriminado a seuuir:

1) .'\I)V r.i? 1 P.NC 1\ I.St.Ul I .A. com o intuito de rcgi.>lrar o comporlamcniv) inadeiiuado do
licitante e ou coniralado. sendo cabível apenas ent lalhas leves i|uc não acarretem prejui/os graves
at) município.

2) Constituem ilícitos administrativos as condutas jirevisias nas Leis I ederais n'~ S.òpp u.t c
l(J..v2()/02. assim como em decreto regulameiitador do pregão, sujeitando-se o.s inlialores à.v
cominaçòes legais, gartuiiida a prev ia e ampla ilele.sa em |íroecs.so administrativo.

o) a multa a i|ue se relcre este item não impede que a Administração rescinda utiilateralmentc
o contrato e aplit|ue as demtiis sanções prev ist;is na lei.

4) a multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da earantia de
contratado lálltiso.

5) se o valor da tmillu e.xceder ao da garantia presttiila. alem da perda desta, a ctmiratada
lesponcieiá pela sua dilcrença. viue será dcscontíida dtvs pagamentos cvenliialmente dcvitLis pela
Administração, mi. ainda, se for o caso. cobrada jiidicitilmeiile.

6) não lendo sido prestada garamia. a Adminl.straçào se reserva o direito de descontar
ditetainenie do pagamento tievido a contratada o valv>r de qiiak|uer multa porventura imposta.

7) as multas previstas neste item. não tom caráter eompensatório e o seu pagamento não
e.vimirà a eomratada da responsabilidade por perdas e dtinos vlecoiTcnies vias iiiiVaçòes cometidas.

X) serão punidos com a penti dc suspcnsãtv temporária do direito de cadastrar e licitar e
impedimento de contratar com a Administração os vjue incorrerem nos ilícitos previstos nas
disposições legais ciladas.

ó) serão punidos com a pena de declaração de inidoneidavie para licitar c contratar com a
administração. env|uanlo perdurarem os motivos deterniiiianies da punição ou ate v|ue .seja
promovida a reabilitação perante a autoridade compctenie para aplicar a punição, os que incorram
cm outros ilícitos previstos em lei. 1

10. C L-U .SI l..\ DKCi.MA - |H) 1'RFrf) k
10.1. Diiramc a vigência de cada contratação, os preços são ll.vose irreajiisiáv ei-s. !\7
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11. ( LÁUSULA DfíClMA i'KIMKIUA - DAS OHkKiAC ÒIlS DAS PAIM ICS

M).l. As Dhrisziivòcs Jo comniianic c tia cmuialaiiu sâi) atiiicias pie\ ista.s no ctiltal.

12. C I.ÃUSrLA DKCLMA SIX^LNDA- DO RIX KBIMKNTO K ( RíTKKlO DF,
AC t;n AC Ão DO oiuno

12.1. Os niatcriais serão reeeliiJos na forma tit) item 14 do edital.

13. C I.Al SI LA DKC IMÃ TKkCI-lUA- !)() KOkO

13.1. Para a.s tiiiestòes decorrentes da c.\cciit;ào deste instrumento que não possam ser
dirimidas adminislnili\:imenle. Ileti eleito o foro da Comarca tie Captinenia. com releivneia
expressa a qualquer outro por mais pri\ ilegiatlo que seja.

14. C L.-U SI LA DKCIMA Of AR fA - DA.S l)>SI>()Slf ÕliS i-INAt.S

14.1. eseeiJvão dii euntralo. liem como os casos nele omissos, rcgular-se-ào pelas cláusulas
eontratutiis e pelos preceitos de direito pijblico. ttplicatulo-Ihcs, suplcli\amente. os princípios da
teoria eenil dos ctuilratos c as disposições de direito privado, na 1'ontui tio tirtigo 54. d:i I.ei n'"
8.6(iõd>3. coinbintido com o incisti .\I1. do art. 55. do mesmo diploma legal.

14.2. fü/' parte integrante tlesta .Ata tie Registro de Preços. aplicando-Die Iodos os seus
disposilisos. o edital do Pregão Presencial SRP n" S2 , o seu respecli\ti i ermt» de referéneia. e a
proposta da cm|ire.sa.

14.3. .A Dolenttira da .Ata deverá manter, enquanto vigorar o registro tie preços e em
cotitpalibilitiadc eotu tis obrigações por ele a.ssumidas. todas as condiçòe.s tie luibiiilaçào e
qualilleaçtK) o.vlgidu,s no Pregão Prc.seneial SRP ti" 82 .

14.4. Para constar que tui lavrada a presente .Ala de Registro de Preços, que vai a.s.sinada pelo
1 .Ncelemissimc) Senhor Inácio .losé VVerle. Prefeito Municipal tio Município de Planalto, c pelo (a)
Sr.(;t) ( .ARI.OS I.li.ANDRO ISCll.A. qualillcado prcambularmemc. representando a IJetemora da
.Ata.

Planalto - PR. cinco dias de outubro de 2018 .

Inácio José Werlc

Prefeito .Vlunicijvil

Detentora da Atn-rtTTSJCRI-X lAXV (•()NCI<1-. fOS !. fD.Al
CARLOS LEANDRO •fSí.llA
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N" 337/2019

REFERENTE EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N" 95/2019
Aos 18 dias do mês de Outubro do ano de dois mil e dezenove, 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 dc Realeza , CNPJ: 16.850.381/0001-38, com .sede na Rua Barão do Rio Branco,
3507 - Centro Cívico Rcaleza/PR - CEP: 85.770-000, neste ato devidamente
representado pelo Prefeito, Senhor MILTON ANDREOLLI, brasileiro, casado,
portador do documento de Identidade RO 4.758.215-6/SSP-PR, CPF. 127.482.138-07
residente c domiciliado na Rua Padre Fernando Zanchet, n" 1894, Bairro Padre Josimo,
na cidade de Realeza/PR, em face da classificação das propostas apresentada no Pregão
Presencial N° 95/2019, 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: CONCRECAW CONCRETOS LTDA - EPP, Inscrita no CNPJ
sob n". 17.662.924/0002-37, com sede na RQD. PR 182, KM92 - CEP: 85770000 - BAIRRO:
ALTO BOA VISTA, Realeza/PR, neste ato representado por seu representante legal Sr(a).
SILVERIO ANTONIO DA ROSA, portador/a) do RG n". 47409519, e do CPF/MF
n».679.927.909-44, residente e domiciliado na AV PORTO ALEGRE. 865 - CEP: 85750000 -
BAIRRO: CENTRO, Planalto/PR.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
A prcscnic Ata cem por objeto a fonmção dc Registro de Preços pata evettttlal aquisição de
tnatertats dc cottstruçào, pata taattutettção de Edincaçòcs Públicas e para taattutenção
viária.

PARÁGRAFO ÚNICO
ITUNS

t.d>te Item Código do

produto/serviço
Descrição do produto/serviço

Marca do

produto
Unidade

de

medida

Quantidade Preço

unitário

Preço total

025 -

Lottt

025

Lorr: 1

6140.?

614t)3

CONCRETO BETt;MINOSO USINADO
QUENTE CBUQ-FAIXAC

CONCRETO BETUMINO.SO USINADO

TON

lON

225,00

75.00

338,Q9

338,98

76.272,75

25.423..50



02fi-

Lolc

026

QUENTE CBUQ-FAIXA C

LOTE

027-

Lott;

027

1 61405 CONCRETO USINADO COM FCK 20
MPA, BO.MBEADO.

M3 50.00 329.00 16.450.00

LOTE:

031 -

l.ole

031

1 43935 PÓ DE PEDRA
M3 1.350,00 50.37 67.999.50

186.145.75

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

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR
Valor total da ATA: R$ 186.145,75 (cento e oitenta e seis mil, cento e quarenta e cinco
reais e setenta e cinco centavos).

PARÁGRAFO PRIMEIRO
Este instruraonto de registro de preços não obriga a Administração a finnar as
contratações com a Detentora da Ata, ficando-lhe facultada a utilização de ouuos meios,
assegurados, nesta hipótese, a preferêneia do beneficiário do registro cm igualdade de
condições, nos termos do parágrafo quarto, artigo 15. da Lei Federal n» 8.666/93 e suas
alterações.

PARÁGRAFO SEGUNDO
o órgão Gerenciador realizara publicação trimestral dos preços registrados no Diário
Oficial do Município.

PARÁGRAFO TERCEIRO
Os preços registrados serão confrontados periodicamente, veriflcando 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
ma,ores que os vigentes no .nereado, convoca,ão o (s) signatário (s) da Ata de Registro
de Preços para promover a renegociação dos preços de fonna a torná-los cotnpativcis

OR



com os dc mercado.

PARÁGRAFO QUINTO

Em caso dc recusa do (s) signatário fs) da Ata em aceitar a renegociação, o Município
procederá 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 utili/ados rccurso.s livres, recursos 25% Educação e Recursos 15% da Saúde c a
dcspcsada presente Licitação ocorrerá à conta das seguintes dotações:

Conta da

DcsDGsa
Grupo da
Fonte

XCIVICUl

Exercício

Exercício

F-.xcrcicii)

ixcrcicio

Exercício

Exercício

Exercício

Exercício

Exercício

Exercício

Exercício

Exercício

Excrcicio

Exercício

Exercício

Exercício

■xcrcicio

Exercício
xcrcicio

Exercício

Excrcicio
Exercício
Fíxcrcício
Excrcicio

Funciona] programática

0-10ül.(>4.122.0402.2.017.r t 00 10 m no
03.002.04.1 ?^2.04<)2.2.022.3.2.'jn U> tm nn
05.001.20.606.2001.2.130.3.3.90.30.00.ÜO
06.001.12.361.1201.2.075.3 1 QO rm nn
06.001. 12.361 - í201.2.075.3.3.00 30 (m m
Ü6.001.I2.361.120I.2.075.3 tOO m nn
06.001. 12.365.1201.2080-3 3 QO V\ nn nn
06.001.12.392.1301.2080.3 3 90 tn m nn
06.002.13.392.1301.2084.3.3.90.30.00.00
06.003.27.812.2701.2157.3 3 90 3fi nn nn
07.001.|0.30[,[(Kj| 2050.3 3 9fi 30 nn nn
07.001.10.301.1001 .2057.3.3.90.30.00.00
07.001.10.301.1001.2057.3 3 9(1 truin nn
07.001.10.301.100 j ,2061.3.3.90.30.00.00
07.001.10.301. 1001.2061-3 3 9<i 3» nn rui
07,001.10.301.1001.2053.3 3 90 3n nn nn
08.00].26.782.2601.2.j5]..3.3 Qfl 30 nn nn
08.002.15.452.1501.2.097 3 3 90 3ft nn nn
09.001,1 1 .3.34.220].2.136.3.3 90 3n nn nn

07.001.26.782.2601.2147.3.3 90 30 fin tm
I0-0()l.08.24[.0801.2033.3.3.90.30.00.00
I0.01)].08.24l,08()2.2040 3 3 90 Vi nn
10.001.08.243.0801.6032.3.3.90.30.00.00
10.001.08.243.0802.6039.3 3 90 30 orr rrci
10.001.08.244.0801.2029.3 3 90 30 oo oo
10.001.08.244.0801.203 1.3.3.90.30.00.00

Fonte dc recurso

Em exc,cicio.s futuros, conespondenics .i vigência do contrato, a despesa ocorrerá a
conta dc dotações orçamentárias próprias para atendimento de despesas da mesma
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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

A vencedora do certame deverá apresentar as certidões (FGTS, ÍNSS, TRABALHISTA.

FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL) em validade para o pagamento, alem da
eópia do Tenno de Recebimento definitivo.

PARÁGRAFO TERCEIRO

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

PARÁGRAFO QUARTO

Os preços firmados entre os contratantes não serão passíveis de reajustes durante a
vigência da Ata de Registro de Preços.

PARÁGRAFO QUINTO
A empresa contratada poderá, desde que justificada a necessidade, protocolar por escrito
pedido de reequilíbrio econômico-financeiro, devidamente instruído com provas do
efetivo aumento dos preços dos produtos e serviços, as quais deverão ser analisadas pela
administração municipal no prazo de atê 20 dias, prorrogáveis por igual período quando
for necessária a notificação da empresa para complementaçào das provas. Enquanto não
formulado ou não analisado o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro. a empresa
contratada deverá manter o regular fornecimento dos produtos, sob pena de incidir nas
penas de inadimplemento.

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

ox»



Preços do Mercado.

PARÁGRAFO SÉTIMO

Ao emitir a nota fiscal deverá a empresa enviar a mesma, no dia da emissão e via e-mai!

(conipras(fl;iealeza.pr.f»ov.hr). 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 3543-
1122).

PARÁGRAFO OITAVO

0 faturamento deverá ser feito através de nota fiscal da empresa e deverá conter:
1 - A modalidade e o número da Licitação;

^  II - O número da Ata, número do Pedido de Fornecimento (ou oficio) 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), e 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
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execução deste contrato, inclusive
acidentes, mortes, perdas e destmições 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
eondições aventadas 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 fornecimento na forma ajustada;

II) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais deconentes.
III) Manter durante toda a execução do Contrato, cm compatibilidade com as obrigações
por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
IV) Apresentar sempre que solicitado, durante a execução o Contrato documentos que
comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na
hcitaçao, em especial encargo social, trabalhistas, previdenciários. tributários, fiscais c
comerciais.

V) Atender durante toda a execução do contrato, às dentais condições do edital e aos
termos da proposta vencedora.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS TERMOS ADITIVOS
E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços,
inclusiveacréscimo 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

O licitante vencedor estará sujeito às penalidades previstas nos Artigos 86 e 87 da Lei
8.666/93 de 21/06/1993, seus parágrafos e incisos.

A CONTRATADA serão aplicadas multas pela CONTRATANTE a serem apuradas na
forma, a saber:

I - De até 10% (dez por cento) do valor total do Contrato, quando a CONTRATADA
por ação omissão ou negligência, infringir qualquer das obrigações estipuladas neste
instrumento.

II - Multa de 1% (um) por cento, sobre o valor dc cada item da proposta atualizada, por
dia que exceder o prazo contratual para fornecimento do objeto.

III- Multa de 10% (dez por cento) do valor remanescente do contrato, na hipótese de



inexecução parcial ou qualquer outra irregularidade.

IV - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global da proposta, pela inexecução
total do contrato, e em caso de rescisão contratual por inadimplência da
CONTRATADA.

V - As multas mencionadas nos itens I, II, 111 e IV serão descontadas dos pagamentos a
que a contratada tiver direito, ou mediante pagamento cm moeda corrente, ou ainda

judicialmente 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 administração, pelo
prazo de 02 (dois) anos.

As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções, administrativas ou
penais, previstas na Lei 8.666/93.

CLAUSULA NONA -DO RECEBIMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
I -Nos termos dos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/1993. o objeto desta licitação será
recebido:

a) Provisoriamente, no ato da entrega do(s) produto(s), para imediata verificação da
conformidadedo material com as especificações do objeto licitado;
b) - Definitivamente, em no máximo 15 (quinze) dias contados o recebimento
provisório, após averificação da qualidade c quantidade do material e conseqüente
aceitação.

II-A fiscalização da execução do objeto deste Contrato será feita pela
CONTRATANTE, através de profissionais qualificados, tendo como Fiscal Titular o
Senhor LeutérioAndretta (Contato: (46) 3543-1930 ou obrast^ reale.. nr onv e como
suplente a Senhora Eliana Pedron.

a) Tanto o fiscal quanto seu suplente poderá ser substituído ntediante Portaria de
Designação emitida pelo Prefeito Municipal, devidamente comunicada à empresa
contratada.

b) A omissão, total ou parcial, da fiscalização não eximirá o fornecedor da integral
responsabilidade pelos encargos ou serviços que são de sua competência.

OZò



c) Ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou inadimplência por parte da
contratada, os titulares da llscalização deverão de imediato, comunicar por escrito ao
órgão de administração da CONTRATANTE, que tomará as providências para que se
apliquem as sanções previstas na lei, no Edital, no Termo de Referência e na Minuta de

Contrato sob pena de responsabilidade solidária pelos danos causados por sua omissão.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA CESSÃO DO CONTRATO E SUBCONTRATAÇÃO
Fica expressamente proibido a CONTRATADA substabeleccr, 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 PRIMEIRA - DO CANCELAMENTO DA ATA
A Ata poderá ser cancelada de pleno direito total ou parcialmente, independentemente
de notificação 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 á Prefeitura, suspender a execução dos
serviços.

III - Infringir 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 eomo do Edital
e seus anexos, especifleaçôes 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.

b) Caso fortuito ou força maior, regulamiente comprovada, impeditivo da execução do
Contrato.

c) Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela
Prefeitura.

d) Pelo atraso superior a 90 (noventa) dias do pagamento devido pela Prefeitura, salvo
cm caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra,
assegurado a CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do cumprimento de
suas obrigações até que seja nomializada a situação, caso em que sua decisão deverá ser
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comunicada por escrito à Administração Municipal.

e) A solicitação da CONTRATADA, para cancelamento dos preços registrados deverá
ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. facultado à Prefeitura a

aplicação 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 18 dc Outubro de 2019 e tendo seu término previsto
para 16 de Outubro dc 2020.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO
Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer obsci-var, por seus

^  fomecedores e subcontratados, se admitida subeontratação. o mais alto padrão de ética
durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.
Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

I - Prática corrupta: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente

qualquei 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;

^ ~ Prática obstrutiva: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas cm in.speções
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 fisica, 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, cm praticas corruptas, fraudulentas, coercitivas
ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução cm 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 QUARTA - DA VINCULAÇAO AO EDITAL E À
PROPOSTA

A prcsenle ATA cslá vinculada aos lermos do Edital de Licitação - Prcgào/Elctrônico -
N° 95/2019 / Processo Licitatório N" 161/2019 c seus anexos, bem conto à Proposta da
licitaiite 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.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na
legislação cm vigor c 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 temio.
perante o Foro da Comarca de Realeza - 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.

Para constar que foi lavrada a presente Ata dc Registro de Preços, que vai assinada pelo
Excelentíssimo Senhor MILTON ANDREOLLI. Prefeito do Município dc Realeza, c
pelo Senhor SILVERIO ANTONIO DA ROSA, qualificado preambularmcnte.
representado a Detentora da Ata c testemunhas.

Realeza - Pr.. 18 de Outubro de 2020.

PREFEITURA DE REALEZA

CONTRATANTE

CONCRECAW CONCRETOS LTDA - EPP
CONTRATADA

Te.stemunhas:

088138I098J 07699097955



Prefeitura do Município

CNPJ 76.205.715/0001-42

PABX: (46) 3542-1360 - e-mail: prefsio@gmail.com
Rua Acácia, 1317 - CEP 85650-000 - Santa Izabel do Oeste - .Paraná

CONTRATO N° 360/2019

DE: 21.10.2019

CONTRATANTE; MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE, Pessoa Jurídica de Direito
Público Interno, inscrita no Cadastro Nadonal da Pessoa Jurídica, sob n.° 76.205.715/0001-42,
estabelecida à Rua Acácia n® 1317 - CEP 85.650-000, neste ato. representada pelo Prefeito
Municipal Sr. Moacir Fiamoncini brasileiro, solteiro, atualmente Administrador Público, portador
do RG. N.° 6.329.647-3 SSP-PR, CPF. N.® 031,907.239-82, residente e domiciliado na Rua Ipê,
n". 1644, Município de Santa Izabel do Oeste - PR.

CONTRATADA: a empresa CONCREVALLE CONCRETO VALLE DO IGUAÇU LTDA, pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sobn.® 11.279.026/0002-18, com sede e foro na PR
182 KM 466,4, ZONA RURAL na ddade de REALEZA, Estado do PR. CEP. 85770-000,
representado pelo Senhor NERY MARIA, brasileiro, residente e domiciliado na cidade de
REALEZA, Estado do PR, CEP. 85770-000 portador do RG. N.® 13577080 e do CPF sob n.°
332.702.109-06.

1. DO OBJETO E DA VINCULAÇÃO

Este contrato tem por objeto o: Contratação de empresa espedalizada para fornedmento de
concreto usinado para atender diversas obras no município de Santa Izabel do Oeste, para um
período de 24 (vinte e quatro) meses, com recursos próprios, de acordo com as espedficações
e detalhamentos especificados na clausula terceira do PREGÃO ELETRÔNICO N.° 95/2019 que,
juntamente com a ata elaborada e, anexos da sessão de julgamento do pregão, passam a
integrar este instrumento, independentemente de transcrição.

O presente contrato está vinculado ao Pregão Eletrônico n® 95/2019, homologado em:
21/10/2019, através da Portaria n.® 12.409/2019.

2. DAS CONDIÇÕES DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
2.1. O prazo de entrega dos produtos não poderá ser superiora 15 (quinze) dias úteis, contados
da emissão da ordem de serviço ou documento equivalente pelo gestor do contrato.

2.2. Os produtos deverão ser entregues na sede do CONTRATANTE, aos cuidados do Setor de
Compras, na Rua Acácia, 1317, Centro, Santa Izabel do Oeste - PR, CEP: 85650-000, entre
OBhOO e 16h30, em dias úteis.
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CNPJ 76.205.715/0CX31-42

PABX: (46) 3542-1360 - e-mail: prefsio@gmail,com "
Rua Acacia, 1317 ■ CEP 85650-000 - Santa Izabel do Oeste - Paraná

3. DA ENTREGA DO PRAZO E RECEBIMENTO

sanções previstas na Cláusula Nona deste Instrumento. aplicaçao das

I — O prazo de vigência do presente contrato será atá 91/10/709-1 . ■
casos de comprovado Interesse público e cumpridos os requisitos da Lei 8 666/9^°""°^^ °

''■res^landade não sanada pela CONTRATADA, a CONTRATANTE reduzirá atermo os fatos ocorndos e encaminhará à CONTRATADA para aplicação de penalidades.

DaoamTntrsPrán^"®''®®''''®'^^ providências por parte da CONTRATADA, os prazos de

4. DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO

e cin° o1eais° n't! a dais mil oitocentos e satenta
CONTATADA 1 especificadas na propcsta daCUN TRATADA, de acordo com a tabela descrita abaixo;

Lote I Item"
1  1 2S.00 I M'

25,00 M»

50,00 M'

50,00 "ÜF

50,00 M'

50,00 "KF

Oescrícão
CONCRETO USINADO FCK
15SLüMP12-t- 60-1.
CONCRETO USINADO FCK
15SLUMP12+- BO-1

. BOMBEADO
CONCRETO USINADO FCK

.20 SLUMP 12 +- BO-1
'concreto USINADO FCK
20 SLUMP 12+-BO-1
BOMBEADO
CONCRETO USINADO FCK

.25 SLUMP 12+-60-1
CONCRETO USINADO FCK
25 SLUMP 12+- BO-1
BOMBEADO

Marca I R$. Unit | R$. Total~
Concrevaile 250,00 6.250,00

Concrevalle | 265,00 | 6.625,00

I Concrevaile 285,00 14,250,00
Concrevalle 295,00 14.750,00

Conaevalle 305,00 15.250,00

Concrevalle 315,00 15.750,00
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Prefeitura do Município

CNPJ 76.205.715/0001-42

PABX; (46) 3542-1360 • e-mail; prefsio@gm3ÍI,com
Rua Acácia, 1317 • CEP 85650-000 ■ Santa Izabel do Oeste - Paraná

^2. A empresa contratada devera emitir o documento comprobatório do fornecimento das
serviços, sendo acompanhado de boleto bancário com

venamento na data estabelecida no contrato, item 4.3. Em caso de a empresa fazer a opção por
pagamento através de transferencia bancaria (transferênciaTrED/DOC), esta, responsabiliza-se
pelo pagamento de todas as tarifas bancarias, autorizando, ao ente público efetuar o desconto
da tanfa junto ao valor a ser creditado.

créditos em conta corrente da lidtante vencedora

fisi detrâní^npL f subsequente, contados da certificação da notado^J obleto(s7 gestores do contrato, que deverá ser emitida após recebimento definitivo

índe^^r. ^ CONTRATADA encaminhará nota fiscal eletrônica ao
«rnJín ^este - PR, CEP: 85650-000acompanhada das seguintes certidões;

a) prova de regularidade para com a fazenda nacional (dívida ativa e contribuições federais)-
b) prova de regularidade relativa ao FGTS (ORE);
c) pro-va de regularidade perante o fisco esíadualda sede da lícitante;
d) prova de regularidade perante o fisco municipal da sede da lícitante-
e) certidão negativa de débitos trabalhistas;

4.5 Nenhum pagarnento será efetuado á CONTRATADA, enquanto pendente de liquidação
qua quer obngaçao financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência
contratual, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

5. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1. O pagamento decorrente do objeto desta licitação correrá a conta dos recursos da dotação
orçamentária: ^

07.01

.0412800022

.2678200032

'.1545200042.

1.1545200042.

.2060600052,

.1235100072.

.1236100072.

.1236500072.

.1236500072.

.2781200082.

.1030100242,

.1030200282.

.0824400162.

.0824400112.

.1854100122.

1.004000.3

1.007000.3

1.008000.3

1.008000.3

1.011000.3,

■.148000.3,
.148000,3,
.149000,3,
.149000.3.
.031000.3.
.110000.3.
.114000.3.
.144000,3.
.120000.3.
.152000.3,

■.3.90.30,
■.3.90.30
.3,90.30
.3.90.30,
.3.90.30,
.3.90.30,
.3.90.30.
.3.90.30.
.3.90.30.
.3,90.30,
.3.90.30.
.3.90.30.
.3.90.30,
.3.90.30.
3.90.30.,

1.24.00.00
1.24.00.00
1.24.00.00
1.24.00.00
'.24.00.00
.24.00,00
.24.00.00
.24.00.00
.24.00.00
.24.00.00 •
.24.00.00-
.24.00.00-
,24.00.00-
.24.00.00-
,24.00.00-

■1638
-1640
-1642
-7515
•1647
•1653
•1654
•1655
• 1656
•1659
1661
1566
1677
1686
1688
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6. DOS ACRÉSCIMOS E DAS SUPRESSÕES

7. DIREITOS DAS PARTES
7.1. Constituem direitos do CONTRATANTE:

da^^SSçáo; contratação nas condições previstas neste contrato e edital

r^snSn^ para melhor adequação ás finalidades de interesse públicorespeitados os direitos da CONTRATADA;
d) rescindi-los no inciso I do art.79 da Lei n°8.666/93:
e) fiscalizar a execução do presente contrato;
f) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste-
g) aplicar a instrução Normativa n». 37.'2009 do Tribunal de Con'«« Oor^nà

nos casos ali previstos; " '

7.2. Constituem direitos da CONTRATADA:
a) perceber o valor pactuado na forma e prazo estabelecidos.

8. OBRIGAÇÕES DAS PARTES
8.1. Constituem obrigações do CONTRATANTE'

" coni'ratu3l° ao longo da eyacuçSo do objeto
S  f realizaçâo do objeto da presente contratação;

Í^objlto coSaT^^^ ^ CONTRATADA, os entendimentos sobre
rnníí^r'"' representantes, o acompanhamento e a fiscalização do
?nN?o;TTn?f° em registro próprio as falhas detectadas e comunicando a.TRATADA as ccc.msnci3s de quaisquer fatos que, a seu critério exijam m-^id-
corretivas por parte daquele; '

f) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados oelns

' H ^-"'tando o alesso e esdarecTmentit quaisqtrduvidas relaaonadas a execução do contrato;
g) Receber o(s) objeto(s) no(s) pra20(s) e condiçáo(ões) estabeleddofs) em contrato

assegurandose das perfeitas condições dos rnateria.s e ser^ços Impregldos
LmtantrdT"^

S^u^cSdcconiS,?^?^ = COf^RATADA ds irregularidades manifestadas na
n  níf™? í contrato, informando, apos, a CONTRATANTE tal providência;)  Pi^of^over o recebimento provisório e o definitivo nos prazos fixados; A
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J) fiscalizar a execução do contrato, informando à CONTRATADA para fins de supervisão;

8.2. Constituem obrigações da CONTRATADA'

"  TZTT " estabelecidos na
soSaados no Ànevn f d ^ assinstora do presente Instromento, quandosolicitados no Anexo I do instrumento convocatório;

^  vencedora deverá assinar o contrato dentro do

'^"Sqenrvo^rerr-' ^
c) responsabilizar-se por todos os ônus relativos ao fornecimento do bem a si adjudicado

inclusive fretes e seguros desde a origem até sua entrega no local de destro; ' '

a^^sumLt mí® ® execução do contrato, em compatibilidade com as obrigaçõesassumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
imediata correção das deficiências apontadas pela CONTRATANTE nos

termos das cláusulas II a IV da Cláusula Ouan;, deste contrato; ^ ' t. nos

^  ' CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocadospor injiciencia ou irreguiariaaae cometidas por seus empregados, convenentes ou
prepostos, envolvidos na execução do contrato;

g) aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até 25% (vinte e
cinco por cento) do vaior inidal, atualizado, do contrato;

h| assumir, rel^ivarnenie a seus empregados e preposios, iodas as providências e

trabafri^^fin? r T específica, inclusive em caso de acidente de
Sot^r^X" CONTRATANTE, os quais com est^

^nrodutt^^íhili ""hTT ^®®^°"tinuidade da fabricação dos equipamentos ou
k, minM ° °briga a fomecer o produto que vier substitui-
precT slnHn!.^ condiçoes tecnicas e comerciais ofertada, inclusive com referência ao
desMnIinutriflriP H ^ comprovação por parte da contratada da
ouf Lrtillza f o nmSrrnT"' ° do setor da Administraçãoque utilizara o produto descrevendo a aceitação do produto ofertado bem como
comprovando, mediante documentos cabíveis, que o valor do produto ofertado é igual ou
superior ao produto anteriormente ofertado. orenaao e igual ou

j) pauta-se na economicidade, na não descontinuidade do serviço público e na
impossibilidade pratica do fornecimento contratado.

05L
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k) O contratado e responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou

inleressa°do^^'^ responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão
I) O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e

comerciais resultantes da execução do contrato,

9. DA GESTÃO E DA FISCALIZAÇÃO
°bjeto Contratual se dará de forma ampla e Irrestrita

competindo ao gestor e ao fiscal do contrato o seu exercício;

do contrato, o titular da diretoria de gestão de pessoas, promover todas as
ações necessárias ao fiel cumpnmento das condições estipuladas neste contrato e ainda;

a) propor ao órgão competente pela instrução, a aplicação das penalidades previstas neste

SntRATAdX constatar irregularidade cometida pela
b) encaminhar o fato a deliberação superior, com vistas a ofidar aos órgãos públicos

competentes para adoção das medidas corretivas e punitivas aplicáveis, no caso de haver
indiaos de apropnaçao indébita e de prejuízo ao erário;

c) receber do fiscal as informações e documentos pertinentes a execução do objeto
conirsiâoo,

d) atestar as notas fiscais e encaminhá-las a unidade competente para pagamento;

6) promover o adequado encaminhamento, a unidade competente, das ocorrências
contratuais constatadas ou registradas pelo fiscal para fins de aplicação de penalidades
e demais medidas pertinentes;

f) manter rantroles adequado e efetivo do presente contrato sob sua gestão do qual
constarão todas as ocorrências relacionadas com a execução, inclusive o controle do
saldo contratual, com base nas informações e relatórios apresentados pelo fiscal;

g) propor medidas que melhorem a execução do contrato.

Clenir Teixeira, Portaria 12.228/2019, o acompanhamento daexecução do objeto da presente contratação, informado ao gestor do contrato as ocorrências que
possam prejudicar o bom andamento do contrato e ainda;

ocorrências relacionadas com a execução do contratodeterminado o que for necessário a regularização das faltas ou defeitos observados;

vOfô
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b) acompanhar efiscalizar o recebimento dos produtos, dirimir as dúvidas que surgirem no curso

' CONTRATADA, para hei execução do contato

c) sustar, recusar, mandar substituir quaisquer produtos, obras ou equipamentos que esteiam

dSe^tad?nT « - canstantes'do%ermo ̂  rSaadeterminando para a correção de possíveis falhas ou substituições de produtos em
desconformidade com o solidtado; h"juuius em

d) conferir a execução do objeta contratual, por ocasião da entrega das notas fiscais ou

pagLment?' executado satisfatoriamente, para fins de

?oKAD7';rs
o solicitar a substituição de qualquer empregado da CONTRATADA que: comprometa a oerfeita

H' " fiscalização; não corresponda ártocnícas'oí asexigências disaplinares do orgao; e cujo comportamento ou capaddade técnica seiam
embaraço a fiscalização em razão deprocedimentos incompatíveis com o exercido de sua função.

CONTR^ATAnA^Plnf ^ responsabilidade daCONTRAJADA, pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros resultantes de acâo
ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

9.5. A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização da CONTRATANTE não elide nem

ar"ls "Taf íf,.contratada qçsnlo Z ccmprimento dãs cbrí^Taçôes pactuada"
ir^oerfeicõK ^ quaisquer irregularidades resultantes de
ZSín de material inadequado ou de qualidade inferior, que não
SSaSo. CONTRATANTE ou do sírvidor designado para a

fnadaqpad^s paCs.^^^^ PP'^ P-^pIpp considaradcs
®-666/93, a contratada, por ocasião da assinatura

sem^e queVor nTesst^^^^ -P-entá-la
9.8. Ao preposto da contratada competirá, entre outras atribuições-

a  representar os interesses da CONTRATADA perante o CONTRATANTE'
D) realizar os procedimentos administrativos junto 80 CONTRATANTE'

d  ° informado sobre o andamento e a qualidade dos produtos-
rn^ nJ i^regulandades de caráter urgente, por escrito, ao fiscal do contratocom os esclarecimentos julgados necessários; A

C&i
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10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

obrigações assumidas na lidíaçáo ensejará na aplicação pela
saramdo o contraditório e a ampla defesa ao íicitante interessado, das

seguintes sanções, independente de outras previstas:

I- advertência, em caso de conduta que prejudique a execução contratual;
multa moratória, equivalente a 0,5% (cinco décimos por cento), sobre o valor definido
corno preço máximo da licitação, por dia útil. limitada ao percentual máximo de
5 /o(anco por cento), na hipótese de atraso no adimplemento de obrigação, tal como
a entrega e instalação dos equipamentos fora do prazo descrito na cláusula 3 da
minuta contratual (anexo VII do edital);

III- multa compensatória, de até 10% (dez por cento), sobre o valor definido como preço
máximo da liatação, nas seguintes hipóteses, dentre outras:

a) não entrega de documentação exigida para o contrato;
b) apresentação de documentação falsa exigida para o contrato-
c) não manutenção das propostas;
d) retardamento da execução do objeto contratual;
e) falha na execução contratual;
f) fraude na execução contratual;
g) comportamento ínidôneo;
h) cometimento de fraude fiscal;

IV- impedimento de licitar e contratar com a administração pública pelo prazo de até 5
(cinco) anos, nas hipóteses, dentre outras:

a) não entrega de documentação exigida para o contrato;
b) apresentação de documentação falsa exigida para o contrato;
c) não manutenção das propostas
d) retardamento da execução do objeto contratual;
e) falha na execução contratual;
f) Fraude na execução contratual;
g) Comportamento inidôneo;
h) Cometimento de fraude fiscal;

10.2. As sanções previstas nos incisos do item anterior poderão ser aplicadas cumulativamente,

í®® penalidades aplicadas serão comunicadas ao cadastro de inidôneos(TCE/PR), para a devida averbação.

10.4. As sanções de natureza pecuniária serão descontadas das futuras emitidas pela ficitante
vencedora ou, se insuficiente, mediante execução direta, caso seja impossível a compensação
com faturas vincendas. r- v

10^.1 O valor remanescente da multa não quitada totalmente deverá ser recolhido a conta da
prefeitura muniapal. a
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PrlSnílI - ^ dos prejuízos, nao eximindo a CONTRATADA do dever de integra!
experíme^tad?^° ̂  pecuniária seja insuficiente a recomposição total do dano
11. DA RESCISÃO CONTRATUAL

80; contratual às hipóteses especificadas nos artigos 77 a

rP.MÍt=r' f aplicação das multas previstas, poderá
8 eSs contratual e na aplicação das penalidades previstas no art.86 e 87 da Lei
11.3. a rescisão deste contrato poderá ser;

a) Determinado por ato unilateral e escrito do MUNICÍPIO nos casos enumerados
nos incisos I a XII e XVII, do art. 78 da Lei n", 8.666 de 1993;

b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licltaçào
desde que haja conveniência para o MUNICÍPIO; ou

c) Judicial, nos termos da legislação.

11.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e
Tundamentada da autoridade competente.

11.5. Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

77 a M d^S^n^VeGe/BS enseja rescisão, conforme disposto nos artigos
11.7. O MUNICÍPIO deverá promover a unilateral rescisão com a CONTRATADA quando
incursa nas sanções impeditivas de continuidade em razão de perpetrar infrações dentre as
dispostas nos masos e parágrafo único do art. 8° da instrução Normativa n". 37/2009 do Tribunal
de Contas do Estado do Parana, não obstante a previsão na íegisiação das licitações contratos
e pregões, ^

12. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

rege-se pelas disposições expressas na Lei n®. 8.666/93Lei n . 10.520/02, Lei n . 8.078/90 e por outras normas de direito público ou privado que melhor
tutelem o interesse público (coletivo). r- m

12.2. Eventuais dúvidas sobre a execução e interpretação das cláusulas do presente contrato

KL aplicação do princípio constitucional da proporcionalidade, daboa-fe objetiva (art.422, do Codigo Civil) e da função social dos contratos (art. 421 e 2.035
paragrafo unico, do Código Civil), bem como de conformidade com os princípios gerais de direito'

proSdoKutel^da ^ preponderantemente o Interesse público (coletivo) a

03k>
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13. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO
observar e o contratado devem observar e fazer observar, por seus

admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durantetodo o processo de itcttaçao. de contratação e de execução do objeto contratual
cíausula, definem-se as seguintes práticas*

O^^^ecer 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;

ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o
processo de licitaçao ou de execução de contrato;

nli TlS'''® Colusiva"; Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes com
representante ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer

preços em níveis artifipais e nao competitivos;

Coercitiva": Causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, as
yissoas ou sua_propnedade, visando influenciar sua participação em um processo íicitatório ou
afetar a execução do contrato;

e) "Prática Obstrutiva": (i) destruir, falsincar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer
declarações falsas ao representante do organismo financeiro multiíaterai, com objetivo de
irnpedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista na dausula III, deste edital
^ a os cuja intenção seja impedir materialmente o exercido do direito de o organismo financeiro
multilateral promover inspeção.

13.2. Na hipótese de financiamento, pardal ou integral, por organismo financeiro multiíaterai
mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre um empresa ou
pessoa física, inclusive dedarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo indeterminado
para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar ò
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 finanaado pelo organismo.

13.3. Considerando os propósitos das dáusulas acima, o lidtante vencedor como condição para
contratação devera concordar e autorizar que. na hipótese do contrato vir a ser finandado em
parte ou integralmente, por organismo financeiro multiíaterai, mediante adiantamento ou
reembolso, permitira que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicados
possam inspeaonar o local de execução do contrato e todos os documento, contas e registro
relacionadas a licitaçao e execução do contrato.

14. DA PUBLICIDADE

° presente contrato terá ele seu extrato publicado no periódico domunicípio e no Diário Eletrônico dos Municípios do Sudoeste do Paraná, pelo contratante em
cumprimento ao disposto no art.61. parágrafo único, da Lei 8.666/93.
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15. DO FORO

In de Realeza, Paraná para dirimir quaisquer dúvidas ouquestões decorrentes do presente contrato.

E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado este
contrato que. depois de lido e achado de acordo, será assinado pelas partes contratantes e pelas
testemunhas abaixo, dele extraídas as necessárias cópias que terão o mesmo valor original.

Santa Izabel do Oeste, 21 de outubro de 2019.

ÇÒm^RATANTE
MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE - PR.

qpMTRATADA
CONCREVALLE CONCRETO VALLE DO IGUAÇU LTDA

03^
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município de planalto
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Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000
e-mail: plafialto@planalto.pr.gov.br

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

Planalto-Pr., 13 de fevereiro de 2020.

DE: Inácio José Werle - Prefeito Municipal

Preliminarmente para a autorizaç<ão solicitada para a
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A AQUISIÇÃO DE CONCRETO
USINADO FCK 20 E FCK 25 BOMBEADO para atender as necessidades das
Secretarias solicítantes, deste Município de Planalto-PR, encaminhamos:

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

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

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

Cordialmente,

INÁCIO JOSÉ WERLE
Prefeito Municipal.
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Fone: (046) 3555-1331 - Fax: (46) 3555-1331

PLANALTO - PARANÁ

PARECER CONTÁBIL

Com fulcro nos artigos 212 e 216, § 6^ da Constituição Federal de 1988, venho

por meio deste informar que a despesa decorrente do processo de Contratação de

empresa especializada para a CONTRATAÇÃO de EMPRESA VISANDO À AQUISIÇÃO DE

CONCRETO USINADO FCK 20 E FCK 25 BOMBEADO para atender as necessidades das Secretarias

solicitantes deste Município de Planalto-PR não comprometem os recursos mínimos

destinados à saúde e a educação, conforme pedido exarado pelos secretários Rudinei

Paulo Marques Corrêa, Berlindo Leviski e Darci Francisco dos Santos com o valor

total de RS105.183,10 (Cento e cinco mil, cento e oitenta e três reais e dez

centavos).Sendo que o pagamento será efetuado através da Dotação Orçamentária:

DOTAÇAO

Conta da despesa Funcional programática Destinação de rectirso
00650 05.116.15.452.1501.2053 3.3.90.30.00.00.00000

00690 06.119.26.782.2601.2067 3.3.90.30.00.00.00000

00180 02.103.04.122.0402.2007 3.3.90.30.00.00.00000

02610 11.133.20.606.2001.1058 3.3.90.30.00.00.00000

Sem mais para o momento, segue assinada.

Planalto - PR, 14 de Fevereiro de 2020.

JONES ROBERTO KINNER

CONTADOR

C.I. RC N" 3.654.820-7 - PR
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município de planalto

CNPf N'' 76.460.526/0001-16
Praça São Francisco de Assis, 15S3 - CEP: 85.750-000.

c-mail: plaiialto@rliiie.coiii.br
Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO - PARANÁ

MINUTA EDITAL DE LICITAÇ lO .N' /2020
.MODAUD. WE; PREG.iO PRESE.SCIAL

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
"ENCLUSmo ME-EPP"

1- PREÂMIU LO:
1.1- O MlíNlClIMí) DIZ PLANALTO - IZSTADO DO PARANÁ. Sclor lIl- Compras c
IJcilações. atrasos do(a) Pregoeiro (a) c rcspccii\a equipe de apoio, designados pela Portaiia n''
()()2.CÜ20. eom a devida autorização expedida pelo Preleilo Municipal Sr. Inácio .losé W erle. de
conformidade com a Lei n° 10.520. de 17 de julho de 2002 e suas alterações. Decreto Municipal
de n" 2727/2007 de 26/06/2007. e subsidiariamenie a Lei n". .S.666 de 21 de junho de 1003. suas
alterações. Lei Complementar 123/06 e Lei Complementar n" 147. de 7 de agosto de 2014 e
demais legislações aplicá\eis. torna pública a realização de licitação, no dia / / às

<  ) horas, no Prédio da Preleitura Municipal silo a i'raça São Francisco de Assis. iC
1583. Município de Planalto. Estado do Paraná, na modalidade PRHüÃÜ PRLSLNCI/M.. nos
termos constante no item 2 do presente instrumento, nas condições lixadas neste Edita! e seus
Anexos, sendo a presente licitação do tipo MENOR PREÇO POR ITEM:

1.2- Recebimento dos envelopes para protocolo, propostas e documentação de habilitação.
de\erão ser entregues no máximo até às ; li ( ) horas d» dia /. /

1.3- O edital completo poderá ser obtido pelos interessados no site do Município de Planalto -
uu\v.planalto.pr.go\'.br. Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (46) 3555-8160
Ramal 204. e-mail; licitacao í?planaltt).pr.go\-.br ou Junto ao Departamento de Licitação do
Município no endereço acima citado, de segunda a sexta feira, no horário das 07-30 ás I 1-30 e
das I3:00às I7:0()h,

2 - DO OB.IETO

2.1-E objeto desta licitação a 2.1. contratação de empresa visando à aquisição de concreto
usinado FCK 20 e j-CK 25 bombeado para atender as necessidades das Secretarias solicitanies
deste Município de Plana!to-PR. nas condições lixadas neste edital e seus anexos.

Itvm Quant. IN Objeto Preço

Unitário

Preço lotai

01 130 M-' Concreto usinado com FCK 20 MPA.
bombeado e com o frete incluso/entregue
no local da obra

R$31 1.67 RS 40.517. lü

02 200 M^ Concreto usinado com FCK 25 MPA.
bombeado e com o frete incluso/entregue
no local da obra.

R$323..3.3 RS64.666.()()

1 otal RS105.i83,lÕ|

2.2- O valor máximo correspondente ao total do objeto é de RSI05,I83.IO (cento e cinco mil
cento c oitenta e três reais e dez centavos) do presente ato con\ ocalório.

3-DAABF.RTlRA:



município de planalto

CNP/ N" 76.460.526/0001-16
Prnça São Francisco de Assis, 15S3 - CEP: 85.750-000.

e-inail: planalto@rline.cotn.br
Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO - PARANÁ

3.1- A ahcriuru da presciUc licitação dar-sc-á cm sessão pública, dirigido pclo(a) Pregociro (a), a
ser realizada conforme indicado abaixo, de acordo com a legislação mencionada no preâmbulo
deste edital.

LOCAL: Preleitura Municipal de Planalto - PR
Praça São Prancisco de Assis. iC 1583 - Centro - CEP: 85,750-000.
Planalto - PR

DATA: / /20:0.
HORA: : horas.

4 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAC; ,ÃO:
4.1- A presente licitação destina-se EXCLUSIVAMENTE â participação de MICROHMPRI-SA
- ME e L.MPRI-.SA DE PEQUENO POR 1 li - EPP. quatillcadas como tais nos termos do ari. 3".
da Lei Complementar iT' 123/2006 e Lei Complementar 147/2014.

4.2- Não |->oderào participar da presente licitação, as empresas que:
a) Estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar cotn o .Município de Planalto - PR;
b) Tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública:
c) Não poderão participar as interessadas que se encontrarem sob falência, concordata, concurso
de credoies. dissolução, liquidação: empresas estrangeiras que não funcionem no País. nem
aquelas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração
Pública, ou punidas com suspensão do direito de licitar e contratar com o Município de Planalto,
bem como ser\ idor de qualquer órgão ou entidade \ inculada ao órgão promotor da licitação ou
empresa de que tal ser\'idor seja sócio, dirigente ou responsá\ el técnico.
d) pessoa jurídica não enquadrada na Lei Complementar da MICROEMPRESA - ME e
EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP. (l.C n" 123/2006 e l.C n" 147/2014).

4.3- Poderão participar da presente licitação toda c qualquer pessoa jurídica enquadrada nos
termos do art. T' í.ei Complementar iC 123/2006 e Lei Complementar iC 147/2014 e que atenda
todas as exigências do presente Edital e seus anexos e apresentarem os documentos nele
exigidos, em original ou por qualquer processo de cópia autenticada em Cartório de Notas e
Olicio competente^, ou por servidor da Administração ou da Equipe de Apoio do Pregão,
dex idamcnle qualificado, ou publicação em órgão da imprensa ollcial. ^

3 - DO CREDENCIAMENTO DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
5.1- DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO
(documentação que deverá ser apresentada separadamente e fora dos ein clopes):
5.1.1 - A hciiante de\erá apresentar-se para credenciamento junto ao{a) Prceoeiro (a) um
representante legal que. de\ idamente ideiuillcado e credenciado, será o único adinitido a interv ir
no piocedimento licitatório no intere.sse da representada (conforme modelo).

?.2 - No dia. hora e local designados para recebimento dos envelopes, o credenciamento será
eletuado da seguinte forma:
5.2.1 - No caso de sócio ou proprietário;
^.2.1.1 - C arleira de Identidade ou documento equivalente (com fotogralla):
5.2.1.2 - Ato Constitutivo. Estatuto ou Contrato Social em \ igor. devidamente registrado, em se
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tnuando de Sociedades Emprcsaciais;
5.2.1.3 - Oociitiienio de Eleição de seus Administradores, no caso de Sociedades por Ações:
5.2.1.4 - inscrição no Registro 1'úblico da Junta Comercial pertencente, no caso de Empresário
indixiduaí:
5.2.1.5 - Declaração de que atende os requisitos de habilitação, conforme o modelo anexo
(Anc.xo 111):
5.2.1.6 - Declaração de Obser\ância ao Disposto do Inciso XXXIII do Ártico 7" da Constituição
federal (anexo V):
?.2.1.7- Declaração de Elaboração Independente de !'roposia (anexo Vil)

5.2.2 - Caso seja designado OUTRO REPRESENTANTE, este dexerá estar de\'idamenlc
credenciado, sendo imprescindível, para que o credenciamento seja aceito, a apresentação dos
seguintes documentos;
5.2.2.1 - C arteiia de Identidade ou tlocumenio equivalente (com foiocralia);
!v.2.2.2 - Procuração ou Carla de Credenciamento (Anexo II). firniiida pelo representante lecal
da hcitante. nos termos do seu Ato Constitutiv o. Estatuto ou Contrato .Social;
.->.2.2.3^ - Contraio Social. Estatuto ou documento equivalente. \ isando à comprovação da
amdiçao rio titular para delegar poderes ao representante a ser credenciado;
X2.2.4 - Declaração de que atende os requisitos de habilitação, conforme o modelo anex<^
(.Anexo III);
?.2 2.r. - Declaração de Observância ao Disposto do inciso XXXIII do Artiuo 7" da Constituição
federal (anexo V}; ~ ^
5.2.2.6 - Declaração de Elaboração Independente de Proposta (anexo VII)
Iodas as empresas participantes deverão entregar declaração onde conste (sob as penas da Eei)

qui. cLimpiem plenamente os requisitos de habilitação (modelo anexo).

5.3- A ausência de credenciamento con.stituirá motivo de inabilitação do proponente ou
dcsclassilicaçao de sua proposta.

5.4 - Para usuiruir do direito estabelecido na Lei Complementar n" 123/06 e I47/''0I4
contorme Anexo VI. as empresas participantes deverãtv apresentar;
oú os requisitos legais para a qualillcação como microenipresasou empie.sa de pequeno porte, contorme Anexo VI.
?.4.2- Certidãiv simplificada do seu enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequenoor,e , J>,„„ Co„,e,-cial do líst-ido onde se loealiee a emprLa Iiei,a,„e. expedida e,," !"
máximo )() (noventa) dias anteriores à data de abertura desta licitação.
6 - DA PROPOSTA DE PREÇO (ENVELOPE N° I);
6.1- A proposta de preços, a ser entregue através do I-:NVEI.0PE I. deverá preferencialmente

c  gerada pelo sistema EQCIPI.ANO auto cotação. (conforme link;
apresentada na forma eletrônica

(imr I I ser impresso e,„ (II
èidò . M, ó ■ ■ 'PS"! 'I" ' i-di""-'. ".n. poderes poro lonlo.

loirrín o A4 mir°l''°í prelereneiolmenie em popel rielomanlio A4. limhiodo da cm|,rcso. oii na talta desle. em papel liraneo. de Ibnno elara sem
emendas, lasnra.s ou entrelinhas, der erá ser elaboraria considerando as condiç.ies eslabelecidas
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ntste ediuil c prcicrencialmciuc no modelo de proposia de preços (Anexo I) disponibili/ada
eletronieameiue pelo Depariamenio de I.icitaçüo:

a) Dados da b.mpresa: indicar a ra/ào social da empresa licitanie. número de inscriçcK> do CNIM
do estabelecimento da empresa t[iie efetivamente irá foinecer o objeto da licilaçào. endereço
completo, telelone. tac-símile e endereço eietrônicote-niail). este iiltimo. para contato e cin io de
documentos. ()bs; O endereço de e-mail. indicado na proposta de preços será considerado como
endeieço \álido para o en\io de .Atas e Contratos tlrmados. desta forma de\erá ser colocado
endereço da pessoa responsá\ ei pelo recebimento e en\ io destes documentos.
b) Preço tmitário e total. com. no máximo. 2(duas) casas após a \ íryiiia. dc\endo o preço incluir
todas as despesas necessárias para aexecução do objeto da presente licitação, no local indicado
pela licitanie; em caso de di\ergència entre informações eontidas em documentação impressa e
na proposia espeeílica. pre\aleccrão ás da proposta. Ocorrendo divergência entre o \alor unitário
e total para os itens do objeto do edital, será considerado o primeiro,
c) Pia/o de validade da Proposta de Preços, que deverá ser de. no mínimo. 6()(sessenta) ilias e
scra contado a partir da data da entrega do invólucro contendo a Proposia de Preços ao l.ieifador.
sendo que para a contagem do pra^^o excluir-se-á o dia do inícit) e incluir-se-á o dia do
vencimento. O prazo de validade da proposta deverá constar expressamente na proposta de
preços sob pena de desclassillcaçào.
d) A Proposta de Preços apresentada deve incluir todas e quaisquer despesas necessárias,
inclusive taxas e impostos para a execução do objeto, e indispensáveis para a perfeita execução
das Obrigações decorrentes desta licilaçào e do respectivo termo contratual e deve ser elaborada
cm conlotmidade com a legislação aplicável e as condições estabelecidas neste insirumenio
convocatorio c seus anexos.

e) A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte da licilante. das condições
estabelecidas neste IZdital e seus Anexos.
n Serao^desclassillcadas as propostas que counitem com as normas deste ato conv ocatório ou da
legislação em vigor.
g) Pm caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na proposta
cspccitica. pievalecerao as da proposta impressa. Ocorrendo divergência entre o valor unitário e
total para os itens do objeto do edital, será considerado o primeiro.
b) Os preços propostos serão de exclusiva respmisabilidade da lieitante. não lhe assistindo o
direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro. omissão ou qualquer outro pretexto
t ) .A proposta de pieços sera considerada completa, abrangendo todos os custos para a realização

n^s.r. '
condieõ"''"'!"'"' íipresenlada. seja quanto ao preço.
.náÍl'dttars'"^ '"'Hiincação dos lermos
smbmts^í!'Í simples apresentação das propostas, implica emsubmissão a odas as condições estipuladas neste edital e seus anexos, sem prejuízo da estrita
bservancia das normas contidas na legislação federai mencionada no i^reàmbulo desie edital

^jpresentados por meio de fac-símile, admitindo-se folos.gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos, apenas como forma de ilustração das propostas de

6.2- A apresentação de uma proposta na Licitação será considerada como ev idència de que a
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pi'0|ioiK'ntc:

11) líxaiiiinoii criieriosíimcnie iodos os documentos do 1'dilal. que os comparou entro si e obteve
do l.ieitador todas as informações sobre qualquer ponto dmidoso: e reeonlieee que a tarela de
reunir os documentos solieilados no edital é de responsabilidade da empresa, apenas poderá tirar
dú\ idas com licitador. e que o mesmo não está obrigado a conferir a doeumeniaçào antes da
sessão mareada para a licitação.
b) Considerou que os elementos desta l.icitaçào permitem a elaboração de uma proposta
totalmente condizente para o fornecimento do objeto licitado.
c) Reconhece como irrestrita e irretratável as condições estabelecidas no fidital e que sendo
vencedor da licitação, assumirá integral responsabilidade pelo perfeito e completo fornecimento
do objeto licitado de acordo com as especificações propostas,

6.3- A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer
alternativ as de preços ou qualquer outra condição não pre\ ista neste edital.

6.4- DE.SCL.\SSIFIC.\C^() DAS LICITANTES
6.4.1- Será desclassificada a licitante que dei.xe de cumprir quaisquer e.xigências deste Edital.
6.4.1.1- Será desclassificada a Proposta de Preços que se oponha a qualquer dispositivo legal
vigente ou a que consigne preços excessivos ou manifestamente inexequiveis.
6.4.1.2- Não serão consideradas as vantagens não previstas neste edital, nem preços ou vantagens
bíiseadas em ofertas das demais licitantcs. preço unitário simbólico, preços irrisórios ou com
cotação equivalente a zero.
6.4.1.3- Que não constar expressamente o prazo de validade na proposta de preços, que deverá
ser de no mínimo 60 (sessenta) dias conforme especificado no item 6.1 letra "c"'.
6.4.1.4- Deixar de apresentar quaisquer documentos dc habilitação solicitados no item 8 deste
edital de licitação.
6.4.1.5- .Apresentem valores cotados acima do máximo estipulado no item 02 (do objeto) e no
anexo I (proposta de preços).

7- FORMA.S DE APREv.SENTAÇÃO DOS ENVELOPES
7.1- No local, dia c hora indicados no preâmbulo deste ediltil. os representantes credenciados das
Proponentes deverão entregar, simultaneamente. ao(a) Prcgoeiro (a) ou equipe de apoio, os
documentos c as propostas, exigidos no presente edital, em 02 (dois) envelopes fechados,
distintos e numerados de 1 e II na forma dos subitens abaixo;

ENVELOPl-; I - PROlHlSfA DE PREÇOS
MUNICÍPIO DI-; PLANALTO

(NOME COMPLETO DO LICÍT.ANTE)
(CNP.I DA LICITANTIO
PREGÃO PRESENCIAI. N" /2()20

ENVELOPE 11 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
MUNICÍPIO DE PLANALTO

(NOME COMPLL:TO DO LlCffANTE)

(CNP,Í DA LICITANTE)

PREG.ÀO PRESENCIAI. N" .'2020
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8 - DO RECFIlliVlENTO E ABERTI KA DOS ENV ELOPES:

8.1- No dia. liora c local designadi» ncslc Ldilai. na pivsoiiça dos represcnlanlos de iodas as
liciiantes. dc\idanionic credenciadas. o(a) í'regoelro (a), que dirigirá a sessíio. após ahetiura da
inesina. receberá os documenios para credenciamento exigidos no item 5 deste edital, de cada
licitantc. nào admiiinüo-se. contudo, a entrega por pessoas não prcxiamenie credenciadas.

8.2- Tão logo tenham sido recebidos os documentos e einelopes. o(a) i'regoeiri> (a) comunicará
aos presentes que a partir daquele momento nào mais serào admitidas m»\as liciiantes ao
certame.

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

8.4- Concluída a ía.se de recepção dos documenios exigidos na licitação e de credenciamento dos
representantes das licitantes. o Pregoeiro (a) promo\erá a abertura dos envelopes contendo as
propostas de preços, conferindo-as e rubricando todas as suas Ibllias.

8.?- .Após a entrega do.s envelopes nào caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de
lato superveniente c aceito pclo(a) Pregoeiro (a).

9-DA HABILITAÇÃO.
9.1 - DOS DOCLIMEN rOS DE 1 lABIl.lTAÇÂO (ENVId.OPH Ij);

9.2 - A documentação deverá ser apresentada de acordo com o disposto neste editai e conter,
obrigatoriamente, todos os requisitos abaixo, sob pena de inabiliiação:

9.2.1- Da Regularidade Fiscal

9.2.1.1 - Prova de regularidade relativa ao Eundo de Ciaraniia por Tempo de Serv iço (i"CiTS);

9.2.1.2 - Piova de regularidade para com a l-azenda l-ederal. mediante apresentação de Certidão
Negativa De Débitos Relativos Aos Tribiiios Federais E ,-\ Divida Ativa Da União, expedida
pelo Ministério Da imzcnda/Secrctaria da Receita Federal do Brasil;

L2.L3 - I lova dc legularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de Certidão
de Regularidade l-iscal. expedida pela Secretaria de Estado da iàizenda. do domicilio ou sede do
proponente, ou outra equivalente, na lórma de lei:

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

9.2.2- Da Oualilicacão Econômica l"inanceira
9.2.2.1- Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica. Nào constando o pra/o de validade, o Pregoeiro (a) aceitará apenas a certidão
expedida até 60 (sessenta) dias antes da abertura das propostas.

060
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9.2.2.2- líiilaiiço patrimonial e dcmoiisirai;òos ooniáhcis do último cxcrcicio social, iá c.xiyix cis e
apresentados na forma da lei. que eompixn em a boa situação financeira da empresa, \ edada a sua
subsiiiuiçào por balancetes ou balanços pro\ isórios. podendo ser atualizados por índices oficiais
quantlo encerrado liá mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

9.2.3- Da l'ro\ a de Inexistência de Débitos Trabalhistas, de acordo com a Lei n° 12.440 de 7 do
julho de 201 I ■

9.2.-1 - 13a Qualificação Técnica

9.2.4.1- .'\testado de Capacidade lécnica compaii\el em quantidade c características com o
objeto desta licitação, emitido por pe.ssoa jurídica comprov ando que atendeu .satisfatoriamente ao
que .se pede,

9.2.5 - Documentos Comnlementares:
9.2.5.1 - Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas .lurídicas - CNP.I. com data de
emissão não superior a 60(sessenta) dias:

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

9.2.5.3- Declaração de Idoneidade (anexo IV)

9.3- Das Disposições Gerais dos Documeittos de habilitação e credenciamento;

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

a) serão aceitas apenas cópias legíveis:
b) nao seiào aceitos documentos cujas datas estejam esmaecidas, inelegíveis ou rasuradas;
c) Os documentos de habilitação deverão estar em plena vigência e. na hipótese de inexistência
dc pi azo dc validade expres.so no documento, dev erão ter sido emitidos há menos de 6()(sessenta)
dias da data estabelecida para o recebimento das propostas.

9.3.2- ()(a) Pregociro (a) poderá desclassificar a proposta ou mesmo desqualificar a empresa, a
qualquer tempo, no caso de conhecimento de fato superveniente ou circunstância desabonadora
da empresa ou de seus sócios, nos termos do artigo 4.3. da l.ei n" 8.66(S/93.

).3.3- .'\s liciianles ficam obrigadas, sob as penas da lei. a declarar quando dc sua tvcorrência.
fatos supervenientes impeditivos da habilitação, na forma do art. 32. paráurafo 2". da I.ci
8.666/93 e alterações posteriores:

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

7
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9.3.5- A Comissão dc Licilavào inabiliiará a l.icitanlc que \cnha a incorrer em falos que
desabone sua idoneidade, que comproxe a falsidade da.s inl'ormai;òes presiadas ou qualquer oulro
que eomrarie as disposições comidas neste lidilal.

9.3.6- Todos os documenios dexerào estar dentro dos respeeii\'os prazos de \aiidade e poderão
ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia, desde que autenticada por
cartório ou por membros da comissão de licitação.

9.3.7- Os doeumemos que serão autenticados por membros da comissão de Pregão dexerão ser
apiesentados em até 01 (uma) hora anterior à abertura dos enxelopes. ex itttndo assim, situações
que atrasem o procedimento do certame. A autenticação, quando feita pelos membros da
comissão dc licitação do Município dc Planalto - PR. poderá ser efetuada, em horário de
expediente, na sala de licitações do prédio sede da Prefeitura Municipal de Planalto - PR. situada
na Praça São I-raneisco tie Assis, n'^ 1583 - Centro, no horário das 07:30 às 1 1:30 e das 13:00 ás
17.00 h.. sem custo algum para a empresa interessada em participar do certame, desde que
acompanhados dos originais para que sejam realizadas as conferências necessárias.

9.3.8- {) CNP.I/MT a ser indicado nos documenios da proposta de preço e da habilitação, dexcrá
ser o mesmo estabelecimento da empresa que efelixamente faturará c fornecerá o objeto da
presente licitação.

9.3.9- Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fac-símile, admitindo-se foU)s
grax uras. desenhos, grállcos ou catálogos, apenas como forma de ilustração das propostas de
preço. ' '

10 - DO .11 L(;AMENTO:
10.1- O .iulgamento da licitação será dixidido em duas etapas (Classificação das propostas e

POR ITEM classificação das propostas, ao critério do MENOR PRKCO

ÍO.1.1- A etapa de classÜlcação de preços, que compreenderá a ordenação das propostas de iodas
as iiuianies. classificação das propostas passixeis de ofertas de lances xerbais. das licitanies
pioclamadas para tal. classificação fmal das propostas e e.xamc da aceitabilidade da proposta da
primeira classificada, quanto ao xalor. '

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

compreenderá a xeriticaçào e análise dos di^-umentos
apresuitados no enxelope "Documentos de Habilitação" da licitante classificada em primeiro
lugar, lelativamente ao atendimento das exigências constantes do presente Edital.

111*2- Etapa de C lassiticação de Preços;

10.2.1- Serão abertos o.s enx^elopes "Proposta de Preços^' de todas as lieitantes.
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IÜ.2.2- 0(a) Pivgoc-iro (a) inlbrinará aos pariicipanios presenios quais liciiamcs aproscniaram
propostas dc prci;o para o lornocimento do objeto da presente licitação c os respecti\os \alores
oleriados.

10.2.3- ()(a) Pregoeiro (a) lará a ordenação dos \alores das propostas, em ordem crescente, de
l(>das as liciiantes.

10.2.4- 0(a) l^regoeiro (a) classincará a lieitante da proposta de menor preço para cada item e
aquelas iiciianies que tenham apresentado propostas em \alores sucessivos c superiores em até
10 "/(itdez por cento). rclaii\amenie à de menor preço, para que seus autores participem dos
lances verbais.

10.2.4.1- O valor má.\imo. em reais, das propostas a serem admitidas para a etapa de lances
\ erbais. conlorme subitem 10.2.4. será o \ alor da proptista válida de menor preço, multiplicado
por 1.10 (um \ irgula dez), desprezando-se a terceira casa decimal.

10.2.?- Quando nao houver, pelo menos. 03 (três) propostas escritas de preços nas condições
del.mdas no subitem anterior. o(a) Pregoeiro (a) classitlcará as melhores propostas, até o
ma.ximo 03 (tres). para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os
preços olerecidos nas propostas escritas.

10 2.6- l£ni seguida, será iniciada a íase de apresentação de lances \erbais a serem po.poslo.s
pelos representantes das licitanies classiílcadas. lances \erbai.s e.stes que de\erào ser (brmuiadi>s
de lorma sucessna. em \aiores distintos e decrescentes, ficando esclarecido que o \alor do
piimeiio lance verbal deverá ser inferior ao \ aior da menor proposta escrita ofertada.

IÜ.2.7- C)(a) Pregoeiro (a) con\ idará os representantes das íicilaiiles classificadas (para os lances
Ncrbais). a apresentarem, individualmente, lances verbais, a partir da proposta escritas
classilicada como menor preço, prosseguindo seqüencialmente, em ordem decrescente de valor,

1Ü.2.«- O Pregoeiro (a) poderá estabelecer lances mínimos a serem ofertados de acordo com o
Item a ser adquirido.

ÍÜ.2.9- Caso não mais se realize lance verbal será encerrada a etapa competitiva c ordenadas ás
olcrtas. exclusivamente pelo critério de .MI-NOR PRIÍQO POR ITPM.

1Ü.2.Í0- desistência em apresentar lance verbal, para determinado item. quando convocado
íxáo(a) I icgociro (a), implicara na e.xclusào da lieitante das rodadas posteriores de oferta de
ances verbais para aquele item. ficando sua última proposta registrada para classilicação na
final da etapa comjveiiiiva,

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

10.2.12- Declarada encerrada a etapa competitiva c classiílcadas as ivroposlas. o(a) Pre-oeiro (a)
e.xaminara a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao valor, decidindo motivada e
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expresscimonle a respeito.

10.2.13- Sc a oferta tiao Ibr aceitável. o(a) Pregoeiro (a) examinará a oferta subsequente,
verificando a sua aceitabilidade, na ordem de ciassillcavão. e assim sucessivamente, até a
apuração de uma proposta que atenda integralmente ao Edital.

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

10.2.15- Nas situações previstas nos subitens 10.2. 10 e 10.2.13. o(a) Pregoeiro (a) poderá
negociar direlamonlc com o represenianie credenciado para que seja obtido o melhor preço para
a administração.

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

10.2.17- Será desclassificada a proposta que contiver preço ou execução do objeto condicionados
a prazos, descontos, vantagens dc qualquer natureza não prev istos neste Pregão:

10.2.18- l-.rn caso de divergência entre informações contidas em dociimcntaçào impressa e na
proposta específica, prevalecerão as da proposta.

10.3- DO TR.AT.AME.NTO DIFERENCIADO E F.AVORECIDO ÀS .MICROEMPRESAS
E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE SEGUNDO A LEI COMPLEMENTAR
FEDERAL 123/06.

10.3.1 - Destina-se exclusivamente para inicroempresas e empresas de pequeno porte, ou que se
enquadrarem nos termos do art. 3" da Lei Complementar n" 123/2006 e Lei Complementar n"
147'20M.

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

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

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

10.4J- As mieroempresas e empresas de pequeno porte dev erão apresentar toda a doeuinentaçào
exigida para efeito de comprovação da regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restrição.

10.4.4- Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, a microempresa ou
empresa de pequeno porte terá assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úlei.s. prorrogáveis por
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igual período, a crilério da Administração Pública. ca.so apresente alguma restrição pertinente à
documentaçàt) de regularidade ílscal. para a de\ ida regularização da documentação, pagamento
ou parcelamento do debito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com eleito.
negali\'a.

Parágrafo l'nico - A não regularização da documentação, no prazo pre\ isto no subiiem acima,
implicara na decadência do direito à contratação, seitdo facultado à .Administração con\ocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classiílcaçào. para a assinatura do contraio, ou re\ogar a
licitação.

10.4.5- Constatado o atendimento das exigências pre\'istas neste l-.dilal. a licitante será declarada
vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação, pelota) próprio(a) Prcgoeiro (a), na
hipótese da inexistência de recursos, ou desistência de sua intcrposição. e pela autoridade titular
do órgão promot{)r do certame, na hipótese de existência de recursos e dc.sdc que impn)\ isos.
face ao reconhecimento da regularidade dos atos procedimentais.

10.4.6- Caso o proponente não atenda às exigências de habilitação. o(a) Prcgoeiro (a) examinará
a oferta subsequente de menor preço, decidirá sobre sua aceitabilidade c. em ca.so positivo,
verillcará as condições de habilitação de seu proponente, e assim sucessi\anicnte. até a apuração
dc uma oferta aceitável cujo proponente atenda os requisitos de habilitação, caso em que será
declarado \encedor. o(a) Prcgoeiro (a) poderá negociar diretamente com o proponente para que
seja obtido preço melhor.

10.4.7- Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e moti\adamente a
intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo dc (três) dias para apresentação das
razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-
razòes em igual número dc dias. que começarão a correr do termino do prazo do recorrente,
sendo-lhes assegurada \'ista imediata dos autos:

10.4.8- Da sessão do Pregão, será la\'rada ala circunstanciada, que mencionará as licitantes
credenciadas, as propostas escritas e as propostas verbais ("mais apresentadas, a ordem de
classiíicação. a analise da documentação exigida para habilitação e os recursos interpostos.
de\endo sei' a mesma assinada, ao llnal. peio(a) Prcgoeiro (a), sua equipe de apoio.

10.4.9- Os einelopes com os documentos relati\<>s à habilitação das licitantes não declaradas
\encedoias permanecerão em poder do(a) Pregoeiro (a). de\idamente lacrados, até que seja
retirada a nota de empenho pela licitante vencedora. Após esse fato. íicarào por 20 (vinte) dias
coi lentes a disposição das licitantes interessadas, l indo esse prazo, sem que sejam retirados,
serão destruídos.

10.4.10- .Ao llnal da sessão, na hipótese de inexistência de recursos, ou desistência de sua
interposiçao. será leita pelo(a) Pregoeiro (a), a adjudicação do iibjeto da licitação á licitante
declarada \encedora. com posterior encaminhamento dos autos a Autoridade Competente do
Município de Planalto - PR. para homologação do certame e decisão quanto à contratação.

11- CONDK ÒES DE RECEBIMENTO DO OIÍ.JETO
11.1- A empresa \encedora do certame deverá entregar o objeto em até 48 (quarenta e oito)

^  I I
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horas. d:i SoÜciiavào de Compra emiiída pela Secretaria MLiiiicipal. conforme necessidade.
11.2- Na soliciiavào de compra mencionada no subiicm anterior deverá conter as semiintes
inlormavòes:
a) Ideniillcavào da secretaria municipal solicitanle;
b) Dellnivão c quantidade dos itens;
c) Data e local de entrega;
d) Assinatura da Secretária Municipal responsável;
\1.3- Os objetos dev'erão ser entregues no local indicado na Solicitação de Compra, dentro de
todo o perímetro do Município de Planalto.
11.4- As despesas com transporte, fretes, bem como. qualquer outra relacionada á entrega do
pioduio. e de total responsabilidade da proponente,
11.5- A empresa deverá entregar um produto de boa qualidade, liv re de defeitos, imperfeições e
outros v.c.os que impeçam ou redu/em sua usabilidade. observando riaorosamenie as
caiactcMsticas especdicadas. adequadas para proteger seus conteúdo contra danos durante o
transporte ate o local de entrega.
11.6- A onipa-sa yciccdora ficará obrigada substiluir. a suas c.cpe„.sas. o(s) objclois) m,c r ior a
-SU lecusado. sendo que o ato do recebimento não importará na aceitação

.7- Independentemente da aceitação, o adjudicatário garantirá a qualidade do(s) objetofs)
obngando-se a substituir aquele que apresentar defeito.ll.«- A Contratada se responsabilizará por todas as despesas relativas ao pagamento de seus

<••""«> imposto e taxas^lncidenles sobre1 iLscnte contrato, alem das despesas decorrentes de mão de obra. combustíveis, lubrificante

a 'im como'l''í^ T' P"'- conta da contratada
Z-end ,i H a terceiros
comi! ^ic quaisquer naturezas do presente

conste na norma NBR 12654-

ir ãnr i r 'f '^^^'^c-reto. conforme a necessidade. Pmprincipio, sciao realizados os ensaios do concreto indicados a scuiir-
Concreto I resco;

'vblSlSwNBR ps" A "N"" f I-'"gravimcii ico.fNBR ;8jj). ou pelo método pressmnétrico (NBR NM 47).

• „ consistência pelo abatimento do tronco de cone (NM 67/1998) ou no caso de
9606/BW) da consistência pelo espalhamento do tronco de cone ,NBR
• Determinação do peso específico do Concrettv
• Determinação do tempo de pega (NBR 98-^2-1992);
Concreto endurecido;
• Determinação da resistência à compressão a.\ial (NBR 57t9.i994)
• Ma.ssa cspecílica (NBR 9778)
• Módulo de Blaslicidade

sjm '^■"NTRATAÍJA. sob o controle da FISCAI.I/AÇÂOa;:;s;S';,:ti:Z:dr^^ C-ONTRArAN-l-b. p„r esta.,,, previstos no prego pr^ost,;
t oncreto fresco

iltjnxÃipin cii," ''^USCAI.IZAÇAo. a CONTRATADA prepart.rá dois eorpospiot,. pata eada ,d.ide de rompimento. (.T7 e 28 dias) da mesma amassada de cada tipo d
le
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concreto aplicado, conforme a NBR 12655-1^96. Tai.s coiixxs de pro\a .serão confeccionados de
acordo com a NBR 57-^8/94 da ABN I. adaptando-se ainda o i.|iic a .seguir se e.specíllca:
• l)eve-se tomar, como resultado dos ensaios executados, a média das maiores resistências dos
cilindros, conforme a NBR 12655-1996;
• Os corpos de prova serão rompidos após 28 dias. podendo-se adaptar prtnas a e 7 dias. por
designa(;ao da FISt ALIZAÇ.ÀO. sendo que para tal fim serão moldadas mais duas séries de
cilindros;

• ()s corpos de prü\ a poderão ser rompidos em laboratório pre\ iamenie dellnido pela Contratada.
Se surgirem dúvidas sobre a \alidade dos resultados obtidos, a FlSC,-\I.l/.-\(,'.À() poderá solicitar
a execução de no\os cnsaio.s em outn» laboratório de sua conliança. sendo os custos suportados
pela CON TRATADA no caso dos resultados obtidos conllrmarern as dio idas expressas pela
1-l.SCAI.IZAÇAO. Na hipótese contrária os custos serão suportados pela CONTRATAD.A;
A trabalhabilidade do concreto será xeriílcada por meio de ensaios de consistência, sob o

contiole da FISC ALIZAÍ, ÀO; o abatimento do tronco de cone no slump-icst de\erá estar dentro
dos limites estabelecidos para cada tipo de concreto.
Concreto Hxecutado

Caso haja dioddas sobre a qualidade do concreto de estrutura já pronit). dc\e ser exiuida pela
FI.SC AI.IZAÇAD a realização dc ensaios na própria peça executada, ou atra\és da extração de
corpos de pro\ a.
11.10- CüNTRATANTH reser\a-se o direito de recusar todo o concreto fresco ou endurecido
que não respeite os limites dos ensaios executados. Se os ensaios de controle, nomeadamente os
ensaios de compressão aos 28 dias. derem resultados inaccilá\eis. a FISC.ALIZ.AÇ.ÃO de\e
ordenar que a CONTRATADA realize, sem custos adicionais para a CONTRATANTH todos os
trabalhos de demolição e reconstrução.

12 - SANCÕKS ADMINISTRATIVAS, RESCISÃO E MULTA:
12.1- D.AS SANÇÕES POR DESCLMPRIMENTO DA PROPOSTA - FASE PRÉ
CONTRAJUAL;
12.1.N A proponente que não honrar a proposta protocolada ou solicitar a desistência dela.
potlerao ser aplicadas, a critério da Administração, as seguintes penalidades;
12.1.1.1- Multa de até 2.0 % (dois por cento) do \alor global proposto, no caso de desistência dc
proposta protocolada, e ainda poderão ser aplicadas, neste caso. as penalidades dos itens
seguintes;

12.1.1.2- Suspensão do direito de licitar pelo prazo que a autoridade ct>mpeiente fixar, sentindo
graduação que lor estipulada em razão da natureza da falta;
12.1.1.3- .A declaração dc inidoneidade para licitar na Administração Municipal.
12.1.1.4- l()%jdez por cento) sobre o \alor total dos itens vencedores da licitação, no caso de
lecusa iniustiticada da licitante adjudicatária cm limiar o instrumento dc contrato ou deixar de
apresentar os documentos exigidos para a sua celebração, nos prazos e ctmdiçòes estabelecidas
neste Ivdital;

12.2- DAS SANÇÕES POR INADIMPLÊNCIA DO CONTRATO - FASE
CONTRATL.AL
12.2.1- Sem prejuízo das demais penalidades pre\ istas na leuislação cm \ inor. o contrato que se
tornar inadimplente, ou cuja justilicativa nàt) seja aceita pela Administração, estará sujeito as
seguintes .sanções cumulati\as ou não. conforme estabelece a Lei de Licitações.
12.2.2- A Contratada inadimplente será aplicada total ou parcialmente, às sanções leuais a saber-
a) Ad\crtencia;
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b) Miillíi atiniinisti'ati\u. gradiiáx eis conforme a gravidade da infrat^ào:
c) Suspensão lemporária de pariicipavào em liciiavão c impedimeiiio de eoniralar cmn a
Administração, emissão de declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a
Administração I'ública. pelo prazo de até 5 (cinco) anos e inclusão na lista de impedidos de
licitar junto ao Tribunal de Conta do Kstado do Paraná, a licitanie que:
1 . Convocada dentro do prazo de validade de sua propo.sta. não assinar o contrato;
2. Deixar de entregar documentação exigida no edital;

Apresentar documentação falsa;
4. Tnsejar o retardamento da execução de seu objeto;
.V. Não nianti\er a proposta;
6. falhar ou íraudar na execução do contrato;
7. Comportar-se de modo inidôneo:
8. fizer declaração falsa ou cometer fraude llscal.

inexeeuçào contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato,
sujeitará o contratado a multa de mora. que será graduada de acordo com a gravidade da
inlração. obedecidos os seguintes limites niá.ximos
a) Ocorrendo atraso, ou não realização da entrega do objeto conforme contratualidade.
injustilicado a C ontratada incidirá em muita na ordem de \% (um por cento) sobre o valor total
peicebido pela C ontratada. por dia de atraso na entreua.
b) 10% (dez por cento) sobre o valor do contraio, em caso de descumprimento total da
obiigaçao. inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de
negai-se a eleiuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados da ata de sua
conv ocaçao:

od'; diCit ° b» "bicto d„. mrdsdcaua dia subsequente ao trigesimo;

clnuíllít r«i'rr' rf ^ ''".llquc- dáusulü «, cmdlvrK. d.,cvnittdio. aplicada em dobro na reincidência;

PdwnSí 7' """"""l de ̂ ■igéncid do conlralo. coou,dos da óhi.oa
CL rj-í C 01, , T' P™' ""ib,te,-al da ado.inislração. n,„,i, L,do ,,orculpa da C ontiatada. garantida defesa previa, independentemente das demais sanções cabíveis;

Invidijc^Lh P=""lidadcs p,-cvislas sedo levadas en, coou. a oauircva c a
o ■ i a d , P'■7"':"^d=lu adc oidos para a Admioiatravão F.Lbliea e a reiocidêocia napiatica do ato conforme discriminado a seuuir;

íidtamc^'-'^^ ''^^''^ I--SCRITA. cmn o intuito de registrar o eomporlamenlo inadequado do
™

10 condutas previstas nas Leis federais n" 8.66ó/<)-í e
à innvu r. T""- P'-^gao. sujeitando-se os infratores" àsc( minaçocs legais, garantida a prev ia e ampla defesa em processo administrativo
«liuato é',ní!oo 'T' " '■^''"""isPqVüo .vacioda L.oila.crahocolc ocontiato c aplique as demais sanções previstas na lei.
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4» a nnilta. aplicaüa após regular processo adininistraM\o. será desconlada da garantia do
contratado faltoso.

5) se o \alor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a eoniratada
responderá pela sua ditéreiiga. que será descontada dos pagamentos e\entualmente dc\ idos pela
Administração, ou. ainda, se for o caso. cobrada judicialmente.
6) nào tendo .sido prestada garantia, à Administração se rescr\a o direito de descontar
diretamente do pagamento de\ ido à contratada o \ alor de qualquer multa por\entura imposta.
7) as multas pre\ istas neste item. não tem caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá
a contratada da responsabilidade por perdas c danos decorrentes das infrações cometidas,
8) serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e
impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos pre\islos nas
disposições legais citadas.
ó) 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 prev istos em lei.

14- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
14.1- Os pagamentos pertinentes a presente licitação dar-sc-ào até o 15'' {décimo quinto) dia útil
.subsequente a entrega e aceitação do objeto, e mediante apresentação da(s) respecti\a(s) nota(s)
liscal(is) e dev idamenie acompanhada de Cenidào Negativa de INSS. fCTS e Certidão Tributo
Municipal.

14.2- Para cobertura das despesü.s decorrentes desta licitação serão utili/ados recursos

orc^pnt.'r1as^ dotações
DOTAÇÃO

Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso
OObõO 05.116,15.452,1501,205:^ 5.3,90,30,00,00.00000
00690 06.119.26,782,2601.2067 3.5.90,50.00,00.00000
00180 02,1()5.04,122,0402.2007 3,3.90.30.00,00,00000
02610 11.153,20.606.2001.1058 3.3,90.30.00.00,00000

pagamento no sábado, domingo ou feriado, o pagamento será
cletuado no piimeiro dia uiil subsequente ao mesmo.

I4..S- Caso SC scrillquc erro „a latara. o pagamcmo será susiado até que provitic.tcias pertinentes
sejam tomadas por parte da Contratada, emitente da fatura, ^Hincnics
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14.6- As Notas l-'iscais deverão ser entregues na sede do Licitaüor. no endereço iú declinado no

^ descrição processo lieitatório. PKlitiÃO RESENCIAI. n"

14.7- O pagamento será eíeliiado pela Tesouraria do I.ieitador/Contratante.

14.8- Em^easo de não eunipriniento pela contratada de disposição contratual, os pagamentos
poderão hear retidos até posterior solução, sem prejuízos de qtiaisquer outras disposições
contratuais. ^

15 - DA IMPLIGNACÃO DO EDITAL E DOS RECURSOS
1^1- E\ entuais Impugnaçòcs do Edital e os recursos pre\ isiüs em lei. os quais de\ erão estar
dcN^damente lundamentados. somente serão recebidos conforme o prazo especilicado no item

mediante;

a) ITotocolo no iX-partamcnto de Licitação do Município de Planalto - PR., na Praça São

an.cs da data lixada para

impug.:::;® i^-idendas

Éci^n4.666/9r ' interposiçào de Recurso, nos lermos do art. 1(14. da
15.4- Todos os recursos serão interpostos no linal da sessão, com registro cm ata da síntese das

■ Lia.s lazoes e contra-ra/oes. quando será concedido aos interessados o prazo de D^qircs) dias
eorridos para a apresentação dos memoriais e i'azòes do recurso.

1:111 casos especiais, quando comple.vas as questões debatidas. o(al Preuoeiro (a) concedci-i
aqt.cles que manifestarem a intenção de recormr. prazo sullcie t p u a ̂  00^^"^

t.ssc;:ia w^H^ddu^d^^ir™" ""

"'■"1"""'"" ""P"'-'»™ P n'vdt,xfl.. do direito doIccuiso. .Nao scia concedido prazo para rectirso.s sobre assuntos meramente nrotelatõrios
„oo justdtcadt, t, tntottgdo de interpor o tvettrxo da proponente dnal da rü: jo

15,7- üs recurso., contra decisões do (a) Pregociro (a) não terão efeito suspcnsixos.

'píoieü,;:^"""'" '■P™- i.-uscc,ivcis de

16

OlcO



MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPf N" 76.460,526/0001-16

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

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

PLANALTO - PARANÁ

16-VIGÊNCIA E ICXECUÇÂO.
16.1- O prazo de execução e \igência do Contrato será de 12 (doze) meses a partir da assinatura
do mesmo.

16.2- O prazo de x igência e de execução do presente contrato poderá ser prorrogado por imiaí
período, de.sde qtie haja interesse da administração, nos termos do Artigo 57. Inciso li. da^l.ei
i-ederal n" 8.666/93 e suas alterações.

17 - DA CONTRATAÇÃO
17 1- As obiigaçòes dccorrente.s da presente licitação serão formalizadas por termo de contraio
celebrado entre o Município de Planalto, que será denominada de C(3NTR'VrAN IT e a licilante
vencedora que será denominada de CONTRATADA, a qual observará todas as normas leuais e
regulamentares. além das pre\ istas neste lúiital e seus Anexos.

17.2- A contratação com a licilante \eneedora. de acordo com a necessidade do ureão. será
loimalizada por intermédio de instrumento contratual.

daílili 'l*-- Pi-dstaçao de serviço conslam no presenle lidital. e poderão serüctalhadas. em cada contratação especiiica. no respectivo pedido de contratação.

ir;7Õd\í'oV^'i^"',''^'í convocada por escri.o para. nopra/o de Oo (cinco) dias iitcis. assinar o Contrato na forma da minuta.

P'""" igLial período, por solicitação justilicada doíoineccdoi e aceita pela Administração, nos lermos do art. 64. ̂  IA da l.ci n." 8.666/93.

17.3.3- É \ edada a subcontratação total ou parcial do contrato.

cJranto/ro 'TT «'.npareennento pa.a assinatura do
liJb i Kãó ""P".-'"'"- '■' .""í''- d*-' dos ■■■.■duisitos de nramttenção dt,abilitaçao ate tal data. aplicar-se-a o disposto no ari. 4A inciso XXIII. da l.ei n." 10.520/02.

hcifltfn-iyn.V"'''''''' adjudieatário. a retomada do procedimentoií^^Io^o ar';"xxni" rT''" -^teriormemc apresentadas pelas licitantes e o
orevisfis e-ibó ' ■" r ' prejuízo da aplicação das penalidadesp  . tas. cabíveis as licitantes que não cumprirem os compromissos assumidos no certame.
18 - DISPOSIÇÕES GERAIS

17
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18.2- Das sessões públicas scrao la\radas atas. as quais sorào assinadas pelos membros da
Comissão de Licitação e proponentes presentes.

18.3- Os casos omissos ao presente edital serão resolvidos pela comissão à lu7 da Lei 10.520. Lei
8.666/93 e suas posteriores alterações, todos os documentos anexos ao edital. sài>
eomplememares entre si.

18.4- O Município de Planalto se reser\a o direito de rc\ogar ou anular esta licitação, parcial ou
totalmente, sem que caiba a(s) proponente(s) o direito de qualquer reclamação ou indeni>!açào.

19-ANF.XOS DO EDITAL

19.1- Integra o presente Edital, dele tã/cndo pane como se transcrita em seu corpo:
ANl-.XO 1 - Proposta de Preços {arquivo digital);
ANEXO II - Modelo de Carta de Credenciamento:
ANb.XO III - Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos de I labilitação;
.ANE..XO IV - Modelo de Declaração de Idoneidade;
ANl-.XO V - Modelo de Declaração de Obser\ ância ao Disposto do Inciso XXXIll do .Artigo 7"
da Constituição Federal;
-ANl-.XO VI - Modelo de declaração de enquadramento de ML ou LPP
ANEXO VII - Declaração De Elaboração Independente De Proposta:
ANl-.XO VIII - Minuta de Contrato:
ANl-.XO IX - Terino de Referência.

Planalto-PR de dc

INÁCIO JOSE WERLE

Prefeito .Municipal

-J.
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PREGÃO PRESENCIAL N " /2Ü2()

ANEXO il - CARTA DE CREDENCIAMENTO

RAZAO SOCIAL:

CNPJ N"

ENDEREÇO,

MUNICÍPIO:

FONE:

Credenciamos o(a) Sr.(a)

poriador(a} da cédula de ideniidade soh n"

cCPFsobn",
A pariicipar do procedimento licitatório. sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAI. N"

pelo Município de Planalto, na qualidade de represenianle legal da empresa.
com poderes para representar a empresa, elaborar a proposta, olerecer lances. a.ssinar atas.
interpor de recurso e praticar todos os demais atos que se llzercm necessários.

Por ser a expressão da \ erdado. Urinamos a presente

Local e data

NOME:

RG/CPF

CARGO

(assinatura com firma reconhecida)

Oo^
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PREGÃO PRESENCIAL N" /2()20

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE CIIMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILI I AÇÃO

(düciinivn(u i>l)rígatório)

RA/.AO SOCIAL;

CNPJ N''

HNDÍ-RLÇO,

MUNICÍPIO:

FONE;

O represenlanie legal da empresa

.  na qualidade de Proponente do procedimento

licitatório soh a modalidade de PRIíGÀO PRESENCIAL N" /2()20. instaurado pelo

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

requisitos de habilitação exigidos no respectivo edital de licitação.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e data / /

NOME;

RG/CPF

CARGO
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PUrCAO PRESENC IAL N" /2020

ANEXO IV - DECLARAÇ ÃO DE IDONEIDADE

RAZAO SOCIAL:

CNPJ N"

ENDHREÇü,

MUNICÍPIO:

FONE:

Declaramos para os lins de direito, na qualidade de proponente do

procedimento liciiatório. sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N" /2020. instaurado

pelo Município de Planalto, que não fomos declarados inidòncos para licitar ou contratar com o

Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Por ser a e.xprcssão da \ erdado. f'irmainos a presente.

Local c data / /

NOME:

RG/CPF

CARGO
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PREGÃO PRESENCIAL N" /2020

ANEXO V - DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO DO INCISO XWIll
DO ARTIGO 7" DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

PROPONENTE:

CNPJ N"

ENDEREÇO,

MUNICÍPIO:

FONE:

A proponente abaixo assinada, participante da licilavão modalidade de

PREGÃO PRESENCIAL N" /2020. por seu representante, declara, na forma e sob as penas
impostas pela Lei n'^ 8.666/93. de 21 de junho de 1993 e demais legislação pertinente. i]iie. nos

termos do § 6" do artigo 27 da Lei n" 6.544. de 22 de mn embro dc 1989. enconira-.se em situação

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

XXXIll do artigo 7" da Constituição Federal.

Por ser a expressão da \ erdade. firmamos a presente.

Local e data

NOME:

RG/CPF

CARGO

O(o0
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PRE(;ÀO PRESENC IAL N" 12616

ANEXO \ | - Dc'cl;iraçã<> de cnt|iiadrai!iciHo ein regime de trihulavão de Micro Empresa
ou Empresa de Pequeno Porte (na hipótese do licitanie ser uma ME ou EPP)

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ N°

ENDEREÇO,

MUNICÍPIO:

FONE:

O representante legai da empresa

—— 'líi qualidade de Proponente do procedimentolieitatono sob a modalidade de PRECÃO PRESENCIAL N" 12626. instaurado pelo
Município de Planalto, declara para todos os tlns de direito que estou(amos) sob o reaime de
imcroemprcsa ou empresa de pequeno porte, para eleito do disposto na Lei Complemeinar
de 14 de de/embro de 2006 LC 147/2014,

Por ser a e.\pressào da \ crdade. ln'nianio.s a presente.

Local e data

NOME:

RG/CPF

CARGO
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PRF.GÃO PRFSKNCIAL N" /202Ü

ANF.XO Vil - DFCLARAí; ÀO DE ELAlK)R.AÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

lldontiCicaçru) aimplcta do rcprescnianlc
da licitame|. como represcniamo dcvidamcnic coastiluido de (Idcntificavào
compleia do licilantc] doravante denominado licitantc. para fins do disposto no item do
Pidilal. declara, sob as penas da lei. em especial o art. 2dy do Código Penal Brasileiro, que;

A proposta apresentada para participar do Pregão Presencial n" /2() íói
elaborada de maneira independente pelo Licitantc. e o conteúdo da proposta não foi. no
lodo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer
outio participante potencial ou de lato deste j'regào. por qualquer meio ou por qualquer
pessoa:

A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Prettào
Presencial n" ./ não foi informada, discutida ou ivcebida de qualquer oiúro
paiiicipaiue potencial ou de fato deste Pregão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa:

Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de
qualqiier outro participante potencial ou de fato da (identilicaçào da licitação) quanto
a participar ou não da referida licitação:

Que o contendo da proposta apresentada para participar do ]*reuão Presencial
'  parte, direta ou indiretamente, cmnunicado oudiscutido ̂ com qualquer outro participante potencial ou de fato deste Pregão antes da

adjudicaçao do objeto da referida licitação;

Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Presencial n"
!\ parte, direta ou indiretamente, informadodiscutido ou recebido de qualquer integrante do Instituto Nacional do Seguro .Social antes

da abertura olicial das propostas: e

Que está plenamente ciente dc) teor e da cMensão desta declaração e que detém
plenos poderes e informações para firmá-la.

Cidade/UF de de 20

[REPRESEM ANTE LEííAL DO [JC 11 ANTE, NO .\MBlTO DA LiCIl AC .ÃO, COM
IDENTIFIC ,\C .ÂO COMPLETA)

24
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MINUTA DF. CONTRATO ADMINISTRATIVO N" /2Ü20

PREGÃO PRESENCIAL N" 72020

CONTRATANTE: MLNICIPIO DE PLANALTO, pessoa Juriclica do direito Piihlieo Inierno.
com setle à Praça São l-'raticisco de Assis, n" 1583. inscrito no CNP.I n" 76.460.526'()0()]-l6.
neste ato de\idamente repre.sentado pelo Prefeito Municipal, senhor INÁCIO JOSÉ WERLE,
em pleno exercício de sen mandato e funções, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste
Município de Planalto, listado do Paraná, portador da Cédula de Identidade RO iC 5.846.233-0 e
do Ci'F'Ml- sob n'' 815.418.219-04.

CONTRATADA: de\idamente inscrita no

CNP.l sob n." com sede na

Cidade de neste ato representado pelo Administrador(a) o Sr(a).
brasileiro(a). comerciante. porlador(a) do RG n."

e do CPF sob n.^ residente e domiciliado(a). na
Cidade de
pelas panes contratantes. (1ca acertado e ajustado o presente contraio, que se regerá nos lermos
da Lei n° 8.666/93. de 21 de junho de 1993. assim como pelas condições do Edital de Pregão
Presencial N'^ —/2()2() pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras de direitos, obrigações e
responsabilidades das partes.

CLÁLSl LA PRIMEIRA - OBJETO

O objeto deste contrato é a contratação de empresa visando à aquisição de eonereli) usinado
FC K 20 e FCK. 25 BOMBEADO para atender as necessidades das Secretarias soliciiantes deste
Município de Planalto-PR. nas condições lixadas nas cláusulas a seguir:

Item Quant. UN Objeto Preço

Unitário

Preço total

01 130 Concreto usinado com FCK

20 MPA, bombeado e com o frete

incluso/entregue no local da obra
02 200 Concreto usinado com FCK 25 MPA,

bombeado e com o frete

incluso/entregue no loca! da obra.

Total

CLÁliSLLA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO.
Parágrafi) Primeiro ■ Integram e completam o presente fermo Contratual, para todos os lins de
direito, obrigando as parles em todos os seus termos, as condições expressas no edital PREGÃO
PRESENCIAL N^'' 72 02 0.Juntamente com seus anexos e a proptista da CONTRATADA.

CLÃUSl LA TERCEIRA - VALOR CONTRATl AL
Parágralo Unlco - Pela integral e satisfatória compra dos objetos indicados na Cláusula
Primeira a CONTRATANTE pagará à CONfRATADA "valor total de RS
(  ) daqui por diante denominado "'VALOR CONT RATT i.AL"

0(bí\
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CLÁUSULA QUARTA - CONDIÇÕES DE PACAMENTO
Parágrafo Primeiro - Os pagamenlos serão efeiiuidos em parcelas de acordo com o consumo do
Município, nos pregos peiiinenic a proposta da CON TRATADA
Parágrafo Segundo - Os pauamenios pcriinenles a presente licitação dar-se-á até o 15'-' {décimo
quinto) dia útil e mediante apresentação da(s) rcspectiva(s) nota(s) llscal(is) e de\idamcnle
acompaniiada de Certidão Negati\a de INSS. 1-'GTS e Certidão Tributo Municipal.
Parágrafo ']"erceíro - A Nota Tiscal de (ãturamento preenchida sem rasuras. com a descrição
completa, det idamente certillcada pelo responsável da Secretaria Municipal de Administração.
comprt>vando que o c>bieto foi executado em conformidade com as condições estabelecidas no
Edital. Anexos e Cronograma:
a) Descrição dos objetos, com quantidades, \alores unitário e total:
h) Número tio processo licitatório.
c) Número do Contrato.

Parágrafo Quarto- A contratada ficará obrigada a repassar para a ct>niraianie. na proporçãt)
C(M'respt)ndcntc. etentuais reduções de preços, decorrentes de mudança de alíquotas de impostos
incidentes o objeto dt) presente edital, em função de alterações na legislação pertinente.
Parágrafo Quinto - I-.m recaindo o dia de pagamento no sábado, domingo ou feriado, o
pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente ao mesmo.
Parágrafo Sc.\to - O pagamento será efetuado atratés de transferência eletrônica, para conta em
nome tia Pessoa .lurídíca contratada, a \'ista tia latura/nt)ta llscal por ele apresentada. nt>s
prazos dellnitlos no paragráfo segundo desta cláusula.
Parágrafo Sétimo - Caso se verillque erro na látura. o pagamento será sustado até que
prin idêncitts pertinentes sejam tomadas por parte da Contratada, emitente da fatura.
Parágrafo Oitavo - Em caso de não cumprimento pela contratada de disposição contratual, os
pagamentos poderão ilcar relidos até posterior siduçào. sem prejuízos de quaisquer outras
disposições contratuais.

C LÁUSUI.A QUINTA - DIREITOS E RESI^ONSABILIDADES DAS f>ARTES
Parágrafo Primeiro - Constituem direitos da CON I R.AT.VN TE e da CONTRATADA o
adimplemento total do presente Contrato.
l*arágrafo Segundo - Constituem obrigações da CONTR.ATANTE:

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.

b) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com
as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta:

c) Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de e\entuais imperfeições no curst» da
entrega, fixando-lhe pra/o para ct)rreçào de tais irregularidades:

d) Pagar à Contratada o valor resulianic da aquisição, na forma do contrato:
e) /.elai para que durante toda a \igência do contraio sejam mantidas, em compatibilidtide

com as obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de habilitação e
qualillcaçào exigidas no edital:

f) Compete a contratante o recebimento, conferência e atestado das notas llscais emitidas
pela contratada:

Parágrafo Terceiro - Constituem obrigações da CONTRA l AD.A:

26
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a) A empresa \encedora do ceriame deverá entregar o objeto eni até 48 (quarenta e oito)
lioras. da Solicitação de Compra emitida pela Secretaria Municipal, conforme
necessidade.

b| Na solicitação de compra mencionada no subitem anterior de\erá conter as seguinics
informações:
Ideritincaçào da secretaria municipal soliciiante:
Definição c quantidade dos itens:
Data e local de entrega:
Assinatura da Secretária Municipal responsá\el:

c) Os objetos de\erào ser entregues no local indicado na Solicitação de Compra, dentro de
todo o perímetro do Município tie Planalto,

d) As despesas com transporte, tretes. bem como. qualquer outra relacionada à entreua do
produto, é de total responsabilidade da proponente,

e) A empresa de\ erá entregar um produto de boa qualidade. li\'re de defeitos, imperfeições e
outros vícios que impeçam ou reduzem sua usabilidade. obser\ando rigorosamente as
caiacierísticas especilicadas. adequadas para proteger seus conteúdo contra danos durante
o transporte até o local de entrega,

1) A empresa vencedora ficará obrigada a substituir, a suas e,\pensas. o(s) objeto(s) que \ ier
a ser recusado, sendo que o ato do recebimento não importará na aceitação.

g) Independentemente da accitaçao. o adjudicatário garantirá a qualidade do{sl obieto(s).
obrigando-se a substituir aquele que apresentar defeito,

h) A Contratada se responsabilizará por todas as despesas relaii\as ao pagamento de seus
entpregados. encargos trabalhistas, previdenciários. bem como imposto e taxas incidentes
sobte^o piesente contrato, alem das despesas decorrentes de mão de obra. combusií\eis.
lubrilicante. pneus, manutenção dos veículos, materiais e equipamentos correrão pôr
coma da contratada assim como as despesas referentes aos seguros, bem como quaisquer
danos causados a terceiros, correndo ainda por sua conta o pagamento de impostos de
quaisquer naturezas do presente contrato.

CONTRA-fADA ensaio que conste na norma NBK 12654-
- Controle tecnologico dos materiais componentes do concreto, conforme a

necessidade, l-.m princípio, serão realizados os ensaios do concreto indicados a semiir-
( oncreto fresco:

• Detcnnmaçao da massa espccílica e do leiir de ar do concreto fresco pelo método
gra\imetrico;(NBR 9833). ou pelo método pressomélrico (NBR NM 47).
• Determinação da consistência pelo abatimento do tronco de cone (NM 67/1998) ou no
caso de concreto (luidos determinação da consistência pelo espalhamento do tronco de
cone (NBR 9606/1992);
• Determinação do peso especílico do Concreto
• Determinação do tempo de pega (NBR 9832-1992):
Concreto endurecido:

• Determinação da resistência à compressão axial (NBR 5739-1994)
• Massa espccílica (NBR 0778)
• Módulo de Elasticidade

i-ÍIÍai?? ■■cxtli/ados pela CONTRATADA, sob o controle dal-ISCAI.IZAÇAO. sem encargos adicionais para CONTRATANTE, por estarem
prev istos no preço proposto apresentado pela Contratada,
Concreto Fresco

-o tj



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPj N" 76.460.526/0001-16
Praça São Francisco dc Assis, 1583 - CEP: 85.750-000.

e-mail: plaiialto@rliiie.co\u.br
Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO - PARANÁ

Nii prcscnçii c sob a orientação da K1SC'A1.IZA(,"À0. a CONCRACAOA preparará dois
corpos de pro\a para cada idade de ronipimenlo. (3.7 e 28 dias) da mesma amassada de
cada tipo de concreto aplicado, conforme a NBR I2ó55-19%. Tais corpos de pnna serão
confeccionados de act)rdo com a NBR 57.38.'94 da .ABNT. adaptando-se ainda o que a
seguir se espccítlca:
•  [)e\e-sc tomar, como resultado dos ensaios e\ecutadt)s. a média das maiores
resistências dos cilindros, conforme a NBR 12655-1996:
• Os corpos de pro\ a serão rompidos após 28 dias. podendo-se adaptar pro\ as a .3 e 7
dias. por designação da FISCAÍ.iZAÇ.ÀO. sendo que para tal llm serão moldadas mais
duas séries de cilindros:

• Os corpos de pro\a poderão ser rompidos em laboratório pre\ iamcnte dellnido pela
Contratada. Se surgirem dinidas sobre a \'alidade dos resultados obtidos, a
MSC ALI/AÇÃO poderá solicitar a e.vecuçào de no\os ensaios em outro laboratório de
sua conllança. sendo os custos suportados pela CONTR.ATADA no caso dos resultados
obtidos conilrmarem as dú\idas expressas pela FISCALIZAÇÃO. Na hipótese contrária
os custos serão suportados pela CONTRATAD.A:
• .A traballuibilidade do concreto será \erilicada prir meio de ensaios de consistência, sob
o controle da FISC .AI.IZ.AÇÀO: o abatimento do tronco de cone no slump-tesi de\erá
estar dentro dos limites estabelecidos para cada tipo de concreto.
Concreto l-xecuiado

C aso haja dú\ idas sobre a qualidade do concreto de estrutura já pronto. de\ e ser exiaida
pela FISCALIZAÇÃO a realização de ensaios na própria peça executada, ou aira\és da
extração de corpos de prova.

j) AC 0N1 RAIANTIZ reser\ a-se o direito de recusar todo o concreto fresco ou endurecido
que não respeite os limites dos ensaios executados. .Se os ensaios de controle,
nomeadamente^os ensaios de compressão aos 28 dias. derem resultados inaceitáveis, a
flSCALlZAÇAO deve ordenar que a CONTRATAIM realize, sem custos adicionais
para a CÜN 1 RAT.AN fE todos os trabalhos de demolição e reconstrução.

C-LÁUSULA SIZXTA - DOS ItRCUUSOS FINANCEIROS
Paragrafo Primeiro - Para cobertura das despesas decorrentes desta licitação serão utilizados
recursos Imanceiros oriundos do Município de Planalto. Pro\enicnie das semiintes DO TACÔES
ORÇAMliNTARlAS: " • s -

DOTAÇÃO

Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso
00650 05.116.15.452.1501.2052 2.2.90.20.00.00.00000
00690 06.119.26.782.2601.2067 3.2.90.20.00.00.00000
00180 02.10.2.04.122.0402.2007 2.2.90.30.00.00.00000
02610 11.122.20.606.2001.1058 2.2.90.20.00.00.00000

CLÁISI LA SÉTIMA - DAS SANÇÕES POR INADIMPLÊNCIA DO CONTRATO
FASECONTRATIAL
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PLANALTO - PARANÁ

Parágrafo primeiro - Sem prcjiií/o das demais penalidades pre\ isias na legisiaçào em s iaor. o
contrato que se tornar inadimpíeme. ou euja Jiisiiticati\a iicão seja aceita pela Administravào.
estará sujeito as seguimos sanções cumulativas ou nào. conforme estabelece a [,ei de l.icilaçòes.
Parágrafo segundo - A Contratada inadimplente será aplicada total ou pareialmenie. às sanções
legais, a saber;
a) -Ad\eriência:

b) Multa administrativa, graduáveis eonibrme a gra\'idade da infração:
O 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 Publica, pelo prazo de até 5 (cinco) anos e inclusão na lista de impedidos de
licitar junto ao 1 ribunal de Conta do Pstado do Paraná, a licitante que:
1 . C on\ ocada dentro do prazo de \ alidade de sua proposta, nào assinar o contraio;
-. Deixar de entregar documentação exigida no edital:
3. Apresentar documentação falsa:
4. r.nsejar o retardamento da execução de seu obieto:
5. Nào manti\ cr a proposta:
(i. falhar ou fraudar na execução do contrato:
7, Comporiar-se de modo inidònco;
8. Mzei declaração falsa ou cometer fraude fiscal.

amSm in<-•lusi^o por atraso injustificado na excciivào do
Cia inriaçao. obedecidos os seguintes limites máximos

^^'TctnuS; contratado, iniuslilicado o
,  lu-? na ordem de \% (um por cento) sobre o calor totalpcicebido pela C ontratada. por dia de atraso na entrega

b) 10% (dc/ por cento) sobre o valor do contrato, c.n caso dc dcscnnrnrinremo lolal da

nJé'f sT)'d'uti ' "" ''r f contrato, ou ainda na hiptitcse de
convocada.,: da ata de .sua

citl :en™id • r
íür:;^;:^ d:;::;í::r'' -
cjd!;lS:;rí;:;;";:ar::ig&^ ° do obieto e,,, atras., por
cinu;»";;;;::.;:::g) 10% (dez. por cento) sobre o Milor lotai do período de v iuência do contrato contados da úliinr,

lagralo quarto - I aia a aplicaçao das penalidades previstas serão locadas em confi a
atLiicza c a gia\ idade da falta, os prejuízos dela adv indos para a Administração Piibliea e -i

o-incidencia na pratica do ato conforme discriminado a scuif

2 d
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município de planalto
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PLANALTO - PARANÁ

2) Consiiiuctn ilícitos iidininistrali\os as condutas pre\isias nas Leis l-'cdcrais n" X.(i66/V c
lüo2()/()2. assim como cm decreto rcgiilameiitador do pregão. sujeitaiHlo-se os infratores ãs
cominavòcs legais, garantida a pre\ ia e ampla defesa em proee.sso adminisirali\o.
."í) a multa a tjue se refeiv este item nào impede que a Admiiiisiravão rescinda uniiaieralmente o
contrato e aplique as demais sanções pre\istas na lei.
4) a multa, aplicada após regular processo administrati\o. será descontada da uarantia do
contratado laltoso.

->) se o \alor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a contratada
lespondcrá pela sua dilerença. que será descontada dos pagamentos eventualmente de\ idos pela
Administração, ou. ainda, se for o caso. cobrada judicialmente.
6) nao tendo sido prestada garantia, à .Administração se reser\a o direito de descontar
diretamente do pagamento dex ido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta.
7) as multas previstas neste item. nào tem caráter compensatório e o seu pauamento nào eximirá
a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
X) seiao punidos com a pena de suspensào temporária do direito de cadastrar e licitar e
impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos p.enistos nas
disposições legais citadas,
9) serão pimidos 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
pionunida a reabiliiaçao perante a autoridade competente para aplicar a punição, os que
iiiLOiiam em outios ilícitos pre\ istos em lei.

CL.ÁLfSULA NONA - PRAZOS
Paragrafo Primeiro - O prazo dc e.xecução do objeto do presente Contrato será de P (do/e)
me.ses a partir da assinatura. viu uc i_ uio/cj

CLÁIISLILA l)['XIMA - [)0 REAJUSTE
Panígrafo Pruaciro - Os provas dos ohjclos. c.msla.ucs nes.c voalrato. carao.orizaado o r alor

1  C, .7 ".'/'""l ■= IKKF:AJIIST,.Ut,IS, saK„ por lalor suporrc.icUo m,ol. "f " """''V;'" prevista lia alínea -ri" do inciso 11 do artieo 65 da Lei |icrlcral 8666/05I aragrafo Segundo - Na hipótese dc solicitação dc rciistío dc preços pela CONTRA l'.\u,\esta decera compror ar a cptchra do eqttilihrio cconóniico-finançciro Io 1 .rt.cchncnto , or meiode apresentação de planili.als) de.all,ada(sl de custos sccnindo a tncsnnf "reâlZi" d
•amnswri i^roZ?'"/''' preços de lãbricantes. notas llsíaís dc. Z a ' PIIV eomprtncn, c|t,e a contratação tornou-seiin ia\cl nas condições inicialmente a\ençudas

SuiZt^Z"™ " pvio Município dcllr^cüiiZdtiMulSZ'" " -""^"-«-«"".-iro do Ztrato.
2irçídoZt?'siZídhZ'' ""Vi" JvK cado para subsidiar, em conjunto com a análise dos requi.sitos dos subitens anteriores ■,
decisão quanto a ie\ isao de preços solicitada pela CON fRATADA
Panigrato Quinto - A evenltial autori/ação da rexisão dos preços contratuais será concedid.,
apos a anahse técnica cjuridiea do Município de Planalto u.tlcedlda

I acas. a C ()N 1 RAI .ADA nao poderá sii.spender o fornecimento e os pa<-amentos serão
ícali/ados aos pieços acordados no presente instrumento. ^

X)
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PLANALTO - PARANÁ

( LÁI SI LA DRCIMA PRIMEIRA - RESCISÃO
Parágrafo Primeiro: Ficará o presenic Contrato rescindido, mediante tbrmaíi/avào. assegurado
o contraditório c a defesa, nos seguintes casos:
a) o nào cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais;
b) a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a eompro\ar a impossibilidade
da conclusão dos serv iços nos prazos estipulados;
c) atrasi> injustitlcado. a juízo da Administração, na execução dos serviços/obieto
contratado;

d) não entrega do objeto, sem justa causa ou previa comunicação à .Administração;
e) a subconiratação total do objeto deste Contrato, sem prévia autorização do
C ONI RA I AN 1 1-.. associaçao da CüN 1 RA FADA com outrem. a cessão ou transferência total
ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, que afetem a boa execução do presente
Contraio;

f) o desatendimenio das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar
e tlscalizar a execução deste Contrato, assim como a de seus superiores; g) cometimento
reiterado de faltas na execução do contrato:
g) decretação de falência ou instauração de insolvência civil;
h) dissolução de Sociedade:
i) alteração social e a modillcaçào da llnalidade ou da estrutura da empresa, que. a juí/o da
Administração, prejudiquem a exeeução deste Contrato;
j) razões de interesse piiblico de alta relevância e amplo conliecimentit. justilicados e
determinados pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada o
CONIR.A1ANI I-. e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato amplo
conhecimento Público;

k) ocorrência de easo fortuito ou de força tnaior. regularmente comprovada, impeditiva da
execução deste Contrato,
Parágrafo Segundo - O presente Contraio poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos
latos elencados no art. 78 e seguintes da Lei n° 8.666/9,C
Paragrafü Terceiro - A CONTRAT.ADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso
de rescisão administrativa prevista no ari. 77 da Lei n" 8.666/9.1.

CLÁCSCLA DECIM.A SECIINDA - DA CO.MCMCAÇ.ÃO
Parágrafo Énico - As comunicações necessárias em razão deste Contrato devem ser feitas por
escrito, e enviadas através dc carta registrada, ou protocoladas na Prefeitura Municiinil dc
Planalto. Praça São Francisco de Assis. 1.18.1. Centro. Cl/P; 8.1.75()-()()0 - Planalto. Paraná.

CL.ÁCSl L.A DFXI.MA TERCEIRA - SliBCONTRATAÇÃO
Parágrafo Unico - Não será permitida a subcontrataçào total ou parcial para a exeeução do
objeto do presente contrato.

CL.Ál'SL'LA DECIM.A QC.ART.A - LECISL.AÇÃO .APLIC.ÁVEL
Ü presente Instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei ir' 10 .l^^O de 17 de
julho de 20Ü2 e suas alterações. Lei iri. 8.666. de 21 de junho vle 199.1. suas alterações, demais
legislações aplicavei.s e pelos preceitos de direito público, aplicando-se supletivamenle. os
piincipios da 1 eoria Geral dos Contratos e as disposições de direito priv ado.
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C I.ÁIISII[,A DFC IMA Ql INTA - CASOS OMISSOS
Os casos omissos scnio i'csol\'idos à luz da Lei n'\ 8.666'y3. c dos princípios gerais de direilo.

C LÁL SLLA DKCIMA SEXTA - 1)0 FORO
l-ica eleilo o í'oro da Comarca de Capanema/PR. para dirimir toda c Liualqucr (.|iicstào oriunda
deste instrumento, reiuinciando-se a outro por mais prix iícgiado que o seja. l-i por estarem de
acordo com as condivões aqui estipuladas. la\rou-se o presente contraio cm 02 (duas) \ias de
igual teor c para o mesmo efeito, o qual. depois de lido c achado conforme, é assinado pelo
CON 1 RA CANTlv. CONTRATADA e testemunhas.

Planalto - PR. de de 2020.

CONTRATANTE CONTRATADA

Ti;S'TLMliNllAS:

Oito



MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJN° 76.460.526/0001 16

Praça são Francisco de Assis, 1583
Fone/Fojc; {046) 3555-8J00

85750-000 PLANALTO PARANÁ

PARECER jurídico

Senhor Prefeito,

RELATÓRIO ~|

1. Trata-se de procedimento licitatório, na modalidade Pregão Presencial,
com vistas à contratação de empresa visando a aquisição de concreto para o
Município de Pianaito-PR, cujas especificações estão estabelecidas em solicitação
data 13 de fevereiro de 2020, conforme consta da fl. 01, as quais foram
estabelecidas/esclarecidas em Termo de Referência, devidamente assinado à fl.
03/05.

2. Foram anexados 02 (dois) orçamentos, contrato vigente e contratos
com municípios vizinhos, o que serviu de base de cálculo para a estipulação dos
preços da licitação,

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

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

a) Solicitação;

b) Termo de referência;

c) Orçamentos;

d) Despacho do Prefeito Municipal determinando a remessa dos
presentes autos ao Contador para indicação de recursos de ordem
orçamentária para garantir a despesa; Remessa à Procuradoria
Jurídica para emissão de parecer jurídico, datado de 13 de fevereiro de
2020;

e) Parecer Contábil da Secretaria de finanças datado de 14 de
fevereiro de 2020;

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

5. Na seqüência, em data de 03 de março de 2020, o processo foi
remetido a esta Procuradoria, para a análise prévia dos aspectos jurídicos da
minuta de edital elaborada e minuta do contrato, prescrita no art. 38, parágrafo

PARECER JURÍDICO - PROCURADORIA JURÍDICA
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único, da Lei 0° 8.656/93. 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 LICITATORIA ELEITA

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

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

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

9. Contudo, na hipótese, a Administração ootou pela utilização do

pregão presencial, o oue não foi justificado, devendo haver justificativa
para tanto.

10. Considere-se também, no que concerne especificamente ao Sistema de
Registro de Preços-SRP, que, a par da modalidade concorrência prevista no art. 15,
§3°, inc. I, da Lei n® 8.666 de 1993, o art. 11 da Lei n° 10.520, de 2002^ admitiu a
utilização do Pregão para a efetivação do registro de preços para eventual
contratação de bens e serviços comuns.

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

12. Por fim, o artigo 2° do Decreto n" 7.892, de 2003 enumera as
situações nas quais deverá ser adotado, preferencialmente, o Sistema de Registro
de Preços. Tais hipóteses não são exaustivas, dependendo a utilização de referido
sistema mais do atendimento ao interesse público do que do enquadramento
preciso em uma delas.

13. A Administração optou pela realização do pregão em sua forma
presencial.

' An. 1° da Lei n" 10.520/2002: "Para aiiuisit;ãü de bens c serviços comuns, poderá ser adolada a liciiação na modalidade de
pregão, que será regida por esta Lei. Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste
artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de
especificações usttais no mercado."

^ Art U. As compras e conrràl^eôes de àens e serviços comuns na âmbito de tjnijo. dos ístedos do Pislrito Federei e dos Municípios quendo eietusdâs pelo

sistema de regrstro depreços previsto noarl 15 da lei n'&66& de 21 de Junho de t99X poderão adotar a modalidade de pregão, conforme regulamento especi/ico

PARECER jurídico 2

U??



II. DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A REALIZAÇÃO DO PREGÃO
14. O pregão é regido pela Lei n° 10.520/2002, o Decreto n° 3.555/2000,
e, subsídiariamente, a Lei n® 8.666/93.

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

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

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

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

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

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

2.1. Da justificativa da contratação

17. Sobre a justificativa da necessidade da contratação, extrai-se da
Tegislaçâo 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.

18. Nos autos, se encontram encartados a justificativa da contratação,
com exposição da sua motivação e dos benefícios dela resultantes, constando no
termo de referência a necessidade de contratação para suprir as necessidades da
Administração Municipal, não tendo este Procurador Jurídico como analisar as

^ Ui if 10.52W2Ü(I2. an. 3". 1; ÍJccrelo n" 3.555/200Ü, an. 8". III a.
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questões de conveniência e necessidade, sendo de responsabilidade de quem às
declarou e solicitou e de quem autorizou a sua compra.

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

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

21. A Lei 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.

2.2. Do Termo de Referência e da definição do obieto

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

23. Em atendimento à exigência legal, o termo de referência fora
devidamente juntado aos autos e presume-se chancelado pelo Prefeito Municipal,
eis que sua autorização para contratação se deu posteriormente à juntada do
Termo de Referência.

24. Ainda quanto ao Termo de Referência, infere-se do art. 8°, III, "a" do
Decreto n° 3.555/2000 que balizará a definição do objeto do certame pela
autoridade competente, exigida na Lei do Pregão (n® 10.520/2002). Nos autos,
percebe-se a consonância entre o objeto detalhado pela área requisitante e aquele
definido pela autoridade competente, constante da minuta de Edital.

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

PARECER JURÍDICO ^



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

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

2.3, Da pesquisa de preços e do orçamento estimado

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

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

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

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

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

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

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

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

c) Indicação dos valores praticados (AC-2602-36/10-P) de maneira
fundamentada e detalhada (AC-1330-27/Ü8-P);

d) Data e local de expedição dos orçamentos apresentados (AC-3889-
25/09-1).

Ademais, vale asseverar que a adequada pesquisa de preços é
essencial para aquilatar o orçamento da contratação, sendo imprescindível para a
verificar a existência de recursos suficientes para acobertá-la.

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

36. No presente caso, houve a apresentação de 02 (dois)
orçamentos, contrato anterior e contratos com municípios vizinhos,
atendendo ao requisito legal.

2.4. Das Exigências de Habilitação

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

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

2.5. Dos critérios de Aceitação das Propostas

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

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

2.6. Da Previsão de existência de recursos orçamentários

41. A Lei po 8.666/93, aplicável ao presente caso, estabelece que a
realização de licitação depende da previsão de recursos orçamentários que
assegurem o pagamento das obrigações decorrentes das aquisições e da
contratação dos serviços comuns.

42. Assim, conforme se denota do processo de licitação, o parecer contábil
aponta que o valor gasto na presente licitação não irá comprometer os recursos
mínimos em educação e saúde.

2.7. Autorização oara a abertura da licitação

43. Superadas as etapas relativas ao planejamento da contratação, como
a definição do objeto e a indicação do recurso próprio para a despesa, torna-se

•' An. 18.1 clal-Cn" 123/2006; Art. 6° do Decreto n" 6.204/2007 e an. 34dai-eiif 11,488/2007,
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possível ao gestor avaliar a oportunidade e a conveniência de se realizar a
contratação.

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

2.8. Da Minuta do Edital e seus Anexos

45. Segundo o art. 21, incisos VIII e IX do Decreto n° 3.555/2000, o
processo licitatório deve ser instruído com a minuta de edital e seus anexos, dentre
os quais a minuta do contrato - o que foi atendido.

CONCLUSÃO

46. Ante o exposto, a proposição ESTÁ em condições de ser aprovada,
devendo ser observadas todas as recomendações dispostas no presente
parecer, especialmente:

a) Que o presente processo licitatório seja numerado, nos termos do art. 38,
caput, da Lei n. 8,666/93;

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

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

d) Deve ser apresentada justificativa para a não utilização do pregão
na forma eletrônica;

e) Solicito que a justificativa para a não utilização de tais critérios e métodos
deverá vir por escrito aos autos, sob responsabilidade de quem as declarar;

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

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

Após, à consideração superior.

Planalto/PR, 04 de mar^ de 2020.

JOÃO KLAUCK

o - OAB/PR n. 61,323
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município de planalto
CNPJN" 76.460.526/0001-Uí

^  Ei-niicisco ,1c Assis, 15S3 - CEP: S5.750-000
e-innil: pilniuiito@plniinllo.pr.gov.br

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-S101
PLANALTO . PARANÁ

AUTORIZAÇÃO PARA LICITAÇÃO

Planalto-Pr., 05 de março de 2020.

Inácio jose Werle

FARA; Comissão de Licitações

(.onsiderando as informações e pareceres contidos no presente Processo,
Autorizo a Contratação através de PREGÃO na forma PRESENCIAL pelo critério de
julgamento MENOR PREÇO, pertinente à CC^NTRATAÇÀO DF EMPRESA
VISANDO A AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK 2(1 E FCK ""25
BOMOEADO para atender as necessidades das Secretarias solicitantes deste
Município de Planalto-PR, na forma do art. 24, inciso li da Lei 8.666/93, e suas
alterações posteriores.

A Comissão de Licitação nomeada pela Portaria 002/2020.

Encaminhe-se ao Departamento de Compras c Licitações para as
pi ovidencias necessárias.

INÁCIO JOSE WERLE
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPI N" 76.460.526/0001-16
Praça São Franciííco ãc Afisis, 1583 - CEP: 85.750-000.

e-iimil: pla)inlto@rliiu\com.br
Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8707

PLANALTO - PARANÁ

EDITAL DE LICITAÇÃO N" 005/2020
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

"EXCLI SD O ME-EPP"

I- PkllÂMIÍliLO:
1.1- O VU NICIHK) D\1 PI.ANALTO - liSTAlX) ü(3 PARANÁ. Seior dc Compras c
Licitavòes. alrincs do(a) Pregoi:ii\> (a) c iospccti\a ci.|iiipe de apoio, designados pela l'oitaria n"
Ü02/202U. e<an a devida autori/.agào expedida pelo Preleilo Miinieipal Sr, ínáeio José Werle. de
eoiilbrinidade eom a l.ei n'^ 10.520. de 17 de Julho de 2002 e suas alieravòes. Decreto Municipal
de iV 2727'20()7 de 26/06'2007. e subsidiariamente a l.ei n'3 8.000 de 21 de junho de 1003. suas
alterações, l.ei Complenientar 123/06 e l.ei Complementar n" 147. de 7 de agosto de 2014 c
demais legislações aplicá\eis. torna pública a realização de licitação, no dia 18/03/202(1 às
(noAc) horas, no Prédio da Preleitura Municipal sito a Praça São |-"rancisco de .Assis, n'' 1583.
Município de 1'lanalto. l-istado do Paraná, na modalidade PRIXi.ÀO PRliSI/NCI.Al.. nos lermos
constante no item 2 do presente instrianento. nas condições lixadas neste l AIital e seus Anexos,
sendo a presente licitação do tipo MHNOR PRHÇO POR I PCM:

1.2- Recebimento dos envelopes para protocolo, propostas e documentação de habilitaçài».
de\ erào ser entregues no máximo ate às 09:00 h (n()\c) horas do tlia 18/03/2020.

1.3- O edital completo poderá ser obtido pelos inteiessados no site do Município de !'lanalio -
wuu.planalto.pr.go\.br. Outras iníbrmaçòes poderão ser obtidas pelo telelbne (46) 3555-8100
Ramal 204. e-mail: licitacao'^/planalto.pr.gowbr ou junto ao Departamento de Licitação di»
Município im endereço acima citado, de seeunda a sexta feira, no horário d;is 07:30 às 1 1:30 c
das 13:00 às ]7:00h.

2 - DO OB.IF/rO

2.1- 1-. objeto desta licitação a contratação de empresa \isaiuh> à aquisição de concreto usinailo
[•'CR 20 e 1'CK 25 bombeado para atender as necessidades ilas Secretarias solieitantes deste
Município de Planalio-PR. nas condições lixadas neste editai e seus anexos.

Item Quant. UN Objeto Preçtf
;  Unitário

01 130 M-' Concreto usinado com FCk 20 MPA.

bombeado e com o frete incluso-entregue
no local da obra

RS3I 1.67

02 200 Concreto usinado com FCK 25 MP.A.

bombeado e com o Irete incluso/entregue
no local da t)bra.

RS323.33

Total

Preço total

RS 40.517.10

RS64.666.00

RS 1(15.183,10 I

2.2- O \alor máximo correspondente ao total do objeto é de RSI05.183.I0 (cento e cinco mil
cento e oitenta e três reais e dez centavos) tio presente ato conxocatório.

3-D.4 ABFRTI RA:
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3.1- A abcruira da prcseiiie licitação dar-sc-á cni sessão pública, dirigido pelo(a) Progociro (a), a
,scr reali/.ada conformo indicado abaixo, dc acordo com a legislação mencionada no preâmbulo
deste edital.

I.OCAI .: Prefeitura Municipal de Planalto - PR
Praça São Pr;incisco de Assis, n'^ 1583 - Centro - CPP: X5.75()-0()().
Planalto-PR
DATA: 18/()3/202().
I lORA: OdiOO horas.

4 - 1).\S CONDIÇÕES DE P.ARTICIPACÃO:
4.1- A presente licitação destina-se liXCI.l'SIVAMENTl: à participação de MICROHMPRTSA
- Ml'- e I .MPR|-,S,'\ DL PLQCENO POICfl-i - LiPP. ipialillcadas como tais nos termos do ari. 3".
da Lei t omplemenlar iC 123/2006 e Lei Complementar n" 147 2014.

4.2- Não poi.lerào participar da presente licitação, as empresas (.|Lie:
a) [■.siejam cumprindo suspensão temporária dc participação em licitação e impedimento dc
ciuiiraiar com o Município de Planalto - PR:
b) 1 enliani sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a .Administração Pública;
c) Nao podeau» participar as interessadas i.|iie sc encontrarem sob falência, concordata, concurso
dc credores, dissolução, liquidação; empresas estrangeiras que não funcionem m) Pais. nem
aquelas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração
Pública, ou punidas com suspensão do direito de licitar e contratar com o Município de Planalto,
bem como ser\ idor de qualquer órgão ou entidade \ inculada ao órgão promotor da licitação ou
cmpresti de que tal scr\ idor seja sócio, dirigente ou responsá\ el técnico.
d) pessoa juridica não enquadrada na Lei Complementar da MlCRüLMPRLS.A - \\\{ e
l-AlPRLiSA dl: PLQULNO PORTL - i;PP. (LC n" 123'2{)()6 e iX n" 147/2014).

4.3- Poderão participar da presente licitação toda e qualquer pessoa jurídica enquadrada tios
termos do tiri. 3'' Lei Complementar n" 123 2006 e Lei Complementar n" I47'20I4 e que tiienda
toilas as exigências do presente Edital e seus anexos c apresentarem os documentos nele
exigidos, em original ou por qualquer processo de cópia autenticada em Cartório de Notas e
Ollcio competente, ou por ser\idor da Administração ou da Equipe dc Apoio do Pregão,
devidamente qutilincado. ou publicação em órgão da imprensa ollcial.

5 - DO ( REDENCIAMENTO DAS CONDIÇÕES DE PAUTICIPAÇÀO
5.1- DA APRESENTAÇÃO DA DOCCMEN l AÇÃO PARA CREDLNCIAMLiNTO
(documentação que de\ erá ser apresentada separadamente e fora dos en\ elopes):
5.1.1 - .A licitante deverá apresentar-sc para credenciamento junto ao(a) Pregoeiro (a) um
representante legal que. devidamente identillcado c credenciado, será o único admitido a inierv ir
no procedimento licitatório no interesse da representada (conforme modelo).

5.2 - No dia. hora e local designados para recebimento dos envelopes, o credenciamcniti será
etêiuado da seguinte forma:
5.2.1 — No caso de sócio ou proprietário:
5.2.1.1 - Carteira de Identidade ou documento equivalente (com Ibtograíla):
5.2.1.2 - .Ato ( onstitutivü. Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente reuistrado. em se
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inilaiulo de Sociedades Fimpresariais:
5.2.1.3 - Doeiimenlo de Eleição de seus Administradores, no caso de Sociedades por Ações;
5.2.1.4 - inscrição no Registro Público da .iunia Comercial pertcnecnie. lU) caso de Empresárií»
[ndi\ idiial;

5.2.1.5 - Declaração de que atende os requisitos de habilitação, conforme o modelo anexo
(Anexo 111):

5.2.1.6 - Declaração de Obser\âneia ao Disposto do Inciso .\X.\III do Artigi> 7" da Con-stiiuição
federal (anexo V);

5.2.1.7- Declaração de Elaboração Independente de Proposta (anext) VII)

5.2.2 - Caso seja designado OUTRO REPRESENTANTE, este deverá estar devidamente
credenciado, sendo imprescindível, para que o credenciamento seja aceitt>. a apre.sentaçào dos
seguintes documentos:
5.2.2.1 - Carteira de identidade ou documento equivalente (com fologralia):
5.2.2.2 - Procuração ou Carta de Credenciamento (Anexo II). ririiiiula pelo representante legal
da licilanie. nos termos do seu Ato Constitutivo. Estatuto ou Contrato Sí>cial;

5.2.2.3 - Ctmtrato Social. Estatuto ou documento equivalente, visando à comprovação da
condição do titular para delegar pt)deres ao representante a ser credenciado:
5.2.2.4 - Declaração de que atende os requisitos de habilitaçài>. conforme o modelo anexo
(.Anexo III):

5.2.2.5 - Declaração de Observância ao Disposto do Inciso XXXIli do .Artigo 7" da Constituição
Eederal (anexo V):

5.2.2.6 - Declaração de Elaboração Independente de Proposta (anexo VI!)

Iodas as empresas participantes deverão entregar declaração onde conste (sob as penas da Lei)
que euntprem plenamente os reqitisilos de habilitação (modelo anexti).

5.3- .A ausência de credenciamento constituirá motivo de inabililaçào do proponente ou
desclassilleação de sita proposta.

5.4 - Para usufruir do direii») estabelecido na Lei Complementar n" 123/06 e 147/2014.
conlõrme .Anexo VI. as empresas participantes deverão apresentar:
5.4.1- Declaração de que cumprem os retpiisitos legais para a qualilicação como microempresas
ou empresa i.le pequeno porte, conforme Anexo Vi.
5.4.2- Certidão simpliticada do seu enquadramento como Vlicroempresa oit Empresa de Pequeno
Porte junto a .lunia Comercial do Estado oiule se locaii/a a empresa licitante. expedida em no
máximo 00 (noventa) dias anteriores à data de abertura desta licitação.

6 - DA PROPOSTA DE PREÇO (ENV ELOPE N® 1):
6.1- .A proposta de preços, a ser entregue através do EN'VEL(JPI-; N' I. deverá preferencialmente
ser gerada pelo sistema L.Ql IPL-AXO auto cotaçàti. (conidrme link;
http: 'planalto.ftr.eov.brátpload downloads esPronosia.exe). e apresentada na forma eletrônica
em (CD ou Pendrive) para alimentação do sistema de apuração, e ainda ser impressa em 01
(uma) via. devidamente assinada pelo representante legal da Lieiiatite. com poderes para tanto,
redigida e impressa por meio mecânico ou informatizado, preferencialmente em papel tie
tamanho A4. timbrado da empresa, ou na lalta deste, em papel branco, de forma clara, sem
emendas, rasuras ou entrelinhas, deverá ser elaborada considerando as condições estabelecidas
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ncsie ediial e prcteivncialincnle no inodclt) de proposta do pregos (Anexo i) disponihili/ada
cloironicamciite pelo Departamento de Licilavào;

a) Dados da limpresa; Indicar a razão social da empresa liciianie. número de inscrição ilo CNIM
do estabelecimento da empresa qiic eletivamcnte irá lornecer o objeto da licitação, endereço
completo, teletbne. fac-símile e endereço elelrônico(e-mail). este último, para contato e en\ io ite
d<)ciimenios. Obs: O endereço de e-mail. indicadt) na proposta de preços .será considerarlo como
endereço xálido para o en\io de Atas c Contratos tlrmados. desta forma de\erá ser colocado
endereço da pessoa responsá\el pelo recebimento e ein io destes documentos.
b) Preço unitário e total. com. no máximo. 2{diias) casas após a vírgula, devendo o preço incluir
todas as despesas necessárias para aexecuçào do objeto da presente licitação, no l()cal indicailo
pela licitante; em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e
na proposta cspecílica. prevalecerão ás da proposta. Ocorrendo divergência entre o valor unitário
e total para os itens do objeto do edital, será considerado o primeiro.
c) Prazo de validade da Propt)sta de Preços, que deverá ser de. no mínimo. 60(sessenta) dias e
será contado a pai tir da data da entrega do invólucro contendo a Proposta de Preços ao L.icitador.
sendo que para a contagem do prazo excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o dia do
vencimento. O prazo de validade da proposta deverá constar expressamente na proposta de
preços sob pena de descíassillcaçào.
d) .A Proposta de Preços apresentada deve incluir todas e quaisquer despesas necessárias,
inclusive taxas e impostos para a execução do objeto, e indispensáveis para a perfeita execução
das obrigações decorrentes desta licitação e do respectivo termo contratual e deve ser elaborada
em coníbrmidade com a legislação aplicável e as condições estabelecidas neste instrumento
convocatório e seus anexos.

e) A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte da licitante. das condições
estabelecidas neste lÁlital e seus Anexos.

tj Serão desclassificadas as propostas que conllitcm com as normas deste ato convocatório ou da
legislação em v igor.
g) l-.m caso de divergência entre iniormações contidas em documeniaçàv) impressa e na proposta
especitica. prevalecerão as da proposta impressa, (ãcorrendo divergência entre o valor unitário e
total para os itens do objeto do edital, será considerado o primeiro.
li) Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante. não lhe assistindo o
direito de pleitear <.|uak|uer alteração, sob alegação de erro. omissão ou qualquer outro pretexto,
i) A proposta de preços será considerada completa, abrangendo todos os custos para a realização
dos serviços do objeto licitado, como despesas e encargos inerentes aos serv iços até a conclusão
dos mesmos.

j) l-.m nenhuma hipótese poderá ser alterada a proposta apresentada, scia quantvi ao preço,
condições de pagamento, prazos ou outra condição que importe em modillcação dos (ermos
originais ofertados.
k) Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação i.las propostas, implica em
submissão a todas as condições estipuladas neste edital e seus anexos, sem preiuizo da estrita
observância das normas comidas na legislação federal mencionada no preâmbulo deste etlital.
I) Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fac-símile, admitindo-se fotos,
gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos, apenas como forma de ilustração das propostas de
preço.

6.2- ,A apresentação de uma proposta na Licitação será considerada como evidência de <.|ue a
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proponeiUc:

a) lixaniinou criieriosametilc iodos os documentos «.Io tidiuil. que os comparou enire si e obie\e
do l.icitador Iodas as informações sobre qualquer ponlo din idoso: e reconhece que a larela de
reunir os documentos solicitados no edital é de responsabilidade da empresa, apenas poderá tirar
dtnidas com íicitador. e que o mesmo não está obrigado a conferir a documentação antes da
sessão marcada para a licitação.
b) Considerou que os elementos desta Licitação permitem a elaboração de uma proposta
totalmente condizente para o fornecimento do objeto licitado.
c) Reconhece como irrestrita e irretratá\el as condições estabelecidas no Ldital e que sendo
vencedor da licitação, assumircá integral responsabilidade pelo perfeito e compleio fornecimento
do objeto licitado de acordo com as especillcaçòes propostas.

6.3- A proposta de\'erá limitar-sc ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer
alternativas de preços ou qualquer outra condição não pre\ ista neste edital.

6.4- DESCLASSIFICAÇÃO DAS LICITANTES
6.4.1- Será desclassificada a licitante que deixe de cumprir quaisquer exigências deste Ldital.
6.4.1.1- Será desclassificada a Proposta de Preços que se oponha a qualquer dispositivo lega!
\ igente ou a que consigne preços excessivos ou manifestamente inexequíveis.
6.4.1.2- Não serão consideradas as vantagens não previstas neste edital, nem preços ou \ antagens
baseadas em ofertas das demais licitantes. preço unitário simbólico, preços irrisórios ou com
cotação equivalente a zero.
6.4.1.3- Que não constar expressamente o prazo de validade na proposta de preços, que deverá
ser de no mínimo 60 (sessenta) dias conforme especificado no item 6.1 letra "c".
6.4.1.4- Deixar de apresentar quaisquer documentos de habilitação solicitados no item O deste
edital de licitação.
6.4.1.5- Apresentem valores cotados acima do máximo estipulado no item 02 (do objeto) e no
anexo I (proposta de preços).

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

HNVLI.ÜPE I - PROPOSTA DL PREÇOS
MUNICÍPIO DL PLANALTO

(NOME COMPLE'fO DO LICLI ANTE)
(CNPJ DA LICITANTE)

PREü.ÀO PRESENCIAL NL 005/2020

ENVELOPE II - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
MUNICÍPIO DE PLANALTO

(NOME COMPLETO DO LICLfANTE)
(CNP.I DA LICITANTE)

PREGÃO PRESENCIAL NE 005/2020
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8 - DO RFC KBIMRNTO R AIÍRRTURA DOS RNVRLOPRS:

8.1- No cliii. hora c local designacio ncslc haiilal. na ]ircscin;a dos rcprcscnlanlcs dc todas as
íiciuinics. dc\idaincnlc credenciadas. o(a) Prcgoeiro (a), que dirigirá a sessão, tipós tihcrlura da
mesma, receherá os documenios para credenciamenio exigidos m> item .s deste edital, de cada
liciianie. não admitindo-sc. contudo, a entrega por pessoas não pre\ iamente credenciadas.

8.2- Iào logo tenham sido recebidos os documentos e emelopes. o(a) 1'regoeiro (a) comunicará
aos presentes que a partir daquele momento não mais serão admitidas no\as licitantes ao
certame.

8.3- j-incerrada fase de recepção dos docttmentos exigidos na licitação. o(a) Pregoeiro (a)
concluirá, se ainda não o ti\er feito, o exame dos docutnentos dc credenciamento dos

representantes das licitantes. tal como pre\isio no item .x do edital, exame este iniciado antes da
abertura da sessão.

8.4- Concluída a fase de recepção dos documentos exigidos na licitação e do credenciamento dos
representantes das licitantes. o Pregoeiro (a) promo\erá a abertura dos en\eiopes contendo as
propostas de preços, eonferindo-as e rubricando todas as suas folhas.

8.5- .Após a entrega dos en\elopes nào caberá desistência. saKo por motivo justo decorrente de
lato superveniente e aceito pelota) Pregoeiro (a).

9-D.A HABILITAÇÃO.
9.1 - DOS DOCliMKN fOS DL IIABILH AÇ.ÀO (RNVELOPii N'^ 11):

9.2 - A documentação deverá .ser apresentada de acordo com o disposto neste edital e conter,
obrigatoriamente, todos os requisitos abaixo, sob pena de inabilitaçào:

9.2.1- Da Regularidade fiscal

9.2.1.1 - Prova de regularidade relativa ao fundo de (iaraniia por Tempo de Serviço (fCí fS);

9.2.1.2 - l^nna de regularidade para com a fazenda federal, mediaitte apresentaçà<> de Certidão
Negativa De Débitos Relativos Aos Tributos Federais f .À Dívida Ativa Da Cnião. expedida
pelo Ministério Da fazenda/Secretaria da Receita federal do Brasil:

9.2.1.3 - Prova de regularidade para com a fa/enda fistadual. mediante apresentação de Certidàv>
de Regularidade fiscal, expedida pela Secretaria de fstado da fazenda, do domicilio ou sede do
prtvponentc. ou outra equivalente, na forma de lei;

9.2.Í.4 - PiMva de regularidade para com a Fazenda Municipal, ntediante apresentação dc
Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria de Municipal da 1'azenda. do
domicilio ou sede do proponente, ou outra eqttivalente. na forma de lei;

9.2.2- Da Oualillcação ficonòmica financeira

9.2.2.1- Certidão negativa dc falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da
pes.soa jurídicíi, Nào constando iv |irazo de validade, o Pregoeiro (a) aceitará apenas a certidão
expedida até 60 (sessenta) dias antes da abertura das projiostas.
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9.2.2.2- Ikilançü patrimonial e üomonstraçòcs contábeis do último exercício social, já e\iaí\eis e
apresentados na forma da lei. que compro\ em a boa situação llnaneeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços pro\ isõrios. podendo ser atualizados por índices otlciais
quando encerrado liá mais de .> (três) meses da data de apresentação da proposta:

9.2.3- Da l'ro\ a de litexistência de Débitos Trabalhistas, de acordo com a Lei n° 12.44() do 7 de

julho de 2011.

9.2.4 - Da Oualiheacão Técnica

9.2.4.1- Atestado de Capacidade Técnica compatível cm quantidade c características com o
objeto desta licitação, omitido por pessoa jurídica comprov ando que atendeu satisfatoriamente ao
que se pede.

9.2.5 - Documentos Comniementares:

9.2.5.1 - 1'rova de Inscrição no Cadastro Naciv)nul de Pessoas .hirídicas - CNIM. com data dc
emissão não superior a 6Ü(sessenta) dias:

9.2.5.2 - /\io constitutivo, estatuto ou contrato sv)cial e última alteração;

9.2.5.3- Declaração de Idoneidade (anexo ÍV)

9.3- Das Disposições Cierais dos Documentos dc habilitação e credenciamento:

9.3.1- Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original, por
qualquer processo de cópia autenticada, publictiçào cm ói'gào da imprensa ollcial ou ainda cm
cópia simples, a ser autenticada pelo (a) Pregociro (apHquipe de Apoio, mediante conferência
com os originais, não sendo aceito qualquer documento em papel termo- sensível (íàic - simile).

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

9.3.2- ()(a) Prcgoeiro (a) poderá dcsclassilicar a proposta ou mesmo desqualillcar a empresa, a
qualquer tempo, no caso de conhecimento de falo superveniente ou circunstância de.sabonadora
da empresa ou dc seus sócios, nos lermos do artigo 43. ̂  5". da l.ei iT 8,6óó/93,

9.3.3- As licitantes íicam obrigadas, sob as penas da lei. a declarar quando de sua ocmTência.
fatos supervenientes impeditivos da habilitação, na forma do ari. 32. parágrafo 2". da l.ei
8.666''93 e alterações posteriores;

9.3.4- As Certidões quanto à regularidade llscai. pi>derào ser emitidas via Inlernet. e deverão ser
apresentados em via original de impressão, desde que haja possibilidade, terãv» suas
autenticidades contlrmadas pela Comissão de Licitação, através de conferência no respectivo
"site" de cmi-ssào.
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9.3.5- A Comissão do IJcitaçào inabiliuirá a i.iciiante qiio \onlui a inoonor cm laios que
desabono sua idoneidade, que compro\e a talsidade das intorma^^òes presUidas ou qualquer ouiro
que eonlrarie as disposições comidas neste Edita!.

9.3.6- lodo-s os documentos deverão estar dentro dos respectivos pra/os de \alidadc c povierão
ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia, desde que autenticada por
cartório ou por membros da comissão de licitação,

9.3.7- Os documentos que serão autenticados ptn- membros da comissão de Pregão deverão ser
apresentados em até 01 (uma) hora anterior à abertura dos envelopes, evitando assim, situações
que atrasem o procedimento do certame. .A autenticação, quando teiia pelos membros da
comissão de licitação do Município de Planalto - PR. poderá ser elétiukla. em horário de
expediente, na sala de licitações do prédio sede da i'retéiiura Municipal de Planalto - PR. situada
na Praça São Francisco de .Assis, n" 1583 - Centro, no horário das 07:30 às ! 1:30 e das 13:00 ás
17:00 h.. sem custo algum para a empresa interessada em participar do certame, desde quc
acompanhados dos originais para i|uc sejam realizadas as conlcrcncias necessárias.

9.3.8- O CNP.i.MI-' a ser indicado nos documentos da proposta de preço e da habilitação, deverá
ser o mesmo estabelecimento da empresa que clétivamenle faturará e fornecerá o objeto da
presente licitação.

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

10-1)0 .ÍCLGAMKNTO:

10.1- O julgamento da licitação será dividido cm duas etapas (Classillcação das propostas e
Habilitação) e obedecerá, quanto à classillcação das propostas, ao critério do MENOR Pkl-X"0
POR ITEM.

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

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

10.1.3- ,A etapa de habilitação compreenderá a verillcaçàc» e análise dos documentos
apresentados no envelope "Documentos de Habilitação" da licitanie classillcada em primeiro
lugar, relativamente ao atendimento das exigências constantes do presente Edital.

10.2- Etapa de Classillcação de Preços:

10.2.1- Serão abertos os envelopes "Proposta de Preços" de todas as licitantes.
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10.2.2- ()(a) Prcgociro (a) iiilbnnará aos parlicipaiiies pivscnics quais liciianics apivscniaram
propostas de prego para o fornecimento do objeto da presente liciiagào e os respeeli\«i.s \alores
ofertados.

10.2.3- ()(a) Pregoeiro (a) fará a ordenação dos valores das propostas, em ordem cre.scenle. de
todas as íicitames.

10.2.4- ()(a} Prcgociro (a) ciassillcará a licitanie da proposta de menor prego para cada item e
aquelas liciiantes que tenham apresentado propostas em \alores sucessivi>s e superiores em até
10 'fo(de/ por cento). relati\ainenie à de menor preço, para que seus autores participem dos
lances \ erbais.

lü.2.4.1- O valor máximo, etn reais, das propostas a serem admitidas para a etapa de lances
\crbais. conforme subitem 10.2.4. será o \alor da proposta \álida de me!u>r prego, multiplicado
por 1.10 (um \ irgula dez), despre/ando-sc a terceira casa decimal.

10.2.5- Quando não homer. pelo menos. 03 (três) propostas escritas de pregos nas condições
dcllnidas no subitem anterior. o(a) Pregoeiro (a) ciassillcará as melhores propostas, até o
máximo t).3 (três), para que seus autores participem dos lances \crbais. quaisquer que sejam os
pregos oferecidos nas propostas escritas.

I0.2.ÍI- Pm seguida, será iniciada a fase de apresentação de lances verbais a serem propostos
pelos representantes das licitantcs classifica<.las. lance.s \erbai.s estes que de\erào ser formulados
de Ibrma sucessisa. em \alores distintos e decrescentes, lleando esclarecido que o \alor tio
primeiro lance \ erbal de\ erá ser inferior ao \;ilor da menor proposta escrita ofertada.

lü.2.7- ()(a) Pregoeiro (a) convidará os represcittantes das iieitantes classillcadas (para os lances
verbais), a apresentarem, individualmente, lances verbais, a partir da proptista escritas
ciassillcada como menor preço, prosscguindo seqüencialmente, em ordem decrescente de v alor.

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

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

10.2.10- .'\ desistência em apresentar lance verbal, para determinado item. quando convocado
pelota) Pregoeiro (a), implicará na exclusão da licitante das rodadas posteriores tle oferta ite
lances verbais para aquele item. lleando sua última proposta registrada para elassilleagão. na
llnal da etapa competitiva.

10.2.11- Caso não .se eletive nenhum lance verbal, será verilleado a compatibilidade entre a
proposta escrita de menor prego e o valor estimado para a ci>niratagão.

10.2.12- Declarada encerrada a etapti competitiva e classillcadas as propostas. o(a) Pregoeiro (a)
examinará a aceitabilidade da primeira ciassillcada. quanto ao valor, decidindo motivada e
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expros.samontc a respeito.

10.2.13- Se a oícria nào lor aceitável. o(a) i^regoeiro (a) examinará a oferta siibsetiuente.
\crincando a sua aceitabilidade, na ordem de elassillcagâo. e assim sucessivamente, até a
apuravrio de uma proposta que atenda integralmente ao l-xliial.

10.2.1-1- Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e classillcadas. e nào se rcali/em
lances \erhais. o desempate se lará por sorteio, em ato público, na mesma sessão tio Pregão.

10.2.15- Nas situagòes pre\isias nos subitens 10.2.10 e 10.2.l.'>. ii(a) Pregoeiro (a) poderá
negociar diretamente com o representante credenciado para que seja obtido o melhor preço para
a administração.

10.2.16- Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente ás
sanções administrati\as constantes do item 12. deste íídilal.

10.2.17- Será dcsclassillcada a proposta que contiter preço t>u execução do objeto condicionados
a pra/os. descontos, vantagens de qualquer nature/a não pre\ islos neste Pregão;

10.2.18- l'.m caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na
proposta especíllca. prevalecerão as da proposta.

10.3- DO 1 R.ATAMnNTO DIFERENCIADO E FAVOREC IDO ÀS VIICROEMPRESAS
E EMPRESAS DE PEQl ENO PORTE SECU NDO A LEI COMPLEMENTAR
FEDERAL 123/06.

10.3.1 - Destina-se exclusivamente para microenipresas e empresas de j^cqueno porte, ou que se
enquadrarem nos termos do arl. .1" da Lei Complementar n" 123,/2()()6 e Lei Complementar n"
147 20U.

10.4- E FAPA DE HABILITAÇÃO, DECLARAÇÃO DA LICITANTE VENC EDORA E
AD.IIDICAÇÃO.

10.4.1- Idétuüdos os procedimentos pre\ istos no item 10.2 e 10.3 deste Edital, e sendo aceitá\el
a proposta classiílcada em primeiro lugar. o(a) Pregoeiro (a) anunciará a abertura do en\elope
referente aos "Documentos de 1 labilitação'" desta licitante.

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

10.4.3- As microenipresas e empresas de pequeno porte de\ erão apresentar toda a documentação
exigida para efeito de comprovação da regularidade ll.scal. mesmo que esta apresente alguma
restrição.

10.4.4- Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade llscal. a microempresa ou
empresa de pequeno piirte terá assegurado o pra/o de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por
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iuiial períoJo. a criicrio da Admiiiistiavàt) 1'Liblica. caso apicscnic alguma icsirii,'ào ]XTiii)cnic à
Jociiinciiiavao dc regularidade fiscal, para a dev ida rcgiilan/cai;iu> da documeniagào. pagamciilo
ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidòe.s negativas ou positivas, com eleito,
negativa.

Parágrafo Único - A iiào regulari/avào da documentação, lu) pra/o prev isto no subitem acima,
implicará na deeadèiieia do direito à contratação, sendo íácultado à Administração convDcar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a
licitação.

10.4.5- Constatado o atendimento das exigências prev istas neste l-;diia[. a íiciiante será declarada
vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação, pelo(a) próprio(a) Pregoeiro (a), na
hipótese da inexistência dc recursos, ou desistência de sua inierposiçào. e pela autoridade titular
do órgão promotor do certame, na hipótese de existência dc recursos e desde que impnn isos.
face ao reconhecimento da regularidade dos atos procedimentais.

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

10.4.7- Declarado o vencedor, qualquer licitanie poderá manifestar imediata e motivadamentc a
intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo dc .> (três) dias para apresentação das
ra/òes do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-
razòes em igual número de dias. que começarão a correr di> têrmim» do prazo do recorrente,
sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos:

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

10.4.9- üs envelopes com os documentos relativos à habilitação das licitantes não declaradas
vencedoras permanecerão em poder dota) Pregoeiro (a), devidtimenie lacrados, atê i.|ue seja
retirada a nota de empenho pela licitante vencedora. .Após esse faiv). ficarão por 20 (vinte) tlias
correntes à disposição das licitantes interessadas. Mndo esse prazo, sem que sejam retirados,
.serão destruídos.

10.4.10- .-Xo final da sessão, na hipótese de inexistência de recur.sos. ou desistcticia de sua
interposição. será feita pelota) Pregoeiro (a), a adjudicação do objeto da licitaçãi> á licitante
declarada vencedora, com posterior encaminhamento dos autos a .Autoridade Competente do
Município de Planalto - PR. para homologação do ceiiame e decisão quanto à contratação.

11- CONDIÇÕES DE RECEBI.MENlO DO OBJETO
11.1- A empresa vencedora do certame deverá entregar o objeto em atê 48 (quarenla e oiti>)
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homs. da Solicitação dc Compra emitida pela Secretaria Municipal, coiilbrme necessidade.
11.2- Na solicitação de compra mencionada no siibilem anterior de\erá conter as seguintes
inlbrmaçòes:
a) Ideniilleaçào da secretaria municipal solicilanie;
h) Dellniçào c quantidade dos itens;
c) Data e local de entrega:
d) Assinatura da Secretária Municipal responsá\ei:
11.3- Os objetos de\erào ser entregues no local indicado na Solicitação dc Compra, dentro de
todo o perímetro do Município de Planalto.
(1.4- As despesas com transporte, fretes, bem como. qualquer outra relacionaila à entrega do
produto, é de total responsabilidade da proponente.
11.5- .A empresa de\erá entregar um produto de boa qualidade. Ii\re de defeitos, imperfeições e
outros \icios que impeçam ou reduzem sua usabilidade. obser\ando rigorosamente as
características especitlcadas. adequadas para proteger seus conteúdo contra danos durante o
transporte até o local de entrega.
11.6- A empresa \encedora ficará obrigada a substituir, a suas e.Npensas. o(s) objciols) que \ ier a
ser recusado, sendo que o ato do recebimento não importará na aceitação.
11.7- Independentemente da aceitação, o adjudicatário garantirá a qualidade do(s) objetots).
t)brigando-se a substituir aquele que apresentar defeito.
11.8- A Contratada se responsabilizará por todas as despesas relali\as ao pagamento de seus
empregados, encargos trabalhistas. pre\ idenciários. bem como imposto c ta.Nas incidentes sobre
o presente contrato, alem das despesas decorrentes dc mão de obra. combustíveis. Itibrillctinte.
pneus, manutenção dos veículos, materiais e equipamentos correrão pôr conta da contratada
assim como as despesas referentes aos seguros, bem como quaisquer danos causavlos a terceiros,
correndo ainda por sua conta o pagamento de impostos de quaisquer iiaiurc/as do presente
contrato.

11.9- Deverá ser apresentado pela CON IR AI AlitA ensaio que conste na norma NBR 12654-
1992 Controle tecnológico dos materiais componentes do concreto, conforme a necessidade, fm
princípio, serão realizados os ensaios do concreto indictidos a seguir:
Concreto fresco:

• Determinação da massa especílica e do teor dc ar do concreto fresco pelo método
grav imétrico;(NBR 9833). oti pelo método pressométrico (NBR NM 47).
• Determinação da consistência pelo abatimento do ironct> de cone (NM ()7''I998) ou no caso de
concreto lluidos determinação da consistência pelo espalhamenio do tronco de cone (NBR
9606/1992):

• Determinação do peso especíílco do Concreto
• Determinação do tempo de pega (NBR 9832-1992):
Concreto endurecido:

• Determinação da resistência à compressão a.\ial (NIÍR 5739-1994).
• Massa especílica (NBR 9778)
• Móduk» de I:laslicidade

Iodos os cn.süios serão realizados pela CON TRAT.AD.A. sob o controle da flSCAl.lZ.AC.ÀO.
sem encargos adicionais para C(JN I RAT.AN IL. por estarem previstos no jireço proposto
apresentado jx-la Contratada.
Concreto fresco

Na presença c sob a orientação da f ISCAI,IZACÀO. a CON TRA TADA preparará dois corpos
de prova para cada idade de romivimenio. {3.7 e 28 ditis) da mesma amassada de cada tipo de

o?c.
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concrclo aplicado, conforme a NliR I265.^-IW6, Tais corpos de pro\a SL-rào ctmicccionados de
acortlo com a NUR .^738/94 da ABN f. adaplando-se ainda o (.|iie a seguir se especüka:
• ne\e-se lomar. como resultado dos ensaios executados, a média das maiores resistências dos

eilindri>s. conforme a NBR 12655-1996;

• Os corpos de pro\a seríio rompidos após 28 dias. podendo-se adtipiar pro\as a 3 e 7 dias. por
designação da I'1SC"A[.1/,AÇÀ0. sendo que para tal llm serão moldadas mais duas séries de
cilindros:

• Os corpos de prtna poderão ser rompidos em laboratório pre\ iamente dellnido pela Contratada.
Se surgirem dticidas sobre a \alidade dos resultados obtidos, a l-lSCAl-l/.-\(,'.-\0 poderá solicitar
a execução de mnos ensaios em outro laboratório de sua conlumça. sendo os custos suportados
pela COK 1 RA I .AD.A no caso dos resultados obtidos conllrmarem as dú\ idas expressas pela
I''1SCAL!ZA(,'A(). Na hipótese contrária os custos serão suportados pela COKTR.AT.XD.A:
• A trabalhabilidade do concreto será \erincada por meio de ensaios de consistência, sob o
controle da RISCAI.l/AÇÂO; o abatimento do tronco de cone no slump-tcst de\erá estar dentro
dos limites estabelecidos para cada tipo de concreto.
Concreto bxecutado

Caso haja dtn idas sobre a qualidade do concreto dc estrutura já pronto. de\e ser exigida pela
MSC.AI.IZ.A(.'.A() a realização de ensaios na própria peça executada, ou atra\és da extr;içào de
corpos de pro\ a.
l I.IO- .A CON I R.A 1 .AN'I h rescr\a-se o direito de recusar todo o concreto fresco ou eiulurecido

t|ue não respeite os limites dos ensaios executados. Se os ensaios de controle. iu>meadamenie os
ensaitís de compressão aos 28 dias. derem resultados inaceitáveis, a RISCAI.I/.A(,'A() deve
ordenar que a C()N'f[í ATADA reali/e. sem custos adicionais para a CONTRAT.ANTIi todos os
trabalhos de demolição e reconstrução.

12 - SANCÕKS ADMIMSTR.ATIA AS, KICSCTSÃO E Ml LTA:
12.1- D.AS sanções por DESCI MPRIMENTO DA PROPOSTA - EASE PRÉ
CONTRATIAL;

12.1.1- A proponente que não honrar a proposta protoct>lada tui solicitar a desistência dela.
poderão ser aplicadas, a critério da Administração, as .seguintes penalidades:
12.1.1.1- Multa de até 2.Ü % (dois por cento) do valor global proposto, no caso de desistência de
proposta protocolada, e ainda pviderão ser aplicadas, neste caso. as penalidades dos itens
seguintes:
12.1.1.2- Suspensão do direito de licitar pelo prazo que a autoridade competente lixar, segundo
graduação que for estipulada em ra/ão da natureza da íália;
12.1.1.3- .A declaração dc inidoneidade para licitar na Administração VIunicipal.
12.1.1.4- iO'Ro (dez por cento) sobre o valor total dos itens vencedores da licitação, no caso dc
recusa injustilicada da licitante adjudicatária em tirmar o instrumento de contraio ou deixar de
apresentar os documentos exigidos para a sua celebração, nos prazos e condições estabelecidas
neste Edital:

12.2- DAS sanções POR INADIMPLÊNCIA DO CONTRATO - KASE
( O.NTRATl l.AL

12.2.1- Sem prejui/o das demais penalidades prev istas na legislação em vigor, o contrato que se
tornar inadimplente, ou cuja justillcativa não seja aceita pela .Administração, estará sujeitt) as
seguintes sanções cumulativas ou não. conforme estabelece a l.ei de í.icitaçòes.
12.2.2- A Contratada inadimplente será aplicada total ou parcialmente, às sanções legais, a saber:
:i) .Adv ertência:

0%



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPf N" 76.460.526/0001-16
Praça São Francisco ilc Assis, 1583 - CEP: 85.750-000.

e-iiiail: plaiialto@rliite.coin.hr
Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

'  ' PLANALTO - PARANÁ

li) Multa adminisiraii\ a. gradiiá\cis conformo a gra\ idade da infração:
0) Suspensão temporária de participação em licitação c impedimento de contratar com a
Administração, emissão de declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a
/Vdministraçào Pública, pelo prazo de até 5 teineo) anos c inclusão na li.sta de impedidos de
licitar junto ao Tribunal de Conta do Estado do Ptiraná. a licitante i-tue:
1, Conx ocada dentro do prazo de \alidade de sua proposta, não assinar o contrato;
2. Deixar de entregar documentação exigida no edital:

Apresentar documentação falsa;
4. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;

Não manti\cr a proposta;
6. Ealliar ou fraudar na execução do contrato;
7. Comportar-se de modo inidôneo;
H. Eizer declaração falsa ou cometer fraude llscal.

12.2.3- A inexecuçãt) contratual. inciusi\e por atraso injustillcado na execução do contrato,
sujeitará o contratado á multa de mora. que será graduada de acordti com a gra\idade da
infração, obedecidos os seguintes limites máximos
ti) Ocorrendo atraso, ou não realização da entrega do objeto conforme contratutilidade.
injustillcado. a Contratada incidirá em multa na ordem de 1% (um por cento) sobre o \alor total
percebido pela Contratada, por dia de atraso na entrega.
b) l(l''ü (dez por cento) sobre o \alor do contrato, em caso de descumprimento total da
obrigaçtio. inclusi\e no de recusa do adjudicatário em tlrmar o contrato, ou ainda na hipótese de
negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias conttid«>.s d;i atti de suti
con\ocação;

c) 10% (dez por cento) sobre o \alor do contrato por infração a qualquer cláusula ou condição do
contrato, aplicada cm dobro na reincidência;
il) (três décimos por cento) ao dia. até o trigésimo dia de atraso, sobre o \aior da parle do
fornecimento do objeto;
e) ().7"o (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento do i>bjeio em atraso por
caria dia subsequente ao trigésimo;
f) 2"(j (dois por cento) sobre o \ alor do contratt). por infração à qualquer cláusula ou condição do
contrato, aplicada em dobro na reincidência:
g) 10% (dez por cento) sobre o \ alor total do período de r igència do contrato, contados da última
prorrogação, no caso de rescisão do contrato por ato unilateral da administração, motiiadr) por
culpa da Coniratadíi. garantida defesa prê\ ia. independentemente das demais sttnções cabí\ eis;

12.2.4. Para a aplicação das penalidades pre\ist:is serão levadas em conta a natureza e a
gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reineidêneia na
prática do ato conlórme discriminado a seguir;
1 ) ,'\DV Í-.R I ÈNC"l/\ |-,SCRI I.A. com o intuito de registrar o comportamento intidequadvi ilo
licitante e/ou contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que nãt) acarretem prejuízos
grav es ao munícípjo.
2) Constituem ilícitos administrativos as conduttis previstas nas Leis federais n" 8.666'd.> e
l()..'i2()/()2. assim como em decreto regulamentado!" do pregão, sujeitando-se os iiitratores às
cominaçòes legais, garantida a previa c ampla defesa em processo administrativo.
.1) a multa a que se refere este item não impede que a .Administração rescintia unilatcralmcnte o
contrato e aplique as demais stmçòes prev istas na lei.

r-í.
14
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4) 11 iiuilui. iiplicacta após regular prucesso aciniinisiralixo. será deseuniaja da garantia do
coniraiado faltoso.

.s) SC o \alor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a conlraiada
respoiuicrá pela sua diferença, que seiá descontada dos pagamentos eventualmente de\ idos pela
Administração, ou. ainda, se for o caso. eohrada judicialmente.
ó) nào lendo sido prestada garantia, à .Administração se reserva o direito de descontar
diretamente dti pagamento devido à contratada o \ aior de qualquer multa ptir\ entura imposta.
7) as multas prev isias neste item. nào tem caráter compensatório e o seu pagamento nào eximiiá
a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidtis.
<S) serão ptinidos com a pena de suspensãt) temporária do direito de etidastrar e licitar e
impedimento de contratar com a .Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nas
disposições legais citadas.
Ó) serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar ctnn a
administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seia
proniovitla a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a punição, os que
incorram em outros ilícitos previstos cm lei.

14- CONDK ÕIÍS DE EAGAMENTO
14.1- Os pagamentos pertinentes a presente licitação ;.lar-se-ão até o 15" (décimo i.|uinto) dia útil
subsequente a entrega c aceitação do objeto, e mediante apresentação da(s) respeeti\a(s) nota(.s)
llscal(is) e devidamente acompanhada de Certidão Negativa de INSS. fCi fS e Certidão Tributo
MunicijKil.

14.2- Para cobertura das despesas decorrentes desta licitação serão ulili/ados reeur.sos
llntinceiros oriundos do Município de Planalto. Proveniente das seuuintes D()T.AVÕI-S
()R(,AMÍ-;NT.ÁR1.AS:

DOTAÇAO

Conta da despesa Funcional programática Destinaçâo de recurso

00650 05.116.15.452.1501.2053 3.3.90.30.00.00.00000

00690 06.119.26.782.2601.2067 3.3.90.30.00.00.00000

00180 02.103.04.122.0402.2007 3.3.90.30.00.00.00000

02610 11.133.20.606.2001.1058 3.3.90.30.00.00.00000

14.3- l'.m recaindo o dia de pagamento !u> sábado, domingo ou feriado, o pauamento será
eíéiutido no primeiro dia titil subsequente ai> mesmo.

14.4- O pagamento será efetuado através de translerência eletrônica, para conta em nome da
Pc.ssoa .íuricllca contratada, á vista da faiuraáiota Hscal por ele apresentada, nos pra/os
dellnidos lU) item 14.1.

14.5- Caso se verillque erro na fatura, o pagamento será sustado até que prov itlêneias pertineiues
sejam tomadas por parte da Contratada, emitente da fatura.
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1-1.6- As Notas 1-iscais deverão ser entregues na sede do l.ieitador. no endereço já declinado no
preâmbulo da presente, contendo a deseriçào processo lieiiaiório. PRLGÀO RHSbNGIAL \f

/:020.

14.7- O pagamento será efetuado pela Tesouraria do I.ieitador/Coniratante.

14.8- l'.m easo de nao cumprimento pela eontralada de disposição eoniratual. os pagamentos
poderão tlcar relidos até posterior solução, sem prejuí/os de ciuaisquer outras dispi>siçòes
etmtralLiais.

15 - DA IMIH)(;NACÃ0 do edital F. DO.S RIX LUSOS
15.1- l-,\entuais Imjiugnaçòes do Edital e os recursos previstos em lei. os quais deverão estar
devidamente lundamentados. somente serão recebidos eonlorme o prazo especilleado no item
1.^.2. mediante:

a) Protocolo no Departamento de Licitação do Município de i'lanalio - PR., na Praça São
I raneisco de Assis, n" 1583. centro, de 2"' a 6' leira. no horário compreendido entre as 07h3() e
I lhoOedas lÒhOOe ]7hüO.

b) Recebimento via postai, por qualquer forma de entrega, eontando-se o prazo de recebimento,
não o prazi> de postagem:

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

15.3- A l.ieitante é assegurado o direito de inlerpvvsição de Recurso, nos termos do art. 10^). da
Lei n" 8.666/93.

15.4- fodos os recursos serão interpostos no llnal da sessão, com registro em ata. da síntese das
suas razões e eontra-razões. quando será concedido aos interessados o prazo de ()3(irès) ilias
cmrridos para a apre.sentaçào dos memoriais e razões do recurso.

15.5- i:m casos especiais, quando complexas as que.stões debatidas. o(a) Pregoeiro (a) concederá
aqueles que manifestarem a intenção de recorrer, prazo suíiciente para apresentação das
correspondentes razões, ilcando os demais, desde logo. intimados para apresentar eontra-razões
em igual número de dias. que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada a vista imediata dos autos.

15.6- A íalta de maniíestação imediata da proponente importará a preelusào do direito de
recurso. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelalcirios ou
quando não jusiilleada a intenção de interpor o recurso da itroponente no final da sessão do
pregão.

15.7- Os recursos contra decisões do (a) Pregoeiio (a) não terão efeito suspensiv os.

15.8- O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insusceiiveis de
aproveitamento.

16

Jco



município de planalto

CNPf N" 76A60.52íy/0001-16

Praça São Francisco íIc Assis, 15S3 - CEP: 85.750-000.
e-niail: iilanalto@rUiw.coai.br

Fone: (046) 3555-8700 - Fax: (46) 3555-8707

PLANALTO - PAKANÁ

16-VICÊNCJA E EXECllCÃO.
16.1- O prazo dc execução e \ igêiKÍa do Contraio será de 12 (doze) meses a partir da assinatura
do mesmo.

16.2- (5 prazo de \ igência e de execução do presente contrato pt>derá ser prorrogadi> por igual
período, desde que haja interesse da administração, nos termos do .Artigo 57. Inciso li. da í.ei
I-'edera] n" S.666/9.7 e suas alterações,

17 - DA CONTRATAÇÃO
17.1- .As obrigações decorrentes da presente licitação serão Ibrmalizadas por ternui de Címtralo
celebrado entre o Município de Planalto, que será denominada de CONTR.A i .ANTI:. e a licitante
vencedora que será denominada de CON IRAI .AD/\. a qual observará todas as normas legais c
rcgulamentares. além das previstas neste Edital e seus Anexos.

17.2- A contratação com a licitante vencedora, de aeordi» com a necessidade do órgài>. .será
formalizada por intermédio dc instrumento contratual.

17.2.1- .As condições de prestação de serviço constam no presente lúlifal. e poderão ser
detalhadas, em cada contratação especíllca. no respectivo pedido de contratação.

17.3- .Após a homologação do Pregão, a licitante vencedora será convocada por escrito para. no
prazo de 05 (eitico) dia.s úteis, assinar o Contrato na forma da mitiuta.

17.3.1- Lsse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por sidicilação Justillcada do
fornecedor e aceita pela .Administração, nos termos do art. 64. § IA da l.ci n." 8.666.9.7.

17.3.3-1: vedada a subconirataçào total ou parcial do ctmirato.

17.4- O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma só vez. por iuual períi>do. nos terim>s
do art. 64. vj I". da Lei n:' 8.666. de 1993.

17.5- Nas hipóteses de recusa da adjudicatária ou seu não compareeimento para assinatura «.Io
contrato, no prazo estipulado, e. ainda, em caso de perda dos requisitos de manutenção da
habilitação até tal data. aplicar-se-á o disposto no art. 4". inciso XXIII. da l.ei n." I0.52()'02.

17.5.1- Até a eletiva celebração do contrato com o adjudieatário. a retomada do procedimento
licitatório poderá ocorrer, observadas as ofertas anteriiirmente apresentadas pelas licitantes e o
disposto no art. 4". XXIII. da l.ei n." 10.520/02. sem luejuízt) da aplicação tias penalíilatles
previstas, cabíveis ás licitantes que não cumprirem os comprt)missos assumidos im certame.

18 - D[.SPOSIÇ()F.S GERAIS
18.1- Lselarecimentos relativos à iireseiite licitação e às condições para atendimento dtts
obrigações necessárias ao cumprimento de seu t>bjeto. serão prestados quando solicitadt>s. pelo
Departamento de Licitações dessa Municipalidade sito á Praça São Prancisco de Assis, n" 1583.
Centro. Lone: 46 3555-8lOÜ. em Planalto - PR.

17
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18.2- Das scssòes públicas scrào [a\rai.[as atas. as quais scrào assinadas pelos nicinbros da
C.oniissào dc [.iciiaçào e proponentes presentes.

18.3- Os casos omissos ao presente edital serão resoh idos pela c<nnissào à lii/ da 1 .ei H).52(). 1 .ei
8.666/9.> e suas posteriores alterações, todos docunieiilos ane.xos ao e(.liial. .são
coniplementares entre si.

18.4- O Município de Planalto se reserva o direito de revogar ou amika' esta licitação, pareiti) ou
tv>lalnienic. seni que caiba à(s) proponcnte(s) o direito de qualquer reclamação ou indenização.

|y- .\NI'X()S DO EDITAL

19.1- Integra o presente Edital, dele fazendo parte como se transcrita em seu corpo:
.'XNEXO 1 - Proposta de Preçc)s (arquivo digital):
.•\N1:\() 11 - Modelo de Carta de Credenciamento:

ANfiXO 11! - Modelo de Declaração de Cianprimenio dos Requisitos de Habilitação;
ANEXO IV - Modelo de Declaração de Idoneidade;
.ANEXO V - Modelo de Declaração de Observância ao Disposto do Inciso XXXllí do .Artigo 7''
da Constituição Federal;
.ANEXO VI - Modelo de declaração de enquadramento de ME ou EPP
.ANE.XO Vil - Declaração De Elaboração Independente De Proposta:
ANliXO VIU - Minuta de Contrato;

.ANEXO IX - Termo de Referência.

Planalto-PR. l).'s de março de 2020.

^  INACIOTOSE WERLE
Prefeito Municipal
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município de planalto

CNP} N" 76.460.526/0001-16
Praça São Fraiici^ico de Assis, 15S3 - CEP: 85.750-000.

e-iiinil: planaito@rliiie.coni.br
Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO - PARANÁ

PRF.GAO I^UKSENCiAL N" 005/2020

ANFXO l] - CARTA DF. CRRDF.NC IAIVIENTO

R.AZAO SOCIAL:

CNPJ N"

ENDERLÇO

MUNICÍPIO:

-ONL:

Credenciamos o(a) Sr.(a)

-  püriador(a) da cédula de idenildade sob iC

e CPF sob n" ̂  ...

A participar do procedimento licitaUírio. sob a modalidade dc PRI-XiAo PRESENCIAI. N"

()0?/2ü20. instaurado pelo Município de Planalto, na qualidade de representante legal da

empresa, com poderes para representar a empresa, elaborar a prüpo.sta. oíérecer lances, assinar

atas. interpor de recurso e praticar todo.s os demais atos qtie se llzerem necessários.

Por ser a expressão da \erdade. firmamos a presente

Locai e data

NOME:

RO/CPI-

CARGO

(a.ssinaiura com ilrma reconhecida)

/03
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MUNJCIPIO DE PLANALTO

CNP} N" 76.460.526/0001-Uy
Prnçn Silo Fniiicisco lic Assis, 1583 - CEP: 85.750-000.

e-iiinil: plniinIto@rliiie.coiii.br
Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO - PARANÁ

l'RF.(iA() PRESF.NC JAL N' ()()5/2()20

ANEXO Kl - DECLARARÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO

(documento o[)ri<{;itót'io)

RA/AO SOCIAL

CNIM N"

LNDnREC()_

MUNICÍPIO;

FONE:

O represemantc legal da empresa

.  na qualidade de i'roponenle do procedimenio

lieitatório sob a modalidade de l'REGÀO PRLSI-iNClAL N" ()()5/2l)2(). instaurado jielo

Municipio de Planalto, declara para Uns de direito que a relcrida empresa cumpre plenamente í)s

requisitos de habilitação exigidos no respecti\'o edital de licitação.

Por ser a expressão da \erdade. Ilrmamos a presente.

Local e data ■' '

NOME;

RÜ/CPF

CARGO

/09



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPj /V" 76.460.52(V0001-T6
Praça São Francisco de Assis, 13S3 ~ CEP: S5.750-000.

e-}naii: planalfo@rliiie.coni.br
Fone: (046) 3555-8T00 - Fax: (46) 3555-SÍ01

PLANALTO - PARANÁ

PREGÃO PRESENC IAL N" 005/2020

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

RA/AO SOCIAL:

CNIM N'^

ENDHRHÇO.

MUNICÍPIO:

FONE:

Declaramos para os ílns de direilo. na qualidade de proponente do

procedimento licitatório. sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAI. N" 1)05'2020. instaurado

pelo Município de Planalto, que nào fomos declarados inidòneos para licitar ou cmiiralar com o

i^oder Público, em qualquer de suas esferas.

Por ser a expressão da \ei'dadc. Ilrmamos a presente.

Local e data /

NOME:

RG/CPl'

CARGO

Kf5



município de planalto
CNPJ N" 76.460.526/000UÍ6

Pniça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000.
c-niaH: plnnnllo@rline.coni.br

Fone: (046) 3555-8700 - Fa.x: (46) 3555-8707

PLANALTO - PARANÁ

l'Ri:CÃ() I'UF.SENCIAL N" ()05/2()2()

ANEXO V - Dl-X LARACÃO DE OUSERVÂNC IA AO DISPOSTO DO INCISO XXXMI
DO ARTKiO 7" DA CONSTUT ICÃO EEDERAL

PkOPÜNEN 11 ;;

CNiM N'"

ENDEREÇO

MUNICÍPIO:

FONE;

A proponente abaixo assinada, panicipante da licitarão modalidade de

PRECjAO PRE.SENCIAL N" 005/ 2020. por sen representanlc. declara, na Ibrma e sob as penas
impostas pela l.ei \f 8.666/y.T dc 21 dejimho de 1903 e deinai.s legislação pertinente. L|ue. nos
termos do ;í 6" do artigo 27 da [.ei iC 6.544. de 22 de novembro de ! 989. encontra-se em situação
regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à übser\àneia do disposto no inciso
XXXIII do artigo 7" da Constituição Federal.

Porsera expressão da \erdade. llrmatnos a presente.

I.ocal e data

NOMI-;:

RG/CPF

CARGO



MUNICIPIO DE PLANALTO
CNPf N" 76.460.52(y/0001-16

Praça Sno Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000.
c-niail: planalto@rline.coni.br

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

PLANALTO - PARANÁ

PRE(;Ã() PRFSENC IAL N"(K)5/2020

ANEXO \'I - l)eclan>vrío dc en(|iiadramciito em regime de tribiitavão de Micro ICmpresa
«II ICmpresa de Petiiieno Poiie (iia hipótese do lieitante ser uma ME ou EPP)

RAZAO SOCIAL

CNPJ N^"

ENDEREÇO. FONE:

MUNICÍPIO:

O repicscnuimo legal da cnípiesa

•  'líi i-iuaíidade de Proponeiiie do proeedimenio
lieitaiõrio soh a modalidade de PPIÍOAO PRI-iSi-NClAÍ. N^' ()n5'2()2(). inslauradti pelo
Município de l^lanalto. declara para lotlos os lliis de direito t|ue estoii(ani(>s) soh o reaime de
microempre.sa ou empresa de pequeno porte, i^ara eleito do disposto na Lei ComplemesUar P >
de Mdede/emhrode2()06 1,C 147/2014.

Por ser a expressão da \ erdade. Ilrmainos a presente.

Local e data

NOME;

RG/CI'F

CARGO

Jcs-



município de planalto
^  CNP} N" 76.460.526/0001-16

Praça São Francisco <1e Assis, 1583 - CEP: 85.750-000.Sao Francisco de Assis, 1583 - CEP
'  e-inail: planalto@rline.coni.hi

Fone: (046) 3555-8100 - Fa.x: (46) 3555-8101

PLANALTO - PARANÁ

['Kr.GÃO PRKSF.NCÍ AL N " .{K)5/2020

ANFXO Ml - DF-C LARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

[Idomitlcin^ãü conipicui do ivprcsoniamo
da hciianie]. como rcpresciuanic devidamcnlc consiiiuido dc |ldcniilkaçílo
completa do licitantcl doravanio denominado íicilame. para Uns do disposto no item do
i :dital. declara, soh as penas da lei. em especial o ari. 299 do Código Penal Brasileiro. t|iie:

e

-A proposta apresentada para participar do Pregão Presencial n" 2t) (ói
laboiada de maneira independente pelo l.icitante. e o conteiido tia proposta não Ibi. ito

todo ou em parte, direta ou indireiameme. informado, discutido ou recebido de t|uult|uer
outio participante potencial ou de (ato deste Pregão, por qLiaít|iiei- meio ou por qualutier
pessoa;

■'} ititi^nção de apresentar a proposta elaborada para participar do l'reuàoPtesencial iV ./ não foi informada, discutida ou recebida de qualtiuer outr»)
participante potencial ou de fato deste Pregão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa:

Que não tenloti. por qualquer meio ou por qualquer pessoa, intluír na tiecisào de
•lualquer outro participante potencial ou de fato da (identiíicavàti da licitavào) quanto
a participar ou não da referida licitação;

Qtie o conteúdo da proptxsia apresentada para participar do Pregão 1'resencial
;  seui. no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado oudiscutido com qualquer inilro participante potencial ou de fato deste Preeão antes da

adjudicação do objeto da referida licitação:
Que o cometido da proposta apresentada para participar do Pregão ibvsenciai iÇ

■; ^''^1 parte, direta ou indireiamentc. informado.discutido ou recebido dc qualquer integrante do instituto Nacional do Seguro Social antes
da abertura ollcial das propostas: e

Que esta plenamente ciente do teor c da extensão desta declaração e que detém
plenos podcres e inlormações para llrmá-la.

Cidade/IT de de 20.

jRI.PRESENTAN IT, LEGAI, DO LICITAM E, NO .ÂMBITO DA LICITAÇÃO, ( OM
IDENTIFICAÇÃO COMPLETA]

24



município de planalto
CNPf N" 76.460.526/0001-16

Prnçn Sno Francisco cie Assis, 1583 - CEP: 85.750-000.
c-inail: phinalto@rline.coin.br

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

MtNlTA DE CONTRATO ADMIMSTRATIN O N" /2()2(>
I»RE(;Ã0 E»RESENC IAL N"(H)5/2020

CONTRATANTE: município DE PLANALTO. |v.M>aJundiai de diivi«. l>i,blico inieniu.
com sedo a l'i'as:a Sào Fianciseo do Assis. iV i.sS.i. itiserilo no CNIM n" 7(),4()().526'()0()|-l().
nosto alo do\ idamonlo repiosontado polo Proleilo Miniioipal. sonlior INÁCIO JOSÉ \\ ERL,E,
om oxoroício do sou mandaio o (uniões, biasiloiro. casado, rosidonto o d<tmiciliado nosio
Município do ['lanaito. Estado do l'araná. portador da Cédula do Identidade R(i n" s 846 21 Vo o
do CPI-'MI-' sob íC 815.418.219-04.

dovidamonte inscrita noCNP.I sob n." tom sedo à N" na
Cidade de neste ato roprosenlado pelo Adniinisiradoi(a) o Si(a).

brasiloiro(a). comorcianie. portador(a) do RO n."
^  ̂ '''' rosidonto o domieiliado(a). na

C idade do
pelas partos contratantes, lica acertado o ajustado o prosonto contrato, que se roecrá nos termos
da 1.01 ir 8.666/^Çl. do 21 de junho do 1993. assim como pelas condivòos do lidital do Ih-opào
i resencial N- ()().s/2()20 pelas cláusulas a seguir expressas, dolinidoras do direitos, obriuaçõos o
responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

ívíon' ''rc'-L- \ isando à aquisição do concreto usinado
xí : m"' Pí"'-' as necessidades das Secretarias sidicitantos desteMunicípio do i lanalto-PR. nas condições lixadas nas cláusulas a souuir:

Item Quant. UN Objeto Preço
Unitário

Preço total

01 l.K) M-' Concreto usinado com FCK
20 MPA, bombeado e com o frete
incluso/entregue no local da obra

t)2 2t)0 M-= Concreto usinado com FCK 25 MPA,
bombeadí» e com o frete

incluso/entregue no local da obra

Total

C L.ÁUSULA -SEC.UNDA - REíilME DE EXECl Ç.Xo.
Paragrafo Pnmciro - integram o completam o pre.sonto i ormo Contratual, para todos os Uns do

LShNC lAI, N . OO.s/_()_0. juntamente com seus anexos o a proposta da CONTRAT.ADA.

CLÁUSl L.A TERCEIR.A - VALOR CONTRATUAL

"""P'" '1"^ '*iclos iiKlicaJos „i, CláusulariniLira a COMRArANÍE pagara a CON rRATADA valor total do RS
'  íNii' por diante denominado "V.ALOR CON I R.ATl Wl."

■)s
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município de planalto
CNPf N" 76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 15S3 - CEP: S5.750-000.

e-niail: planalto@rlinc'.coin.br
Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO - PARANÁ

CLÁl SI LA Qt ARTA - CONDK. <')!■ S DE PAGAMENTO
Parágrafo Primeiro - Os paganiemivs serão eleiiiatlos etn pareekis de acordo com o consumo do
Município, nos preços pertinenie a proposta da CON ['R.AT.ADA
Parágrafo Segundo - Os pagamentos pertinentes a presente licitação dar-se-á até o \y (dccinu>
Liuimo) dia útil e mediante apresentação da(s) respcctiva(s) nota(s) iLscaltis) e devidamente
acompanhada de C ertidào Negativa de INSS. hü I S e C eriidào 1 ribiito Municipal.
Parágrafo lereeiro - A Nota Idscal de ratiiramento preenchida sem rasuras. com a descrição
completa, dev idamente ccrtillcada pelo responsável da Secretaria Municipal de Administraçàíi.
comprovando que o objeto toi executado cm conformidade com as condições estabelecidas no
[-.ditai. .Anexos e Cronograma:
a) Descrição tios t)b)etos. com quatitidades. v alores unitário e total;
!)) Número do processo liciiatório.
c) Número do Contrato.
Parágrafo Quarto- .A contratada llcará obrigada a repassar para a contratante, na proporção
correspondente, ev entuais reduções de preços, decorrentes de mudança de alíquotas de impostos
incidentes o objeto do presente edital, em função de alterações na legislaçãt) pertinente.
Paragrafo Quinto - Em recaindo o dia de pagamento no sábado, domingo tui feriado, o
pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente ao mesmo.
Parágrafo Sexto - O pagamento será efetuado através de transferência eletrônica, para conta em
nome da Pessoa .íiirídlea contratada, à vista da fatura/nota llscal por ele apresentada, nos
prazos dennidt)s no paragráfo segundiv desta cláusuia.
1'arágrafo Sétimo - Caso se vcrilíque erro na fatura, o pagamento será sustado até que
prov idencias pertinentes sejam tomadas poi' parte da Contratada, emitente da íaturti.
Ikirágnifo Oitavo - Em caso de não cumprimento pela contratada de disposição eontraiual. os
pagamentos poderão (ícar retidos até posterior solução, sem preiuizos de v|uaisquer outras
disposições contratuais.

CL.ÁCSlILA QCINTA - DIREITO.S E RESPONS.AIÍII.IDADES DAS P.AR TES
Parágrafo Primeiro - Constituem direitos da CDNTICATANTE e da C-()N'TR.ATADA o
adimplemento total do presente Contrato.
Parágrafo Segundo - Constituem obrigações da CON I R.A r.ANTE:

a) Pnvporcionar todas as condições para que a Contratada possa entregar o objeto de acordo
com as determinações do Contrato, do Edital e seus .Anexos.

b) hxigii o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com
as cíausiilas contratuais e os lermos de sua proposta:

c) Notilicar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da
entrega. Ilxando-lhe prazo para correção de tais irregularidades:

d) Pagai a C ontratada o valor resultante da aquisição, na forma do contrato:
c) Zelar para que durante toda a v igência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade

com as obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de habilitação e
qualillcação exigidas no edital:

I") Compete a contratante o recebimento, conferência e atestado das notas llscais emitidas
pela contratada;

l'í»rágrafo Terceiro - Constituem obrigações da CüNTR.AT.ADA:

26
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município de planalto
CNPf N" 76.460.52(V0001-16

Praçn São Francisco ãe Assis, 1583 - CEP: 85.750-000.

c-ninil: plannlto@rlinc.coin.hr
Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8707

PLANALTO - PARANÁ

a) A empresa vencedora do eeriame de\crá eniregar o objeto em até 48 (tiiiareiiia e oito)
lioras. da Solicitavào de Compra omitida pela Secretaria Municipal, conrorme
necessidade.

b) \a soücitavào de compra mencionada no subitem anterior deverá conter as seuuinies
informações:
Identiílcaçào da secretaria municipal solicilanle:
Deluiição e i.]uamidade dos itens;
Data e local de entreua:

Assinatura da Secretária Municipal responsável:
c) Os (íbjcios deverão ser entregues no local indicado na Solicitação de Compra, dentro de

lodo o perímetro do Município de Planalto,
d) As despesas com transpmie. fretes, bem como. qualquer outra relacionada à entrega do

produto, é de total responsabilidade da proponente.
e) A empresa dev erá entregar um produto de boa qualidade. Ii\ re de defeitos, imperfeições e

outros vícios que impeçam ou redu/em stia usabilidade. observando rigort>samente as
características especitlcadas. adequadas para pri)teger seus conteúdo contra danos durante
o transporte até o local de entrega.

O A empresa vencedora Ileará obrigada a substituir, a stias cNpensas. o(s) objeiots) que v ier
a sei lecusado. sendo que o ato do recebimento não importará na aceitação.
Independentemente da aceitação, o adjudicaiário garantirá a qualidade do(s) objeiots).
obrigando-se a substituir aquele que apresentar defeito.

h) A Contratada se responsabilizará por todas as despesas relativa.s ao pagamento de seus
empiegados. encargos trabalhistas, prev idenciários. bem como imjiosto c taxas incidentes
sobiVM) presente contrato, além dtis despesas decorrentes de mão de obra. combustíveis,
lubiineante. pneus, manutenção dos veículos, materiais e equipamentos correrão pôr
conta da contratada assim como as despesas referentes aos seguros, bem com») quaisquer
danos causados a terceiros, correndo ainda por sua conta o "[xigamento »le impostos de
quaist[uer naturezas do presente contrato.

i) Devcaá ser apresentado pela CüN I RAT ADA ensaio que conste na norma NiíR I 2()54-
IÔÔ2 Controle tecnológico dos materiais componentes do concreto, conforme a
necessidade, b.m princípio, serão realizados os ensaios d») concreto indicados a seeuir:
Concreto fresco:

Detenninaçao da massa especíllca e do teor de ar do concreto fresco pelo mctod»)
gravimélrico;(NBR OX.Iã). ou pelo método prcssoméirico (NBR NM 47).
• Determinação da consistência pelo abatimento do trone») de c»)ne (NM 67/1098) ou no
caso de concreto lluidos determinação da c»)nsistència pelo espalliamento do tronco de
cone (NBR %()6 1992);

• Determinação do peso espeeíílco d») Concrei»)
• Determinação do temp») de pega (NBR 98.'>2-l992):
C»)ncrelo endurecido:

• Determinaçã») da resistência à cotnpressão axial (NBR .^739-1994)
• Mas.sa especíUca (NBR 9778)
• MihIuío de Idaslicidade

lodi.s os ensaios serã») realizados pela C-QNfR.ATADA. sob o controle da
1-|SC..\LIZA(,'AÜ. sem encargos adicionais para C(.)N'IRAIANTE. por estarem
previstos no preço proposto apresentado pela Contratada.
Concreto fresc»)

e
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município de planalto
CNP} N" 76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 15S3 - CEP: 85.750-000.
e-inail: plannlto@rline.coni.br

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

Nii presença e sob a orientação da l-ISfAL!/AVÀ(). a C"ÜN'IIÍATAI)A preparará dois
corpos de pixna para cada idade dc rompimento. 0.7 e 28 dias) da mesma amassada de
cada tipo de concreto aplicado, conlbrme a NBR 126.S5-I996. Tais corpos de pro\a serão
cmtfcccionados dc acordo com a NBR 5738/94 da AiíNT. adapiando-se ainda o qac a
seguir se específica;

i)c\e-sc tomar, como resultado dos ensaios executados, a média das maimcs
rcsistcncias dos cilindros, conforme a NBR 12655-1996;
• Os corpos de pona serão rompidos após 28 dias. podendo-sc adtipiar provas a 3 c 7
dias. por designação da flSCAI.I/AÇÀÜ. sendo que para tal fim serão moldadas mais
duas series de cilindros;

•Os corpos dc prova poderão ser rompidos em laboratório previamente definido pela
^'os resultados obtidos, a

1-I.SC .Wy.AÇ AO poderá solicitar a execução de novos ensaios em outro laboratório de
sua cmniiança. sendo os custos suportados pela CONTRATADA no caso dos resultados
obtidos confirmarem as dúvidas expressas pela blSCAI.IZAÇÀO. Na liipóicsc contrária
os custos serão suportados pela CONTRAT.ADA;
• A iraballia^bilidade do concreto será v crillcada por meio de cnsaivis dc consistência, sob
0 contiole da F SC AI.I/AÇAO; o abatimento do tronco de cone no slump-tesi deverá
estar dentro dos limites estabelecidos para cada tipo de concreto.
Concreto Executado

lirVíèr v^r/r^Tlr " de eslruliirajá pronto, deve ser e.xiuida1 c a ISC ALIZA^ AO a reaiizaçao de ensaios na própria peça executada, ou através da
extiaçat) de corpos de prov a.

J) A CONTRAT.ANTE re.serva-sc o direito de recusar lodo o concreto fresco ou endurecido
que nao respeite os limites dos ensaios executados. Se os ensaios de controle
.mmeadanicnte os en.saio.s de compressão aos 28 dias. derem resultados inaceitáveis, á

paia a C ON I RA I AN ] E todos os trabalhos de demolição e reconstrução.

CL.U SIT.A SEXT.A - DOS RECT/R.SOS FINANCEIROS
Paráurafu Primeiro - Para cobertura das despesas deeonvntes desta licitação serão uiili/avlos

ü^\çami!n'1TrÍ^^^^ DOTAÇÒES

dotação

Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso
0065Ü 05.116.15,452.1501.2053 3..3,90..30.00.00.0(K)00
0Ü69Ü 06.119.26.782.2601.2067 3.3.90.30.00.00,00000
00180 02.103.04.122.0402.2007 3.3.90.30.00.00.00000
02610 11.133.20.606.2001.1058 3..3.90.30.00.00.00000

CLÁIISI La SÉriMA
FASE CONTRATUAL

das sanções POR INADJiMPLENCTA DO CONTRAIO

r^- ■
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MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPf N" 76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 15S3 - CEP: S5.750-000.
e-inail: planalto@rliiie.coin.hr

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

PLANALTO - PARANÁ

Piinígntto primeiro - Som prejuí/.(í das demais penalidades pre\islas na Iceislaçàn em \iuof. o
eoniiaio que se lornar inadimpíeiUe. ou cuja iustilicaii\a não seja aceiia pela A;lminislrai,'ào.
esiará sujciio as seguimos sanções cumiiíati\as ou não. conibrme estabelece a L.ei de Licitações,
Parágrafo segundo - A Contratada inadimplente será aplicada lotai ou parcialmente, às sanções
legais, a saber;
a) .Adwriência:

b) Multa adniinistrati\a. graduá\eis conlbrme a gra\ idade da inlVaçâo;
c) Suspensão temporáiáa de participação em licitação e impedimento de C(>niratar com a
Adminislraçat^. emissão de declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública, pelo pra/o de até (cinco) anos e inclusão na lista de impedidos de
licitar junto ao 1'ribunal de Conta do l istado do Paraná, a liciianie que:
1 . C on\ocada dentro do pra/o de \ alidade de sua proposta, não assinar o contrato;
2. Deixar de entregar documentação exigida no edital:
-C .Apresentar documentação lãlsa;
4. i :nse;jar o retardamento da execução de seu objeto:
.s. Não mantixer a proposta:
(■>. 1'alhar ou Traudar na execução do contrato:
7. Comportar-se de modo inidôneo:
5. l i/er declaração lalsa ou cometer íVaude fi scal,
Parágrafo terceiro - A inexecução contratual, inclusixc por atraso injustificado na execução dt)
contrato, sujeitará o contratado à multa de min'a. que será graduada de acordo com ti gra\ idade
da inlraçào. obedecidos os seguintes limites máximos
a) Ocorrendo atraso, ou nao realização da entivga do objeto conforme contratado, injustificado o
atraso, a Contimada incidirá cm multa na ordem de 1% (um por cento) sobre o \alor total
percebido pela Contratada, por dia de atraso na entreaa.
b) 10% (de/ por cento) sobre o \alor do contrato, em caso de descuniprimento total da
obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em fi rmar o contrato, ou ainda na hipótese de
negai-se a eíetuar o reforço da caução, dentro de 10 (de/) dias contados da ata de sua
con\'ocaçào:
c) lO"^» (de/ por cento) .sobre o \alor do contraio por infraçãi) a qualquer cláusula ou condição do
contrato, aiilicada em dobro na reincidência:
d) ()..V)'i, (três décimos por cento) ao dia. até o trigesimo dia de atraso, sobre o \'alor da parte do
fornecimento do objeto:
e) 0.7 u (sete décimos por cento) sobre o \alor da parte d(x fornecimento do objeto em atra.so por
cada dia subsequente ao trigesimo:
I) 2','o (dois por cento) sobre o valor do contrato, por infração à qualquer cláusula ou condição ilo
contraio, aplicada em di>bro na reincidência:
g) IO"'o (de/ jior cento) sobre o \alor total do periink) de x igência do contrato, contadtis da iiltima
prorrogação, no caso de resci.sào do contrato por ato unilateral da administração, motixado por
culpa da C ontratada. garantida defesa préx ia. independentemente das demais sanções cabíx eis:
Parágrafo (|uarto - Para a aplicação das penalidades prexistas serão lexadas em conta a
natuie/a e a graxaAIade da lalta. os prejuízos dela advindos para a ,Administraçài> Pública e a
reincidência na prática do ato conforme discriminado a seauir:
I ) ADVHR I L.NC IA I-.SCRI IA. com o intuito de registrar o comportamento inadequado do
lieilante e/ou contratado, sendo cabíxel apenas em talhas iexes que não acarretem prcjui/os
graxes ao município.

2 d
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município de planalto

CNPI N" 76.460.526/000!-16

Prnçn São Fniiicisco 15S3 - CEP: 85.750-000.

e-iiinil: pylaiuilto@yliiie.coin.hr
Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO - PARANÁ

o2) ConsUtueni iiicilos adminisiríiluos as condutas piv\islas nas [.eis l'cdcrais n" 8,666/^2
1().520.'02. assim como cm decreto rcgiilamcntador do pregão, siijciiando-se os infratores às
cominavões legais, garantida a prex ia e ampla delesa em processo administrati\-o.
3) a multa a que se relere este item não impede que a .Administrarão rescinda uniíaieralmente o
contrato e aplique as demais sanròes prex istas na lei.
4) a multa, aplicada após regular processo administralixo. será descontada da garantia do
contratado faliciso.

se o xalor da multa e.xceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a contrataria
responderá pela sua difcrenra. que será descontada dos pagamentos exentualmenie dex idos pela
•Administração, ou. ainda, se for o caso. cobrada judicialmente.
6) iiào lendo sido prestada garantia, à .Administração .se re.serxa o direito de descontar
diretamente do pagamento dex ido a contratada o xalor de qualquer multa porx entitra imposta.
7) as multas prex istas neste item. não tem caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá
a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das inlVações cometidas.
8) serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e
impedimento de contratar com a .Administração os que incorrerem nos ilícitos prexistos nas
disposições legais citadas.
Ó) serão punidos cotn a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a
administração, etiquanto perdurarem os motixos determinantes da pttniçào ou até que seja
protnoxida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a punição, os iiue
iitcorram em outros ilícitos prexistos em lei.

C I.ÁIISI LA NONA - PRAZOS
Parágrafo Prinicin» - 0 pra/o de execitção do objeto do presente Contrato será de 12 (do/e)
meses a partir da assinatura.

C LÁl SI LA DKC IMA - DO Rr.A.Jl STr.
Parágrafo Primeiro - Os preços dos objetos, constantes neste contraio, caracleri/ando o xalor
unitário do objeto são FIXOS F IRREA.IllST.ÁVFJS. saixo por fator superxeniente que
caracteri/e a situação prexisia na alínea "d" do inciso II do artigo 65 da l.ei federal 8666 03.
Parágrafo Segundo - Na hipótese de solicitação de rexisào de preços pela CON fR.A i .AD.A.
esta dexerá comproxar a qitebra do equilíbrio económico-llnanceiro do íórneeimento. por meio
de apiesentaçao de pianílha(s) detalliada(s) de custos segitindo a mesma metodolouia da
composição da proposta e documentação correlata (lista de preços de fabricantes, nottis llsctiis de
aquisição de produtos e/ou matérias-primas, etc), que comproxem que a contratação tornou-se
inx iáx el nas eoniliçòes inicialmente axençadas.
iatágiafu Icrccin» - Na hipótese de solicitação de rexisão de preços pelo Município rle
Planalto, este dexerá comproxar o rompimento do equilíbrio econòmico-llnanceii'o do contrato,
em prejuí/o da Municipalidade.
Parágrafo Quarlo - Fica láctiltado ao Município de Planalto reali/ar ampla pesquisa de
meicado pata Mibsidiar. em conjunto com a análise dos requisitos itos subitens anteriores, a
decisão quanto a rex isão de preços solicitadtt pela CON I R.AT.AD.A,
larágiafo Quinto - A eventual autorização da revisão dos preços contratuais será concedida
após a análise técnica e jurídica do Município de Planalto
Pjiriigrafo Sexto - Enquanto exeniuais solicitações de rexisão de preços estixerem sendr)
analisadas, a C ON I R.ATAD.A nao poderá sitspender o fornecimento e os pagamentos serão
reali/ados aos preços acordados no presente instrumento. "
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município de planalto
CNPJ /V" 76.460.520/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000.
e-inail: plnnnito@rline.coni.br

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

( I.Ál SI LA t)KCIMA PUlMEtRA-RESCISÃO
I :iragriifo Primeiro: l iciirú o prcsenie Contiaio rescindido, nicdiantc lorniali/ação. asscmiiado
o coniiadiiono c a defesa, nos segiiinics casos:
a) o nào ciimprinKaito ou cumprimento in-egular de ciáusiila.s coniraiuais;
h) a l.mtidào do seu cumprimento, levando a .Adminisiravào a comprinar a impossibilidade
ua conclusão dos serv iços nos prazos estipulados;
O  atraso injustiíicado. a juízo da Adminislraçào. na execução dos serviços/objeto
contratado; * •

il) nao cnlrcga do ohjcui. sem jiisla oaiisa ou pivx ia coiiiunioavào á Adniiiiislravào'

rriNTAT^NTr''"'''''"" aulori.agào doCÜNIRATANIla associaçao da CXJNTRATADA com oimcm. a cessu. ou iranslcvucia lotai

(•ónlmuf """" " """" "" ""■'"'■P'"'"-'''"- l'"-' l'«i oxccLiçào do pivscrac
O  o dcsatcndimcrao das dclermiuacòcs regula,vs da autoridade desiguada para acoiupanhar
tvi uilfie 'l'--»"-' C onlral"- atotin, como a de seus superiores: g) eometimeatoiciieiado de íalias na execuçai) do contrato;
p) decretação de talencia ou instauração de in.soivencia civ il;
li) dissoluçàií de Sociedade;

AdurioislmlA f" r ' " «""""ra da eu,presa. t|ue. a iuisto daAdministiaçao. picjudiquem a execução deste Coitiraio-

!Lrmi™li« fl público de alta ,-eletáneia e atuplo eouheelmetuo. iustificados e
a  """""1 ""'""''ada da e.,lera adutiuistratira a t|ue esta subordiuada o

"" "'"'-'^"attvo a t,ue se retdre o coutrato atuplo

eLe.,efed«"cWmr" "" '-'P"'""-"'- cotoprotada. In,pedi,na da
í!ümíte.,d:;?üôt,"^ -"fra,m nualscuer doslams tkncados no ait. 78 e semnnies da l.ei iC 8 ôbò/yi
Parágrafo Terceiro-A CONTRATADA reeoulteee w direitos da CON rRAlANIT em caso
dc Kscisao adininistrativa prevista no ari. 77 da i.ei n" S.66ò'9.C

( EÁl SULA l>ÉC IMA SECUNDA - DA COMI NK aCAO
ísérirt'eln'wt; taxão deste Coutrato detetu ser leitas por

■I to pi - s , i registrada, ott protocoladas „a l'releitura .Muuieipal delunallo. Piaça Sao i-rancisco de Assis. 1583. Centro. CEP: 85.750-000 - Planalto. Paranii.
CLÁD.SCLA DÉCIMA TERCEIRA - SUBCONTRATACÃO
lbk:o:::;.!:;::oS:tr'' -ectição do
CLÁUSULA DÉC IMA QUARTA - LEGISLAC À(> APLICÁV EL

llto ^Nsposiçòes expressas na Lei n^ I 0.520. de I 7 dc, plho dc 2002 e suas alterações. Lei rC. 8.066. de 21 de junho de 1003. suas alterações deimis
pdndnVo^^^^^ ' pelos preceitos de direito público, aplicando-se supletiv amente. Upmtcipios da Icoiia Oeial dos ( ontratos e as disposições de direito privado.
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MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPI /V" 76A60.326/0001-16

Praça Stio Francisco ile Assis, I5S3 - CEP: 85.750-000.
e-niail: plannIto@rline.coni.br

Fone: (046) 3555-8100 - Fa.x: (46) 3555-8101

PLANALTO - PARANÁ

CLÁUSULA nr.C IMA QUINTA - CASOS OMISSOS
Os ciisds omissos scmo i-est)!\ idos ò luz du I .ci n'\ 8.666.'d3. c dos princípios gcniis dc direito.

CLÁUSULA DICC IMA SLXTA - DO FOUO
1-ica eleito o ['oro da Comarca de Capanema/PR. para dirimir toda e qualquer t|ucstào oriunda
deste instiumento. renunciando-se a outro por mais pri\ilegiado que o seia. 0 por estarem de
aeoido com as condições aqui estipuladas. la\rou-sc o presente eontrati^ em 02 (duas) \ias de
igual leoi e para o mesmo eleito, o qual. depois de lido e achado eoniorme. c assinado pelo
CONTRATANTi:. CONTRATADA e te.stemuniuis.

Planalto-PR. de de 2020.

CONTRATANTE " CONTR,\T.\l^

l-STEMUNIiAS:



Íi.nW!

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJN" 76.460.526/0007-Í6

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

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

PLANALTO - PARANÁ

PARECER DA CONTROLADORIA INTERNA DO

município de planalto

REFERENTE: PROCESSO LICITATÓRIO DE PREGÃO PRESENCIAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO/DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

O CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE

PLANALTO, Estado do Paraná, por seu Controlador Interno, OLDECIR CAMPOS,

brasileiro, separado judicialmente, funcionário público municipal, residente e

domiciliado na Cidade de Planalto, Estado do Paraná, portador da Cédula de

Identidade de n° 6.045.397-7/SSP-PR e inscrito no CPF sob n" 990.135.769-15, com o

presente, quer apresentar as conclusões conforme a seguir expostas:

Trata-se de processo relativo ao exame e análise do

Processo Licitatório Pregão Presencial n" 005/2020, pertinente a contratação de

empresa visando à aquisição de concreto usinado FCK 20 e FCK 25 bombeado para

atender as necessidades das Secretarias solicitantes deste Município de Planalto-PR.

O Sistema de Controle Interno para emissão do seu

parecer técnico usou como base a Lei n" 10.520/2002; Decreto Municipal de n*^

2727/2007; Lei n°. 8.666/93; Lei Complementar 123/2006 e demais ̂ gislações

aplicáveis.

J»



município de planalto

CNPJN" 76.460.526/0001-16

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

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

PLANALTO - PARANÁ

I - DA ANALISE

Analisando os documentos (Edital de Pregão Presencial

n" 005/2020 e Minuta do Contrato Administrativo) e procedimentos constantes do

Processo Licitatório, vislumbra-se possuir todos os requisitos indispensáveis e

determinados pela Lei n° 10.520/2002; Decreto Municipal de n" 2727/2007; Lei n".

8.666/93; Lei Complementar 123/2006.

II - DA CONCLUSÃO

Registro, que corroboro com as considerações

estabelecidas pelo Procurador Jurídico do Município de Planalto, em seu parecer

jurídico datado em 04 de março de 2020 (fls 77 à 83).

Pelo exposto, o parecer deste Controle Interno é favorável,

podendo prosseguir as fases subsequentes do certame.

Sem mais, é o parecer da Unidade de Controle Interno

Planalto-Pr., 06 de março de 2020

OLDECIR CAMPOS

Controle Interno



Capauetna oe de março de 2080

n)!ii;i (lij

Divulgada primeira chamada do
Processo Seletivo Simplificado da UFFS

A lliiiversiihicU: ['Vilonil lUi
l'i<iiilrii;i Sul divulgou
a piiiiu-ira fhanuicia <in Pmccs-
M) Seletiva Simpliiii-adii para
o primeiro íemestre letivo de
80211, O candidato convocado

deverá comparecer no Campiis
de otei-ta do curso iiara efetivar
a matrícula no.i dias p, lo ou ii
de niai-<,'o, das 8h30 às 11I130 ou
das 13113(1 às ióh30.

A relação de candidatos
aprovados está disponível no
Kdital 11" i54/GR/niT.S/2(i2n.
II í]iuil está publicado no site da
in^tiliiição; wwvvMiíls.cilii.br.
ü candidalo deve apieseiitar a
reij^ãu de docuinciitos cons-

no Anexo í. du P.dital K"
iii, ■jR/l'FFS/202a. inclusive
aijiicics necessários à compro
vação dos crilórios de reserva
de vaga c ações afinualivas, de
acordo com a inodalidade de
inscrição. Os caiuiidalo.s devem
ler alciitameiitc o edital, pois
nele e.slào todas as iiifunnações
>ohre a documentação necessá
ria e ijulros requisitos.

CONCURSO

PÚBLICO
Salários de até

«55.113,21
Provas em

Capanema/PR

l/k-ai.sde.Mnlnciila
Canipii.s Realeza
•Avenida Edmundo t.íaicvski.

11". loon {acesso pela Rodovia
PR 182). Realcza/PR. na Secre
taria Acadêmica, saia 103 - Blo
co A. Fones: (46) 3543-8330 ou
83'í9.

Cani)ius Laranjeiras do Sul
Rodovia BR 158. km 405,

s/n. Uranjciras do Snl/PR, na
Secretaria Acadêmica, sala 103
- Bloco A. Fones; (42) ,3635-
oo3q im 0040.

C;un])us Chapeeó
Rodovia .SC -184, km 2. .s/n,

bairro Fronteira Sul (.saída para
Giuitambu/SC). Cliapecò/SC,
na Secretaria .Acadêmica, sala
ino - Bloco A. Fone: (49) 2049-
6419 mi 6491.

Campus Cerro Largo
Avenida Jacub Roinaldo

Haiipeiitlial. 11°. 1580 (próximo
ao Parque .Vlunici])al dc Ex|io-
siçtVs), Cerro Largo/R.S. na .Se
cretaria .Acadêmica, sala 203 -
Bloco A. Fune-s: (55) 33.õy-39.5«
cm 3950-

CAPANEMA

Provas dia

26 de abril
inscrições até

12 de março

LISTA DE CLASSIFICADOS

Canqnis Ei cciiim
Rodovia ERS 133. Km

72, 11" 200. Ereehini/RS, na

Secretaria .Aeadêmieu. .sala
102 - íiioco .A. FoneM (54)
3321-7068 uii "084.

Ml VJCiPIODF

.WlM) l)K l.KTI.U .\r)
-PRLO.VO PKI SKVOI VI.- N- ll(lSO(i;„

"Ml Niv ll'li' DL r!..\N.\l.l 11 i.i.- -.ilii,'! n,.-. m:vii.'«>..iJ.iv çuc .'iim Fn "..i ! v;
I .'Jcnil 11" Kl .-ÜO J-c 1- J.- iiilisíi J. Çi)";. Dctitui MimMjul J.' n' l'!' .KhiV
Jc ?6 0'.. 2iX)" f, MitiMJi.iii.iniciiK- .1 U-i 11' .X 6(i'i •',> ium[ili-iinul.iic.. 1 (
I.' 1 milí) it I U J11I4 cm sii.i Mdc Mio a l'ri!ç.i Sín l i,itici-.iii Uc ri
fiini k'ah/,11 I iciiav-.io n.i MtdiiiidiuL- I'Kli<iÃD l'HI .XI-.VClAi. wti 11'

Ki20. lonlomie Jcücriio alvnv;
Oitlt.lOr l i'itu:iuiç4ii Jc ciii)uc.pa V]miii3i> à ;,iti.iiMi.âM Jc coruicli^ u,iiLic.>
H K '11 r l( K li hoüilHTiil,! [MW .rni.lcr as nk-r-siJ:.,!,-. ,l„. s,-iiri.„|„.
iiil;ciciiitc> ilc-lc \liiE3cipH) lio l'lnns!ii"-t'k
V Vl.ORIOI Vi.: RS|i).« IS.i.lO iccnio í «mcomil ccnin c vnwmeirê'rcak c
üc/ ccnuiMis;
O.vr.vn.v Víll.lt! 1'R.\ a<iii'II(i(ii„vc)li(irr,.
.M.iioic» mfoiiiuipics jiuiMi ,10 Dciintiamcmo dc I.Ic|ta^■ól^^ cni iuv.iuo dc
cV|\Jicnlc ou (iclii c-nuii. Iicilacaortfplmwlln pr l'o\ hr

INÁr iri KisF VVERI f
1'ríleiio Miinicipai

Dengue
aqui -:jf

o PERIGO AUMENTOU. EA NOSSA
, RESPONSABIUDADE

CONTRA DENGUE TAMBÉM !!! 'r DEÍMGÜ2 ::./:vo:,A rviuiTA
DOR E MATA

Planalto



06/03/2020 Prefeitura Municipal de Planalto

ESl ADO DO PaFíANÁ

PlíEEEITLR V MLMCIPaL DE PI.ANAI TO

IJCITAÇÃO
W ISO l)K. l.iri l AC lo

A\TSO l)E LICn AÇÃO
"PREGÃO PRESENCIAL" N" 005/2020

O MUN[CI1'I() ]W. PLANALTO Ca/ sabei aos interessados otie
eoni base na l.ei Eederal n" 10.520 de 17 de julho ile 200"»
Decreto Mimicipa! de iT' 2727/2007 de 26 Ob/"-)!!)? e
subsidiariainente. à Lei n" 8.666/03 e coniplementares. L("
123 20()6 e 1 14/2014. em sua sede silo a Prai;a São í raneiseo

Licitarão na Moilalidade
PREGÃO PRESI-NCIAL sob n" 005 2020. eonCorme descrito
abaixo:

OB.IETO: Coniratavào de empresa \isando á aquisição tie
concieto usinado PC K 20 e FC K 25 bombeado paia aieniler as
necessidades das Secretarias solicitanies deste Vlunicinio de
Planai lo-PR. '
\ALOR lOLAL: RS105.183.10 (cento e cinco mil cento e
oitenta e três reais e dc/ centavos).
DATA D.A ABERILR.A; |8 de março de 2020 às OOOO
(nove) horas.

Maiores inCornuições Junto ao Departamento de Licitações em
horário de expediente ou pelo e-mail
licitacao.'í/ planalto.pr.gov.hr.

/.\AC/0 JOSI-: M ERLE
Prefeito .VItinicipal

Publicado por:
Fernanda SehererMar/ec

Código ldcntificador:5lí5DOCO')

Matéria publicada no Diário üllcial dos Municipios do Ptiraná
no dia 06 03.2020. Edição 1963
A yeriticaçao de autenticidade da matéria pode .ser feita
informando o código identillcador no site:
http; www.diarioiminicipal.com.br. amp
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PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2020

ANEXO II - CARTA DE CREDENCIAMENTO

RAZAO SOCIAL: CONCRECAW CONCRETOS LTDA EPP.

CNPJ N°: 17.662.924/0001-56

ENDEREÇO: AV. RIO GRANDE DO SUL FONE: 46 3555-1549

MUNICÍPIO: PLANALTO EST. PARANÁ

Credenciamos o Sr. Marlon Vinicios Steífens, portador da cédula de identidade sob n°
12.793.013-9 e CPF sob n° 078.891.319-09, a participar do procedimento licitatório, sob
a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2020, instaurado pelo Município de
Planalto, na qualidade de representante legal da empresa, com poderes para representar
a empresa, elaborar a proposta, oferecer lances, assinar atas, interpor de recurso e

praticar todos os demais atos que se fizerem necessários.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Planalto - PR, 18 de Março de 2020.

Carlos Leandro Tschá

RG: 1.901.554-8 CPF; 638.493.059-53

Sócio Administrador Cf^

m SERVENTIA DISTRITAL DE PLANALTO - PR
Cüirtj A. (■»«„ ( ll'.Sr7SI) 000-rLASALT();l'R

uni.ni.i]u;tiijni'.iLtic.'.inlit U.íiflüASiS Í1J4
Selo Oigitaln°G?i<3.v!3B8".lvfW. Controle: çQHrU.ao<oêl
Consulíe em hnp;//fuiírper.eom.br
Reconheço por Semelhança a^ssratw^de CARLOS LEANDRO TSCHâ.
'OOOr FSrseiAFSeSJOSffw* Ciu fé^^analto-ParaRá. 18 de março
de 2020. Em Testenvtm^^^y .davèrdade
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CONCRECAW CONCRETOS LIDA EPP
.  CNPJ: 17.662.924/0001-56

SEGUNDA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
FLIM

SILVÉRIO ANTONIO DA ROSA, brasileiro, natural de C^)anema/PR,
nascido em 14A)9/1969, casado sob o regime de comunhão universal de
bens, com^iante, resid^te e domiciliado na cidade de Planatto/PR, à Av.
Porto Alegre, n" 865, cerrtro, CEP 85750-000, portador do RG 4.740.951-9
SSP/PR expedição em 19/D9/2016 e CPF 679.927.909-44.
CARLOS LEANDRO TSCHÁ, brasileiro, solteiro, natural de Capanema/PR,
nascido em 26/08/1962, engenheiro agrônomo, residente e domiciliado á
Rua Minas Gerais, n® 1403, centro, Capanema-PR, CEP 85760-000
portador do RG 1.901.554-8 SSP/PR expedição em 04/09/1980 e CPF
638.493.053-53. únicos sócios da Empresa CONCRECAW CONCRETOS
LTDA EPP. com sede na cidade de Planalto - PR, sito á Av. Rio Grande do
Sul. s/n, centro, CEP 85750-000, com contrato social arquivado na MM Junta
Comercial do Estado do Paraná sob o NIRE 41207545468 por despacho em
sessão de 22/02/2013 e única alteração contratual com contrato social
consolidado arquivado sob n® 20144272652 em despacho em sessão de
18/07/2014, inscrita no CNPJ sob n® 17.662.924/0001-56, resolvem alterar e
consolidar o contrato soaal e alteração, mediante as cláusulas e condições
que passam a reger a presente sociedade como segue:

PRIMEIRA: O ramo de atividades da sodedade passa a sen Fabricação de concreto
usinado de argamassa e de massa preparadas para construç^; Fabricação de artefatos
de cimento para uso na construção; Asfaltes preparados ou misturas behjminosas a
base de asfalto ou betume ("OUT-BACKS") utilizado principalmente para revestimento
de estradas (exceto asfalto de refinarias); Comércio atacadista de emulsâo asfáltica;
Comérdo atacadista de areia; Comércio varejista de areia e pedra britada.
SEGUNDA: O capital social de R$ 100.000,00(cem mil reais) passa a R$ 1.300.000,00
(um milhão e trezentos mil reais) divididos em 1.300.000 (um milhão e trezentas mil
quotas) de R$ 1,00 (um real) cada, cujo aumento de R$ 1.200.000,00 (um milhão e
duzentos mil reais) s^ integralizado da seguinte forma:
a) SILVÉRIO ANTONIO DA ROSA que possui 9.000 (nove mil) quotas de K5 1.00 fum
real) cada totalizando R$ 9.000.00 (nove mil reais) passa a ter 117.000 (cento e
dezessete mil) quotas de R$ 1,00 (um real) cada totalizando R$ 117.000,00 (cento e
dezessete mil reais) cujo aumento R$ 108.000.00 (cento e orto mil reais) será
integralizado com aproveitamento do saldo de lucros acumulados existente no Balanço
de 31.12.2016;
b) CARLOS LEANDRO TSCHÁ que possui 91.000 (noventa e um mil) quotas de R$ 1.00
(um real) cada totalizando R$ 91.000,00 (noventa e um ml! reais), passa a ter
1.183.000,00 (un milhão cento e oitenta e três mil) quotas de R$ 1,00 (ixn real) cada
totalizando R$ 1.183.000,00 (um milhão cento e oitenta e três mil reais) cxqo aumento de
R$ 1.092.000,00 (um milhão e noventa e dois mil reais) será integrali2ado com
aproveitamento do saldo de lucros acumulados existente no Balanço de 31.12.2016;
PARAGRAFO ÚNICO: Em virtude da modificação a Clausula do Capital passa a ter a
seguinte redação: O capital social é de R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil
reais) divididos em 1.300.000 (um milhão e trezentas mil) quotas de valcx" nominal de R$
1,00 (um real) cada uma, integralizado em moeda corrente do País, pelos sócios:

JUNTA COMEeDAL
DO Aarapw

CERTIFICO O REGISTRO RH 29/05/2017 10:23 SOB D* 2017244S570.
rsOTOCOLO; 172446570 DE 23/05/2017. CÓDIGO DE VBRiriCAÇÍD;
11701959972. HIRE: 412D754S468.
COSCRECAR COUCSETOS LTDJl - EPP

Li^rtad Bogus
SBCRBTÁRU-CERAL

CDRITIBA. 29/05/2017
wwv.a^r«Mlacil ,pc .gov.bc

A TmlidBde desta doctanoto, se U^ressa, rtee sujeito á coepcevsçto de mu «utaoticldede nos respectivos portais.
■  Informsrtdo seos respectivos códigos de vedflcaçlo
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CONCRECAW CONCRETOS LIDA EPP
.  CNPJ: 17.662.924/0001-56

SEGUNDA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
FL2/4

SOCIOS % QUOTAS CAPITAL R$
SÍLVERIO ANTONIO DA ROSA 09 117.000 117.000,00
CARLOS LEANDRO TSCHÂ 91 1.183.000 1.183.000,00
TOTAL 100 1.300.000 1.300.000.00
— — iiiaiiciauaa aa uaiiidia uausuuis» viguiiies quB nao coiiatrem

com as disposições do presente instrumento.
QUARTA: DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO: A vista da modificação ora ajustada,
os socios RESOLVEM, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social e
alterações, tomando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições
contidas no contrato primitivo e alterações que passam a ter a seguinte redação.

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
CONCRECAW CONCRETOS LTDA EPP

CNPJ/MF 17.662.924/0001-56
NIRE: 41207545468

CARTâRIO
QUINTANA

ANTONIO DA ROSA brasileiro, natural de Capanemaff^R, nascido em
14/09/1969. casado sob o regime de comunhão universal de bens, comerciante,
residente e domiciliado na cidade de Planalto/PR, à Av. Porto Alegre, n« 665, centro,
CEP 85750-000, portador do RG 4.740.951-9 SSP/PR expedição em 19^09/2016 e CPF
679.927.909-44.
CARLOS LEANDRO TSCHA brasileiro, sotteiro, natural de Capanema/PR, nascido em
26/08/1962, engenheiro agrônomo, residente e domiciliado à Rua Minas Gerais, n® 1403,
centro, Capanema-PR, CEP 85760-000. portador do RG 1.901.554-8 SSP/PR expedição
em IM/09/1980 e CPF 638.493.059-53, únicos sócios da Empresa CONCRECAW
CONCRETOS LTDA EPP, com sede na cidade de Planalto - PR, sito à Av. Rio Grande
do Sul, s/n, centro. CEP 85750-000, com contrato social arquivado na MM Junta
Comercial do Estado do Parar^á sob o NIRE 41207545468 por despacho em sessão de
22/02/2013 e única alteração contratual com contrato social consolidado arquivado sob
n® 20144272652 em ctespacho em sessão de 18/07/2014, insc^a no CNPJ sob n'
17.662.924/0001-58 resolvem alterar e consdidar o contrato social e alteração, mediante
as cláusulas e condições que passam a reger a presente sociedade como segue;
PRIMEIRA A sociedade gira sob o nome empresarial CONCRECAW CONCRETOS
LTDA EPP.

SEGUNDA: A sociedade tem sua sede na Av. Rio Grande do Sul, s/n. Centro. Planalto-
PR, CEP 85750-000.
terceira o ramo de atividades da sociedade passa a ser Fabrícoção de concreto
usinado de argamassa e de massa preparadas para construção; Fabricação de artefatos
de cimento para uso na <»nstrução; Asfatlos preparados ou misturas betuminosas a
base de asfalto ou betume ("OUT-BACKS") utilizado principalmente para revestimento
de estradas (exceto asfalto de refinarias); Comércio atac:adista de emulsão asfáltica;
Comércio atacadista de areia; Comércio varejista de areia e pedra britada.

Cf^

Jl*aA COMERCIAI
DORARANA

CaSRimCO o registro em 29/a5/20n 10:23 SOB »• 20172446570.
EROtOCOLO: 172446570 DB 23/05/2017. CÓBIGO BE VERIFICAÇÃO-
117Q1959S72. EIBE: 41207S4S468,
CCMQtECkH COHCRETOS LTDA - EPP

SECRETÁRIA-GSRXL
CÜRITIBA, 29/05/2017

«rww. .pr .gov.br

A validade deste docu^nto, se ispnsae, fica sujeito à ceeçrowaçáo de sua «uteo ti cidade nos respectivos portais.
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CONCRECAW CONCRETOS LIDA EPP
.  CNPJ: 17.662.924/0001-56

SEGUNDA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
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QUARTA: O capital social integralizado em moeda Mírente do país de R$ 1.300.000,00
(um milhão e frazentos mil reais), divididos em 1.300.000 (um milhão e trezentos mil)
quotas de R$ 1,00 (um real) cada uma, fica assim distribuído entre os sócios:

SOCIOS % QUOTAS CAPITAL R$
SILVERIO ANTONIO DA ROSA 09 117.000 117.000,00
CARLOS LEANDRO TSCHÀ 91 1.183.000 1.183.000.00
TOTAL 100 1.300.000 1.300.000.00

.. ••Mww 9tl1 C OVU Ut? UtlloU^U W

indeterminado.

sócios declaram conhecer a situação econômica financeira da sociedade,
assumindo o Ativo e Passivo da mesma forma ficando sub-rogado nos direitos e
obrigações decorrentes deste instrum^o.
SETIIiM: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas á
terceiros sem o ccmsenlimenlo dos outios sócios, a qu^ fica assegurada, em igualdade
de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda,
formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.
OITAVA: A responsabilidade de cada sócio é resbita ao valor de suas quotas,[
respondem solidariamente pela integralização do capital social.
NONA: A administração da sociedade catará ao sócio CARLOS LEANDRO TSCHÁ.
individualmente, cchti os poderes e atribuições de administrador, autorizado ao uso do
nome empresanal, vedada, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou
assumir obrigações seja em favor de quaisquer quotistas ou de terceiros, bem como
onerar ou alienar bens imóveis da sodedade, sem autori2raçâo do outro sócio.
DÉCIMA: O administrador declara sob as penas da lei de que não está impedido de
exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação
cnminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que
tefTiporarianente. o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação,
peita ou suborno, concussão. peculato, ou contra a economia popular, ojntra o sistema
financeiro riacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de
consumo, fé publica, ou a propriedade.
DECIMA-PRIMEIRA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o
administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à
elaboração do inventario, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico,
crendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.
DÉCIMA SEGUNDA Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social, os
sócios deliberarão sobre as contas e desi^arão administrador quando for o caso.
DÉCIMA TERCEIRA A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiai ou
OL^a dependência, mediante afteração contratual assinada por todos os sócios.
DÉCIMA QUARTA: Os sócbs poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a
título de "pró-tabore". observadas as disposições regulamentares pertinentes.

cr~

JllhTU COMeRQAL
DOPAKANA'

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/0S/2017 10:23 SOB íl° 20172446570.
ÍBOTOCOtO; 172446570 DE 23/05/2017. CÓDIGO DE VERiriCAÇÍO;
11701959972, HIRE-. 41207545460.
COHCBECAH COHCRETOS LTDA - EPP

Idbartad
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C0BITIRX. 29/05/2017
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CONCRECAW CONCRETOS LIDA EPP
-  CNPJ: 17.662.924/0001-56

SEGUNDA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
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DÉCIMA QUINTA; Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuara suas
atividades com os herdeiros, sucessores e o irx^apaz. Não sendo possível ou inexistindo
interesse destes ou do sócio remanescente, o valOT de seus haveres será apurado e
liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada
em balanço 6SF>^ialmente levantado.
PA^GRAFO ÚNICO: O mesmo procedimento será adotado an outros casos que a
sr^edade se resolva ̂  relação a seus sócbs.
DÉCIf^ SEXTA Fica eleito o foro da Comarca de Capanema-PR, para o exercido e o
cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.
E por assim estarem Justos e de acordo, afinam o presente instrumento em 01 (uma)
via. ^ '

Planafto-PR, 10 de Maio de 2017.

IcJStõaio
I tamHTAN-*.,

CARLOS LEANDRO TSCHÁ
Sócio Administrador

IJUNTA COMEROAL
OOTARAMA

CKRTIFICO O REGISTRO EH 29/05/2017 10:23 SOB «' 20172446S70.
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CONCRECAW CONCRETOS LTDA ME
CNPJ: 17.662.924/0001-56

TERCEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

SILVÉRIO ANTONlO DA ROSA brasileiro, nascido em
14/09/1969, casado sob o regime de comunhão universal de
bens, comerciante, residente e domiciliado na cidade de
Planalto PR. à Av. Porto Ale^, rf 865, centro. CEP
85750000, portador do RG 4740951-9 SSP/PR e CPF
679.927.909^.

CARLOS LEANDRO TSCHÂ, brasileiro, solteiro, nascido em
Capanema-Pr, em 26/08/1962, engenheiro agrônomo,
residente e domiciliado à Rua Minas Gerais, n® 1403, centro,
Capanema-PR. CEP 85760-000, portador do RG 1.901.554^
8 SSP/PR e CPF 638.493.059-53, únicos sócios da Empresa
CONCRECAW CONCRETOS LTDA ME, com sede na
cidade de Planaito - PR, sito à Avenida Rio Grande do Sul,
s/n, centro, CEP 85750-000, registrada na Junta Comerciai
do Estado do Paraná, sob o NIRE 41207545468 por
despacho em sessão de 22/02/2013 e última alteração
contraUjal e com contrato social consolidado arquivada na
MM Junta Comercial do Estado do Paraná, por despacho em
sessão sob n® 20172446570 em 29/05/2017, inscrita no
CNPJ sob n® 17662924/0001-56 resolvem alterar o contrato
social consolidado com a constituição de uma filial como
segue;

CLÁUSULA PRIMEIRA: Os sócios resolvem constituir uma filial da sodedade com
início apartir desta data, com sede na Rodovia PR-182, KM 92 em Alto Boa Vista _-
município de Realeza/RR, CEP 85770-000.
CLÁUSULA SEGUNDA: O Objeto Social da filial é o mesmo da matriz sendo
Fabricação de concreto usinado de ar^massa e de massa preparadas para
construção; Fabricação de artefetos de dm«Tto para uso na construção; Asfaltes
preparados ou misturas betuminosas a base de asfalto ou betume ('OUT-BACKS')
utilizado principalmente para revestimento de estradas (exceto asfalto de r^arias);
Comérdo atacadista de emutsão asfáltica; Comércio atacadista de areia; Comércio
varejista de areia e pedra britada.
CLÁUSULA TERCEIRA: O Capital Social atribuído a fílial será de R$ 300.000,00
(trezentos mil reais) divididos em 300.000 (trezentas mil) quotas no valw de R$ 1,00

forma do Capital da Matriz ou sendo:
SOCiOS % QUOTAS CAPITAL R$

SILVERIO ANTONlO DA ROSA 09 17.000 17.000,00
CARLOS LEANDRO TSGHA 91 283.000 283.000,00
TOTAL 100 300.000 300.000.00 (jcr

iOite OOMltCUO.
OO PARANA

A vaXidAdA d«ata docoMota,
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CONCRECAW CONCRETOS LTDAME
CNPJ: 17.662.924/0001-56

terceira alteração do contrato social

quarta Permanecem inalteradas as demais cláusulas rântes que
nao colidirem com as disposições do presente instrmiento.

E^por assim estarem justos e de acordo, assinam o presente instrumento em 01 (uma)

Realeza-PR, 29 de Mab de 2017.

SILVÉRIOA

CARLOS LEANDRO TSCHÁ
Sódo Administrador

T/iSEtIONASÜiSREGISrRacmt 'Oàmbcssisid
a<UgEDEPLAKUTQ-CDtUtaiOEaPWISU-fC OMÍSÃ
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JU^tA CO.UERCIAL
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CSBTXPICO O JiieiSIBO SM OS/OE/2017 09i4B SOB »' 41901CBX$<7.
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CompraraitedeInscriçàDecteatuaçSoCadastrd

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Connra os dados de identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE MSCRIÇAO
17.662.924/0002>37
FILIAL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE «eERTURA

05/0612017

NCUEaiPRESARMl.

COHCRECAW CONCRETOS LTOA . EPP

TtrUlO 00 ESTABELECWEHTO (NOME DE FANTASIA)
COHCRECAW FILIAL REALEZA

COOCOEOESCRlÇAOOAATlVIDADeECONOMIOAPRINCPAi.
23J0-3-IK - Prepaf»cBO da nassa do concreto e argama»»» pata conttfução

COOieOEDESCRÇAO DASATMCADES ECONOMCAS SECUNDARIAS

^  M artefatos «te cimento para uso na construção
outros produtos de minerais nlo^etálicos não especificados anleriorTnente
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CAW

PREGÃO PRESENCIAL N" 005/2020

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: CONCRECAW CONCRETOS LIDA EPP.

CNPJN°: 17.662.924/0001-56

ENDEREÇO: AV. RIO GRANDE DO SUL FONE: 46 3555-1549

MUNICÍPIO: PLANALTO EST. PARANÁ

O representante legal da empresa CONCRECAW CONCRETOS LTDA EPP, na

qualidade de Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO
PRESENCIAL N° 005/2020, instaurado pelo Município de Planalto, declara para fins

de direito que a referida empresa cumpre plenamente os requisitos de habilitação

exigidos no respectivo edital de licitação.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Planalto, PR, 18 de Março de 2020.

Carlos Leandro Tscha

RG: 1.901.554-8 CPF: 638.493.059-53

Sócio Administrador 0^

^7.662.924/0001-561
CONCRECmONCRETOS LTDA4(E

,  Av Rio Grande do Sul-Centio
1^.750-000 - Planalto • Parand j
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CAW

PREGÃO PRESENCIAL N" 005/2020

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

RAZÃO SOCIAL: CONCRECAW CONCRETOS LIDA EPP.

CNPJN°: 17.662.924/0001-56

ENDEREÇO: AV. RIO GRANDE DO SUL FONE: 46 3555-1549
MUNICÍPIO: PLANALTO EST. PARANÁ

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade de PREGÃO
PRESENCIAL N° 005/2020, por seu representante, declara, na forma e sob as penas
impostas pela Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e demais legislação pertinente,
que, nos termos do § 6° do artigo 27 da Lei n° 6.544, de 22 de novembro de 1989,
encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à
observância do disposto no inciso XXXllI do artigo 7° da Constituição Federal.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Planalto, PR, 18 de Março de 2020.

Cf^

Carlos Leandro Tschá

RG: 1.901.554-8 CPF: 638.493.059-53

Sócio Administrador

fÍ7.662.924/00Ü1-56l

CONCRECAW CONCRETOS LTDA-ME

.  Av Rio Grande do Sul • Cenbo
185.7504)00 - Plípfli»-» • Paraná
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CAW PREGÃO PRESENCIAL N" 005/2020

ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE
PROPOSTA

Carlos Leandro Tschá como representante devidamente constituído da
CONCRECAW CONCRETOS LTDA EPP CNPJ N°: 17.662.924/0001-56,doravante

denominado licitante, para fins do disposto no item do Edital, declara, sob as penas da

lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que

• A proposta apresentada para participar do Pregão Presencial n° 005/2020 foi

elaborada de maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer
outro participante potencial ou de fato deste Pregão, por qualquer meio ou por qualquer
pessoa;

• A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão

Presencial n° 005/2020 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro

participante potencial ou de fato deste Pregão, por qualquer meio ou por qualquer
pessoa;

• Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de

qualquer outro participante potencial ou de fato da CONCRECAW CONCRETOS

LTDA - EPP quanto a participar ou não da referida licitação;
• Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Presencial n°

005/2020 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou
discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato deste Pregão antes da
adjudicação do objeto da referida licitação;

• Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Presencial n®
005/2020 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou

recebido de qualquer integrante do Instituto Nacional do Seguro Social antes da abertura
oficial das propostas; e

• Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém
plenos poderes e informações para firmá-la.

Planalto, PR, 18 de Março de 2020.

Carlos Leandro Tschá

RG: 1.901.554-8 CPF: 638.493.059-53

Sócio Administrador ^7.662.924/0001-56^
CONCRECAWCONCRETOS LTDA-ME

Av Rio Grande do Sul - Centro

35

185.750-000 - Planalto - Paraná [
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CAW

PREGÃO PRESENCIAL N" 005/2020

ANEXO VI - Declaração de enquadramento em regime de tributação de

Mícroempresa ou Empresa de Pequeno Porte (na hipótese do licitante ser uma ME

ou EPP)

RAZÃO SOCIAL: CONCRECAW CONCRETOS LTDA EPP.

CNPJN°: 17.662.924/0001-56

ENDEREÇO: AV. RIO GRANDE DO SUL FONE: 46 3555-1549

MUNICÍPIO: PLANALTO EST. PARANÁ

O representante legal da empresa CONCRECAW CONCRETOS LTDA EPP, na

qualidade de Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO
PRESENCIAL N° 005/2020, instaurado pelo Município de Planalto, declara para todos
os fins de direito que estou(amos) sob o regime de microempresa ou empresa de

pequeno porte, para efeito do disposto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de

2006 LC 147/2014.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Planalto, PR, 18 de Março de 2020.

Carlos Leandro Tscha

RG: 1.901.554-8 CPF: 638.493.059-53 ^
Sócio Administrador

^7.662.924/0001-561

CONCRECAW CONCRETOS LTDA-ME

Av Rio Grande do Sul • Céntro

|85.7.6fl-CT. - - Paraná |
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ü ü E 5irm^-SiCRETA||^DA:M
DEPARTAMENTO^DE.REGISTRO EMPRESARIAL EÍIliJTECRACAO

■k-Ki
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Oa(a de (nlcío

de Atividade

22/02/2013

CERTIDÃO SIMPLIFICADA páqlna: 001/ 001
Certificamos que as Informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes
na data da sua expedição.

Nome Empresarial ~

CONCRECAW CONCRETOS LTDA • EPP

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

^"npj" " Data de Arquivamento do
Empresas • NIRE (Sede) Constitutivo
41 2 0754646-8 17.662.924/0001-66 22/02/2013

Endereço Completo {l.ogradouro, N" e Complemento, Bairro, Cidade, UF CEP)
AVENIDA RIO GRANDE DO SUL. SN, CENTRO, PLANALTO, PR, 85.750-000
Objeto Social
Fabricação de concreto usinado de argamassa e de massa preparadas para construção; Fabricação de artefatos de
cimento para uso na construção; Asfaltos preparados ou misturas betuminosas a base de asfalto ou betume (iOUT-
BACKSi) utilizado principalmente para revestimento de estradas (exceto asfalto de refinarias); Comércio atacadista de
emulsâo asfáltíca; Comércio atacadista de areia; Comércio varejista de areia e pedra britada.
Capital: R$ 1.300.000 00

(UM «TILHAOE TREZENTOS »«L REAIS) ' " EmpSfR'"]," Port.
(Lei n° 123/2006)

Prazo de Duração

Capital Integrallzado; RS 1.300.000,00
(UM MILHÃO E TREZENTOS MIL REAIS) Empresa de pequeno porte

Indeterminado

Sócios/Participação no Capltal/Espé,cle de Sócio/Adminlstrador/Término do Mandato
Nome/CPF ou CNPJ .. _ . . .

PartIciPacao no
Nome/CPF ou CNPJ

capital /RSl Espécie de sacio

1.163.000,00 SOCIO

117.000,00 SOCIO

CARLOS LEANDRO TSCHA

636.493.059-53

SILVERIO ANTONIO DA ROSA

679.927.909-44

Último Arquivamento

Data: 05/06/2017 'Número: 41901881667

Ato: ALTERAÇÃO

Evento (S): ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE

Flllal(als) nesta Unidade da Federação ou fora dela

1  • NIRE: 41 9 0168156-7 CNPJ: 17.662.924/0002-37

Endereço Completo (Logradouro, N" e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP, Pais)
RODOVIA PR 182. KM 92. ALTO BOA VISTA, REALEZA. PR, 85.770-000, BRASIL

CAPANEMA - PR, 20 de setembro de 2019
19/512910-5

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA

SECRETARIO GERAL

Término do

Administrador Mandato

Administrador XXXXXXXXXX

xxxxxxxxxx

situação

REGISTRO ATIVO

Status

XXXXXXXXXXXXXXJCXXX

CONFERt COft/i
O ORIGINAL

Data lÍM/s^^

ASSINATURA

Carta Estofenl FeM
RO: 3>163.294-4/PR

JUNTA COMEilCíAl DO PARANÁ
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Prefeitura Municipal de Planalto - 2020
Relatório de Lances dos Fornecedores

Pregão 5/2020

Pásinal

Oqap aqijsrçâooeccncfao

Lw oooi hot CC01 •Cow«oiía(iaifccomfCK20MPA,ia«éKfe®eamoiw»Wi«AÍí«"
Fornacai»- Se99 CONCRÉCAWCÒNCRETOS LTDA
Rodada

Lance Irtcial

1

Vcricr

310.00

310,00

2  310CO

, «BrtOqB Cot^usiní<laçomFCIÇ25MPA.I)entissa>eOTnofr«»«tíu«<»««8
Forneeaior SSSS bONCRECAWCONCRETOS LTDA
Rosada Vdv

Lsnce lf»cjal 320.CO

1  320,00

2  320.CO

MtaModeiR

CONCRECAW

MareaModela

CONCRECAW

ISQCO

Vaneador

OuvüMdK 2(010)

Vancador

CEZAR AUOJSI3 SOARES

CONCRECAW CONCRETOS LTDA
MARLCN VINiaOS STBTaiS

'"VoCüUri "S.P. & Ljr^aA'^ >
TACIA SAftDTMA ficru MAi tucVT WCARU StSRINA RECH MAUNSKI FERNANQA SCHERER

Membro
MAR2K

Membro

IVO BAGOO

Membro
JUUANA SCHER» KOBS

Membro
EDSON RICARDO GOMQ

Memtio

Emiiira çcr: Caria Setrina Recfi Malirah, na wrsâo 55241

iaTO202015.1735
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CAtXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do
FGTS -CRF

Inscrição:
Razão Social:

Endereço:

17.662.924/0001-56

CONCRECAW CONCRETOS LTDA EPP

AV RIO GRANDE DO SUL SN/ CENTRO / PLANALTO / PR / 85750-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei
8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima
identificada encontra-se em situação reguiar perante o Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das
obrigações com o FGTS.

Validade:06/03/2020 a 04/04/2020

Certificação Número: 2020030603230300575220

Informação obtida em 17/03/2020 18:14:28

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

C7^
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02/08/2019

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

Nome: CONCRECAW CONCRETOS LTDA

CNPJ: 17.662.924/0001-56

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
nâo constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da üniâo (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se á situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212. de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada â verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http;//rfb.gov.br> ou <http:/AAww.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:18:07 do dia 29/05/2019 <hora e data de Brasflia>.
Válida até 25/11/2019/

Código de controle da certidão: 2A31.7D8F.1A00.2BB9
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

N» 021663802-30

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 17.662.924/0001-56
Nome: CONCRECAW CONCRETOS LTDA EPP

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não

registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
, natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 15/07/2020 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet

Orr-

Página I da 1

Emitido ida Iniemet Pública (17/03/2020 18:10:00}



Prefeitura Municipal de Planalto
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

NEGATIVA

N" 17651 /2020

IMPORTANTE:

1. FICA RESSALVADO 0 DIREITO DA
FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS
CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO

REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO
NESTA CERTIDÃO.
2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE
ATÉ 16/05/2020, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

REVENDO OS ARQUIVOS E REGISTROS, CERTIFICAMOS QUE: O CONTRIBUINTE NADA
DEVE À FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL RELATIVO A EMPRESA MENCIONADA ABAIXO.

Planalto, 17 de Março de 2020

REQUERENTE: CONCRECAW CONCRETOS
LTDA-EPP

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:
C2HJF2QETMC4X8MQ75

FINALIDADE: CONCORRÊNCIA / LICITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: CONCRECAW CONCRETOS LTDA

INSCRIÇÃO EMPRESA CNPJ/CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL ALVARA

11662 17.662.924/0001-56 90624728-36 1397

ENDEREÇO

AV RIO GRANDE DO SUL, S.N - TERREO - CENTRO CEP: 85750000 Planalto - PR

CNAE/ATIVIDADES
Preparação de massa dc concreto e argamassa para construção, Fabricação de artefatos de cimento para uso na

construção

cr^
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ

COMARCA DE CAPANEMA

CARTORIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
AV. PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA N" 1212 • CENTRO

CAPANEMA/PR - 85760000

TITULAR

DIRCE STEVENS FACCIO

JURAMENTADO

VÍTOR HUGO PAGNO

Certidão Negativa
Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos

de distribuição CÍVEL (Cível, Precatória. Precatória Especial, Juizado Especial) A-
ções: CONCORDATA E fALENCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL sob minha guarda
neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

CONCRECAW CONCRETOS LTDA - EPP
CNPJ 17.662.924/0001-56, no período compreendido desde 14/07/1989, até a pre
sente data.

CAPANEMA/PR, 17 de Malico de 2020, 13:44:36

VÍTOR HUSO AGNO

PODER JUDiCIÁRiO
Juízo do Dirolto da Comarca de

Capanema - Estado do Paraná
Av. Patiflot de Souza, 1212

Caitôriffdo Cortador, Distribuidor, Partidcn*,
DepoGltário Público g Avaliador Judicial

CNPJ 01.259.16-1/0001^7

Dtrce Stavens Faceto • ISutar

Custas = RS 48, 95

Página 0001/0001

CríaçSo da Comarca 2S. 11.1967

CONFERE COM
O ORIGINAL

nata N /jQjÇ

ASSINATURA

^exrooJTiCto



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO éjSped
cchUbi

Entidade: CONCRECAW CONCRETOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

Número de Ordem do Livro: 6
CNPJ: 17.662.924/0001-56

Nome Empresarial

NIRE

CNPJ

^^mero de Ordem

Natureza do Livro

Municipio

Data do arquivamento dos atos
constitutivos

Data de arquivamento do ato de
conversão de sociedade simples em
sociedade empresária

Data de encerramento do exercido social 31/12/2010

Livro Diário

TERMO DE ABERTURA

CONCRECAW CONCRETOS LTDA

,41207545468

17.662.924/0001-58

 Geral

Planalto

22/02/2013

Quantidade total de linhas do arquivo
digital 9671

Nome Empresarial

Natureza do Livro

Número de ordem

': "• í : :í^-uTERMO,DEENGERRAMENTO'

CONCRECAW CONCRETOS LTDA

Livro Diáilo Geral

6

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

Data de inicio

Data de término

9871

01/01/2018

31/12/2018

Este reialório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 6.0.4 do Visuaíizador

cr^

CONFERE COM
O original

Página 1 de 1
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CONCRECAW CONCRETOS LTDA
Sage Contabílíclade Balanço Patrimonial

Consolidação: Empresa

PAGINAS: 2
Data: 20/05/2019

Hora: 10:37:20

Grau: 4 Encerrado em: 31/12/2018

ATIVO

CIRCULANTE

DISPONIBILIDADES
CAIXA

ADIANTAMENTOS
ADIANTAMENTOS DIVERSOS

ESTOQUES

ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVENDA

ATIVO NÃO CIRCULANTE
IMOBILIZADO
BENS TANGÍVEIS PRÓPRIOS

2.438.302,29
650.981,65
499.631,58
499.631,58

1.350,07
1.350,07

150.000,00

150.000,00

1.787.320,64
1.787.320,64
1.787.320,64

TOTAL DO ATIVO

PASSIVO

CIRCULANTE

FORNECEDORES
FORNECEDORES NACIONAIS

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
CONTA CORRENTE
FINANCIAMENTOS

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
FOLHA DE PAGAMENTO COLABORADORES
PROVISÕES E ENCARGOS
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE RECEITAS

PATRIMÔNIO LiQUIDO
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
LUCRO/PREJUÍZO ACUMULADO

TOTAL DO PASSIVO

2.438.302,29

2.438.302.29

2.438.302,29
636.407,30

7.994,00
7.994,00

555.555,73
274.291,73
281.264,00

44.865,74
17.479,36
5.693,33

21.693,05

27.991,83
2.364,80

25.627,03

1.801.894,99
1.300.000,00
1.300.000,00

501.894,99
501.894,99

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação
apresentada, encerrado em 31/12/2018, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R$
2.438.302,29 (dois miihões, quatrocentos e trinta e oito mil, trezentos e dois reais e vinte e nove centavos).

CARLOS LEANDRO TSCHA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 638.493.059-53

ELDO BLU

CRC 0r7369O1

ESCRITÓRIO BLUME FONE 046 3552-1288

CONFERE COiv
O ORlGliNAi

DataJS-^fí;^
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CONCRECAW CONCRETOS LIDA
Sage Contabilidade

ORE

CNPJ; 17.662.924/0001-56
Consolidação: Empresa

Grau: 4

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

RECEITA BRUTA
RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA
TRIBUTOS SOBRE VENDAS

RECEITA LÍQUIDA

CUSTOS

CUSTOS DE produção
MATERIAIS E SERVIÇOS DIRETOS
CUSTOS INDIRETOS

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS
ESTOQUE FINAL DO EXERCÍCIO

CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS
MATERIAIS E SERVIÇOS DIRETOS

DESPESAS COMERCIAIS
DESPESAS COM PESSOAL

DESPESAS ADMINISTRATIVAS
DESPESAS COM OCUPAÇÁO
DESPESAS GERAIS

RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS

RECEITAS FINANCEIRAS
RECEITAS FINANCEIRAS

DESPESAS FINANCEIRAS
DESPESAS FINANCEIRAS

RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

\RLOS LEANDRO TSCHA
SÔCIO ADMINISTRADOR
CPF 638.493.059-53

PÁGINAS: 3
Data: 20/05/2019
Hora: 10:38:33

Período: 01/2016 a 12/2618

3.325.236,16

3.325.236,16
3.325.236,16

374,534,84

374.534,84
374.534.84

2.950.701.32

1.231,842,46

1.329.703,70
1.321.431,45

8.272,25

-134.891.05

15.108,95
-150.000,00
37.029,81

37.029,81

LUCRO BRUTO
1 71R RRft RR

•

DESPESAS OPERACIONAIS
1.243.333.BR

1.243,333,88
446.974,16
446.974,15
796.359,72
34.791,95

761.567,77

47S.S24.98

557,25

557,25

43.325,30
43.325,30

432.755,93

432.756,93

ELDO BtUME

CRSJ)1736801

CONFERE COM

O ORIGINAL

jpat^S.

ASSINATURA

ESCRITÓRIO BLUME FONE 046 3552-1288

cr^



CONCRECAW CONCRETOS LTDA
Sage Contabilidade

CNPJ: 17.662.924/0001-56

Consolidação: Empresa

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Método: indireto

PAGINAS: 4

Data: 20/05/2019

Hora: 10:40:47

Período: 01/2018 a 12/2018

Conta Descrição

1  OPERACIONAIS

1 001 Lucro/Prejuizo liquido do exercido
1.005 DEPRECIAÇÃO
1-010 CLIENTES

1.011 RECEBIMENTO DE JUROS
1.012 CRÉDITOS tributários
1.015 ESTOQUES
1.016 OUTROS ATIVOS
1.020 FORNECEDORES
1.021 PAGAMENTO DE IMPOSTOS
1.022 PAGAMENTO DE SALARIOS
1.023 PAGAMENTO DE JUROS
1.024 PAGAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS
1.025 OUTROS PASSIVOS.

2  INVESTIMENTO
2.001 ATIVO IMOBILIZADO
2.005 INVESTIMENTOS

3  FINANCIAMENTO
3.001 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
3.002 AUMENTO DE CAPITAL
3.003 DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS
3.005 INTEGRALIZAÇÕES DE CAPITAL

Valor

331.885,63
432.756,93

0,00
0,00
0,00
0,00

-150.000,00
0,00

5.054,80
20.901,21
23.172,69

0,00
0,00
0,00

-163.459,00
• 163.459,00

0,00

-238.491,96
•238.491,96

0,00
0,00
0,00

Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa

Disponibilidades
No inicio do Período
No final do Período

Variação

CWí1d3§lEANDR0 TSCHA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 630.493.059-53

-70.065,33

568.606,51
499.631,58

-68.974,93

jl|il I iiei ■

CONFERE COM
O ORIGINAL

Orrr
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ASSINATURA

ESCRITÓRIO BLUME FONE 046 3552-1266
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CONCRECAW CONCRETOS LTDA
Sage Contabilidade Notas Explicativas

Consolidação: Empresa

Página: ^
Data: 20/05/2019

Hora: 10:44:19

Más/Ano: 12/2018

Estabelecitnento: 01 - CONCRECAW CONCRETOS LTDA -17.662.924/0001-56

Notas Explicativas Gerais

i  CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

CQM^^^^Fnf LTDA - EPP Ê UMA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA,
DE wSqa nr PLANALTO/PR, TENDO COMO OBJETO SOCIAL PREPARAÇÃO
22/0^2^3 ^Ot^CRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUÇÃO, COM INÍCIO DE ATIVIDADES EM
2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÃBEIS

CONTÁBEIS FORAM ELABORADAS EM CONSONÂNCIA COM OS DITAMES DO

eÍSnadS? na FUNDAMENTAIS DE CONTABILIDADE E DEMAIS PRÁTICASEMANADAS DA LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA BRASILEIRA.

3) PRINCIPAIS PRATICAS CONTAbEIS
3.1) APLICAÇÕES FINANCEIRAS
A EMPRESA NÃO PARTICIPA EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS;
3.2) DIREITOS E OBRIGAÇÕES

vSarftFF^MnMP^DÍL VALORES HISTÓRICOS, ACRESCIDOS DAS CORRESPONDENTESVARIAÇÕES MONETÁRIAS E ENCARGOS FINANCEIROS, OBSERVANDO O REGIME DE COMPETÊNCIA;
j.J) IMOBILIZADO

AQUISIÇÃO, DEDUZIDO DA DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
CALCULADA PELO MÉTODO LINEAR.
4) AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL
A EMPRESA NUNCA EFETUOU AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL.
3.5) INVESTIMENTOS EM EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS

CAPITAL SOCIAL DE OUTRAS SOCIEDADES.

REGIME DO SIMPLES NACIONAL E CONTABILIZA OS ENCARGOS
TRIBUTÁRIOS PELO REGIME DE COMPETÊNCIA.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
CONTA COM UM PASSIVO, COM EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS NO VALOR DE R§

555.555,73 (QUINHENTOS E CINQÜENTA E CINCO MIL QUINHENTOS E CINQÜENTA E CINCO
REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS).

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS
NÃO HÁ PASSIVO CONTINGENTE REGISTRADO OONTABILMENTE, TENDO EM VISTA QUE OS
ADMINISTRADORES DA EMPRESA, ESCUDADOS EM OPINIÃO DE SEUS CONSULTORES E
ADVOGADOS, NÃO APONTAM CONTINGÊNCIAS DE QUAISQUER NATUREZAS.

(CEM MIL REAIS), TOTALMENTE INTEGRALIZADO,

6) CAPITAL SOCIAL
O  CAPITAL SOCIAL É DE RS 100.000,00
APRESENTANDO A SEGUINTE COMPOSIÇÃO:

NOME DO SÓCIO - PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL
-SILVERIO ANTONIO DA ROSA -9%
-CARLOS LEANDRO TSCHA -91%

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO
A EMPRESA NÃO CONTA COM PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS.

8) EVENTOS SUBSEQUENTES
OS ADMINISTRADORES DECLARAM A INEXISTÊNCIA DE FATOS OCORRIDOS SUBSEQÜENTEMENTE
A  DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO QUE VENHAM A TER EFEITO RELEVANTE SOBRE A
SITUAÇÃO PATRIMONIAL OU FINANCEIRA DA EMPRESA OU QUE POSSAM PROVOCAR EFEITOS
SOBRE SEUS RESULTADOS FUTUROS.

CAPANEMA, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

exTooroo-o.^

CONFERE COM
O ORIGINAL

ESCRITÓRIO BLUME FONE 046 3552-1288

ASSINATUfiA



Página 1 de 1

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONCRECAW CONCRETOS LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 17.662.924/0001-56

Certidão n": 6768763/2020

Expedição: 17/03/2020, às 18:35:20
Validade: 12/09/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que CONCRECAW CONCRETOS LTDA

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n°

17.662.924/0001-56, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores

Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias

anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa juridica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

(JYT
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construtora

CASAGRANDE

CONSTRUTORA CASAGRANDE LTDA
AV. CAXIAS DO SUL, 660, SALA 02,
CENTRO, PLANALTO-PR

ATESTADO DE CAPACTDAnF, TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de
desempenho e atestado de fornecimento, que a empresa CONCRECAW CONCRETOS
LTDA EPP inscrita no CNPJ sob o n° 17.662.924/0001-56, estabelecida na Rua Av. Rio
Grande Do Sul (Final) SN, Centro da cidade de Planalto, Estado do Paraná, prestou
fornecimento de material à CONSTRUTORA CASAGRANDE LTDA, CNPJ n"
06.125,716/0001-00, nas quantidades:

500 M' Concreto Usinado com FCK 20 MPA com bombeamento mecânico;
500 Concreto Usinado com FCK 25 MPA com bombeamento mecânico;
1,500 TON C.B.U.Q (Concreto betuminoso usinado a quente produzido com CAP 50/70
faixa C),

Material fornecido no período de 02 (dois) anos para uso e consumo em construções e obras
de Engenharia e infraestrutura em geral.

Registramos, ainda, que os materiais acima referidos apresentaram uma boa qualidade nestes
02 (dois) anos de negociação, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada
constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Cassa

Engen;
CREa-pr

Planalto PR, 15 de Setembro de 2018.

1)6.125.716/0001-001
CONSTRUTORA CASAGRANDE

LTDA-ME

AV. CAXIAS DO SUL. 6fl0 - SALA 02
CENTRO

^ 88750000 - PLANALTO - PR j

THEU RANDE RIZZl

TRABALHO
75

122737/D

ENG. Cl

CONFERE COM
O ORIGINAL

DataJÂ-zXB.

ASSIMATDRA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO

17.662.924/0001-56
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO data DE abertura

22/02/2013
MATRIZ CADASTRAL

NOME EMPRESARIAL

CONCRECAW CONCRETOS LTDA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
CONCRECAW CONCRETOS

PORTE

EPP

CODIGOE DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL " '
23.30-3-05 • Preparação de massa de concreto e argamassa para construção

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
23.S9-1-99 - Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especiricados anteriormente
46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente
46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
47,44-0-04 • Comércio varejista de cai, areia, pedra britada, tijolos e telhas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2^- Sociedade Empresária Limitada

LOGr\--úOURO

M RIO GRANDE 00 SUL
NUMERO

SN

COMPLEMENTO

TERREO

CEP

85.750-000

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO
município

PLANALTO

UF

PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

CAW@WLN.COM.BR
TELEFONE

(46) 3555-1549

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFRl
• ***•

situaçAo cadastral

ATIVA
data da smjAçAo cadastral

22/02/2013

MOTIVO DE SITUAÇAO CADASTRAL

SITUAÇAO ESPECIAL DATA DA SITUAÇAO ESPECIAL
«**•••••

provado pela Instrução Normativa RFB n® 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

imitido no dia 17/03/2020 às 18:38:49 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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CONCRECAW CONOtETOS LTDA EPP
CNPJ: 17.662.924/0001-56

SEGUNDA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
IL 1/4

SILVÉRIO W^ÍTONIG DA ROSA brasiteiro. natural de Capanema/PR,
TOscido em 14/09/1969, casado sob o regime de comunhão universal de
bens, comerciante, residente e domiciiiado na cidade de Planalto/PR à Av
Porto Alegre, n" 885, centro. CEP 85750000, portador do RG 4.740.951-9
SSP/PR e)^)edição em 19AD9/2016 e CPF 679.927.909-44.
CARLOS LEANDRO TSCHÁ, brasileiro, solteiro, natural de Capanema/PR.
nascido em 26/08/1962, engenheiro agrônomo, residente e domiciliado à
Rua Minas Gerais, 1403, c&rúro, Capanema-PR. CEP 85760-000.
portador do RG 1.901.554-8 SSP/PR expedição em 04/09/1980 e CPF
638.493.059-53. únicos sócios da Empresa CONCRECAW CONCRETOS
LTDA EPP, com sede na cidade de Planalto - PR, sito à Av. Rio Grande do
Sul, s/n, centro, CEP 85750-000, com contrato social arquivado na MM Junta
Comercia! do Estado do Paraná sob o NIRE 41207545468 por despacho em
sessão de 22/02/2013 e única alteração contratual cwn contrato social
consolidado arquivado sob n® 20144272652 em despacho em sessão de
18/07/2014, inscrita no CNPJ sob n® 17.662.924/0001-56. resolvem alterar e
consolidar o contrato sodal e alteração, mediante as cláusulas e condições
que passam a reger a presente sociedade como segue;

PRIMEIRA: O ramo de atividades da sociedade passa a ser Fabricação de concreto
usinado de argamassa e de massa preparadas para construção; Fabricação de artefatos
de cimento para uso na construção; Asfaltes preparados ou misturas t>etuminosas a
base de asfalto ou betume ("OUT-BACKS") utilizado principalmente para revestimento
de Geradas (exceto asfalto de refinarias); Comércio atacadista de emulsâo asfáitica;
Comérdo atacadista de areia; Comércio varejista de areia e pedra britada.
SEGUNDA O capital social de R$ 100.000,00(cem mil reais) passa a R$ 1.300.000,00
(um milhão e trezentos mil reais) divididos em 1.300.000 (um milhão e trezentas mil
quotas) de R$ 1,00 (um real) cada, cujo aumento de R$ 1.200.000,00 (um milhão e
duzentos mil reais) será iníegralizado da seguinte forma: icartorio^
a) SILVÉRIO ANTONIO DA ROSA que possui 9.000 (now mil) quotas de KlTuü^^um
real) cada totalizando R$ 9.000,00 (nove mil reais) passa a ter 117.000 (cento e
dezessete mil) quotas de R$ 1,00 (um real) cada totalizando R$ 117.000.00 (cento e
dezessete mil reais) cujo aumento R$ 108.000.00 (cento e oito mil reais) será
integralizado com aproveitamento do saldo de lucros acumulados existente no Balanço
de 31.12.2016;
b) CARLOS LEANDRO TSCHÁ que possuí 91.000 (noventa e um mil) quotas de R$ 1.00
(um real) cada totalizando R$ 91.000,00 (noventa e um mil reais), passa a ter
1.183.000,00 (um milhão cento e oitenta e três mil) quotas de R$ 1,00 (um real) cada
totalizando R$ 1.183.000,00 (um milhão cento e oitenta e três mil reais) cujo aumento de
R$ 1.092.000.00 (um milhão e noventa e dois mil reais) será integralizado com
aproveitamento do saldo de lucros acumulados existente no Balanço de 31.12.2016;
PARAGRAFO ÚNICO: Em virtude da modificação a Clausuia do Capital passa a ter a
seguinte redação: O capital social é de R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil
reais) divididos em 1.300.000 (um milhão e trezentas mil) quotas de valor nominal de R$
1,00 (um real) cada uma, integralizado em moeda comente do País, pelos sócios:

JUMIíi COmíROíJ.
DO Paxana

CERTIFICO O REGISTRO BM 29/05/2017 10:23 SC» M* 20172445570.
PROTOCOLO: 172446570 DE 23/05/2017. CÓDIGO DE VERlFICAÇàO:
11701959972. HISE; 41207S4S468.
COHCRBCUI COVCRETOS LTDA - EPP

LiLarfcad Bogua
SECRETÃRIA-GZRAL

CCRITIBA, 29/05/2017
tnnr. ttflpcasAfacil. pr. gov. br

A validade deate docuaenta, sa ia^resso, fica aujeito A co^rovaçAo da aua aatentieldada noa respactlvoa portaia.
Infoaando aana respecClvoa códigos de verificação

cr<



CONCRECAW CONCRETOS LTDAEPP
-  CNPJ: 17.662.924/0001-56

SEGUNDA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
FL2/4

SOCIOS % QUOTAS CAPITAL R$
SILVERIO ANTONIO DA ROSA 09 117.000 117.000.00
CARLOS LEANDRO TSCHA 91 1.183.000 1.183.000.00
TOTAL 100 1.300.000 1.300.000.00
—  • —•••— ucsiiiaio \^tauouiao ViyaiU99 «.(UO I lau UUIIUIIVIII

(X)m as disposições do presente instrumento.
QUARTA DA CONSOlllDAÇÃO DO CONTRATO: À vista da modificação ora ajustada,
08 sócios RESOLVEM, por este Instrumento, atualizar e consolidar o contrato social e
alterações, tomando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições
contidas no contrato primitivo o attera^es que passam a ter a seguinte redação.

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
CONCRECAW CONCRETOS LTDA EPP

CNPJ/MF 17.662.924/0001-56

NÍRE: 41207545468
ÍCARTORfO^
ÇILUNTANA^,^^

SILVÉRIO ANTONIO DA ROSA brasileiro, r>atural de Capanema/PR, nascido em
14/09/1969, casado sob o regime de comunhão universal de bens, comerciante,
residente e domiciliado na cidade de Pianalío/PR, à Av. Porto Alegre, n® 865, centro,
CEP 85750-000, portador do RG 4.740.951-9 SSP/PR expedição em 19/09/2016 e CPF
679.927.909-44.

CARLOS LEANDRO TSCHÃ t>rasil6iro. solteiro, natural de Capanema/PR, nascido em
26/08/1962, engenheiro agrônomo, residente e domiciliado à Rua Minas Gerais, n® 1403,
centro. Capanema-PR, CEP 85760-000, portador do RG 1.901.554-8 SSP/PR expedição
em 04/09/1980 e CPF 638.493.059-53, únicos sócios da Empresa CONCRECAW
CONCRETOS LTDA EPP, com sede na ddade de Planalto - PR, sito à Av. Rio Grande
do Sul, s/n, centro, CEP 85760-000, com contrato social arquivado na MM Junta
Comercial do Estado do Paraná sob o NlRE 41207545468 por despacho em sessão de
22/02/2013 e única alt^ação contratual com contrato social consolidado arquivado sob
n® 20144272652 em despacho em sessão de 18/07/2014, inscrita no CNPJ sob n®
17.662.924/0001 -56 resolvem alterar e consolidar o contrato social e alteração, mediante
as cláusulas e condizes que passam a reger a presente sociedade como segue:
PRIMEIRA A sociedade gira sob o nome empresarial CONCRECAW CONCRETOS
LTDA EPP.

SEGUNDA: A sociedade tem sua sede na Av. Rio Grande do Sul, s/n. Centro, Planalto-
PR. CEP 85750-000.

TERCEIRA: O ramo de atividades da sociedade passa a ser Fabricação de concreto
usinado de argamassa e de massa preparadas para construção; Fabricação de artefatos
de cimento para uso na construção; Asfaltes preparados ou misturas betumirwsas a
base de asfaKo ou betune ("OUT-BACKS") utilizado principalmente para revestimento
de estradas (exceto asfalto de refinarias); Comércio atacadista de emulsâo asfáltica;
Comércio atacadista de areia; Comércio varejista de areia e pedra britada.

JUF/TA COmERCM
OOPARANA

CERTiriCO O BECISTBO » 29/05/2017 10:23 SCe V 20n24<«570,
rRCrtOCOlO: 172446570 DB 23/05/2017. CÓOlCO DE VERinCECÃO:
11701959972. HIBE; 41207545468.
CCMOECMI CONCSKTOS LTDA - EPP

LiliArtAd Bogvjs
8ECRETÁR1A-SSIIAL

CDRiriBA. 29/05/2017
www. acil. pc, qov. br

A validade deste docutuato, ae isftresae, fico sujeito i cosjitovaçio de sua sutanticidado nos respectivos portais.
Iníomando seus respectivos códigos de verillcaçio



CONCRECAW CONCRETOS LIDA EPP
. QíPJ: 17.662.924/0001-56

SEGUNDA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
FL3/4

QUARTA: O capital social integralizado em moeda corrente do país de R$ 1.300.000,00
(um milhão e fr̂ entos mil reais), divididos em 1.300.000 (um milhão e trezentos mil)
quotas de R$ 1,00 (um real) cada uma, fica assim distribuído entre os sócios;

SOCIOS % QUOTAS CAPITAL R$
SILVERIO AhTTONIO DA ROSA 09 117.000 117.000,00
CARLOS LEANDRO TSCHÁ 91 1.183.000 1.183.000,00
TOTAL 100 1.300.000 1.300.000.00

\jn9 uuiâyou

indetemilnado.

SEXTA; Os sócios declaram conhecer a situação econômica financeira da sociedade,
assumindo o Ativo e Passivo da mesma forma ficando sub-rogado nos direitos e
obrigações decorrentes deste instrumento.
SÉTIMA As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas á
terceiros sem o consesitimento dos outros sócios, a quem fica assegurada, em igualdade
de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda,
formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.
OITAVA A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas,f
respondem solidariamente pela integralização do capital social.
NONA: A administração da sociedade caberá ao sócio CARLOS LEANDRO TSCHÁ,
individualmente, ccwn os poderes e atribuições de administrador, autorizado ao uso do
nome empresarial, vedada, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou
assumir obrigações seja em favor de quaisquer quotistas ou de terceiros, bem como
onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.
DÉCIMA: O administrador declara sob as penas da lei de que não está impedido de
exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação
criminal, ou por se enconüar sob os efeitos dela, a pena que vede, airxla que
ternporananente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação,
peita ou suborno, concussio, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema
financeiro nacional, contra nonnas de defesa da concorrência, c^tra as relações de
consumo, fé publica, ou a propriedade.
DÉCIMA-PRIMEIRA; Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o
administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à
elaboração do inventario, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico,
crendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.
DÉCIMA SEGUNDA Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social, os
sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador quar>do for o caso.
DÉGINAA TERCEIRA; A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fediar filial ou
outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.
DÉCIMA QUARTA: Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a
título de "pró-labore", c^servadas as disposições regulameníares pertinentes.

cb^

JUNfl* COMEROAl
OOPARACtA'

CeUTIFICXí o REGISTilO EU 29/0S/2017 10;23 SOB F° 2017244ÍS70.
PROTOCOLO; 172446S70 DE 23/05/2017. CÓDIGO DE VBHIPlCílÇiO;
11701959972. HIR£: 41207545440.
CONOtECAD CONCRETOS LTDA - EPP

Li^rlad Boçua
SECRSnRIA-SEBAL

CURITIBA, 29/05/2017
•nnf.a119casafacll.pr.gov.br

*  daoto docaneoto, se lacrasse, íica trojaito á eoBçrovaçSo da sua autentlcldede noa
Infomando sana raapaetlvoa códigos da veslfleaçto

ectlvoa portais.



CONCRECAW CONCRETOS LTDA EPP
CNPJ: 17.662.924/0001-56

SEGUNDA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
FL4/4

DÉCIMA QUINTA Falecendo ou Interditado qualquer sócio, a sociedade ccmlinuara suas
atividades com os herdeiros, sucessores e o ̂ paz. Náo serxlo possível ou inexistindo
interes^ destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e
liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada
em balanço esp^ialmente levantado.
PAI^G^O ÚNICO: O mesmo procedimento será adotado em outrxss casos que a
s^edade se resolva ̂  relação a seus sócios.
DÉCIMA SEXTA Fica eleito o foro da Comarca de Capanema-PR, para o exercício e o
cumpnmento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.
E por assim estarem ̂ stos e de acordo, assinam o presente instnjmento em 01 (umai
via. ^ '

Planalto-PR, 10 de Maio de 2017.

OUlNTvMÍA

CARLOS LEANDRO TSCHÁ
Sócio Administrador

I JUNTA COméIICUW.
)  OOrAjtANA

CSRTIFICO 0 {|£<SlSTItO Bt 29/05/2017 10:23 SOB N> 20172446570.
FItOTOCOLO: 172446570 SE 23/05/2017. CÚOISO BB VBRinCkcio:
11701959972. MIRE; 41207545468.
CONOtKCiUI COHCRnOB LTDA - B9P

Li^rtAd BoçuS
secretAria-qeml

CORITIBA. 29/05/2017
www.on^resafAcil.pr.90v.br

*  dosto docuMnto, se li^reseo, fica «ujeito i ccapconçko de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando ssos respectivos códigos de veriflcaplo
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CERTIFICO O RBGISTRO EM 29/05/2017 10:23 SOB H* 20172446570.
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CONCatECAW CONCRETOS LTDA ME
CNPJ; 17.662.924/0001-56

TERCEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

SILVÉRIO ANTONIO DA ROSA, brasileiro, nascido em
14/09/1969, casado sob o regime de comunhão universal de
bens, comerciante, residente e domiciliado na cidade de
Planalto PR. à Av. Porto Alegre, n® 865, centro, CEP
85750000, portador do RG 4740951-9 SSPff^R e CPF
679.927.909-44.

CARLOS LEANDRO TSCHÃ brasileiro, solteiro, nascido em
Capanema-Pr, em 26/08/1962, engenheiro agrônomo,
residente e domiciliado à Rua Mmas Gerais, n® 1403, centro,
Capanema-PR, CEP 85760-000, portador do RG 1.901.554-
8 SSP/PR e CPF 638.493.059-53, únicos sócios da Empresa
CONCRECAW CONCRETOS LTDA ME, com sede na
cidade de Planalto - PR, sito à Avenida Rio Grande do Sul,
s/n, centro, CEP 85750-000. registrada na Junta Comercial
do Estado do Paraná, sob o NIRE 41207546468 por
despacho em sessão de 22/02/2013 e última alteração
contratual e com contrato social consolidado arquivada na
MM Junta Comercial do Estado do Paraná, por despacho em
sessão sob n® 20172446570 em 29/05/2017, inscrita no
CNPJ sob n® 17662924/0001-66 resolvem atterar o contrato
social consolidado com a constítuição de uma filial como
segue;

CLÃUSULA PRIMEIRA Os sócios resolvem constituir uma filial da sodedade, com
Início apartir desta data, com sede na Rodovia PR-182. KM 92 em Alto Boa Vista,
município de Realeza/PR, CEP 85770-000.
CLÁUSULA SEGUNDA O Objeto Sodal da filial é o mesmo da matriz sendo
Fabricação de concreto usinado de ar^massa e de massa preparadas para
construção; Fabricação de artefetos de cimento para uso na construção; Asfaltes
preparados ou misturas betuminosas a base de asfelto ou betume ("OUT-SACKS")
utilizado principalmente para revestimento de estradas (exceto asfelto de r^narias);
Comércio atacadista de emulsâo asféltica; Comércio atacadista de areia; Comércio
varejista de aiaia e pedra britada.
CLÁUSULA TERCEIRA: O Capital Social atribuído a filial será de R$ 300,000.00
(trezentos mil reais) divididos em 300.000 (trezentas mil) quotas no valor de R$ 1,00

forma do Capital da Matriz ou s^do;
SOCIOS % QUOTAS CAPITAL R$

SILVERIO ANTONIO DA ROSA 09 17.000 17.000,00

CARLOS LEANDRO TSCHA 91 283.000 283.000,00

TOTAL 100 300.000 300.000,00

iU>4lA COmE^KIM.
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CONCRECAW CONCRETOS LTDAME
CNPJ: 17.662.924/0001-56

TERCEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

C^USULA QUARTA Permanecem inalteradas as demais clftjsulas vigentes que
nâo colidirem com as disposições do presente instrumento.

E por assim estarem justos e de acordo, assinam o presente instrumento em 01 (uma)
via.

Realeza-PR, 29 de Maio de 2017.

SILVERIOA

CARLOS LEANDRO TSCHÁ
Sódo Adminisbador
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2017-6-5 Ccmproifante de InscriçSo ede Situação Cadastral

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergêrtcia, provid&icie junto à
RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÜUERO DE JNSCRIÇAO

17.662.924/D002-37

FILIAL

COMPROVANTE OE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL

DATAOE^RTURA

OS/06/2017

NOME EMPRESARIAL

CQWCRBIAW CONCRETOS LTOA • EPP

TtrULO DO ESTASELECIMENTO (NOME DE FANrA^
CONCRECAW FILIAL REALEZA

CODIGOEDESCRIÇAODAATMOAOEECONOMICAPRNCíWL
23.3P-3-05 - Preparaçfio de massa de concreto e argamassa para consttvção

-U
I CÚOIGOECeSCnçAOO*SATMDM)ESECC«OMCASSllCUNOAíaAS
23J0-3-02 • Fabricação do artefatos de cimento para use na construção

«  "i"® outros produtos de minerais não-metálleos não especificados anteriormente
^  ° atacadista de outros produtos químicos o petroquímicos nSo especificados anteriormente

ÍÍ .ITT. " X® , «tãcadisf» especializado de nateriais de construção nSo especificados anteriormente47.44.0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAUATURSAJURDICÃ

206-2 - Sociedade Empresaria Limitada

UDGRADOURO

ROD PR 182
NUMERO

KM 92
COMP10AENTD

CEP

8S.770-000
aARROioeTRrTO

ALTO BOA VISTA
MUNICÍPIO

REALEZA
Uf

PR

ENDEREÇO ELfTRONICO
TEIEFONE

(46) 35S5-1S49

ENTE FEDERAnvORESPONsAvEL(?Rl

S/TUAÇtóCADASTTML

ATIVA
DATAOAStTUAÇAOCADASTRAL

05/0612017

MOTIVO OE SraiAÇAO CADASTRAL

srruAÇAOEsrcciAL
OAmOASrrUAÇAOESPSCML

Aprovado pela Instrução Normativa RFB rf 1.634. de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 05/06/2017 às 13:32:24 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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PREGÃO PRESENCIAL N" 005/2020

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

RAZÃO SOCIAL: CONCRECAW CONCRETOS LTDA EPP.
CNPJN°: 17.662.924/0001-56

ENDEREÇO: AV. RIO GRANDE DO SUL FONE: 46 3555-1549
MUNICÍPIO: PLANALTO EST. PARANÁ

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento
licitatório, sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2020, instaurado pelo
Município de Planalto, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar
com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Planalto, PR, 18 de Março de 2020.

Carlos Leandro Tscha

RG: 1.901.554-8 CPF; 638.493.059-53

Sócio Administrador

n7.662.924/0001-56l
CONCRECAW CONCRETOS LTDA-ME

C7

Av Rio Grande do Sul-Centro
185.750-0"n. . . Paraná I
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ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL, TIPO

MENOR PREÇO POR ITEM

PREGÃO PRESENCIAL N° 00S/2O2n

Aos dezoito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, às 09:00 hs, na sala de

licitações da Prefeitura Municipal de Planalto, Estado do Paraná, reuniram-se em

sessão pública a Pregoeira Senhora CARLA SABRINA RECH MALINSKI e equipe de

apoio: CEZAR AUGUSTO SOARES e FERNANDA SCHERER MARZEC,

designados conforme Portaria n" 002/2020 de 03 de fevereiro de 2020, para a

realização dos atos pertinentes ao PREGÃO PRESENCIAL N" 005/2020, DO TIPO

MENOR PREÇO, que tem por objeto a contratação de empresa visando à aquisição

de concreto usinado FCK 20 e FCK 25 bombeado para atender as necessidades das

Secretarias solicitantes deste Município de Planalto-PR, tendo como valor máximo a

importância de R$105.183,10 (cento e cinco mil cento e oitenta e três reais e dez

centavos). Abertos os trabalhos, foi credenciado o representante da empresa:

CONCRECAW CONCRETOS LTDA EPP, o Sr. Marlon Vinicios Steffens, logo após a
sessão foi suspensa com retorno as 15:00hrs (quinze horas), em virtude erro no

sistema utilizado para realização do Pregão. Reabertos os trabalhos, a Pregoeira
ressaltou que a ausência quando da lavratura da ata, ao final da sessão pública,
implicaria na preclusão do direito a recurso e na submissão ao disposto na mesma.
Ato contínuo, foram abertos os envelopes contendo as propostas e, com a

colaboração dos membros da equipe de apoio, foi devidamente examinada, com a

análise da compatibilidade do objeto, prazos e condições de execução. Prosseguindo
os trabalhos, fez-se a leitura dos preços ofertados. Em seguida foi realizada a

classificação das propostas, onde foram consideradas como propostas válidas,
consagrando-se vencedora a empresa subsequente:

CONC,RECAW CONCRETOS LTDA EPP

Lote Item Produto/Servlcò. ; MarcaL."L,lSí> UnHadé. QUant. Preço Preço total;
1 1  iConcreto usinado com FCK

20 MPA, bombeado e com o
Ifrete incluso/entreq

CONCRECAW M" 130 310,00 40.300,00

1 2  iConcreto usinado com FCK
25 MPA, bombeado e com o
Ifrete incluso/entreq

CONCRECAW M' 200 320,00 54.000,00

lUIAL
104.300,00

ATA PREGÃO PRESENCIAL 005/2020
Página 1
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Após rodadas de lances, conforme histórico do Pregão em anexo, e negociação direta

com a licitante de melhor oferta, obteve-se o resultado acima descrito. Dando-se

continuidade ao certame licitatório foi solicitado a empresa participante e

considerada vencedora: CONCRECAW CONCRETOS LTDA EPP, em

conformidade com o constante acima, conforme critérios estabelecidos no Edita! para
apresentar o envelope de n" 02 (dois) - contendo os documentos de Habilitação.

Logo após terem sido rubricados pela pregoeira, equipe de apoio e licitantes

participantes, foi constatado que a empresa CONCRECAW CONCRETOS LTDA

EPP, no item 9.2.2.2 - Profa de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante

apresentação de Certidão Negativa De Débitos Relativos Aos Tributos Federais E À Dívida

Ativa Da União, expedida pelo Ministério Da Fazenda/Secretaria da Receita Federal do

Brasil" do edital, apresentou documento fora do prazo de validade, sendo concedido

o prazo de 05 (cinco) dias úteis para sua regularização, consoante ao disposto no Art.

43, § 1 da Lei Complementar n" 147, de 07 de agosto de 2014, com o propósito de ao
final do concedido prazo, ser avaliada a eventual reforma do julgamento pela
habilitação da empresa. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata
vai assinada pela Pregoeira, pelos membros da Equipe de Apoio e representante da

empresa licitante.

^oorii,o 5/? yAC)l,f^Ahí<^
CARLA SABRINA RECH

MALiNSKI

Pregoeira

068.626.699-40

Uò\TiarrKja.f3-
heí^^FERNANDA

MARZEC

Equipe de Apoio

083.050.509-12

AR AUCSUSTO SOARES

quipe de Apoio

066.452.549-03

iRLON VINICIOS STEteNS

CONCRECAW CONCRETOS

LTDA EPP

ATA PREGÃO PRESENCIAL 005/2020
Página 2



Licitação - Planalto PR

De:

Enviado em:

Para:

Assunto:

Anexos:

Marlon Steffens <cawmarlon@outlook.com>
sexta-feira, 20 de março de 2020 11;03

iicttacao@planalto,pr.gov.br
Certidão Negativa Divida ativa da União - CONCRECAW CONCRETOS
Documento sem título.pdf

Bom dia

Segue em anexo conforme solicitado
Para dar seguimento a licitação

Obrigado

Marlon Steffens

46 3555 1549

^6 99978 0071
awmarlon@outlonkrnm

CAW

Livre de vírus, www.avast mm

Jb^



20/03/2020

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTiDÃO POSmVA C™ EDITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CONCRECAW CONCRETOS LTDA
CNPJ: 17.662.924/0001-56

HpÍ Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina suadesconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

NÍcionafÍpGFNr^^^' Procuradoria-Geral da Fazenda

negalT ^ efeitos da certidão

naUlIn^eas a

SSBi?-
Código de controle da certidão: 7559.405F.F8B5.D4EE
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL, TIPO
MENOR PREÇO POR ITEM JULGAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO

REFERENTE REGULARIDADE FISCAL TARDIA

PREGÃO PRESENCIAL N" ony^n^n

Aos vinte do mês de março do ano de dois mil e vinte, às 14:00, na sala de licitações
da Prefeitura Municipal de Planalto, Estado do Paraná, reuniram-se em sessão
pública a Pregoeira CARLA SABRINA RECH MALINSKI e equipe de apoio: CEZAR
AUGUSTO SOARES e FERNANDA SCHERER MARZEC, designados conforme
Portaria n" 002/2020 de 03 de fevereiro de 2020, para a realização dos atos
pertinentes ao PREGÃO PRESENCIAL N" 005/2020, DO TIPO MENOR PREÇO,
que tem por objeto a contratação de empresa visando à aquisição de concreto
usmado FCK 20 e FCK 25 bombeado para atender as necessidades das Secretarias
solicitantes deste Município de Planalto-PR, tendo como valor máximo a
importância de R$105.183,10 (cento e cinco mil cento e oitenta e três reais e dez
centavos). Abertos os trabalhos, foi constatado que a referida empresa cumpriu com
a exigência de 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, expedida pelo Ministério Da Fazenda/Secretaria da Receita
Federal do Brasil, ficando então declarada HABILITADA, e definitivamente
vencedora dos itens a seguir;

ICONCRECAW CONCRETOS LTDA EPP
Lote item ÍConcreto usinado com FCK

20 MPA, bombeado e com o
frete incíuso/entreg

CONCRECAW M'

TOTAL

Concreto usinado com FCK
25 MPA, bombeado e com o
frete incluso/entreg

Marea-^ - - r jUhklade

130

CONCRECAW M=

Qúant. Preço
310,00

200

Preço total

40.300.00

320,00 64,000,00

104.300,00

A pregoeira em decorrência do julgamento e do resultado final, ADJUDICA o objeto
acima, em favor da empresa CONCRECAW CONCRETOS LTDA EPP, inscrita nc
CNPJ n° 17.662.924/0001-56, situada na Av. Rio Grande do Sul, município de
Planalto, estado do Paraná, classificada em 1° lugar para o fornecimento do objeto em
ATA N''02 PREGÃO PRESENCIAL 005/2020

Página ]



sua totalidade, conforme classificação acima, pertinente a seleção de proposta para a
contratação de empresa visando à aquisição de concreto usinado FCK 20 e FCK 25
bombeado para atender as necessidades das Secretarias solicitantes deste Município
de Planalto-PR, conforme edital de licitação e proposta de preço da Hcitante. Pelo
pregoeiro foi informado aos interessados que o presente processo será encaminhado
ao Senhor Prefeito Municipal para HOMOLOGAÇÃO, e demais atos inerentes a esta
licitação. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada
pelo Pregoeiro, pelos membros da Equipe de Apoio e representante da empresa
licitante.

P

O
FERNANDA SCHÉRER iWaRZEC

Equipe de Apoio

083.050.509-12

pUSTO SOARES

Equipe de Apoio

066.452.549-03

^tqüxíq S-fi-ynai\jy\hMA'
CARLA SABRINA RECH MALINSKl

Pregoeira

068.626.699-40

ATA N°02 PREGÃO PRESENCIAL 005/2020
Página 2



município de planalto
CNP] N" 76.460.526/0001-16

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

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

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO
LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N" 005/2020

rF?K°2S°homhlf^ empresa visando à aquisição de concreto usinado FCK 20

CONCRECAVvcoNCRETOS LTDA
Classificação
1

Lote

1

Hem Nome 00 produto/serviço
1  Concreto usinado com FCK 20 MPA,

bombeado e com o frete incluso/entreq

y/alor do item

40.300.00

{situação
(Habilitado

1 1 2  jConcreto usinado com FCK 25 MPA,
[bombeado e com o frete incluso/entrW 64.000,00 [Habilitado

Planalto - PR, 20 de março de 2020.

'Ud
AUGOSTO

OARES

Equipe de Apoio
066.452.549-03

CARLA
... 3 \YY>ÍLm^R"
:ARLA SABRINA RECH

MALINSK!
Pregoeira

068.626.699-40

dC^ • 1 >ífjCL'>'2/ZC'
FERNANDA SCÍíÈ^Rr^

MARZEC
Equipe de Apoio
083.050.509-12

l<o^



município de planalto
CNPJ N" 76.460.526/0001-16

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

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

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O Prefeito Municipal de Planalto, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais e considerando a decisão da comissão julgadora; segundo o
parecer da Assessoria Jurídica que o processo tramitou e seguiu os ditames da
legislação pertinente, HOMOLOGA o resultado da licitação na modalidade de
Pregão Presencial sob n° 005/2020, cujo objeto é a Contratação de empresa visando
à aquisição de concreto usinado FCK 20 e FCK 25 bombeado para atender as
necessidades das Secretarias solicitantes deste Município de Planalto-PR em favor
da empresa CONCRECAW CONCRETOS LTDA EPP e em conseqüência
ADJUDICA, ratificando o objeto em favor da mesma para que produza seus efeitos
legais.

Planalto-PR, 23 de março de 2020,

INÁCIO JOSÉ WERLE
PREFEITO MUNICIPAL

JÍ50



24/03/2020 Prefeitura Municipal de Planalto

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N" 005/2020

O Prefeito do Município de Planalto, Estado do Paraná,
considerando o parecer da Pregoeira e equipe de apoio, de
conformidade com a ATA de Sessão Pública de Pregão
Presencial n". 005/2020, lavrada em 20 de março de 2020,
HOMQLQÇiO o resultado final do Processo Licitatório, na
modalidade Pregão Presencial, Tipo Menor Preço de acordo
com o abaixo descrito:

OBJETO: Contratação de empresa visando à aquisição de
concreto usinado FCK 20 e FCK 25 bombeado para atender as
necessidades das Secretarias solicitantes deste Municinio de
Planalto-PR. ^

EMPRESA: CONCRECAW CONCRETOS LTDA EPP
LOTE: 01.

ITENS: 01,02.
VALOR TOTAL: R$ 104.300,00 (cento e quatro mil e
trezentos reais)

DATA: 23 de março de 2020.

INÁCIO JOSÉ WERLE
Prefeito Mimicipal

Publicado por:
Fernanda Scherer Marzec

Código Identificador:C6AI93BI

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná
no dia 24/03/2020. Edição 0001
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita
informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/amp/

www.dl»l«p.,.oo.„.6„a.,^™«,,„eA,MB«3AH,Cl,A,kSi2l,Cb29Vb„R6,iK„GK«J4L™621Ma8,o^^^^



Capanem* 88 de margo de 8080

Edição 447

|'Rí:(;a<i PBFSFvriAi.vMS/zoio de 2a df. m*

CARl.A SaBRJNA RECH MA[.]VSK].nik)iulKÍiilcd£ Piegcfm üi> Miifiripto dt PUnallo,
do rorariá. nomcaiij pela Poruria n" fWi-OlU, dc 03 Jc fcvtrciro de 2030. em cumprimento á Lm Feckral de n*
10 520 de 31 de lulhode 2002; Dccrcio Municipal de 11° 2727.200" de 2í 06.2007 e aubaidiartímetiTe pdaLei
n* *666 dc 21 Jc junho dc |M3 c suas postcnorei ailera;dcse Icjislacâo lomelaiâ. TORNA PCBLICO, 6
rcculudo Público de Licitação na modalidade PREGÃO PKE.6ESC1AL. tipo MENOR PREÇO, referente;
I .Objeta dn IJcllacln
Cooiraiação de rmprccj s isando a aijunicdo de concreto ucuuiRi FCK 20 e TCK 25 bondado para aterader a
necessidades das Sccrcunas soiicitanies decie Mimicipln dc Planalto-PR.
2. Empreua Partielpanieet

2.1 -CONCREC.WV CONCRETOS LTOA EPP

Situação Classificadi

3. Emprcaas Vencedor»:
3.1 - CONCRECaW concretos LTDA EPP pessoa juridics. inscrita no CNPJ sob o n*

17.662.92A'OOOI-56. situada na Av. Rio Grande do Sul. município de Planalto, estado do Paraná, classificada em
r lugar nos itcniOi e02do lote 01. totalizando a importância de RS 104 JOO.OO (anita e quatro mil e Irezenos
reaisi

4. Data da Abertura:

4.1 A Licioçii Pregão Presencial S" 005/2020 Je 06 dc março de 2020, te\'C sua abertum cm reunião
realizada pela Pregocira no dia ISde março de 2020. às 09:00 botas, na sala dc liçiiaçòes da Prcfçilura Municipal
dc Planalto. Estado do Patuni. na Praça São Francisco dc Assis, n' l583.Cetitro.

Planalto. Estado do ̂ rani em 20 dc março dc 2020.

CARLA SABRINA RECH MALINSKI

Pregoelra

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAI. N' 006/2020

0 Prefeito tio Municipio de Planalto. Estado do Paraná, considctando o parecer da
Pregoelra e equipe do apoio, de cunformidade com a ATA dc Sessão Piáblica dc Pregão
Presencial n°, OUfi/2020. lavrado cm i9 dc março dc 2020. HOMOLOGO o resultado
final do Processo Liuitatório. na modalidade Pregão Pnsuncial. Tipo .Menor Preço de
acordo com o abaixo descrito:

OBJETO: Contratação de empresa para a aquisição de combastíseis Óleo Diottcl S500
c Gasolina Comum para atender a demanda de Iodas as Secretaria* deste Município de
Planailo-PR.

EMPRESA: ALTO POSTO MOMBAOI LTDA - EPP
LOTE: 01.

ITENS 01.

T.OTE; 02.

ITENS: 01,02.
Valor TOTAL: RS 516.000.00 lOuinhcnIos e deeesscu inli reais)

DATA; 23 de março dc 2020.

JN.ÁCIO JOSÉ Vi-ERLE
Prefeito Municipal

'IIr.iHM:«XI«RIriI!IInSIa[«Vrw

CAJU.v5aHRI.SA RECK MaI.INSKJ. di^Prcgoeira ijn Município ik PLaniho.
Pifuú. tsorr^iaia pcü Ponarii n* de <13 dc fevereiro dc 202^. cm currçrimemo i Lci Pcdenl dc n*

(0.520 dc 31 <k joili» de 2002; Decreto Muniopel dc n* 2727f'2Cl07 Jc 36 Wk'3uíí7 c subsidiarianiCTic peta Lei
n" S66â dc 21 de junho dc !Mj c iH3^ posieriofcs c Icgkfaçlü ctifrclau, TÜRKA PÚBLICüç o
rcsuludú Pública dc i.icit>?3n na nvylaíidadc PRCGÂÜ PRKSLSCIAI,. tipo MtSOR PRECO.referâAte:
J .Objeto da Lkiia(io
CVtnnuTào dc cmproa psn a aquls^âo Je ccKRbusüvxti Ótco Dicsd S50n e Gavollu Comum para aiaub a
denu.'vda dc udas a Secretarias deste Muticipjo dc Ptana!io-P!L
2. Kmpresii ParHdpartrci:

II • AUTO POSTO MOMBACH ITDA- EPP

Situ^cÚD' CljssjíicaJj
.V Empreiu Veiuedorat;

3.1 - AirrO POSTO >T0MBACI! LTD.A • F.PP FCi«a juridica, mscnu no CNPJ scb o n*
75.')/(3 <iiiudi3 :ia Ab Rio (rtandc do Sul. 10.11, Centro. Munlciplo de Plaaajic, tstido do Pararú,
dassificsdã em [' lugir no iicm 01 do liiic 01 e nos itens OI e 03 do lote 03, totâJizâJido i importirvcla de RS
5l6O0O,CN}(QuínhcntL«v o dezesseis mil rcats).

4.0tiUdaAbcnan:

4.1 A LrcitxdL» Prc|ào Presencial N' OOblÚZO de OS ck oarço dc 2020, teve sua abertura em reuníào
reali?ida pela Prefira no dia 19 de nurvn de 2020, às 09:00 teias, na sala de licliaçõada Prefeinara Municipal
de Planalto, Estado do Paraná, na Pra^ Uo Francisco dc Assis, rf 15S3, Centro.

PtanaJu.Eflaòodú Paraná, cm 19 de ourço dc 3030,

CARLA SaBRINA RECH MALINSKI

Prtgutlm

Município dc Planalto
^a(;a São Francisco de Assis, n° 1583

85.750-000 • Planalto - Paraná

EXTRATO DE CONTRATO N° 079/2020

PREG.ÀO PRESENCIAL N" 006/2020

Data da .assinatura: 23 dc março de 2020.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DF. PLANALTO.
CONTRATADA: AUTO POSTO MOMBACH LTDA - EPP

OBJETO: Coniraiaçãu dc empresa para a aquisição de combusliveis Óleo
Dicsel S500 e Gasolina Comum para atender a demanda dc todas as
Secretarias desie Município dc Plaiiallo-PR.
VALOR TOTAL: RS 516.000,00 (Quinhentos e deaesseismil reais).
DE VTGÈ.NCIA: 22 de março de 2021.

Muntcipiodc Planalto
Praça São Francisco dc Assis, n° I5H3

85.750-000 - Planalto - Paraná

EXTRATO DE CONTRATO N° 080/2020

PREGÃO PRESENCIAL N" 005/2020

DATA DA ASSINATURA: 23 de março de 2O20.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PLANALTO.
CONTR.ATADA: CONCRECAW CONCRETOS LTDA EPP

OBJETO. Contratação de empresa visando à aquisição de concreto
usinado FCK 20 e FCK 25 bombeado para atender as necessidades das
Secretarias solicitantes dcsle Município lie Planalln-PR.
VALOR TOTAI.: RS 104..300,00 (cento c quatro mil c trezentos reais)
DE VIGÊNCIA: 22 de março dc 2021.

INÁCIO JOSÉ WERLE
Prefeito Municipal

TERMO I>E HOMOI.OGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAI. N'005/2020

O Prefeito tio Município de planulio. Estado da Paranl çattsidetando o paieccr da
Prcguciia e equipe dc apoio, dc cunformidade eom a ATA do Scssãii Piiblica dc Prcí^o
Presencial n°. 005/2020, lavrada era 20 de março de 2020. HOMHI.OC1O o resultado
final dn Processo l.icitatório, na modalidade Pregão Prisencial. Tipo Menor Preço dc
acordo com o abaixo descrito:

OBJETO: Contratação dc empresa visaruJo à aquisição de concreto usinado FCK 20 e
FCK 25 bombeado para atender as necessidades das Sceiclarias solicilanles dcslc
Município de Planalio-PR.

EMPRESA: CONCRF-CAW CONCRETOS LTDA EPP

LOTE: 1)1.

ITENS.1)1,02.
Valor TOTAL: rs lOa.300,00 (cento c quatro mil e trezentos reais)

DATA: 23 de março dc 2020.

ÍNACIO JOSEWKRUE

Prefeito Municipal

INÁCIO JOSÉ WERLE
iVefeito Municipal



24/03/2020 Prefeitura Municipal de Planalto

ESTADO DO PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO N" 080/2020

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

EXTRATO DE CONTRATO N" 080/2020
PREGÃO PRESENCIAL N" 005/2020

DATA DA ASSINATURA: 23 de março de 2020.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PLANALTO.
CONTRATADA: CONCRECAW CONCRETOS LTDA EPP
OBJETO: Contratação de empresa visando à aquisição de
concreto usinado FCK 20 e FCK. 25 bombeado para atender as
necessidades das Secretarias solicitantes deste Município de
Planalto-PR.

VALOR TOTAL: R$ 104.300,00 (cento e quatro mil c
trezentos reais)
DE VIGÊNCIA: 22 de março de 2021.

^  INÁCIO JOSÉ WERLE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Femanda Sclierer Marzec

Código Identificador: IBC58240

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná
no dia 24/03/2020. Edição 0001
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita
informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/amp/
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24/03/2020 Prefeitura Munidpal de Planalto

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

LICITAÇÃO
edital de resultado de licitação

EDITAL DF. RFSIII TADO DF. l iriTArÂn

PREGÃO presenciai. N" 005/2020 DE 20 DF. MARCO
DE 2020.

CARLA SABRINA RECH MALINSKI, na qualidade de
Preg oeira do Município de Planalto, Estado do Paraná,
nomeada pela Portaria n" 002/2020. de 03 de fevereiro de 2020,
em cumprimento à Lei Federal de n° 10.520 de 31 de julho de
2002; Decreto Municipal de n" 2727/2007 de 26/06/2007 e
subsidiariamente pela Lei n" 8666 de 21 de Junho de 1993 e
su^ posteriores alterações e legislação correlata, TORNA
PUBLICO, o resultado Público de Licitação na modalidade
PREGÃO PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO, referente:
1. Objeto da Licitação
Contratação de empresa visando à aquisição de concreto
usinado FCK 20 e FCK 25 bombeado para atender as
necessidades das Secretarias solicitantes deste Município de
Planalto-PR.
2. Empresas Participantes:
2.1 - CONCRECAW CONCRETOS LTDA EPP
Situação: Classificada
3. Empresas Vencedoras:
3.1 - CONCRECAW CONCRETOS LTDA EPP pessoa
jurídica, inscrita no CNPJ sob o n® 17.662.924/0001-56, situada
na Av. Rio Grande do Sul, município de Planalto, estado do
Paraná, classificada cm 1° lugar nos itens 01 e 02 do lote 01,
totalizando a importância de RS 104.300,00 (cento e quatro mií
e trezentos reais).

4. Data da Abertura:
A Licitação Pregão Presencial N° 005/2020 de 06 de março de
2020, teve sua abertura em reunião realizada pela Pregoeira no
dia 18 de março de 2020, às 09:00 horas, na sala de licitações
da Prefeitura Municipal de Planalto, Estado do Paraná, na
Praça São Francisco de Assis, n® 1583, Centro.

Planalto, Estado do Paraná, em 20 de março de 2020.

CARLA SABRINA RECH MALINSKI
Pregoeira

Publicado por:
Fernanda Schcrer Marzcc

Código Identiflcador:DB52768A

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná
no dia 24/03/2020. Edição 0001
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita
informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/amp/

www.diariomunicipal.com.br/amp/materia/DB52768A/03AHaCkAYJdTiRoqxXMLAxu2SbS6JOJmQqbbQfDPMyHlkOdoD2nVmHBhZprCQMjp82lx. 1/1
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município de planalto
CNPJ N" 76A60.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: SS.JSO-OOO
e-inail: planalto@planalto.pr.gov.br

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

CONTRATO ADMINISTRATIVO N". 80/2020
PREGÃO PRESENCIAL N^OOS/aOZO

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PLANALTO, pessoa jurídica de direito Público Interno,
com sede à Praça São Francisco de Assis, rf 1583, inscrito no CNPJ n° 76.460.526/0001-16, neste
ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, senhor INÁCIO JOSÉ WERLE, em pleno
exercício de seu mandato e fiinções, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste Município de
Planalto, Estado do Paraná, portador da Cédula de Identidade RG n° 5.846.233-0 e do CPF/MF sob
n° 815.418,219-04.

CONTRATADA: CONCRECAW CONCRETOS LTDA EPP, devidamente inscrita no CNPJ
sob n.° 17,662.924/0001-56, situada na Av. Rio Grande do Sul, município de Planalto, estado do
Paraná, neste ato representado pelo Administrador(a) o Sr(a). CARLOS LEANDRO TSCHÁ,
brasileiro(a), comerciante, portador(a) do RG n." 1.901.554-8 e do CPF sob n." 638.493.059-53,
residente e domiciliado(a), no Município de Planalto, estado do Paraná, pelas partes contratantes,
fica acertado e ajustado o presente contrato, que se regerá nos termos da Lei n° 8.666/93, de 21 de
junho de 1993, assim como pelas condições do Edital de Pregão Presencial N" 005/2020 pelas
cláusulas a seguir expressas, definidoras de direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
O objeto deste contrato é a contratação de empresa visando à aquisição de concreto usinado FCK
20 e FCK 25 BOMBEADO para atender as necessidades das Secretarias solicitantes deste
Município de Planalto-PR, nas condições fixadas nas cláusulas a seguir:

CONCRECAW CONCRETOS LTDA EPP

liote Item ProduJp/gèt^íçb^^iigí^WB MEnariM Srébolfòtaia
1 1 Concreto usinado com FCK 20

MPA. bombeado e com o frete

incluso/entreg

CONCRECAW NfP 130 310,00 40.300,00

1 2 Concreto usinado com FCK 25

VIPA, bombeado e com o frete

ncluso/entreg

CONCRECAW M' 200 320,00 64,000.00

TOTAL
104.300,00

CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO.

Contrato Administrativo 080/2020 - Pregão 005/2020. Página 1



município de planalto

CNPJ N" 76.460.526/0001-16
Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

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

PLANALTO - PARANÁ

Parsígrafo Primeiro - Integram e completam o presente Termo Contratual, para todos os fins de
direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições expressas no edital PREGÃO
PRESENCIAL N°. 005/2020, juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA TERCEIRA ■ VALOR CONTRATUAL

Parágrafo Único - Pela integral e satisfatória compra dos objetos indicados na Cláusula Primeira a
CONTRATANTE pagará à CONTRATADA valor total de R$ 104.300,00 (cento e quatro mil e

trezentos reais) daqui por diante denominado "VALOR CONTRATUAL"

CLAUSULA QUARTA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Parágrafo Primeiro - Os pagamentos serão efetuados em parcelas de acordo com o consumo do

Município, nos preços pertinente a proposta da CONTRATADA

Parágrafo Segundo - Os pagamentos pertinentes a presente licitação dar-se-á até o 15° (décimo

quinto) dia útil e mediante apresentação da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is) e devidamente

acompanhada de Certidão Negativa de INSS, FGTS e Certidão Tributo Municipal.

Parágrafo Terceiro - A Nota Fiscal de faturamento preenchida sem rasuras, com a descrição

completa, devidamente certificada pelo responsável da Secretaria Municipal de Administração,

comprovando que o objeto foi executado em conformidade com as condições estabelecidas no

Edital, Anexos c Cronograma:

a) Descrição dos objetos, com quantidades, valores unitário e total;

b) Número do processo licitatório.

c) Número do Contrato.

Parágrafo Quarto- A contratada ficará obrigada a repassar para a contratante, na proporção

correspondente, eventuais reduções de preços, decorrentes de mudança de alíquotas de impostos

incidentes o objeto do presente edital, em função de alterações na legislação pertinente.

Parágrafo Quinto - Em recaindo o dia de pagamento no sábado, domingo ou feriado, o pagamento
será efetuado no primeiro dia útil subsequente ao mesmo.
Parágrafo Sexto - O pagamento será efetuado através de transferência eletrônica, para conta em
nome da Pessoa Jurídica contratada, à vista da fatura/nota fiscal por ele apresentada, nos prazos
definidos no paragráfo segundo desta cláusula.
Parágrafo Sétimo - Caso se verifique erro na fatura, o pagamento será sustado até que
providências pertinentes sejam tomadas por parte da Contratada, emitente da fatura.
Parágrafo Oitavo - Em caso de não cumprimento pela contratada de disposição contratual, os
pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer outras
disposições contratuais.

Contrato Administrativo 080/2020 - Pregão 005/2020
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MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ N° 76.460.526/0001-16

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

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

PLANALTO - PARANÁ

CLÁUSULA QUINTA - DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES
Parágrafo Primeiro - Constituem direitos da CONTRATANTE e da, CONTRATADA o
adimplemento total do presente Contrato.
Parágrafo Segundo - 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.

b) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

c) Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da
entrega, fixando-ihe prazo para correção de tais irregularidades;

d) Pagar à Contratada o valor resultante da aquisição, na forma do contrato;
e) 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;

í) Compete a contratante o recebimento, conferência e atestado das notas fiscais emitidas pela
contratada;

Parágrafo Terceiro - Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) A empresa vencedora do certame deverá entregar o objeto em até 48 (quarenta e oito) horas,

da Solicitação dc Compra emitida pela Secretaria Municipal, conforme necessidade.
b) Na solicitação de compra mencionada no subitem anterior deverá conter as seguintes

informações:
Identificação da secretaria municipal solicitante;
Definição e quantidade dos itens;

Data e local de entrega;

Assinatura da Secretária Municipal responsável;
c) Os objetos deverão ser entregues no local indicado na Solicitação de Compra, dentro de todo

o perímetro do Município de Planalto.
d) As despesas com transporte, fretes, bem como, qualquer outra relacionada à entrega do

produto, é de total responsabilidade da proponente.
e) A empresa deverá entregar um produto de boa qualidade, livre de defeitos, imperfeições e

outros vícios que impeçam ou reduzem sua usabilidade, observando rigorosamente as
características especificadas, adequadas para proteger seus conteúdo contra danos durante o
transporte até o local de entrega.

f) A empresa vencedora ficará obrigada a substituir, a suas expensas, o(s) objcto(s) que vier a
ser recusado, sendo que o ato do recebimento não importará na aceitação.

g) Independentemente da aceitação, o adjudicatário garantirá a qualidade do(s) objeto(s),
obrigando-se a substituir aquele que apresentar defeito.

h) A Contratada se responsabilizará por todas as despesas relativas ao pagamento dc seus
^^^^^|^P||£ê^|dos^^£ncargos^^trabalhistas^^rcvi^nciários, bem como imposto^ taxas incidentes
Contrato Administrativo 080/2020 - Pregão 005/2020, ^ , ^^^^^Págin^^™



município de planalto

CNP} N" 76.460.52^0001-16
Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

Bfa , Vt e-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

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

PLANALTO - PARANÁ

iirsiff?

sobre o presente contrato, além das despesas decorrentes de mão de obra, combustíveis,
lubrificante, pneus, manutenção dos veículos, materiais e equipamentos correrão pôr conta
da contratada assim como as despesas referentes aos seguros, bem como quaisquer danos
causados a terceiros, correndo ainda por sua conta o pagamento de impostos de quaisquer
naturezas do presente contrato,

i) Deverá ser aprc.sentado pela CONTRATADA ensaio que conste na norma NBR
12654-1992 Controle tecnológico dos materiais componentes do concreto, conforme a
necessidade. Em principio, serão realizados os ensaios do concreto indicados a seguir;
Concreto Fresco:

• Determinação da massa específica e do teor de ar do concreto fresco pelo método

gravimctrico;(NBR 9833), ou pelo método pressométrico (NBR NM 47).

• Determinação da consistência pelo abatimento do tronco de cone (NM 67/1998) ou no

caso de concreto fluidos determinação da consistência pelo espalhamento do tronco de cone

(NBR 9606/1992);

• Determinação do peso especifico do Concreto

• Determinação do tempo de pega (NBR 9832-1992);

Concreto endurecido: .

• Determinação da resistência à compressão axial (NBR 5739-1994).

• Massa especifica (NBR 9778)

• Módulo de Elasticidade

Todos os ensaios serão realizados pela CONTRATADA, sob o controle da

FISCALIZAÇÃO, sem encargos adicionais para CONTRATANTE, por estarem previstos
no preço proposto apresentado pela Contratada.

Concreto Fresco

Na presença e sob a orientação da FISCALIZAÇÃO, a CONTRATADA preparará dois
corpos de prova para cada idade de rompimento, (3,7 e 28 dias) da mesma amassada de cada
tipo de concreto aplicado, confonue a NBR 12655-1996. Tais corpos de prova serão

confeccionados de acordo com a NBR 5738/94 da ABNT, adaptando-se ainda o que a seguir
se especifica:

• Deve-se tomar, como resultado dos ensaios executados, a média das maiores resistências

dos cilindros, conforme a NBR 12655-1996;

• Os corpos dc prova serão rompidos após 28 dias, podcndo-se adaptar provas a 3 e 7 dias,
por designação da FISCALIZAÇÃO, sendo que para tal fim serão moldadas mais duas
séries de cilindros;

• Os corpos dc prova poderão ser rompidos em laboratório previamente definido pela
Contratada. Sc surgirem dúvidas sobre a validade lidos resultados obtidos, a

Contrato Administrativo 080/2020 - Pregão 005/2020. ^ ̂  1 Página 4
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município de planalto

CNPJ N" 76.460.52W01-16
Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

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

PLANALTO - PARANÁ

j)

FISCALIZAÇÃO poderá solicitar a execução de novos ensaios em outro laboratório de sua
confiança, sendo os custos suportados pela CONTRATADA no caso dos resultados obtidos

confirmarem as dúvidas expressas pela FISCALIZAÇÃO. Na hipótese contrária os custos
serão suportados pela CONTRATADA;

• A trabalhabilidade do concreto será verificada por meio de ensaios de consistência, sob o

controle da FISCALIZAÇÃO; o abatimento do tronco de cone no siump-test deverá estar
dentro dos limites estabelecidos para cada tipo de concreto.

Concreto Executado

Caso haja dúvidas sobre a qualidade do concreto de estrutura já pronto, deve ser exigida

pela FISCALIZAÇÃO a realização de ensaios na própria peça executada, ou através da
extração de corpos de prova.

A CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar todo o concreto fresco ou endurecido

que não respeite os limites dos ensaios executados. Se os ensaios de controle,
nomeadamente os ensaios de compressão aos 28 dias, derem resultados inaceitáveis, a
FISCALIZAÇÃO deve ordenar que a CONTRATADA realize, sem custos adicionais para a
CONTRATANTE todos os trabalhos de demolição e reconstrução.

CLAUSULA SEXTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

Parágrafo Primeiro - Para cobertura das despesas decorrentes desta licitação serão utilizados

recursos financeiros oriundos do Município de Planalto. Proveniente das seguintes DOTAÇÕES
ORÇAMENTÁRIAS:

DOTAÇÃO

Conta da despesa ' - Funcional programática Destinação ;de recúrsff:"^
00650 05.116.15.452.1501.2053 3.3.90.30.00.00.00000

00690 06.119.26.782.2601.2067 3.3.90.30.00.00.00000

00180 02.103.04.122.0402.2007 3.3.90.30.00.00.00000

02610 11.133.20.606.2001.1058 3.3.90.30.00.00.00000

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES POR INADIMPLÊNCIA DO CONTRATO - FASE
CONTRATUAL

Parágrafo primeiro - 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.
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Parágrafo segundo - 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.
Parágrafo terceiro - 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
a) Ocorrendo atraso, ou não realização da entrega do objeto conforme contratado, injustificado o
atraso, a Contratada incidirá em multa na ordem de 1% (um por cento) sobre o valor total percebido
pela Contratada, por dia de atraso na entrega.
b) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da obrigação,
inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de negar-se a
efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados da ata de sua convocação;
c) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por infração a qualquer cláusula ou condição do
contrato, aplicada em dobro na reincidência;
d) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento do objeto;
e) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento do objeto em atraso por
cada dia subsequente ao trigésimo;
f) 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato, por infração à qualquer cláusula ou condição do
contrato, aplicada em dobro na reincidência;
g) 10% (dez por cento) sobre o valor total do período de vigência do contrato, 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;
Parágrafo quarto - 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:
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°  ° comportamento inadequado do licitante
mSnidp^ " acatretem prejuízos graves ao
m  administrativos as condutas previstas nas Leis Federais n° 8.666/93 eI0J20/02, assim como em decreto regulamentador do pregão, sujeitando-se os infratores às
commaçoes legais, garantida a previa e ampla defesa em processo administrativo
3) a niulta a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente o
contrato e apliqtie as demais sanções previstas na lei.

feltoT'^"'' administrativo, será descontada da garantia do contratado
5) 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. '
6) nao tendo sido prestada garantia, á Administração se reserva o direito de descontar diretamente
do pagamento devido a contratada o valor de qualquer multa porventura imposta.
7) as multas previstas neste item, não tem caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a
contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
8) serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e
i^mpedimcnto de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nas
disposições legais citadas. ^
9) serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a
administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seia
promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a punição, os que incorram
em outros ilícitos previstos em lei.

CLÁUSULA NONA - PRAZOS
Parágrafo Primeiro - O prazo de execução do objeto do presente Contrato será de 12 (doze) meses
a partir da assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO REAJUSTE
Paragraío Primeiro - Os preços dos objetos, constantes neste contrato, caracterizando o valor
unitário do objeto são FIXOS E IRREAJUSTÁVEIS. salvo por fator superveniente que
caracterize a situação prevista na alínea "d" do inciso 11 do artigo 65 da Lei Federal 8666/03.
Parágrafo Segundo - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pela CONTRATADA, esta
devera comprovar a quebra do equilíbrio ecoiiômico-Financeiro do fornecimento, por meio de
apresentação de planilha(s) detalhada(s) de custos seguindo a mesma metodologia da composição
da proposta e documentação correlata (lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição de
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produtos e/ou matérias-primas, etc), que comprovem que a contratação tomou-se inviável nas
condições inicialmente avençadas,

Parágrafo Terceiro - 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.

Parágrafo Quarto - 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.

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

Parágrafo Sexto - 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.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RESCISÃO

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

a) o não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais;

b) a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da
conclusão dos serviços nos prazos estipulados;

c) atraso injustificado, a juízo da Administração, na execução dos serviços/objeto contratado;
d) não entrega do objeto, sem justa causa ou prévia comunicação à Administração;

e) a subcontratação total do objeto deste Contrato, sem prévia autorização do
CONTRATANTE, associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência total ou

parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, que afetem a boa execução do presente Contrato;
f) o desatcndimento das dctenninações regulares da autoridade designada para acompanhar c

fiscalizar a execução deste Contrato, assim como a de seus superiores; g) cometimento reiterado de
faltas na execução do contrato;

g) decretação de falência ou instauração de insolvência civil;

h) dissolução de Sociedade;

i) alteração social c a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juízo da

Administração, prejudiquem a execução deste Contrato;

j) razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificados e

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

conhecimento Público;

k) ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da

execução deste Contrato.

Parágrafo Segundo - O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos

elencados no art. 78 e seguintes da Lei n"^ 8.666/93.

Parágrafo Terceiro - A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de

rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei n° 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA COMUNICAÇÃO
Parágrafo Único - As comunicações necessárias em razão deste Contrato devem ser feitas por
escrito, e enviadas através de carta registrada, ou protocoladas na Prefeitura Municipal de Planalto,

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - SUBCONTRATAÇÃO
Parágrafo Único - Não será permitida a subcontrataçào total ou parcial para a execução do objeto
do presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
O presente Instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei n° 10.520, de 17 de

julho de 2002 e suas alterações, Lei n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações, demais

legislações aplicáveis e pelos preceitos de direito público, aplicando-se supletivamente, os

princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei n". 8.666/93, e dos princípios gerais de direito.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Capanema/PR, para dirimir toda e qualquer questão oriunda deste

instrumento, renunciando-se a outro por mais privilegiado que o seja. E por estarem de acordo com

as condições aqui estipuladas, lavrou-se o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e para o

mesmo efeito, o qual, depois de lido e achado confonne, é assinado pelo CONTRATANTE,

CONTRATADA e testemunhas.
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Planalto - PR, 23 de março de 2020.

INÁCIO JOSE WERLE

município de planalto

CARLOS LEANDRO TSCHA

CONCRECAW CONCRETOS LTDA EPP

TESTEMUNHAS:

Carla S. Rech Malinski
RG 10.036.363-1

CPF068.626.699-40

!■

Cezar Augusto Soares
C:PF0éé.'K2.S49-O3

RG 9.849.923-7
Pregoeiro
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